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Z okazji Świąt 
Wielkanocnych 

składamy wszystkim 
najserdeczniejsze 

życzenia: zdrowych, 
radosnych  

i spokojnych Świąt. 
Niech wiara, nadzieja 
i miłość będą zawsze 

obecne w naszym 
życiu.  

Ten wyjątkowy czas 
niech będzie pełen 

spokoju i rodzinnych 
spotkań, byśmy 
znaleźli chwile 

wytchnienia  
i odpoczynku. 
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Wójt Gminy informuje
Przypominamy o zmianie 
w harmonogramie wywozu 
odpadów komunalnych w maju:
Zamiast 3 maja (pierwsza środa miesiąca– Tyniok, Zim-

na Woda, Szkatułka, Sztoczek, Polana, Żurówka, Rastoka po 
sklep) – odbiór będzie w sobotę 6 maja. 

*   *   *
15 kwietnia upływa  termin płatności drugiej raty opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (za marzec i 
kwiecień).

Zbiórka wielkogabarytów i zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
KONIAKÓW 3-4.04.2017 Legiery parking pod wyciągiem
JAWORZYNKA 10-11.04.2017 Czadeczka rejon „basenu”
ISTEBNA 24-25.04.2017 Tartak – teren oczyszczalni
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne 

powstające w naszych domach, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kon-
tenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pie-
rzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitar-
ne takie jak deski drewniane, belki, pa-
nele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, 
grzejniki, płytki, rolety jak również części 
samochodowe, motorowery, kosiarki spa-
linowe, odpady remontowe, odpady ogro-

dowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt 

elektryczny i elektroniczny:
- urządzenia gospodarstwa domowego (mik-

sery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, moni-

tory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzy-

stujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.
Zbiórka odbędzie się w godzinach od 10.00 -16.00 w 

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

Informacja Wójta Gminy Istebna
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 ze zm.) infor-
muję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Istebna 
(43-470 Istebna 1000), na okres 21 dni tj. od dnia 03 kwietnia 
2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. został wywieszony:

- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie bez przetargu - obejmujący położone we wsi Jawo-
rzynka, gmina Istebna działki: Nr 195/2 o pow. 113 m2, Nr 
195/3 o pow. 87 m2, Nr 195/4 o pow. 114 m2, Nr 195/5 o 
pow. 47 m2, zapisane w Kw Nr BB1C/00023591/4,

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w 
najem na okres 10 lat w drodze bez przetargu - obejmujący 
cześć działki Nr 1694, położonej we wsi Koniaków, gmina 
Istebna, zapisanej w Kw Nr BB1C/00042900/3.

Ponadto wykazy zamieszczono na stronach interneto-
wych: BiP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl i 
na stronie internetowej Gminy Istebna www.istebna.eu

Wójt Gminy Istebna
Henryk Gazurek

Ogłoszenie o naborze wniosków 
na dotacje do wymiany kotłów
Gmina Istebna rozpoczyna nabór wniosków na udziele-

nie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie  
indywidualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Istebna na lata 2017 – 2022.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 
2017, tryb postępowania, sposób rozliczenia oraz formularz 

wniosku wraz z załącznikami  można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu: www.istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie 
Gminy Istebna pok. 204. 

Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 8 maja do 19 
maja 2017 r. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretaria-
cie Urzędu Gminy w Istebnej w godzinach urzędowania.

Lista wnioskodawców będzie sporządzana według kolej-
ności składania wniosków. W przypadku wniosków  złożonych 
w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia. In-
formacje na temat listy mieszkańców zakwali�kowanych do 
Programu oraz list rezerwowych zostaną ogłoszone w termi-
nie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia naboru.

UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów węglowych retortowych (ekogro-

szek), kotłów retortowych na biomasę (pelet), spełniających 
wymogi 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych w normie 
PN-EN 303-5:2012. Kotły muszą posiadać konstrukcję unie-
możliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określo-
ną w w/w Regulaminie, jednak nie wcześniej niż po uzyska-
niu środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W tym szczególnym czasie, gdy 
wspominamy tajemnicę Zbawienia 
pragnę złożyć wszystkim Państwu 
najserdeczniejsze życzenia, aby 
Chrystus Zmartwychwstały obdarzył 
potrzebnymi łaskami, tak abyśmy 

umieli odnaleźć w sobie wiarę w lepszą przyszłość i miłość 
do drugiego człowieka. Radość Wielkanocy niechaj wypełni 
nasze serca przysłaniając troski dnia codziennego, a odradza-
jąca się przyroda pozwoli  z ufnością i odwagą budować pięk-
niejszy świat wokół siebie.

Janusz Król Starosta Cieszyński
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Wójt Gminy informuje

Rolniku: skorzystaj z turnusów 
rehabilitacyjnych i polisy ubezpieczenia 
przeznaczonych dla dzieci!
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organi-

zuje podczas letnich wakacji w 2017 roku turnusy reha-
bilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, 
które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub 
układu oddechowego. Zgłoszenia uczestnictwa należy 
dokonać do 5 maja.

W tym roku w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS-u 
przygotowano na ten cel w skali całego kraju ponad tysiąc 
miejsc. Z turnusów rehabilitacyjnych, trwających 21 dni, 
będą mogły skorzystać dzieci urodzone w okresie od 2002 
do 2010 roku. Trzeba spełnić warunek: 

aby przynajmniej jeden z rodziców (lub prawnych opie-
kunów) był ubezpieczony w KRUS. 

Podstawę skierowania stanowi wniosek o skierowanie 
dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wycho-
wawcy klasy i oświadczeniem opiekuna prawnego. Papiero-
we druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placów-
kach terenowych KRUS. Można je także pobrać ze strony 
internetowej http://www.krus.gov.pl/. W tym roku formularz 
wniosku różni się od zeszłorocznego.

Po wypełnieniu wniosku, zgłoszenia dziecka należy do-
konać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jed-
nostce KRUS (np. w oddziale regionalnym lub placówce te-
renowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po 
uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do 
konkretnego zakładu następuje po kwali�kacji lekarza in-
spektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania 
w Centrali KRUS.

W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, 
które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności. 

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom 
całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-
-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. 
Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwali�kowana kadra pe-
dagogiczna. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym 
wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o 
skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzy-
skać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe 
oddziałów i placówek terenowych dostępne są na stronie 
internetowej Kasy.

Pobyt w ośrodkach rehabilitacyjnych trwa 21 dni. 
Dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu z te-
renu działania Ośrodka Regionalnego w Częstochowie, 
czyli Województwa Śląskiego będą kierowane do Centrów 
Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju na turnus, 
który rozpocznie się 25 czerwca a zakończy 15 lipca 2017 
roku. Turnus dla dzieci zmagających się ze schorzeniami 
układu oddechowego odbędzie się w centrum KRUS -u w 
Iwoniczu Zdroju, od 8 do 28 sierpnia 2017 roku.

Przy tej okazji warto wspomnieć o umowie grupo-
wego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypad-

ków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS, 
którą Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzie-
ci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we 
wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opie-
kunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie 
(ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie 
potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywa-
nia polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów 
prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wy-
padku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj.  ubezpieczeniu 
emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowe-
mu, chorobowemu i macierzyńskiemu). Do zakresu ubez-
pieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpiecze-
nia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 
stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z 
tytułu:

- śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, za-
wału serca oraz udaru mózgu;

- śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na 
terenie gospodarstwa rolnego;

- śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;
- śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie 

NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);
- za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;
- jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerb-

ku na zdrowiu;
- z tytułu porażenia prądem lub piorunem;
- nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślina-

mi trującymi, etc.;
- oparzeń i odmrożenia;
- pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez 

owady lub zwierzęta w tym psa;
- wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśli-

wego wypadku;
- pobytu w szpitalu w wyniku choroby;
- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
- zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wy-

padku;
- zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku;
- zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środ-

ków pomocniczych;
- poważnego zachorowania;
- operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
- usługi assistance;
- z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.
Szczegóły na stronie internetowej KRUS.
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Wójt Gminy informuje
Szanowni Rolnicy,
przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechniczne-

go pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pra-
cy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochro-
ny roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony 
płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pesty-
cydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. 
Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka 
i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, 
powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wie-
loma dolegliwościami psycho�zycznymi, a nawet śmiercią. 

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, 
szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

- nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych 
i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie za-
mkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, za-
wierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę pro-
dukcji oraz okres ważności; 

- nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludź-
mi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi 
oraz paszami;

- przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowa-
niach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamknię-
tym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną 
podłogą;  resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania 
są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać 
ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;

- używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadające-
go aktualne atesty bezpieczeństwa; 

- stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubra-
nia ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu 
oddechowego;

- oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrze-
gajcie okresów prewencji i karencji;

- nie przechowujcie środków ochrony roślin w budyn-
kach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, 
sieniach czy stodołach.

Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z uży-
ciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie oso-
by dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i do-
świadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie 
pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześ-
nie lek, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie 
jak tytoń czy kawa. 

Życzę Państwu w nadchodzącym sezonie efektywnej i 
bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Adam Sekściński

Apel do mieszkańców przysiółka 
Połom w Istebnej
W leśnictwie Beskidek w przysiółku Istebna Połom, tuż 

przy agroturystyce mieszkańcy wysypali do lasu duże ilości 
popiołu. Popiół ten został wysypany do szerokiego rowu, któ-
ry został wykopany w 2016r. Najbliżsi sąsiedzi wysypiska mó-

wią, że nie pilnują terenu i nie wiedzą, kto pod ich oknami po-
piół wysypał. Poprzedniej zimy była podobna sytuacja. Dziwi 
tylko fakt, że zaprasza się do swoich posiadłości turystów a 
tego typu wizytówka nie przeszkadza w promowaniu gminy 
i w reklamie swojego przysiółka. Przeprowadzone rozmowy z 
mieszkańcami (sąsiadami wysypiska) traktowane są, jako po-
uczenia. Osoby złapane na wysypywaniu śmieci i popiołu do 
lasu oraz na drogę leśną będą karane mandatem karnym lub 
skierowany zostanie wniosek do Sądu Rejonowego w Cieszy-
nie zgodnie z art. 162 Kodeksu Wykroczeń. Przypominamy 
wszystkim mieszkańcom gminy, że tego typu odpady jak po-
piół należy spakować w worki, które zbiera w wyznaczonym 
terminie �rma zajmująca się wywozem śmieci. 

Nadleśnictwo Wisła

Komisariat Policji w Wiśle informuje, 
że zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku dzielnicowi rejonu gminy 
Istebna w okresie od 01 luty 2017 roku do 01 sierpnia 2017 
roku prowadzą następujące działania priorytetowe:

l. asp. Krzysztof Czarnecki rejon nr V (Istebna) - podjęcie 
działań zmierzających do wyeliminowania problemu dowo-
żenia dzieci do/ze szkół podstawowych tj. szkoły nr l i szkoły 
nr 2 bez wymaganych fotelików ochronnych, niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zatrzymywania pojazdów 
w miejscach niebezpiecznych i wysadzanie dzieci w takich 
miejscach. Zatrzymywanie samochodów w miejscach obję-
tych zakazem, przed i za przejściami dla pieszych.

2. asp. Jarosław Wałach rejon nr VI (Koniaków) - reakcja 
na wkroczenia popełniane przez osoby spożywające alkohol 
w rejonie sklepów i w miejscach objętych zakazem spoży-
wania. Wykroczenia zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi jak i kodeksu wykroczeń związane z zakłóca-
niem ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniem i nieoby-
czajnym wybrykiem.

3. asp. Krzysztof Michalski rejon nr VII (Jaworzynka) - re-
akcja na wykroczenia porządkowe popełniane przez osoby 
spożywające alkohol w rejonie sklepów i w miejscach obję-
tych zakazem spożywania. Wykroczenia zarówno z ustawy 
o przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i kodeksu wykroczeń 
związane z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, za-
śmiecaniem i nieobyczajnym wybrykiem.
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Organizatorzy akcji

Druk i kolportaż plakatów dofinanosowany ze środków 1% podatku dochodowego
przekazanych Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu - Organizacji Pożytku Publicznego

Akcję również wsparły:

Czy wiesz, że pszczoły...
zwiększają znacznie Twoje 
plony?
Pomyśl o nich,  
Twoich  
pomocnikach,
i zadbaj  
o swój biznes.

Pamiętaj:
- wykonuj opryski środkami ochrony roślin późnymi wieczorami lub w nocy 

(gdy nie pracujemy, nie zapylamy już Twoich upraw),
- zachowaj ostrożność i nie stwarzaj zagrożenia dla ludzi i zwierząt,

- stosuj środki o niskiej szkodliwości dla owadów zapylających,
- stosuj środki ochrony roślin wedug wskazań producenta,  

nie zwiększaj stężeń ani dawek,
- wytrucie pszczół grozi utratą dopłat bezpośrednich,

- gdy nas zabraknie, zabraknie pracy dla Ciebie i żywności dla ludzi i zwierząt.

NIE ZABIJAJ NAS
Pszczoły Miodne

Rolniku, Sadowniku, Ogrodniku

NIE TRUJ PSZCZÓŁ
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www.lyson.com.pl www.pszczelarz.org

HURTOWNIA PSZCZELARSKA

spp-polanka.org www.sklepzmiodem.pl www.zpzp.plPolanica-Zdrój  
tel. 601-166-545

www.vet-animal.pl

Mirosława 
Chmurska

Koło Pszczelarzy 
w Głubczycach

wzp.opole.pl www.allepszczola.pl pasiekamellifera.comwww.rzpolawa.pl

WYDAWNICTWO  
„PRESS-FORUM”

MIKROORGANIZMY DLA PSZCZÓŁ

www.probiotics.pl

www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl

Wójt Gminy informuje
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Uchwały Rady Gminy Istebna podjęte 
na XXVII sesji w dniu 31 marca 2017 roku:
1. Uchwała nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2. Uchwała nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2017 roku. 
3. Uchwała nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na najem części 
działki na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy 
najmu.
4. Uchwała nr XXVII/221/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
5. Uchwała nr XXVII/222/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 
dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie indy-
widualnym w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji 
dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.
6. Uchwała nr XXVII/223/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Istebnej.
7. Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 
2017-2021.
8. Uchwała nr XXVII/225/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 31 
marca 2017 r. sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

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

II kwartale 2017 roku będzie przyjmował mieszkańców w 
sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna /pok.116/ w każdy wtorek tygodnia.

kwiecień 4, 11, 18, 25 od godz. 15:00 do 16:15
maj 2, 9, 16, 23, 30 od godz. 15:00 do 16:15
czerwiec 6, 13 ,20 , 27 od godz. 15:00 do 16:15

Do 30 kwietnia 2017 można, składać do 
Urzędu Gminy w Istebnej pisemne wnioski o 
przyznanie nagrody Rady Gminy Istebna za osiągnięte wy-
niki sportowe w roku 2016, oraz wnioski o przyznanie na-
grody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

Zasady i tryb przyznawania nagród określają uchwały 
Rady Gminy Istebna nr V/15/2011 oraz V/16/2011 z dnia 21 
lutego 2011 roku dostępne w archiwalnym serwisie Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Istebna w zakładce Prawo 
Lokalne- Uchwały Rady Gminy 2010-2014.

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

Rada Gminy informuje
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 
2017 - 2025.
9. Uchwała nr XXVII/226/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na 
rok 2017.
10. Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach.
11. Uchwała nr XXVII/228/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie nabycia prawa użytkowania wie-
czystego. 
12. Uchwała nr XXVII/229/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
13. Uchwała nr XXVII/230/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawienie wyrażenia zgody na wyodręb-
nienie w budżecie Gminy Istebna na 2018 rok środków sta-
nowiących fundusz sołecki
14. Uchwała nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 
31 marca 2017 r. sprawie w sprawie zasad udzielenia i roz-
miaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kie-
rownicze, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz spo-
sobu określania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli realizujących zajęcia o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Z życia OSP

„Młodzież zapobiega Pożarom” - 
Turniej Wiedzy

W dniu 27 luty jednostka OSP Koniaków Kosarzyska goś-
ciła uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach uczestniczyło 34 uczniów w 3 grupach 
wiekowych (szkoły podstawowe – 13 uczniów, gimnazjum – 
19 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 2 uczniów). Turniej 
składał się z 3 etapów (test pisemny – 21 pytań, egzamin prak-
tyczny z zakresu znajomości pomocy przedmedycznej) po 
których najlepsi uczestnicy z każdej grupy zostali zakwali�ko-
wani do etapu ustnego, który wyłonił zwycięzców. Zwycięzcą 
został uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów z 
testu, egzaminu praktycznego oraz odpowiedzi ustnych.
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Nasze strażaczki najlepsze w powiecie!
Reprezentująca gminę Istebna Małgorzata Legierska (OSP 

Koniaków Centrum) wygrała Powiatowe Eliminacje Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” a jej koleżanki zajęły drugie i trzecie miejsce!

Zmagania młodych uczestników oceniała komisja w skła-
dzie: przewodniczący: kpt. Szalbot Marek KP PSP w Cieszy-
nie, członek: mł. asp. Józef Ligocki  JRG w Ustroniu, członek: 
Lucyna Legierska sekretarz ZOG ZOSP RP w Istebnej .

Turniej zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy Istebna 
dh Henryk Gazurek, w-ce wójt gminy Istebna Józef Polok, 
prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej dh Mirosław Kukuczka, soł-
tys z Koniakowa dh Jan Gazur, w-ce prezes ZOG ZOSP RP dh 
Ryszard Kolasa, pani Barbara Kubas radna Rady gminy Isteb-
na, pani Joanna Kohut – UG w Istebnej.

Nagrody na turniej ufundowali:, UG Istebna, OSP Konia-
ków Kosarzyska, właściciele wyciągu narciarskiego ”Złoty 
Groń”, za wszystkie nagrody w imieniu uczestników ser-
decznie dziękuję. Dziękuję wszystkim opiekunom, którzy 
przygotowali młodzież do turnieju, dziękuję jednostce OSP 
Koniaków Kosarzyska za zabezpieczenie logistyczne: przy-
gotowanie sali oraz posiłku dla uczestników i opiekunów. 

Wyniki:
Szkoły podstawowe:
1. Legierska Kinga - SP nr 1 Koniaków
2. Legierski Adam - SP nr 1 Koniaków
3. Legierski Przemysław - SP nr 1 Jaworzynka
4. Michałek Michał – SP nr 2 Istebna Zaolzie
Gimnazjum:
1. Legierska Małgorzata - OSP Koniaków Centrum
2. Legierski Paweł - OSP Jaworzynka Centrum 
3. Chrapek Jan - OSP Koniaków Centrum
4. Legierska Martyna – OSP Koniaków Centrum
5. Juroszek Jakub – OSP Istebna Centrum
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Legierska Agnieszka - OSP Koniaków Centrum
2. Jałowiczor Bartłomiej - OSP Jaworzynka Centrum.
Legierska Kinga, Legierska Małgorzata i Legierska Ag-

nieszka będą reprezentować gminę Istebna na eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się 25 marca w OSP Dębowiec. 
Życzymy naszym młodym druhom sukcesów na elimina-
cjach powiatowych.

Materiał przygotował Komendant Gminny 
dh Stanisław Legierski

Z życia szkół

Poniższy materiał przygotował Krzysztof Legierski
W sobotę 25 marca w Dębowcu odbyły się Powiatowe 

Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”, gdzie naszą gminę repre-
zentowały dziewczyny z OSP Koniaków Centrum:

Kinga Legierska - grupa szkół podstawowych
Małgorzata Legierska - grupa gimnazjalna
Agnieszka Legierska - grupa szkół ponadgimnazjalnych
Turniej rozpoczął się testem pisemnym, w którym uczest-

nicy mieli 30 minut na rozwiązanie 30 pytań.
Po zakończeniu testu organizatorzy przygotowali wy-

cieczkę do Pracowni Rzeźb i Obrazów we wsi Łączka k. Cie-
szyna. W tym czasie komisja sędziowska podliczyła ilość zdo-
bytych punktów.

Gdy młodzież wróciła, sędziowie byli już gotowi do 
przedstawienia wyników testu, które wyłoniły najlepszych 
do udziału w etapie ustnym i praktycznym. W tym roku na-
sze reprezentantki nie zawiodły i wszystkie walczyły o naj-
wyższe miejsca w części ustnej turnieju.

Ostatecznie nasze dziewczyny osiągnęły następujące re-
zultaty: 1. Małgosia, 2. Kinga, 3. Agnieszka.

Pierwsze miejsce po raz kolejny otwiera Małgosi drogę 
do rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 22 kwietnia w Cen-
tralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

28 lutego 2017 r. odbyła się XVII edycja Ogólnopol-
skiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX”, który jest 
objęty patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, a organizowany przez WOM Bielsko-Biała. Siedmio-
ro śmiałków ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce zmie-
rzyło się z zadaniami konkursowymi. Byli to: Izabela Dragon, 
Aleksandra Juroszek, Tadeusz Galej, Szymon Bury, Michał Ze-
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man, Filip Wawrzacz i Mikołaj Prządka. Konkurs ma charakter 
testu, który sprawdza ogólną wiedzę z języka angielskiego, 
jak również znajomość przeczytanej lektury, wskazanej przez 
organizatora. W tym roku była to książka pt. „Robin Hood”. Z 
niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników i  mocno 
trzymamy kciuki za naszych uczniów!                               A. Zeman

Ogólnopolski Projekt Stypendialny
W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w 

Jaworzynce, w dniach 5-15 grudnia 2016 r. uczniowie klas 
trzecich wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypen-
dialnym: STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA dla klas 3. 

W tegorocznej edycji zmagali się w następujących kate-
goriach konkursowych: z zakresu edukacji czytelniczej, orto-
gra�cznej, matematycznej i plastycznej. W konkursie czytel-
niczym ,,Abecadło’’ należało się wykazać znajomością treści 
wierszy J. Tuwima. Do tego konkursu przystąpiło 9 uczniów. 
Konkurs ortogra�czny,,Ortografek” sprawdzał znajomość 
reguł ortogra�cznych: u/ó, ż/rz, h/ch. Wzięło w nim udział 4 
uczniów. W konkursie matematycznym ,,Plusik” należało wy-
kazać się znajomością dodawania i odejmowania w zakre-
sie100. Miał on charakter testu wyboru. Wzięło w nim udział 
17 uczniów. W konkursie plastycznym ,,Plastuś” uczniowie 
mieli za zadanie wykonać dowolną techniką pracę plastycz-
ną na wybrany temat: pocztówka mikołajkowa, laurka na 
Dzień Babci i Dziadka, walentynka, strój pirata lub suknia 
księżniczki. W tym konkursie wzięło udział 21 uczniów. Za 
pracę można było zdobyć maksymalnie 50 punktów.

Uczniowie przygotowywali się do konkursów pod kie-
runkiem: p. I. Łacek i p. M. Czyż. Po długim oczekiwaniu na 
wyniki, poznaliśmy osiągnięcia naszych uczniów. Mimo, że 
po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu projekcie, wyniki 
okazały się imponujące.

WYRÓŻNIENIA w konkursie czytelniczym zdobyli: Natalia 
Łupieżowiec z kl. III a i Kacper Krężelok z kl. III b.

W konkursie plastycznym I MIEJSCE zdobył Paweł Sku-
rzok z kl. III b.

WYRÓŻNIENIA w tymże konkursie przypadły: Martynie 
Gazur z kl. III a, Patrycji Bocek i Paulinie Bury z kl. III b.

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynator projektu- Maria Czyż

21 marca 2017 r. w Pierwszy Dzień Kalendarzowej 
Wiosny w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie odbył 
się konkurs z okazji obchodzonych DNIA LASU i DNIA 
WODY.

Konkurs przeprowadzono w dwóch grupach: dla klas 
I-III i klas IV-VI. Obejmował tematykę dotyczącą życia or-
ganizmów w lesie i wodzie. Składał się z  zadań: zagadki o 
wodzie, zagadki o zwierzętach, zagadki o roślinach, próba 

Z życia szkół
smaku wody, odpowiedzi 
na pytanie do czego służy 
woda i gdzie występuje 
woda oraz rozpoznawanie 
gatunków drzew.

Uczniowie w zespołach 
3 osobowych odpowiada-
li na zadane pytania. Było 
sporo zabawy, śmiechu i 
oczywiście była rywalizacja 
między klasami. Każdy ze-

spół otrzymał nagrody, które ufundowane zostały przez Nad-
leśnictwo Wisła i Radę Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Organizator – nauczyciel przyrody mgr Renata Haratyk

Bal przebierańców w Rastoce
Dnia 14 lutego br. w naszej szkole odbył się bal karnawa-

łowy dla uczniów klas 0 – VI. Tego dnia sala gimnastyczna za-
mieniła się w salę balową. W tym roku czekała na nas dodat-
kowa atrakcja. Dzięki pomysłowi Rady Rodziców bawiliśmy 
się z „panią wodzirej”, urozmaiciła ona nam dzień różnymi 
konkursami, tańcami i zabawami. W trakcie zabawy znalazł 
się również czas na słodki poczęstunek, czekały na nas pączki 
i „walentynkowe słodkości”. Bal to okazja do wykonania sobie 
pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Dzięku-
jemy rodzicom za przygotowanie ciekawych kostiumów dla 
dzieci. Serdeczne podziękowania składamy Pani  A.Hankus, 
A.Filary i S.Skurzok za ciekawe pomysły, inicjatywę i pomoc w 
organizacji balu. Nasza zabawa karnawałowa była wyjątkowa!

Samorząd Uczniowski SP2 Koniaków

Gminny Turniej BRD
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej odbył 

się jak co roku Gminny Turniej BRD czyli „Bezpieczeństwo 
w Ruchu Drogowym”, w którym wzięły udział drużyny szkół 
podstawowych ZSP SP 1 Istebna z opiekunem Jarosławem 
Hulawym i SP 1 Koniaków z opiekunem Zenonem Knop-
kiem oraz drużyna z Gimnazjum im. Jana Pawła II z opiekun-
ką Sławomirą Patyk.

Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i prak-
tycznej, był bardzo trudny w związku z czym wymagał od 
startujących i opiekunów solidnych przygotowań i dużego 
zaangażowania.

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Jaworzynce składa serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich uczestników Balu Rodzicielskiego, który odbył się w 
dniu 11 lutego 2017 roku. Szczególne podziękowania kie-
rujemy do wszystkich sponsorów Balu.
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Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał policjant 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie aspirant sztabowy Grzegorz Hanzel.

Turniej odbył się w sali ZSP Istebna a jego organizatorem 
był Jarosław Hulawy.       J. Kohut

Wspaniałe popisy teatralne naszych 
gimnazjalistów!

Na deskach teatru w Cieszynie

Teatralia w Wiśle,

21 marca 2017 r. nasi uczniowie reprezentowali isteb-
niańskie gimnazjum na Powiatowym Przeglądzie Dziecię-
cych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych w Cieszy-
nie. Zaprezentowali oni sztukę wyreżyserowaną przez panie: 
Ewę Czulak i Cecylię Suszkę pod tytułem Teatrzyk Zielona 
Gęś. Spektakl pełen groteskowego humoru, brawurowo za-
grany przez: Jakuba Bielesza, Jana Chrapka, Julię i Natalię 
Czulak, Karolinę Kobielusz, Kacpra Kohuta, Marię Kręże-
lok, Karolinę Kukuczkę, Miłosza Suszkę i Kingę Zawadę 
zdobył Grand Prix konkursu. Słowa wielkiego uznania pod 
adresem aktorów i ich opiekunek wyrażali zarówno jurorzy: 
Karol Suszka – znany reżyser teatru w czeskim Cieszynie czy 
Danuta Koenig – instruktorka teatralna z Ustronia, jak i wi-
dzowie oglądający spektakl. 

Z życia szkół
Kolejnym sukcesem mogliśmy się cieszyć dwa dni później, 

czyli 23 marca 2017r., kiedy to udaliśmy się  na IX Wiślańskie 
Teatralia Międzygimnazjalne. Zaprezentowaliśmy tę samą 
sztukę K. I. Gałczyńskiego, która – podobnie jak w Cieszynie 
- podbiła serca publiczności i jurorów. Pochwał, słów uznania 
i gratulacji było co niemiara! Wróciliśmy zatem z Wisły nagro-
dzeni pierwszym miejscem i pięcioma indywidualnymi 
nagrodami dla: Karoliny Kobielusz, Kacpra Kohuta, Karo-
liny Kukuczki, Miłosza Suszki i Kingi Zawady.  

Sukcesy naszych uczniów to efekt ich ciężkiej, wielogo-
dzinnej pracy, licznych prób odbywających się przed albo 
po lekcjach. Tym bardziej cieszy więc fakt, że ich trud został 
doceniony i tak spektakularnie nagrodzony! Gratulujemy im 
i życzymy wielu sukcesów w przyszłości. 

Cecylia Suszka

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski
16 marca 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Istebnej odbył się XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski. 
Gościem honorowym imprezy była Krystyna Kocybik – 
malarka pochodząca z Bielska-Białej, a od lat mieszkająca 
w Koniakowie. Jej obrazy pełne kolorów, ciepła i miłości do 
wiejskiego pejzażu stanowiły doskonałą oprawę plastyczną 
naszego konkursu. 

Gość Honorowy - Krystyna Kocybik

Jury w składzie: Włodzimierz Pohl – aktor Teatru Lalek 
Banialuka w Bielsku-Białej, Joanna Jatkowska – instruktor-
ka teatralna Domu Kultury im. W. Kubisz w Bielsku – Białej, 
aktorka i wokalistka  oraz Monika Jędrzejewska – pracow-
nik Teatru Lalek Banialuka w Bielsku – Białej wysłuchało 13 
recytatorów spośród sześciu gimnazjów naszego powiatu. 
Mimo, że w konkursie wzięło udział  niewielu uczestników, 
to jednak znalazło się wśród nich kilka perełek, które za-
chwyciły publiczność a to świetną interpretacją, a to niena-
ganną dykcją, a to wreszcie dowcipną recytacją.

Pierwsze miejsce zajęła Justyna Kołatek – reprezentant-
ka Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, 
przygotowana przez p. Aldonę Kopiec. Drugie miejsce 
przypadło Kamilowi Szucie z Gimnazjum w Goleszowie 
(podopiecznemu p. Moniki Droździk). Ponadto jury przy-
znało dwa trzecie miejsca: Adamowi Małyjurkowi z Gim-
nazjum w Istebnej przygotowanemu przez Cecylię Suszkę 
oraz Zuzannie Wadowskiej – uczennicy p. Katarzyny Słup-
czyńskiej - z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w 
Cieszynie. Wreszcie wyróżnienie otrzymała jeszcze jedna 
reprezentantka istebniańskiego gimnazjum – Kinga Za-
wada przygotowana przez  p. Ewę Czulak. Wszyscy laureaci 
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez 
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Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz  Radę Rodziców 
istebniańskiego gimnazjum. 

Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu osób. 
O wystrój naszej  czytelni zadbały: Krystyna Kocybik, Magda-
lena Krężelok i Iwona Bogdał.  Oprawa muzyczna w wyko-
naniu uczniów prowadzonych przez Beatę Kawulok, spektakl 
pt. Teatrzyk Zielona Gęś… w wykonaniu młodzieży istebniań-
skiej i reżyserii Ewy Czulak oraz Cecylii Suszki – wszystko to 
tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego kon-
kursu to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące podzięko-
wania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale również: 
nieocenionej wręcz współorganizatorce konkursu - Halinie 
Skrzydłowskiej,  dyrektorowi naszego gimnazjum - Bog-
danowi Ligockiemu, Monice Michałek – autorce re�eksji o 
gościu honorowym, informatykowi - Andrzejowi Suszce  oraz 
Ryszardowi Kocybikowi. Wyrazy wdzięczności kierujemy 
również: do rodziców uczniów klas pierwszych naszego gim-
nazjum, którzy upiekli ciasta, szefa gimnazjalnej kuchni – Jó-
zefa Zogaty i jego współpracowników, którzy zaserwowali 
gościom pyszny obiad oraz klasy II a, obsługującej konkurs!

Jury, laureaci i ich opiekunowie

Teatrzyk Zielona Gęś

Tegoroczna impreza miała wyjątkowy charakter. Była bo-
wiem swoistego rodzaju pożegnaniem. W związku z reformą 
oświatową gimnazja od przyszłego roku zostają zniesione, 
toteż nasz konkurs skierowany tylko i wyłącznie do gimna-
zjalistów, siłą rzeczy traci  swoje prawo bytu. Trzynaście co-
rocznych spotkań, mnóstwo  liryczno – prozatorskich wzru-
szeń i artystycznych emocji tworzy bogatą tradycję, która za-
pewne na długo (a może na stałe) zapisze się  w sercach nie 
tylko organizatorów, ale i wielu gości. Ci ostatni, opuszczając 
Istebną i dziękując za pobyt, byli głęboko poruszeni faktem, 
iż za rok nie będą mogli nas odwiedzić.    

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa konkursowa nie 
umrze całkowicie, że zostanie  podjęta przez jakąś placówkę 
kulturalno – oświatową i pozwoli młodzieży na realizację pa-
sji recytatorsko – teatralnych.

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy

Najlepsi wśród najlepszych”- sukces uczniów 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
W dniu 14.03.2017r. w Chorzowskim Centrum Kultury 

odbył się już XXVI �nał Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej. 
W konkursie tym wystąpiło 20 najlepszych uczniów z całe-
go regionu śląskiego. Reprezentantów gwary oceniały m.in: 
prof. dr hab.Helena Synowiec, która jest kierownikiem Kate-
dry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego, dr hab. Danuta Krzyżyk z katedry Dydaktyki Języka i 
Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr Halina 
Pisarkowa - emerytowana nauczycielka IV Liceum Ogólno-
kształcącego w Chorzowie, która zasiada w jury już od 26 lat. 
Podczas oceniania brano pod uwagę treść poznawczą, war-
tość estetyczną i etyczną tekstów, znajomość mowy śląskiej 
oraz dostosowanie tekstów do wieku uczestników.

W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
na podium stanęli: Łukasz Kukuczka i Kacper Legierski z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej. Łukasz zajął za-
szczytne pierwsze miejsce, a Kacper - trzecie. Drugie miejsce 
przypadło Maciejowi Ogrockiemu z II LO w Wodzisławiu Ślą-
skim, natomiast wyróżnienie otrzymała Martyna Rozmiarek 
z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.

Łukasz Kukuczka wyrecytował tekst własny „Jako mie 
gajdoś muzykom zaścipił” - tekst ten uwieńczył piękną 
grą na skrzypcach. Również tekst własny „O tacikowym 
pielgrzymowaniu”wspaniale zaprezentował Kacper Le-
gierski. Opowiadanie swoje zakończył grą na unikatowym 
instrumencie, jakim niewątpliwie są gajdy. Oboje grę swą 
uświetnili, zapierającym dech, śpiewem góralskim.

Po konkursie - nasi uczniowie: Łukasz Kukuczka, Kac-
per Legierski, Łukasz Juroszek oraz przestawiciel SP nr2 w 
Istebnej-Paweł Kukuczka, zaprezentowali swoje talenty i 
zaśpiewali kilka utwórów góralskich. Zagrali także na takich 
instrumentach jak: skrzypce, kontrabas, altówka i heligonka. 
Pokazali wszystkim to, czym żyją zarówno na co dzień, jak i 
od święta. W ten sposób podbili serca widowni oraz zostawi-
li kawałek siebie tam, gdzie się pojawili.

Laureatom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni, że 
tak wspaniali i zdolni młodzi ludzie tworzą naszą społecz-
ność gimnazjalną. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy z nimi 
obcować na co dzień, uczyć ich, a zarazem uczyć się od nich. 
Gratulujemy również ich rodzicom, to oni włożyli w ich wy-
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chowanie wiele trudu, by wyrośli na dumę naszej Małej Oj-
czyzny i twórców ludowych.

Chłopcom życzymy wiele sukcesów, nie tylko w konkur-
sach gwarowych, ale także w życiu osobistym.Trzymamy za 
Was kciuki!

Opiekun: Alicja Glebowicz-Gazurek
fot. M. Kuźma

Odwiedziny u Marty
17 marca 2017 roku gimnazjalne kółko plastyczne (Mar-

cin, Michalina, Krysia, Dorotka, Kinga, Kasia i Dagmara) wy-
ruszyło do Bielska-Białej na ciekawą wycieczkę pełną arty-
stycznych doznań. Naszym przewodnikiem po bielskim 
świecie sztuki była absolwentka istebniańskiego gimnazjum 
i również dawna „kółkowiczka” Marta Czepczor – licealist-
ka z „plastyka”. Pierwszym punktem naszej wycieczki było 
właśnie Liceum Plastyczne gdzie mieliśmy okazję zwiedzić 
wszystkie pracownie artystyczne. Z uwagi na ograniczoną 
ilość czasu liceum zwiedziliśmy bardzo pobieżnie, zosta-
liśmy jednak serdecznie zaproszeni na dni otwarte, które 
odbędą się końcem kwietnia, a na które już czekamy z nie-
cierpliwością.

Po opuszczeniu murów szkolnych udaliśmy się do galerii 
bielskiej BWA na otwarcie wystawy pokonkursowej organi-
zowanego przez „bielski plastyk” ogólnopolskiego Biennale 
Rysunku i Malarstwa Liceów Plastycznych. Tłumy miłośni-
ków sztuki i ogromna ilość prac na bardzo wysokim pozio-
mie wyeksponowanych do obejrzenia na ścianach galerii 
zrobiły na nas niemałe wrażenie. Konkurs ten organizowany 
jest już od 1993 roku. Na obecną (trzynastą) edycję na kon-
kurs nadesłano 566 prac z 33 średnich szkół plastycznych z 
całej Polski. Wysłuchaliśmy ciekawego koncertu oraz odczy-
tu listy laureatów biennale podczas wręczania nagród. 

Po wernisażu przeszliśmy do Zamku książąt Sułkowskich 
na warsztaty plastyczne. Po krótkiej prelekcji artystki prowa-
dzącej i odwiedzeniu muzealnej sali etnogra�cznej przeszli-
śmy do zamkowej pracowni plastycznej gdzie czekały na nas 
przygotowane stanowiska. Wykonaliśmy ciekawe prace ma-
larskie, które każdy mógł zabrać do domu. Na koniec zafun-
dowaliśmy sobie kino i pełni nowych natchnień wróciliśmy 
do Istebnej.                 Magda Lena Krężelok

Dzień Liczby π w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Istebnej
Wszyscy potra�my powiedzieć, którego dnia w roku 

jest Dzień Matki, Ojca, Babci, Dziecka czy Nauczyciela. Jed-
nak oprócz tych najpopularniejszych świąt, istnieją takie, 
o których wie niewiele osób. Tak na przykład jest z Dniem 
Liczby π. Od wielu lat 14 marca w różnych krajach odbywają 
się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Liczby π z 
powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dzie-
siętnego tej liczby. W tym roku, po raz kolejny także w naszej 
szkole świętowaliśmy ten dzień.

Przygotowaniem imprezy zajęły się uczennice klasy 3B: 
Anna Heczko, Justyna Izba, Paulina Jałowiczor, Daria Janota, 
Julia Małyjurek i Marcelina Wawrzacz pod opieką Grażyny 
Pince-Polok. Obchody Dnia Liczby π miały na celu przybliżyć 
historię liczby π i zapoznać z ciekawostkami dotyczącymi tej 
liczby. Z tą myślą została wykonana gazetka w holu szkoły, a 
uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o liczbie π, odpo-
wiadając na losowo wybrane pytania.

 Dodatkowym atutem tego dnia był słodki poczęstunek 
własnoręcznie upieczonymi ciasteczkami w kształcie koła, 
udekorowanymi literą π, ponieważ liczba π to iloraz obwodu 
koła przez jego średnicę. 

Najciekawszym elementem obchodów Dnia Liczby π był 
konkurs polegający na zapamiętaniu jak największej ilości 
kolejnych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Rywalizacja 
była zacięta. A oto wyniki:

I miejsce Małgorzata Legierska kl.3F (144 zapamiętanych 
cyfr), Błażej Krężelok kl.1F (144 zapamiętanych cyfr)

II miejsce Franciszek Jaroszyński kl.3E (129 zapamięta-
nych cyfr)

III miejsce Jan Boniecki kl.2F (101 zapamiętanych cyfr)
Wyróżnienie Alicja Zowada kl.3E (86 zapamiętanych cyfr)
Dzień Liczby π – Święto Matematyki niewątpliwie miało 

walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyj-
nienia naszego szkolnego życia. 

Serdecznie gratuluję zwycięzcom! Ani, Justynie, Paulinie, 
Darii, Julce i Marcelinie dziękuję za pełne zaangażowanie w 
realizację tego wydarzenia. Oby ten zapał nigdy w Was nie 
zgasł. Całej społeczności szkolnej dziękuję za wyrozumiałość 
i miłe przyjęcie. 

Mam nadzieję, że był to udany dzień. Udowodniliśmy, 
że matematyka to nie tylko trudne zadania, skomplikowane 
wzory i abstrakcyjne �gury, ale również znakomita zabawa    
i pasjonująca przygoda. I niech ta przygoda będzie nieskoń-
czona jak liczba π.                  Grażyna Pince-Polok
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W lutym 2017 roku, dzięki europejskiemu progra-

mowi Erasmus+ oraz programowi POWER miałam moż-
liwość wzięcia udziału  w tygodniowym kursie  „English 
and Methodology: A 21st Approach for English Teachers” 
zorganizowanym przez szkołę English Matters z siedzibą 
w Jaen, Hiszpania.

Jaen to niewielka miejscowość na południu Hiszpanii, 
położona wśród gajów oliwnych i otoczona górami. W kur-
sie wzięło udział dziewięciu nauczycieli języka angielskiego  
z Polski, Słowenii, Włoch i Chorwacji.

Na zajęciach warsztatowych omawialiśmy różnorodne 
techniki nauczania języka angielskiego, poznawaliśmy no-
winki uatrakcyjniające lekcje oraz wymienialiśmy się sposo-
bami i metodami, które sprawdzają się w naszych szkołach. 
Omawialiśmy wszystkie aspekty nauczania języka, od gra-
matyki, słownictwa, poprzez ćwiczenie wymowy oraz użycie 
muzyki w klasie.

Kurs był dla mnie kopalnią pomysłów, które obecnie 
wdrażam w życie. Wiele zagadnień było dla mnie nowych 
i dokładne zapoznanie się z nimi będzie wymagało czasu. 
Prowadząca zajęcia Brytyjka Elizabeth Evans w przystępny 
sposób zapoznawała nas z nowinkami metodycznymi. Za-
jęcia były prowadzone w języku angielskim co dało nam, 
nauczycielom, możliwość odświeżenia naszego warsztatu 
językowego i doskonalenia metod pracy. Mieliśmy okazję 
szlifowania języka nie tylko na zajęciach, ale również po 
nich, dzięki wspólnemu spędzaniu czasu wolnego. 

W ramach projektu mieliśmy możliwość poznania An-
daluzji jej dziedzictwa kulturowego. Uczestniczyliśmy w 
wycieczce po Jaen - niewielkim, ale cudownie położonym 
miasteczku. Zwiedziliśmy olbrzymią katedrę, pozostałości 
łaźni arabskich z XI wieku oraz obejrzeliśmy fortecę z czasów 
panowania arabskiego górująca nad miastem. Odbyliśmy też 
wycieczki do Ubedy i Baezy - miast z listy światowego dziedzi-
ctwa  Unesco oraz cały dzień spędziliśmy w Granadzie, gdzie 
mieliśmy okazję zwiedzić Alhambrę - XIII wieczny zespół pa-
łacowy z czasów panowania Arabów  w Hiszpanii (również z 
listy Unesco). Dzięki  zdjęciom i opowieściom mogłam przy-
bliżyć wiedzę dotyczącą tego kraju swoim uczniom.

Podsumowując, udział w kolejnym kursie był dla mnie 
wspaniała lekcją i przygodą zarazem. Oprócz zdobycia wie-
dzy nawiązałam nowe znajomości, które w przyszłości mogą 
zaowocować międzynarodową współpracą. Tego rodzaju 
forma doskonalenia jest w mojej opinii niezwykle cenna i 
zachęcam wszystkich nauczycieli do wzięcia w niej udziału.

Katarzyna Leżańska-Czulak
nauczycielka  j. angielskiego w Gimnazjum w Istebnej

Podziękowanie
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej w imie-

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

Istebna, dnia 9 marca 2017 r.

Do Mieszkańców Trójwsi
Koniaków, Istebna, Jaworzynka

Szanowni Państwo !
My, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej tj. Zespołu 

Szkół w Istebnej, chcieliśmy wyrazić swoje zdanie w spra-
wie informacji, jakie znalazły się w artykule pt. „Fatalne po-
łączenie?”, który ukazał się na łamach „Głosu Ziemi Cie-
szyńskiej” (nr 9 z dnia 3 III 2017r.).

Uczniowie naszej szkoły zostali przez część mieszkańców 
Trójwsi niesprawiedliwie określeni mianem: „patologia”. Nie 
zgadzamy się z tym. Uważamy, że do Zespołu Szkół w Isteb-
nej uczęszczali i  uczęszczają wartościowi młodzi ludzie. 

Oburza nas to, że w tak łatwy i szybki sposób doszło do 
zniesławienia uczniów. W tekście przywoływanego arty-
kułu użyto bezpodstawnie sformułowań, które nie zostały 
wcześniej sprawdzone. Zostaliśmy zepchnięci na margines 
lokalnej społeczności. Przecież jesteśmy stąd! Jesteśmy Wa-
szymi znajomymi, sąsiadami, rodziną. Dlaczego nagle nas 
tak niesprawiedliwie postrzegacie i oceniacie? Mówi się, że 
młodzież jest przyszłością narodu i to od niej zależą losy kra-
ju. Szkoda, że my, młodzież z Trójwsi i okolic, nie jesteśmy 
szanowani, traktowani poważnie, ale z góry bezpodstawnie 
przekreślani i zaszu�adkowani.

Ten artykuł przyczynił się do powstania złych opinii na 
nasz temat. Wyrażone w nim krzywdzące sformułowania 
dotknęły nas wszystkich. Niestety teraz coraz częściej spo-
tykamy się w zakładach pracy, byłych szkołach oraz w życiu 
codziennym z określaniem nas jako „patologia z Zaolzia”, 
„patusy”. Jest to bardzo przykre. Nie czujemy się gorsi, a tak 
jesteśmy traktowani. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Jesz-
cze niedawno uczęszczaliśmy do gimnazjum i nikt wtedy nie 
określał nas mianem patologii, co się tak nagle zmieniło?

W artykule czytamy, że rodzice uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Istebnej zdenerwowali się, gdy dowiedzieli 
się na zebraniu z władzami gminy, że ich pociechy „kształcić 
się będą w jednym budynku z młodzieżą szkoły ponadgim-
nazjalnej”. Zaskakuje nas taka postawa dorosłych ludzi. To 
Wy – starsi, doświadczeni, wychowujący kolejne pokole-
nia mieszkańców Trójwsi – uważacie, że należy część z nas 
odgrodzić od reszty? Postawić mur? Podzielić na lepszych i 
gorszych? Odtrącacie nas? Dlaczego? Jesteśmy przecież peł-
noprawnymi mieszkańcami tych terenów. Jesteśmy dziećmi 
Waszych znajomych z pracy, sąsiadów, często częścią rodzi-
ny. Wstydzicie się nas? Poza tym zdecydowana większość 
rodziców naszych kolegów i koleżanek również skończyła 
Zespół Szkół w Istebnej. Nie czują się z tego powodu gorsi. 
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Pracują z Wami, rozmawiają, spotykają się w gronie rodzin-
nym. Tworzymy przecież wspólnotę. Łączy nas wiele. Dlacze-
go o nas tak źle mówicie?

Wychowuje nie tylko szkoła. Przede wszystkim wpływ na 
nas ma rodzina. To ona oraz otoczenie nas kształtują. Szkoła 
uczy tylko w pewnym okresie naszego życia. Najwięcej zale-
ży od najbliższych osób. To Wy  wprowadzacie nas w świat 
dorosłych. I jaki dostajemy teraz przykład? Czego możemy 
się od Was nauczyć? Warto tu też zaznaczyć, że do naszej 
szkoły uczęszczają m.in. uczniowie, którzy wcześniej ukoń-
czyli Szkołę Podstawową nr 1 w Istebnej. Jest im teraz przy-
kro, że tak są po latach postrzegani i oceniani.

Podobno boicie się, że „starsi koledzy zdemoralizują 
młodszych”. Skąd takie obawy? Przecież od wielu lat nasza 
szkoła dzieli jeden budynek z uczniami i pracownikami Szko-
ły Podstawowej nr 2 oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wycho-
wawczego, w którym uczą się dzieci niepełnosprawne. Nikt 
do tej pory nie skarżył się na nas, nie dochodziło do karygod-
nych zachowań między uczniami tych szkół. Współpracuje-
my ze sobą i się szanujemy.  Jemy razem posiłki na jednej 
stołówce. Przerwy spędzamy na tych samych korytarzach. 
Nikt nikogo nie gnębi ani nie demoralizuje. Niektórzy z nas 
mają w podstawówce swoje młodsze rodzeństwo. Sami 
wcześniej ukończyli SP nr 2 i po latach wrócili do tego bu-
dynku, aby kontynuować naukę tym razem w Zespole Szkół. 
Mają z tym miejscem jak najlepsze wspomnienia. 

Oskarżani jesteśmy o stosowanie używek. Wszyscy wie-
my, że nie jest to problem uczniów tylko z 
tej szkoły, tej wsi, czy województwa. Mamy 
znajomych i bliskich w innych szkołach, 
oglądamy telewizję, czytamy gazety, korzy-
stamy z Internetu. Wiemy, że w innych miej-
scach też pojawiają się uczniowie, którzy np. 
palą papierosy lub pija alkohol. Jest to prob-
lem, który istnieje w szkołach w całej Polsce. 
I to nie tylko w zawodówkach. I nie tylko w 
szkołach średnich. My mamy to szczęście, że 
uczymy się w szkole, w której możemy liczyć 
na pomoc i wsparcie ze strony jej pracowni-
ków. Nikt nas nie przekreśla, nie krytykuje, 
nie ośmiesza. Wręcz przeciwnie. Gdy po-
trzebujemy pomocy, wsparcia, wskazówek,  
mamy tzw. gorszy dzień zawsze możemy 
liczyć na nauczycieli ZS w Istebnej. Nie zo-
stawiają nas w potrzebie. Mają dużo cierpli-
wości i zrozumienia, gdy popełniamy błędy. 
Pomagają nam je naprawić.  Dają nam szan-
sę. Dzięki tej szkole zdobywamy wymarzony 
zawód. Wychodzimy  na ludzi. Wielu z ab-
solwentów otworzyło swoje własne �rmy, 
które bardzo dobrze prosperują nie tylko 
na terenie Trójwsi ,a przy okazji dają miejsca 
pracy innym osobom.

Chcieliśmy też przypomnieć, że często 
się z nami spotykacie w życiu codziennym. 
Zapewne na terenie Trójwsi robicie zakupy 
w różnych sklepach, chodzicie do fryzjerów, 

naprawiacie samochody  w warsztatach, bywacie w restau-
racjach. Pamiętajcie, że w tych miejscach pracują absolwenci 
Zespołu Szkół w Istebnej lub odbywają praktyki obecni ucz-
niowie. Chyba jesteście zadowoleni z jakości naszych usług, 
skoro polecacie nas innym, a sami wracacie do tych miejsc 
wielokrotnie. Czy naprawdę uważacie, że jesteśmy patologią?

W przyszłym roku odbędzie się zimowa olimpiada w  Ko-
rei Południowej. Duże szanse na reprezentowanie Polski w 
biegach narciarskich ma mieszkaniec Istebnej Dominik Bury. 
To też absolwent naszej szkoły. Jesteśmy z niego dumni. Bę-
dziemy za Dominika mocno trzymali kciuki i głośno mu kibi-
cowali. A Wy?

Zastanówcie się, jak bardzo skrzywdziły nas te Wasze 
opinie, gdy będziecie jedli bułki, robili kanapki dla swoich 
dzieci, gdy będziecie planowali remont np. domu, albo ku-
powali drewno na opał. W piekarniach, zakładach mięsnych, 
�rmach budowlano-remontowych, stolarniach i tartakach 
też pracują uczniowie Zespołu Szkół w Istebnej.

W pełni zgadzamy się z Panem Józefem Polokiem, za-
stępcą wójta gminy Istebna, który autorowi artykułu powie-
dział m.in.: „ to jest nasza młodzież i nie są tacy źli, jakby to 
wynikało z emocjonalnych wypowiedzi rodziców.” Dziękuje-
my Panu za te słowa.

Samorząd Uczniowski
Zespołu Szkół w Istebnej

Na prośbę uczniów ZSP Istebna publikujemy przedruk 
Głos Ziemi Cieszyńskiej nr 9 z dnia 3 III 2017r.
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Jubileusz 30 -lecia Kapłaństwa Księdza 
Stanisława Pindla Proboszcza Para�i 
Świętych Piotra i Pawła w Jaworzynce
5 marca 2017 roku, w słoneczną niedzielę, ksiądz Stani-

sław Pindel, proboszcz para�i Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Jaworzynce obchodził jubileusz 30 – lecia kapłań-
stwa. Na sumie licznie zgromadzili się wierni, którzy pragnęli 
cieszyć się tym dniem razem ze swoim duszpasterzem. 

Uroczystą mszę św. dziękczynną odprawiał ksiądz Jubi-
lat, przy koncelebracji kapłanów z Dekanatu Istebniańskiego 
i innych dekanatów. Kazanie wygłosił ksiądz Jerzy Mrukwa z 
para�i Dobrego Pasterza w Istebnej. Podkreślił, że pragniemy 
wraz z jubilatem dziękować Panu Bogu za dar kapłaństwa i 
dobrodziejstwa otrzymane w ciągu wszystkich lat posługi. 

Na zakończenie mszy powinszowaniom, wierszom i 
pieśniom nie było końca. Życzenia w imieniu wszystkich 
para�an złożyli między innymi: przedstawiciele Rady Para-
�alnej, Akcja Katolicka, ministranci, dzieci i wychowawcy z 
przedszkola „Smerfokolandia” w Jaworzynce, podopieczni 
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kra-
ina” wraz z opiekunami i dyrekcją, Radna Powiatowa Łucja 
Michałek, która odczytała życzenia przesłane przez Starostę 
Cieszyńskiego Janusza Króla i Przewodniczącego Rady Po-
wiatu Ludwika Kuboszka oraz pani Anna Mucha, która trady-
cyjnie wygłosiła napisany przez siebie wiersz. Na uroczysto-
ści obecny był również Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, który osobiście przekazał naj-
serdeczniejsze życzenia księdzu Stanisławowi. 

Uroczystości wzbogaciła  przepiękna, wzruszająca opra-
wa muzyczna w wykonaniu Kapeli „Jetelinka” pod przewod-
nictwem pani Moniki Wałach i Orkiestry Dętej z Trójwsi, któ-
ra odegrała huczne „Sto lat” . 

Księdzu Jubilatowi z okazji „perłowego jubileuszu” ka-
płaństwa życzymy wiele błogosławieństwa Bożego, zdrowia 
i sił na dalsze lata kapłańskiej posługi.

Wspomnienie o misjonarzu 
Józe�e Bestwinie - w rocznicę śmierci
20 kwietnia 2016 roku w Domu Misyjnym św. Józefa w 

Górnej Grupie, w wieku 87 lat zmarł ksiądz Józef Bestwina. 
W rocznicę śmierci, przywołujemy postać tego zasłużonego 
misjonarza rodem z Beskidzkiej Trójwsi.

Urodził się 26 października 1929 roku w Jaworzynce „u 
Korbasa” jako syn Józefa i Anny z domu Wawrzacz. Józef miał 

siedmioro rodzeństwa. Rów-
nież dwie jego siostry obrały 
drogę duchową i zostały za-
konnicami w zgromadzeniu 
Służebnic Najświętszej Marii 
Panny w Panewnikach.

Józef ukończył szkołę pod-
stawową w Jaworzynce na 
Trzycatku, a w 1945 roku roz-
począł naukę w gimnazjum 
w Wiśle. Już wcześniej pisał 
prośbę o przyjęcie do niższego 
seminarium Ojców Oblatów w 
Lublińcu, ale nie otrzymał od-
powiedzi. Od kleryka Alojzego 
Graczyka, który ukrywał się w 
okolicy w czasie wojny, dowie-
dział się o seminarium księży 
werbistów w Bruczkowie. W 

uroczystość Trzech Króli 1946 roku udał się tam wspólnie z ko-
legą i został przyjęty. Lata szkolne 1947-1949 spędził w Nysie.

Po zdanej maturze zgłosił się do nowicjatu w Pieniężnie. 
Po odbyciu studiów �lozo�czno-teologicznych w Wyższym 
Seminarium Misyjnym Księży Werbistów, otrzymał  święce-
nia kapłańskie. Msza prymicyjna odbyła się w kościele św. 
Piotra i Pawła w Jaworzynce 13 lipca 1957 roku. We wspo-
mnieniach „Kąsek chleba” zamieszczony został cały steno-
gram kazania wygłoszonego w tym dniu przez księdza Jana 
Michałka a także przemówienie, które z tej okazji wygłosił 
kierownik szkoły Władysław Pabijan.

Prymicje Józefa Bestwiny w ro-
dzinnej Jaworzynce

Nowo wyświęcony kapłan w gronie najbliższej rodziny

Powojenny kurs księży, do którego należał Józef zwano 
nawet „szturmokami” z racji licznych inicjatyw podjętych w 
Pieniężnie. Niemal wszyscy oni byli ponadto „fachowcami” 
w różnych zawodach. Józef pracował jako stolarz i rzeźbiarz. 
Odnowił między innymi stacje drogi krzyżowej, a wraz z in-
nymi zbudował grotę Matki Bożej Lourdzkiej w parku klasz-
tornym.

Pierwsze lata kapłańskie (1958-1960) Józef spędził jako 
wikariusz para�i Królowej Apostołów w Rybniku. Następnie 
został skierowany do Nysy, gdzie przez rok był wiceprefek-
tem ponad 50 uczniów seminarium, a potem wikariuszem 
w Nysie i okolicach. W 1963 r. został przeniesiony do para�i 
Mingajny w diecezji warmińskiej, gdzie stał się samodziel-
nym duszpasterzem.

Pomimo trudnych warunków bytowych, kłopotów �nan-
sowych oraz nękań ze strony Służby Bezpieczeństwa, udało 
mu się wykonać bardzo wiele prac związanych z odnowie-

„Ocalmy od zapomnienia”  
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niem kościoła. Odnowił podłogę, ołtarz główny, stacje drogi 
krzyżowej, instalację elektryczną, przeprowadził malowanie, 
ogrodził teren przykościelny, usunął gruzy po dwu zburzo-
nych domach, umeblował zakrystię, przygotował salki kate-
chetyczne. Tu otrzymał skierowanie do pracy w Brazylii.

Długa, trwająca prawie miesiąc podróż włoskim okrętem 
na miejsce posługi zapisała się w jego pamięci bardzo wy-
raźnie. Ksiądz wspominał, że pewien Żyd,  muzyk grający w 
orkiestrze podszedł wtedy do polskich misjonarzy pytając, 
czy nie mają kawałka chleba, bowiem żaden inny nie sma-
kuje mu tak, jak ten w Polsce. Być może stąd właśnie wziął 

się tytuł wydanego 
przez Józefa tomiku 
zawierającego wspo-
mnienia księdza i ko-
respondencję jego 
siostry Jadwigi – „Ką-
sek chleba”.

24.9.1967 Józef 
przyjechał do San-
tos w południowo – 
wschodniej Brazylii, a 
od grudnia zatrzymał 
się w Kurytybie. Pilnie 
uczył się języka por-
tugalskiego. Co cieka-
we, wkrótce okazało 
się, że Józef spotkał 
tam... swoją rodzi-
nę - stryjenkę Zo�ę 
i kuzynkę Zuzannę, 

córkę swojego stryja, Jana Bestwiny, urodzoną w Chicago, 
która jeszcze jako dziecko, wraz z rodzicami przyjechała do 
Brazylii. Przez długie lata chętnie odwiedzał tę odnalezioną 
na drugim końcu świata rodzinę  i utrzymywał z nią bardzo 
dobry kontakt.

W r. 1968 został rektorem domu w Kurytybie i dokładał 
wszelkich starań, by ożywić i podtrzymywać stare polskie 
tradycje. Wznowił naukę języka polskiego, urządzał tań-
ce, śpiewy i przedstawienia. Z jego inicjatywy odbywał się 
doroczny odpust MB Częstochowskiej z udziałem polskich 
werbistów z Brazylii, Misiones i Paragwaju.  W r. 1969 rozpo-
czął pracę w diecezji Jacarezinho, para�i Nova Fatima liczą-
cej 18.000 wiernych. Misjonarz z Jaworzynki przeprowadził 
remont plebanii, a 13-go dnia każdego miesiąca urządzał 
nabożeństwo i procesję ku czci MB Fatimskiej. W 1973 prze-
niósł się do Igreja Nossa Senhora do Rosário w Ponta Grossa.

W 1975 r. mianowany został radcą prowincjalnym. W r. 
1976 przejął para�e Mandirituba, w archidiecezji kurytyb-
ska.  Słynął z tego, że miał świetny kontakt z wiernymi. Doce-
niał rolę wykształcenia i organizował liczne kursy dla aktywi-
stów i katechetek. Polskę odwiedzał średnio co 5 lat. Swoje 
przeżycia z tego czasu pracy misyjnej spisał w kilku tomach 
wspomnień.

Pracował wiele wśród Polonii, ale też w dżungli, wśród 
tzw. Kabokli, ludzi bezdomnych, biednych, sezonowych ro-
botników rolnych. Zaskarbił sobie ich szacunek. Opowiadał, 
że pewnego razu w nocy przyjechał po niego kowboj ubło-
conym jeepem prosząc o księdza o posługę przy umierają-
cym. Jechali lasami, polami, przez pustkowia. Nie wiedział, 
co kierowca jeepa z nim zrobi ale postanowił mu zaufać. Zo-

baczył w końcu światełko, przyjechali do domu gdzie leżał 
człowiek, który zaczął spowiadać się po polsku. Uszczęśli-
wiony chory powiedział na koniec: „Teraz już mogę umrzeć”. 
Takich niezwykłych historii było w czasie jego pracy misyjnej 
wiele. Napisał potem we wspomnieniach: „Do każdego czło-
wieka podchodziłem z zaufaniem. (…) Jeśli coś dobrego zosta-
ło zrobione, dokonano tego dzięki zaufaniu człowiekowi”.

Ojciec Józef Bestwina podczas pracy misjonarskiej dał się 
poznać jako organizator wielu wydarzeń kulturalnych, pełen 
inicjatywy i pasji. Był pomysłodawcą i głównym organizato-
rem dożynek polonijnych w Murici. Stworzył również zespół 
regionalny Wawel. Co ciekawe, stroje regionalne dla człon-
ków zakupił w Krakowie. Płynęły 3 miesiące statkiem do Bra-
zylii, a później na ich wzór kolejne uszyto już na miejscu…

Swoją korespondencję z najbliższymi Józef zawarł w to-
miku „Kąsek chleba”.  Znajdują się w nim przede wszystkim li-
sty siostry Jadwigi, która pisała mu o codziennych sprawach 
– o tym, jaka jest pogoda w Jaworzynce, kto bierze ślub a kto 
choruje, o kolejkach po żywność i codziennych zdarzeniach 
rodzinnych. Te na pozór zwyczajne wieści były balsamem na 
serce misjonarza. Sam stwierdza: „Podobnie jak kąsek chleba 
zaspokaja głód ciała, tak samo 
każdy list, jaki otrzymujemy, 
zaspokaja pragnienie naszego 
ducha. Z tej racji ten zbiór listów 
nazwałem „Kąsek Chleba.”

Długie i serdeczne listy pi-
sywał do misjonarza również 
ksiądz Jan Michałek od Waszu-
ta, także pochodzący z Jawo-
rzynki, którego postawa była 
dla Józefa wzorem i inspiracją 
by wybrać drogę kapłaństwa. 
W listach księdza Michałka 
do Józefa znajdujemy wspo-
mnienia wspólnych rozmów 
na Wawrzaczowym Groniu, dowody prawdziwej przyjaźni. 
„Józku, tam w dalekiej Brazylii jest ten sam Jezus Chrystus . (…) 
Jesteś idealistą, trzymaj się wiary naszych ojców, wiary naszych 
skromnych rodziców, górali, którzy uczyli nas poświęcenia. ” - 
pisał Michałek do misjonarza w liście z 03.12.1969 roku.

W książce „Kąsek chleba” z wielkim szacunkiem ksiądz Jó-
zef Bestwina pisze o rodzinnej Jaworzynce i o tym, co dało 
mu wychowanie w pracowitej, góralskiej rodzinie. W pełnych 
podziwu słowach opisuje duchowość górali Trójwsi: „Nie pi-
szą żadnych rozpraw �lozo�cznych, aby odkryć Boga. Wierzą, 
że on istnieje i blisko nich się znajduje. Każdy dzień kończono 
pobożnie i podlegał pewnemu schematowi. Kiedy nadeszła noc, 
mówiono do dzieci: „Nogi umyć, rzykać i spać”. Opisuje między 
innymi także i taki zwyczaj: „Gdy krowa się ocieliła i zrobiono 
pierwsze masło, napełniano nim mały szklany słoiczek, w środ-
ku umieszczano knut. Taką lampkę domowej produkcji niesio-
no na Polanę i zapalano przed Krzyżem. Podobnie lampki ro-
biono z tłuszczu zwierzęcego, gdy zabito świnię, owcę, jałówkę 
czy nawet gęsi. Lampka paliła się przez parę dni. Dzieci często 
spoglądały na Polanę i mówiły, że nasza lampka przed Krzyżem 
jeszcze się pali. Zapalone lampki były też widocznym znakiem, 
że w sercu człowieka pali się promień żywej wiary”.

W 1998 roku, po ponad 30–tu latach pracy misyjnej w 
Brazylii, o. Józef powrócił na stałe do Polski. Od września 
1999 roku do lutego 2016 roku przybywał w Domu Misyj-

Sakrament Komunii Świętej udzielany 
dzieciom w Brazylii

Cascavados, 21.01.1998
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nym Królowej Apostołów w 
Rybniku. Wciąż chętnie służył 
pomocą innym, między inny-
mi jako jeden ze stałych spo-
wiedników w para�i.

Nagły wylew krwi do móz-
gu pozbawił go zdolności do 
pracy. Ostatnie tygodnie spę-
dził na oddziale chorych w 
Domu Misyjnym św. Józefa w 
Górnej Grupie.

Ojciec Alfons Labuda tak 
pisał o księdzu Józe�e Bestwi-
nie w piśmie „Misjonarz”: „O. 
Józef przechował w sobie naj-
lepsze tradycje i bardzo wysoki 

etos współziomków – pracowitość, pogodę ducha, wielkie umi-
łowanie Ziemi Ojczystej i tęsknotę za najbliższymi. Dlatego w 
swoim prywatnym archiwum przechowywał listy swoich sióstr: 
Jadwigi, Anny (s. Leokadia) i Zuzanny (s. Juwenalis), które 
umieścił we wspomnianym wyżej zbiorze. Nade wszystko jed-
nak był gorliwym misjonarzem i krzewicielem polskiej kultury 
religijnej wśród brazylijskiej Polonii.”

Oprac. Barbara Juroszek

W artykule wykorzystano informacje i zdjęcia udostęp-
nione przez państwa Jadwigę i Władysława Bestwina oraz 
Aleksandrę Gmura, jak również zawarte w tomiku wspomnień 
„Kąsek chleba” oraz w życiorysie Jana Bestwiny pióra Alfonsa 
Labudy, zamieszczonym w czasopiśmie „Misjonarz”.

Jedno z ostatnich zdjęć Józefa 
Bestwiny za ołtarzem

Wieści z VIDESowego Oratorium
Głowy pełne nowych pomysłów, chęci do pracy i radość 

w zaangażowaniu niestrudzenie posiadają młodzi wolonta-
riusze VIDES, którzy w każdą sobotę animują zajęcia w na-
szym Oratorium. 

Spotkania pełne zabaw, ciekawych zajęć, warsztatów 
i rozgrywek sportowych sprawiają nie małą radość i frajdę 
wszystkim dzieciom, które w nich uczestniczą, a młodzieży 
daje to satysfakcję i spełnienie w dzieleniu się sobą z innymi.  

Oprócz pewnych „sztandarowych zajęć”, na jednym ze 
spotkań gościliśmy trenera UKS Centrum Wisła, Dariusza 

Dragona, który razem z animatorami prezentował dzie-
ciom podstawowe chwyty JUDO, a potem przeprowadził z 
dziećmi krótki trening przeplatany sportowymi zabawami. 
Kolejną niespodzianką, jaka miała miejsce w naszym Ora-
torium było wyjście na pobliską górkę, by pozjeżdżać na 
czym się tylko dało. Dzieci przy-
niosły ze sobą jabłuszka, worki z 
sianem i inne pojazdy, na których 
szusowały. Po zimowym spacerze i 
śnieżnych emocjach na wszystkich 
czekała gorąca herbata i drugie 
śniadanie. 

Oprócz cotygodniowych zajęć 
w Istebnej, raz w miesiącu VIDES 
prowadzi spotkania dla dzieci w 
Jaworzynce i w Koniakowie. Ostat-
nie takie spotkanie w lokalnych 
szkołach odbyło się 18 marca, a 
dzieci chętnych do udziału w na-
szych warsztatach nie brakowało. 

Spotkania Oratorium odbywają się w każdą sobotę 
(prócz Świąt) w godz. od 9:00 do 12:00 w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Istebnej. 

Serdecznie zapraszamy !!!

Z działalności 
Stowarzyszenia VIDES

Wolontariusze z Trójwsi niosą pomoc 
dzieciom Afryki
31 stycznia tego roku, w uroczystość świętego Jana Bo-

sko, otrzymaliśmy zaproszenie do podjęcia miesięcznego 
wolontariatu wśród dzieci i młodzieży afrykańskiej miejsco-
wości Tambacounda w Senegalu.

Współpracę między VIDES Polska, a tamtejszą salezjań-
ską misją katolicką rozpoczął salezjanin z Istebnej, ks. Piotr 
Wolny, który dwukrotnie przebywał na misji w Senegalu i 
dostrzegł wielką potrzebę zaangażowania się w tamtejsze 
dzieło naszych wolontariuszy. 

Chęć podjęcia tego wyzwania zdeklarowała czwórka 
młodych, którzy w sierpniu tego roku razem z ks. Piotrem, 
udają się do Afryki, by zanieść tam nadzieję, miłość i radość.

Naszą misją będzie przede wszystkim:
• zaszczepić w sercach lokalnej młodzieży idee wolon-

tariatu, czyli bezinteresownej pracy na rzecz innych, za-
angażowania się w życie swojego środowiska lokalnego

• wspomóc rozwój i wychowanie poprzez miesięczny 
cykl warsztatów manualnych (plastycznych i technicz-
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nych), sportowych, tanecznych, dać tym samym nadzie-
ję, radość i uśmiech

• wspomóc edukację prowadząc zajęcia uzupełnia-
jące z języka angielskiego i francuskiego oraz wesprzeć 
�nansowo projekt budowy i wyposażenia lokalnej bi-
blioteki 

W Afryce edukacja jest płatna i to nie małe pieniądze. 
Dzieci chcą pójść do szkoły muszą wpierw sobie na nią za-
robić, a za pieniądze które mają, uczy się tak długo, aż nie 
wyczerpią się ich oszczędności. Dlatego tak ważnym ele-
mentem naszej pracy będą cykliczne warsztaty techniczne i 
plastyczne, które pomogą im poznać nowe formy tworzenia 
produktów na sprzedaż. Materialnym śladem, jaki pozosta-
nie na lata, będzie biblioteka, której budowę i wyposażenie 
chcemy wspomóc. Będzie się znajdowała przy placówce mi-
syjnej i będzie ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży. Chce-
my, by była to ich ostoja w codziennym, niespokojnym życiu, 
miejsce, gdzie znajdą spokojny kąt do zdobywania wiedzy i 
nabywania nowych umiejętności.

Czujesz chęć niesienia pomocy dzieciom w Senegalu 
wspólnie z nami? Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.vides.pl i do kontaktu z nami. 

Dzień Kobiet w Kosarzyskach
12 marca 2017r. już po raz czwarty z inicjatywy radnej 

Barbary Kubas odbyło się spotkanie w remizie OSP Ko-
sarzyska, w którym wzięły udział kobiety i dziewczęta z 
przysiółków: Fibaczka, Rupienka, Kosarzyska i Pańska Łąka. 
Zgromadzone panie świętowały Dzień Kobiet, racząc się 
pysznym posiłkiem przygotowanym przez Barbarę Ligocką 
i Helenę Fiedor. Następnie przy kawie, herbacie i ciastach 
wspominały dawne czasy, żartowały oraz śpiewały znane 
piosenki. 

Atmosfera ciepła i serdeczności udzieliła się każdej z pań. 
Spotkanie to – jak i trzy poprzednie – stanowiło doskonałą 
okazję do integracji lokalnej społeczności, wymiany zdań, 
odnowienia kontaktów towarzyskich. Było swoistego rodza-

ju odpowiedzią na apel papieża Franciszka, który podczas 
Światowych Dni Młodzieży nawoływał do aktywności, do 
wyjścia z domu, zerwania z kanapowym stylem życia.

Na zakończenie kilkugodzinnej imprezy każda z pań, 
emanująca radością i świetnym samopoczuciem, otrzymała 
słodycze i kwiaty. W tym miejscu pragniemy złożyć szcze-
gólne podziękowania zarówno zarządowi OSP Kosarzyska 
na czele z prezesem Józefem Ligockim, jak i miejscowym 
sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji spotkania. 
Mamy nadzieję, że owe towarzyskie posiedzenia staną się 
naszą lokalną tradycją. Już teraz pragniemy zaprosić wszyst-
kich chętnych do wspólnego świętowania Dnia Matki, które 
organizujemy 28 maja 2017r. o godz. 14.00 w remizie w 
Kosarzyskach.                 Uczestniczka imprezy

Informacje 
turystyczne
Marzec miesiącem promocji
Jak co roku miesiąc marzec upłynął nam na aktywnej 

promocji oferty turystycznej Gminy Istebna podczas odby-
wających się w tym czasie targów turystycznych. Jeszcze 
początkiem miesiąca trwały ostatnie gorączkowe przygo-
towania mające na celu wydanie nowego informatora tu-
rystycznego, którego zadaniem było pokazanie w odświe-
żonej, atrakcyjnej szacie gra�cznej walorów turystycznych 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Dzięki temu zaopatrzeni 
w aktualne foldery oraz oferty naszych gestorów wyjechali-
śmy zaprezentować się na gościnnym dla nas zawsze stoisku 
Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Jako pierwsze w dniach od 17 do 19 marca w Hali Expo 
– Łódź odbyły się Targi – Regiony Turystyczne NA STY-
KU KULTUR.  Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 120 
wystawców z Polski i świata przyciągając swą bogatą ofer-
tą ponad osiem tysięcy zwiedzających. Prezentację stoiska 
Śląskiej Organizacji Turystycznej uatrakcyjniały występy 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, liczne konkursy wiedzy o re-
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Informacje turystyczne

gionie, warsztaty dla dzieci oraz popisy kowboi z Miasteczka 
Westernowego Twinpigs. Odwiedzający Halę Expo chętnie 
sięgali po ofertę naszego regionu planując  swój wiosenny i 
letni wypoczynek. Najwięcej zapytań związanych było z tu-
rystyką rowerową, pieszą oraz pobytami SPA & WELLNESS. 
Wielu naszych rozmówców było już kiedyś w naszych stro-
nach i co ważne planuje wrócić , region cieszy się napraw-
dę zadowalającą rozpoznawalnością. Śląska Organizacja Tu-
rystyczna nie pierwszy już raz została wyróżniona za zestaw 
map i przewodników po województwie śląskim!

Dwa tygodnie później, od 31 marca do 2 kwietnia nasza 
oferta pokazana została na rodzimym i dobrze nam znanym 
rynku - Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Tury-
stycznego i Żeglarskiego GLOB w Katowicach, to miejsce w 
którym nie mogłoby przecież nas zabraknąć  Zawsze bowiem 
warto podtrzymywać kontakt ze stałymi klientami, dla których 
Beskid Śląski jest naturalnym wyborem wypoczynku weeken-
dowego oraz częstym miejscem spędzania ferii, czy wakacji. 
Katowickie targi turystyczne to wydarzenie, na które ludzie nie-
jednokrotnie przychodzą po to, by nas spotkać, porozmawiać, 
dowiedzieć się o zmianach i nowościach – nie ukrywamy to 
miłe i warte obecności!  Tegoroczna edycja targów odbyła się 
w ultranowoczesnym obiekcie Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego zlokalizowanym w samym centrum Katowic!

Świetna lokalizacja i różnorodność  oferty prezentowanej 
przez wystawców to gotowa recepta na sukces – nic więc 
dziwnego, że katowicki GLOB odwiedziło niemal pięć tysięcy 
miłośników turystyki! Stoisko Śląskiej Organizacji Turystycz-
nej przyciągało zwiedzających starannie opracowanymi ma-
teriałami promocyjnymi,  występami artystycznymi Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, warsztatami dla dzieci, smakołykami 
tradycyjnej kuchni wprost ze Szlaku Kulinarnego „Śląskie 
Smaki” oraz degustacją raciborskich trunków. Wszystko to 
sprawiło, że wielu spośród odwiedzających na dłużej zatrzy-
mało się w rejonie naszej prezentacji, pytając o ofertę po-
szczególnych miejscowości oraz pakiety pobytowe.

Zaraz po świętach Wielkanocy czeka nas kolejna targowa 
podróż – tym razem do Warszawy z świeżo opracowaną Bazą 
noclegową i gastronomiczną Gminy Istebna! 

Mamy nadzieję, że już wkrótce na beskidzkich szlakach, 
w naszych obiektach noclegowych, galeriach i muzeach bę-
dziemy mieć okazję spotkać wielu spośród naszych targo-
wych gości  czego sobie i Wam drodzy gestorzy życzymy 
bardzo serdecznie!           O.Sz.

WYSTAWA FOTOGRAFII 
„Znane i nieznane atrakcje turystyczne 
regionu Trójstyku”
Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na wystawę fotogra�i 

pt. „Znane i nieznane atrakcje turystyczne regionu Trój-
styku”, która dostępna będzie do zwiedzania w dniach od 
5 do 30 maja 2017 roku w sali w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej 
w Istebnej. Wernisaż wystawy odbędzie się 5 maja 2017 
roku o godz. 16:30. Autorem fotogra�i z polskiej strony 
jest m.in. Jacek Kohut, zaś fotogra�i z okolic Mostów koło 
Jabłonkowa  Michal Popieluch, Jan Smékal, czy Vladimír 
Pryček. Wystawa zostanie przeniesiona do GOTIC w Mostach 
koło Jabłonkowa, a oglądać będzie ją można w dniach od 1 
do 30 czerwca 2017 roku.   Serdecznie zapraszamy! 

Przypominamy również, iż wystawa przygotowana jest 
w ramach polsko-czeskiego projektu turystycznego pt. „Trój-
styk – radość zwiedzania” o numerze CZ.11.2.45/0.0/0.0/16
_010/0000400, który realizowany jest w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko. 

Działania projektowe obejmują m.in.: wydanie przewod-
ników dla turystów i dla dzieci, wydanie mapy turystycznej 
i tablic wielkoformatowych oraz map naściennych pograni-
cza pl-cz-sk przeznaczonych do obiektów turystycznych, wy-
znaczanie ścieżki do źródeł rzeki Olzy i wydanie quest`u po 
Istebnej, wystawę turystyczną i wieczór z podróżnikiem, wi-
zyty bloger`ów, wyznaczenie ścieżki do Źródeł Olzy, konfe-
rencję turystyczną i inne. Są to inicjatywy prowadzone przez 
Punkt Informacji Turystycznej zabezpieczające podstawowe 
działania turystyczne i promocję w gminie Istebna. Projekt 
ma na celu promocję terenu Trójstyku wśród polskich i za-
granicznych turystów, a także integrację bazy turystycznej 
na naszym terenie.

Koordynator projektu Aneta Legierska

WYNAJĘCIE AMFITEATRU
Informujemy, iż w okresie wakacji mamy wolne terminy 

na wynajęcie budynków Am�teatru pod Skocznią celem zor-
ganizowania imprez zewnętrznych. Te terminy to: 1-2 lipiec, 
22-23 lipiec, 19-20 sierpień. Pozostałe terminy w miesiącach 
poza okresem wakacyjnym do uzgodnienia pod nr telefonu 
33 866 61 58.

UWAGA! W tym sezonie wyłączony jest z wynajmu grill 
na terenie Am�teatru ze względu na jego remont.

Przypominamy:
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ czynny:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 8:00 – 16:00
W CZASIE WAKACJI i DŁUGICH WEEKENDÓW 
TAKŻE: SOBOTY: 9:00 – 15:00, NIEDZIELE: 9:30 – 15:00
(budynek Ośrodka Kultury w centrum Istebnej, obok kościoła)



Nasza Trójwieœ  Kwiecień 2017Strona 20

Informacje turystyczne
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gim-

nastyczna na Zaolziu. Korzystać można także ze znajdujące-
go się tam placu zabaw, tras nartorolkowych i boiska. Możliwe 
jest także wypożyczanie kijów do nordic walking czy innego 
sprzętu sportowego. Obiekt czynny jest we wtorki i czwartki 
od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 do 20:00, a w soboty 
10:00 do 18:00. Kontakt: + 48 517 252 995. 

Serdecznie zapraszamy!

ZAWODY DUATHLON
Uwaga! Zamknięcie drogi na odcinku wzdłuż lasu 

Siwa Młaka.
W dniu 23 kwietnia (niedziela) na terenie Istebnej odbę-

dą się kameralne zawody sportowe- duathlon. Duathlon to 
połączenie biegu, roweru i ponownie biegu. Zawodnicy ze-
społu sportowego TriDIVISION zmierzą się z trasą 3 km + 40 
km + 3 km. 

Trasa kolarska 
składać się będzie 
z 3 pętli (13km) i 
przebiegać będzie 
wzdłuż rzeki Olza, 
aby piąć się do góry 
na Istebną Połom i 
następnie w stronę 
Stecówki. Trasa bie-
gowa będzie od-
bywać się na małej 
pętli - na płaskim fragmencie drogi wzdłuż lasu Siwa Młaka. 
Tylko ta część trasy będzie wyłączona z ruchu na początku 
zawodów.

Start zawodów: 10.00 h. Koniec zawodów: 12.15 h.

Serdecznie zapraszamy na IV Rajd Rupienki, 
który odbędzie się 29.04.2017r. 
Trasa Rajdu: Rupienka - Ochodzita - Wy-
rchczadeczka - Krężelka KW „Jano”.
Zbiórka o godz. 9:00 
Więcej na stronie internetowej Rajdu:  
www.rajdrupienka.wix.com/rajd

Od 19 kwietnia
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Dzień Kobiet w Istebnej i Gala Finałowa 
Konkursu na Kobietę Oryginalną 
Śląska Cieszyńskiego 

W sobotni wieczór 11 marca w Hotelu „Złoty Groń” w 
Istebnej w wielkim stylu świętowaliśmy Dzień Kobiet po-
łączony z Galą Finałową Konkursu na Kobietę Oryginalną 
Śląska Cieszyńskiego 2016. Przepiękne miejsce, bogaty pro-
gram i sala wypełniona po brzegi publicznością – to wszyst-
ko zadecydowało o tym, że tegoroczna edycja imprezy, or-
ganizowanej corocznie przez istebniański GOK należała do 
wyjątkowo udanych.

Gości serdecznie powitała Lucyna Ligocka – Kohut z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, która prowadziła galę 
wraz z Karolem Kohutem. W imieniu partnerów medialnych 
Konkursu na Kobietę Oryginalną głos zabrali także: Wojciech 
Tatka – dyrektor Portalu OX.pl oraz Katarzyna Lindert–Kuli-
gowska – redaktor Głosu Ziemi Cieszyńskiej. Zgromadzonym 
paniom serdeczne życzenia uśmiechu i radości z okazji ich 
święta złożył również Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek.

Od samego początku emocji nie brakowało, bowiem 
niecierpliwie wyczekiwano rozstrzygnięcia Konkursu na Ko-
bietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2016. Tegoroczna, 
piąta już edycja cieszyła się ogromną popularnością, a do 
organizatorów spłynęło aż 3595 głosów!! W �nałowej „Zło-
tej Piątce” znalazły się: Agata Pasterny z Goleszowa, Eugenia 
Szafarczyk z Ochab, Bronisława Szlauer z Istebnej, Bożena 
Cholewa z Cieszyna, Łucja Dusek-Francuz z Jaworzynki. Każ-
da z nich inna, oryginalna na swój własny, niepowtarzalny 
sposób i świetna w tym, co robi na co dzień. Niepowtarzalna 
statuetka wykonana przez Justynę Łodzińską mogła jednak 
powędrować tylko do tej jednej jedynej.

Chwila niepewności, odczytanie sylwetek kandydatek i 
…. wszystko stało się jasne. Lucyna Ligocka – Kohut, pełnią-
ca funkcję komisarza konkursu, odczytała werdykt, według 
którego Kobietą Oryginalną Roku 2016 została Łucja Dusek–
Francuz, która zdobyła aż 1009 głosów, co jest absolutnym 

rekordem w historii konkursu. Zabrzmiały brawa, gratulacje i 
odśpiewane przez wszystkich „Sto lat”.

„Dziynkujym, żech sie naszła w tak szanownym gronie. 
Łokropnie żech rada, że mogym na swoij ziemi stanónć i łode-
brać statuetkym. (…) Jo, chociaż robim w Ciesinie, to całym ser-
cym wdycki bedym w Jaworzynce, Istebnej i Kóniokowie. To co 
robim, robim dlo Was” - powiedziała rodowita Jaworzynczanka 
odbierając statuetkę z rąk ubiegłorocznej zwyciężczyni Marze-
ny Pankiewicz. Warto przypomnieć, że Łucja to zapalona regio-
nalistka i folklorystka, aktywna działaczka Cieszyńskiego Koła 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, która wielu z nas znana jest prze-
de wszystkim jako krawcowa strojów regionalnych i folkowych.

Gdy ostygły nieco emocje związane z konkursem, przy-
szedł czas na nie mniej wyczekiwany punkt programu – po-
kaz mody Anny Drabczyńskiej z Bielska. Jak przyznała sama 
projektantka to już kolejny raz, gdy prezentuje swoje kreacje 
na Dniu Kobiet w Istebnej. „Zawsze przyjeżdżam z ogromną 
przyjemnością. Idzie wiosna, więc będę chciała zaprezento-
wać nowy powiew mody.” - zapowiedziała. Potem z głośni-
ków popłynęła rytmiczna muzyka a z hotelowych schodów 
jedna po drugiej ”zstępowały” modelki, by następnie prze-
chadzać się pomiędzy publicznością. Zobaczyliśmy cha-
rakterystyczne dla projektantki kreacje stanowiące syntezę 
sportowej elegancji i klasyki. Nie brakło ciekawych „nadają-
cych pazur” detali: zamków, przeszyć, asymetrycznych cięć, 
nadruków. W gamie kolorystycznej królowała krwista czer-
wień, ponadczasowy mariaż czerni i bieli i butelkowa zieleń 
z elementami lubianej przez Drabczyńską szkockiej kraty. 
Każda z pań z pewnością mogła tutaj „upolować” (póki co – 
wzrokiem) coś, co chciałaby mieć w swojej wiosennej garde-
robie. Wśród modelek (uczesanych w obowiązkowe w tym 
sezonie dwa warkocze), można było rozpoznać trzy śliczne 
mieszkanki Trójwsi Beskidzkiej: Justynę Żmudę z Istebnej, 
Alicję Tabakę z Koniakowa i Beatę Juroszek z Koniakowa.

W przerwach między wejściami modelek i po poka-
zie, na uczestników czekała prawdziwa uczta muzyczna za 
sprawą duetu akustycznego Strange, który tworzą obecnie 
Artur Kupczyk i Wojciech Zubrzycki. Ich muzyka to, według 
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ich własnych słów,  „prostolinijna „kon�tura” bluesa i rocka 
z nutą gorzkiej prawdy o życiu we współczesnym świecie 
zawartą w autorskich tekstach piosenek.” Tak zaserwowane 
klimatyczne aranżacje i dalekie od banałów, „nieprzesłodzo-
ne” teksty świetnie wpisały się w klimat wieczoru i-  sądząc 
ze spontanicznie wyrażanych opinii- wzbudziły uznanie słu-
chaczy. Ze Strange’m gościnnie wystąpiła również Edyta Mo-
jeścik z Istebnej – Najpiękniejsza Góralka 2016 i rewelacyjna 
wokalistka młodego pokolenia.

Podczas gali licznie reprezentowane były władze samo-
rządowe naszej Gminy. W imprezie uczestniczyli: Wójt Gminy 
Istebna Henryk Gazurek z małżonką, Zastępca Wójta Józef 
Polok, Przewodniczący Rady Gminy Artur Szmek, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Legierski wraz z 
małżonką, Radna Powiatowa Łucja Michałek, była wójt Gmi-
ny Istebna Danuta Rabin, Radny Gminy Istebna Jan Bocek 
wraz z małżonką. Nie brakło również przedstawicieli mediów: 
portalu OX.pl, Głosu Ziemi Cieszyńskiej i Radia Istebna, dzięki 
któremu powstała �lmowa pamiątka z wydarzenia. Dodatko-
wą atrakcją dla uczestniczek była możliwość wzięcia udziału 
w atrakcyjnym losowaniu kosmetyków �rmy Avon, przy stoi-
sku, które prowadziła Pani Danuta Łacek. Każda z pań przyby-
łych na galę otrzymała ponadto upominek od �rmy MOKATE.

I tak kolejny Dzień Kobiet przeszedł już do historii. Trzeba 
przyznać, że ten sobotni wieczór na Złotym Groniu był na-
prawdę wyjątkowy. Nie na co dzień przecież możemy oglą-
dać profesjonalny pokaz mody, spotkać niejedną inspirującą 
„kobietę oryginalną”, raczyć się świetną muzyką i towarzy-
stwem a wszystko to na wysokości 710 metrów nad pozio-
mem morza! Na szczęście kolejna edycja tej najbardziej ko-
biecej imprezy w regionie czeka nas już za rok…

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom imprezy: 
�rmie MOKATE , Anecie Okupskiej-Ponc - Kobiecie Oryginal-
nej 2013 (która ufundowała dla laureatek konkursu bony na 
zabiegi relaksacyjne w Etno Chacie „Topolej”) oraz Hotelowi 
„Złoty Groń” w Istebnej.

Barbara Juroszek

Wyniki konkursu:
1. Łucja Dusek Francuz z Jaworzynki – 1009 głosów
2. Eugenia Szafarczyk z Ochab – 887 głosów
3. Agata Pasterny z Goleszowa – 801 głosów
4. Bożena Cholewa z Cieszyna – 647 głosów
5. Bronisława Szlauer z Istebnej  - 251 głosów

Wernisaż Wystawy Pisanek i Kraszanek
W piątek 10 marca w Ośrodku Kultury odbył się wernisaż 

wystawy „Pisanki, Kraszanki... kolekcji Bożeny Miłoś”, która od 
25 lat  kolekcjonuje pisanki  i kraszanki, których zgromadziła 
prawie trzy tysiące.  Materiał, z którego są wykonane jajka  
jest bardzo różny. W większości to wydmuszki z jaj natural-
nych, ale nie brakuje jajek styropianowych, drewnianych, 
szklanych, są i uwite z nici.

Techniki, którymi przyozdabiane są bardzo różne: jubi-
lerskie, zdobione koralikami, perełkami, malowane farbami, 

batiki – czyli jajka zdobione woskiem. W kolekcji są również 
tak egzotyczne wyroby jak jajko z tufu wulkanicznego.

Jajko kojarzy się nam z tym kurzym, ewentualnie strusim. 
Ale jak mówi pani Bożena, w jej zbiorach są i innych ptaków. 
Trudno je zdobyć, ale często kiedy organizuję wystawę, orga-
nizatorzy proszą, by właśnie zaprezentować różne jaja natu-
ralne, by dzieci mogły je zobaczyć i poznać jakiego gatunku 
ptaka dane jajo jest. Marzy mi się jajo krokodyla, bo jeszcze 
takiego nie mam. Można zdobyć również jaja pingwinów. Są 
też jaja owadów - mówi.

Jak przyznaje kolekcjonerka, jaja kupuje przez internet, 
ale jeździ też po wielu jarmarkach. Jakie jajo jest najbardziej 
cenne dla niej? Chyba te pana Joachima Orłowskiego. Wy-
konuje bardzo piękne kroszonki za pomocą narzędzi den-
tystycznych. Są niezwykle dokładne, widać w nich precyzję 
wykonania, bardzo to sobie cenię - mówi Miłoś. I jak dodaje 
z uśmiechem - Mój mąż mówi mi często, że chciałby, żebym 
miała tylko jedno jajko. Jajko Fabergé.

W kolekcji Pani Bożeny znajdziemy wiele pisanek typowo 
regionalnych, m.in. opolskich czy rzeszowskich, zdobionych 
słomą, sitowiem, wełną, koronką, jak również niepowtarzal-
ne pisanki z Ukrainy czy Słowacji.

Pani Bożena pochodzi z Wisły. Dodatkowo zbiera plakaty 
z wystaw jajek, konkursów kroszonek, jarmarków wielkanoc-
nych, znaczki i świąteczne kartki.

Wszystkich zaintresowanych obejrzeniem wystawy za-
praszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 
do 16:00 (w środy i piątki możliwość zwiedzania do 20:00). 
Wystawa potrwa do 30 kwietnia.                Karina Czyż
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Wpisujemy koronkę koniakowską 
na listę UNESCO
23 marca odbyło się historyczne spotkanie, podczas któ-

rego koronczarki wyraziły zgodę i chęć wpisania „tradycji 
wytwarzania koronki koniakowskiej” na krajową listę niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zostało ono 
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.

Konsultacje społeczne miały miejsce w Centrum Paster-
skim w Koniakowie, które zaszczyciła obecnością dr Kinga 
Czerwińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
z Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przedstawiła koronczarkom 
zasady i sens wpisania tradycji na listę dziedzictwa. 

Finalnie, by wniosek mógł zostać złożony do Narodowe-
go Instytutu Dziedzictwa środowisko koronczarek musiało 
wybrać swego reprezentanta. Propozycje były różne, gdyż za-
służonych artystek w tej dziedzinie jest wiele. Ostatecznie za-

proponowano Zuzannę Ptak, wybitną koronczarkę, laureatkę 
nagrody im. Oskara Kolberga w 2015, tegoroczną stypendyst-
kę MKiDN, która pielęgnuje warsztat koronki koniakowskiej 
od 10 roku życia,  jest inicjatorką wielu spotkań, wydarzeń, ale 
przede wszystkim jest nauczycielką tej techniki. Przekazuje ją 
we własnym domu swoim córkom, wnuczkom, ale także z chę-
cią służy radą i pomocą sąsiadkom, ich dzieciom i znajomym.

W myśl Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku określenie nie-
materialne dziedzictwo kulturowe „oznacza praktyki, wyobra-
żenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak również związane 
z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kultu-
rową – które wspólnoty, grupy i, w niektórych przypadkach, 
jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. 
To niematerialne dziedzictwo kulturowe, przekazywane z po-
kolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspólnoty i 
grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i 
ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, 
przyczyniając się w ten sposób do wzrostu poszanowania dla 
różnorodności kulturowej oraz ludzkiej kreatywności. Dla ce-
lów niniejszej Konwencji, uwaga będzie skierowana wyłącz-
nie na takie niematerialne dziedzictwo kulturowe, które jest 
zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w 
dziedzinie praw człowieka, jak również odpowiada wymo-
gom wzajemnego poszanowania między wspólnotami, gru-
pami, jednostkami oraz zasadom zrównoważonego rozwoju”.

Zgłaszany element jest zgodny z de�nicją niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego konwencji UNESCO w spra-
wie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego  
ponieważ: tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej to 
od ponad stu lat ciągle żyjące praktyki w Koniakowie, któ-
re stanowią dla mieszkańców element tożsamości kulturo-
wej. Wiedza i umiejętności dotyczące sztuki koronkarstwa 
w Koniakowie, Istebnej i Jaworzynce przekazywana z poko-
lenia na pokolenie w sposób werbalny i ustny historycznie 
ukształtowała tę społeczność, sprawiając iż sztuka ta  ją iden-
ty�kuje, łączy i zapewnia swoistą ciągłość.

Prace przygotowawcze, badania, rozmowy z koronczar-
kami trwały rok. Wniosek opracowała mgr Lucyna Ligocka 
– Kohut.

Komisja zatwierdzająca wnioski zbiera się końcem mar-
ca, więc teraz musimy cierpliwie czekać i trzymać kciuki, by 
się udało.               Lucyna Ligocka - Kohut
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Promocja monogra�i „Płyniesz Olzo” 
i spotkanie z profesorem 
Danielem Kadłubcem
22 marca 2017 roku odbyła się w Istebnej promocja mo-

nogra�i „Płyniesz Olzo” a także spotkanie z jej redaktorem 
- profesorem Danielem Kadłubcem. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej licznie zgromadzili się wielbiciele regionu, 
chcący zapoznać się z tą unikatową publikacją. Wszystkich 
serdecznie powitała prowadząca spotkanie pani Elżbieta 
Legierska – Niewiadomska – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej.

O monogra�i barwnie opowiedział jej autor - profesor 
Daniel Kadłubiec, ikona cieszyńskiej etnologii, etnograf, ba-
dacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego. Ma on 
w swoim dorobku już kilku książek oraz kilkaset artykułów 
naukowych. Jest laureatem wielu nagród – m. in. Nagrody 
im. Wojciecha Korfantego (2002), Nagrody „Polityki” (2010), 
a także „Śląskiego Szmaragdu” (2012).

Redaktor monogra�i z wielką pasją  zaprezentował swoje 
nowe dzieło, które jest lekturą obowiązkową dla wszystkich 
zainteresowanych skarbami naszej rodzimej ziemi. Pięknie 
wydana, kompleksowa publikacja to kompendium wiedzy 
o kulturze materialnej i duchowej Śląska Cieszyńskiego. Na 
jej kartach znajdziemy  pieśni ludowe, opowiadania, przy-
słowia, tańce, obrzędy oraz przykłady pisarstwa ludowego. 
Zamieszczone zostały w niej również przykłady architektury, 
rzemiosła ludowego, kuchni regionalnej, meblarstwa, stro-
jów ludowych, malar-
stwa, rzeźby czy zdob-
nictwa. Uzupełnieniem 
są przepiękne zdjęcia. 
Niewątpliwą perełką 
dla mieszkańców Trój-
wsi Beskidzkiej są liczne 
odniesienia do naszego 
regionu leżącego wszak 
u samych źródeł tytuło-
wej Olzy. 

Jarmark Świąteczny
Wszyscy o tym wiemy, że w Gminie Istebna nie brakuje 

osób uzdolnionych twórczo. Mamy całe zastępy koroncza-
rek, hafciarek, wielu rzeźbiarzy, malarzy, plastyków i wielu 

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka Kultury w Istebnej, 
pani Elżbieta Legierska – Niewiadomska podziękowała pro-
fesorowi za arcyciekawą prelekcję, a każdy uczestnik promo-
cji miał okazję nabyć książkę i uzyskać autograf autora. Na 
spotkaniu obecni byli także radni Gminy Istebna: pan Leszek 
Bujok i pan Józef Michałek, oraz pani Małgorzata Kiereś, 
Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, autorka jednego z 
rozdziałów publikacji. 

Choć na pierwszych kartach książki pojawia się gorzki cy-
tat z pieśni przewodniej: „Ale ludzie w swoim życiu zmienili się 
bardzo, zwyczajami, wiarą przodków ledwie że nie gardzą…”, 
to duże zainteresowanie publikacją dowodzi tego, że te sło-
wa nie muszą wcale być całą prawdą. Publikację można na-
być w GOK- u w cenie 50 zł.                        Barbara Juroszek
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innych artystów. O wielu z nich czasem nawet nie słyszymy. 
Okazuje się, że nie brakuje również przy tym przedsiębior-
czości, gdyż na zorganizowanym Jarmarku Świątecznym 
było na co popatrzeć, a chętnych wystawców nie zabrakło. 

W dniach od 27 do 29 marca odbywał się w Karczmie „Pod 
Ochodzitą” pierwszy taki Jarmark Świąteczny, który zrzeszył 
nie tylko lokalnych twórców. Mieszkańcy Trójwsi odwiedza-
jący Jarmark mogli podziwiać i zakupić prace podopiecz-
nych stowarzyszenia „Dobrze,że jesteś” i stowarzyszenia VI-
DES, koszyki z korzenia świerkowego wyplatane przez Jana 
Zogatę z Jaworzynki, kowalskie arcydzieła Jana Juroszka z 
Istebnej, koronki koniakowskie i liczne ozdoby koronkowe, 
haftowaną biżuterię wystawiane przez Rękodzieło Ludowe 
Karoliny Marzec-Hubki, domowe wypieki i produkty z go-
spodarstwa agroturystycznego Wilii „Pod Lipami” pani Anny 
Waligóry, odnowione meble i dekoracje sklepu Retrospek-
cja, piękne, wiosenne ozdoby i kwiaty od „Ligocki&Waszut 
Art”, oryginalne koszulki z motywami regionalnymi �rmy 
ŹDZIORBY oraz różnego rodzaju środki czyszczące i produk-
ty naturalne oferowane przez panią Barbarę Zowadę z Ko-
niakowa. 

Do rozpropagowania wieści o tym wydarzeniu zaanga-
żowany był Gminny Ośrodek Kultury, który uruchomił swoje 
wszelkie kanały promocji, by jak najwięcej osób dowiedziało 
się o koniakowskim Jarmarku.

Jego pomysłodawcą było studio �orystyczne z Koniako-
wa, które przymierza się do organizacji kolejnych Jarmarków 
Świątecznych nie tylko przy okazji Wielkanocy, ale również 
przed świętami Bożego Narodzenia. 

Jarmark ten nie mógłby się odbyć, gdyby nie otwarte 
drzwi Karczmy „Pod Ochodzitą” państwa Krzysztofa i Barbary 
Bolik, którzy za darmo udostępnili salę na potrzeby organi-
zacji Jarmarku. Za ten gest i przychylność pomysłodawcy 
oraz wszyscy wystawcy składają serdeczne podziękowania. 

Miejmy nadziej, że czas dzielący nas od kolejnych takich 
Jarmarków minie szybko i niepostrzeżenie.                Karina Czyż 

I miejsce dla „Małej Istebnej”
W dniach 20-21 marca 2017 roku w Cieszynie odbył się 

Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycz-
nych Śląska Cieszyńskiego. W konkursie wzięło udział 28 ze-
społów rywalizując w czterech kategoriach. Starsza grupa z 
Zespołu Regionalnego „Mała Istebna” działającego przy OPP, 

zaprezentowała tradycyjne tańce i pieśni z regionu Trójwsi 
Beskidzkiej, zajmując I miejsce w kategorii zespołów folklo-
rystycznych. Był to pierwszy występ konkursowy zespołu, 
który okazał się niezwykle udany. Organizatorami Przeglądu 
Dziecięcych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego 
było Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej oraz 
Gmina Cieszyn.              Maria Motyka

W tej samej kategorii III miejsce zajął Zespół Regionalny 
z OPP w Koniakowie prowadzony przez panią A. Lipowską, 
a w kategorii Zespołów Teatralnych Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II w Istebnej zdobyło Nagrodę Specjalną.



Nasza Trójwieœ  Kwiecień 2017Strona 26

Rozpoczynamy sezon w Muzeum 
Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej 
Idzie wiosna, a w raz z nią 

otwieramy drzwi pracowni 
Jana Wałacha w Istebnej na An-
dziołówce. Zapraszamy szcze-
gólnie szkoły i nauczycieli, by 
zaplanowali wizytę u nas w ra-
mach swoich zajęć. Zachęcamy 
rodziców ze swoimi pociecha-
mi, bo jest to miejsce, w którym poznajemy nie tylko sztukę, 
ale i wspaniałą historię utalentowanego chłopca z Istebnej, 
który dzięki swojemu uporowi i chęci do pracy kończy studia 
i staje się Wielkim Artystą.

Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty 
Jana Wałacha w Istebnej, które opiekuje się 
tym miejscem i spuścizną Jana Wałacha or-
ganizuje warsztaty, wystawy  i imprezy.

W najbliższym czasie czeka nas V Noc 
Muzeów, która odbędzie się 2 maja (wtorek) o godz. 20.00. 

Godziny otwarcia muzeum: od środy do niedzieli w 
godz. 10.00 – 16.00. Dodatkowe szczegóły www.janwalach.
pl , walachjan0op.pl, tel. 502 097 871. Cena biletu dorośli 4 zł, 
dzieci 2 zł. Lucyna Ligocka – Kohut

Prezes Stowarzyszenia

Wernisaż wystawy fotogra�i 
Michała Kuźmy

W poniedziałek, 3 kwiet-
nia 2017 roku o godz. 17. 00 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Istebnej miał miejsce 
wernisaż wystawy fotogra-
�cznej Michała Kuźmy z Ko-
niakowa. Zgromadzonych 
gości serdecznie powitała 
pani Elżbieta Legierska – 
Niewiadomska Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej gratulując auto-
rowi tak pięknej wystawy i 

zapraszając, do zapoznania się z jego twórczością. 
Michał Kuźma bez fotogra�i nie wyobraża sobie życia. To 

jego pasja i sposób na zatrzymanie w kadrze dostrzeganego 
wokół siebie piękna. Zajmuje się tym „na poważnie” od ok. 
5 lat. Ta pierwsza wystawa fotogra�czna stała się dla niego 
okazją, by podzielić się z innymi swoją sztuką. Możemy na 
niej podziwiać zdjęcia Michała przedstawiające zapierają-
ce dech w piersiach widoki z Trójwsi ale też z Krakowa, czy 
Zakopanego dokumentujące ważne wydarzenia sportowe i 
kulturalne, postaci i miejsca. Te kadry to uchwycone ważne 
chwile – rozpalenie watry karpackiej na Złotym Groniu, mie-
szanie owiec w Koniakowie, Janko Gajdosz na progu swe-
go domu, ale też ulotne cuda natury: zakwitające wiosną 
krokusy, chmury na wieczornym niebie czy tarcza księżyca. 
Rozpoznajemy tu fotogra�e , które od dawna krążą w sieci, 
na Facebooku, pojawiają się w folderach czy prasie. Czasem 
machinalnie klikamy „lubię to” nie wiedząc nawet, kto jest 
ich autorem. Ta wystawa była dobrą okazją, by o tym przy-
pomnieć. Zdjęcia profesjonalnym komentarzem opatrzyła 
Maria Michałek z Istebnej. 

Na wernisażu obecni byli m.in. Wójt Gminy Istena Henryk 
Gazurek wraz z małżonką, założyciel Radia Istebna Józef Mi-
chałek oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. 
Wydarzenie uświetniła kapela złożona z muzykantów Trójwsi. 

Organizatorem wystawy był facebookowy fanpage Świat 
Słów prowadzony przez panią Karolinę Kaźmierczak, zaś pa-
tronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Istebna. 
Zdjęcia będzie można oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej do 30 kwietnia. Serdecznie zapraszamy!           BJ
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„Świat słów”
Teksty, który zostały wyróżnione w konkursie publikacji teks-
tów gwarowych organizowanym przez Karolinę Kaźmier-
czak, redaktorkę fanpage’u  „Świat słów”, przy współpracy z 
Radiem Istebna.

HALINA MICHAŁEK 
Żiciynia dlo młodych

Jakiś Wóm źiciynia mogym złozić w dani 
w to wasie wiesieli, młodzi zakochani
Dziśka świyntóm przisiyngóm , zostały związane
Wasie młode serca ściynściym rozspiywane. 

Pełno radości paro Młoda, niech w Wasi rodzinie słónećno 
pogoda, 
niezmóncóny spokój i zgoda panuje 
a miłość z dniym kaźdym niech sie potynguje 

Niech Pón Bóciek co związoł Wasie dłonie,
wdycki w kaźdej pracy, w polu , na zogónie,
niech Was błogosławi hojnie na dzionki radosne i aji ty znojne
Niech Wasia rodzina nejściynśliwsióm będzie
i Bogym prómiyniuje wsiyndzie. 

Gdy dziśka tela rodzin Chrystusa zawodzi,
trwejcie przi Nim mocno ukochani młodzi. 

Niech Wasz dómek od złego zachowo 
Jasnogórsko Paniynka Królowo. 
Cobyście jako rodzina świynto żyć umieli, 
a jak kiedy przijdzie smutek , troska
niech Wóm pómogo Matka Częstochowska. 

Dobróm matcinóm rynkym poda,
by w Wasi rodzinie był pokój i zgoda .

BRONKA POLOK
Za Ciadećkóm

Za Ciadećkóm z pod smyrećka, 
ciurci źródlano wodzićka .

Jak sie ji kiery napije, 
śmaki na jedzyni mieć beje.

Jak przi grabiyniu spiyko i susi,
to ze zdrzódełka woda kusi.
Z banioćkami ludzie chodzóm, 
ku chałupie wodzićkym nosióm. 

Zaprawiajóm łogórki na nij, 
przidź sie podziwać i sie kawy napij.
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WARSZTATY KORONKI 
KONIAKOWSKIEJ DLA DZIECI
Prowadzący: Mariola Wojtas
Miejsce: SP 2 Koniaków Rastoka  

Termin: 10 marzec, 24 marzec, 14 kwiecień, 28 kwiecień
ZAJĘCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550

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

ZAJĘCIA JUDO 
Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Termin: każde wtorki i piątki w godz. od 16:30 do 
18:00

Kontakt: tel. 697 870 497, judoistebna@gmail.com
VIDESowe Oratorium dla dzieci – 
świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program wy-

chowawczy
w każdą sobotę w godzinach 9:00- 12:00 (prócz Świąt)
Gimnajzum im. Jana Pawła II w Istebnej
Kontakt: tel. 502 244 896

SZKÓŁKA MALARSKA 
IWONY KONARZEWSKIEJ
Poniedziałek , godz. 14.00 – 17.00, Ośrodek Eduka-

cji Ekologicznej
Wtorek, godz. 9.00 – 10.30 Przedszkole przy Zespole Szkół 
Podstawowych w Istebnej
godz. 14.00-16.00 Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Środa, godz. 14.00 – 16.00 Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Czwartek, godz. 12.30 – 14.00 SP1 Jaworzynka
Piątek, godz. 11.30 – 14.00 SP1 Koniaków

ZAJĘCIA STAŁE w Gminie Istebna
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ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

KWIECIEŃ

06.04. – „W moji zogródce” spotkanie miłośników ogrodni-
ctwa i sadownictwa; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Infor-
macji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 16:00
07.04. - Ekstremalna Droga Krzyżowa; ghodz. 19:00 Msza Św. 
w kościele w Istebnej; po mszy wyjście
23.04. – 75 Rocznica Śmierci Jerzego Probosza i Pawła Ga-
zurka; Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Istebnej; godz. 
15.00; org. Krzysztof Kiereś
23.04. – III Turniej Koszykówki  „ O Puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy Istebna” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Isteb-
nej; godz. 11:00
27.04. - Konkurs Wiedzy o Regionie – Szkoła Podstawowa Nr. 
1 w Jaworzynce;  godz. 10.00
28.04. - Warsztaty artystyczne -   kwiaty z bibuły; zajęcia 
odpłatne; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 16:00
29.04. - IV Rajd Rupienki - więcej na www.rajdrupienka.wix.
com/rajd
30.04. – promocja książki Moniki Michałek „Ogień i czereśnia”; 
czytelnia  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, godz. 18.00 
do 30.04.- Wystawa „Pisanki, kraszanki…”kolekcja Bożeny 
Miłoś - sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej

MAJ

01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku -  Jaworzynka Trzycatek; 
godz. 10:00
01.05.  - Mieszanie Owiec  - Koniaków Bacówka na Szańcach - 
Ochodzita; godz. 11:00
02.05. - Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha / 
Karczma „Po Zbóju” w Istebnej Andziołówce; godz. 20.00
03.05.  –  Msza Św. w Jaworzynce na Wyrchczadeczce z gó-
ralskim śpiewem; organizator – Bochynek Bogusła „Gościnna 
Chata”; godz.11:00
05.05. 30.05 – Wystawa fotogra�i „Znane i nieznane atrak-
cje turystyczne regionu Trójstyku” sala w Gminnym Ośrodku 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicz-
nej w Istebnej; wernisaż godz. 16:00
06.05.  -  Mieszanie Owiec  - Istebna Stecówka; organizator – 
Henryk Kukuczka; godz. 12:30
08-15.05 – Tydzień Bibliotek; Gminny Ośrodek Kultury, Pro-
mocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
10.05. – 15.06. Wystawa „Czas na EB”- Jubileuszowa Wystawa 
Eugeniusza Białasa z Istebnej; sala w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w 
Istebnej; wernisaż godz. 16:00
13.05. – Koncert „Serce Górala i Groń” Józef Skrzek i Górale 
Beskidzcy – Istebna Stecówka

14.05. – Festiwal Biegowy w ramach akcji Polska Biega; 
Istebna Zaolzie; godz. 14:00
19.05. – XV Rajd Kukuczki – Am�teatr „Pod Skocznią”; organi-
zator – PTTK Wisła; godz. 9:00
20.05. - Festyn Kóniokowianów - SP1 Koniaków; godz. 17:00; 
org. Sołtys Jan Gazur i Sołectwo Koniaków
27.05. – KONCERT KRZYSZTOFA KRAWCZYKA – hala Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Istebnej, godz. 19:00 ; bilety Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej ; cena: 60 zł i 30 zł ulgowy dla dzieci do lat 13
28.05. – Piknik Strażacki – Koniaków Tyniok; organizator 
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum
stale -  Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świa-
ta – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
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PUBLIKACJE DOSTĘPNE W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 
2012 – 20 zł
Tomik wierszy Zuzanny Kawulok - 10 zł
„Moje prawdziwe przeżycia i sny” – Stefania Urbaczka- 15 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, 
Antoni Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Ko-
niaków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” 
– J. Hac, K. Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem �lmo-
wym najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Konia-
kowa, 15 zł

ROZKŁAD ZAJĘĆ NASH FITNESS 
CLUB W JAWORZYNCE

PONIEDZIAŁEK
16.00 – AEROBIC – zajęcia prowa-
dzone w szkole podstawowej na Zaolziu
18.00 – AEROBIC TBC
Dynamiczne ćwiczenia aerobowe. Działamy na całe ciało z uży-
ciem hantli, gum, piłek z obciążeniem, dużych piłek i stepów

WTOREK 
17.45 – PILATES
Zajęcia dla każdego, szczególnie dla osób z problemami kręgo-
słupa. Ćwiczenia rozciągające nie obciążające stawów. 
19.00 – TABATA
Trening interwałowy, bardzo dynamiczne zajęcia mające na celu 
poprawę wydolności naszego organizmu. 

ŚRODA 
9.00 – AEROBIC DLA KAŻDEGO
19.00 - AEROBIC

CZWARTEK 
17.00 - YOGA
18.00 - AEROBIC – Zajęcia prowadzone na trampolinach

PIĄTEK 
16.30 – MODELUJEMY
Ćwiczenia na mięśnie brzucha, nóg i pleców.
WEJŚCIE Z KARNETEM – 10 ZŁ. 
WEJŚCIE BEZ KARNETU – 15 ZŁ. 
kontakt: 501 509 047

 
M A J ÓWK A 20 1 7 
01.05 -  Stawianie Moja na Trójstyku -  Jaworzynka Trzycatek;  godz.  10:00 

- Mieszanie Owiec i Dni Otwarte Centrum Pasterskiego - Koniaków 
Bacówka na Szańcach - godz.  11:00 
 
 

02.05.  - Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha / Karczma  
„Po Zbóju” w Istebnej Andziołówce;  godz.  20.00 
 
 

03.05.  – Msza Św. w Jaworzynce na Wyrchczadeczce z góralskim 
śpiewem; organizator – Bochynek Bogusław „Gościnna Chata”;  godz.11:00 
 
 

06.05.  - Mieszanie Owiec - Istebna Stecówka; organizator – Henryk 
Kukuczka;  godz.  12:30 

10 maja 2017
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się pomiędzy Dawidem Gluzą i Zbigniewem Mokwą, który 
zwyciężył 2:0.

W meczu o trzecie miejsce walczyli Robert Strokosz i Da-
wid Gluza, który pokonał swojego przeciwnika 2:0.

Mecz �nałowy zwyciężył Mirosław Adamus, który  poko-
nał Zbigniewa Mokwę 2:0.

Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymywali trzej 
najlepsi z każdej kategorii wiekowej. Dekoracji zwycięzców 
dokonał Wójt Gminy Henryk Gazurek, który razem z małżon-
ką podziwiał rozgrywki Turnieju. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Turnie-
ju, szczególnie dwóm paniom, które dzielnie walczyły i nie 
raz utarły nosa pozostałym graczom.

Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli nam 
przy organizacji Turnieju: pani Aleksandrze Kawulok i panu 
Jarosławowi Hulawemu, za sędziowanie rozgrywek szkół 
podstawowych; panu Kazimierzowi Legierskiemu, który 
pomógł nam przy sprawach technicznych. Chcemy rów-
nież podziękować dyrekcji gimnazjum z panem Bogdanem 
Ligockim na czele, za udostępnienie nam szkoły na czas 
Turnieju.

Zapraszamy za rok, na kolejne edycje Turnieju.
Karina Czyż

Wyniki
Szkoły Podstawowe
Grupa „A”
1. Artur Patyk, 21 pkt
2. Jakub Fiedor, 17 pkt

Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
już za nami
W niedzielę 26 marca w gimnazjum w Istebnej odbył się 

III Gminny Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Wójta Gminy”. 
Tegoroczna edycja cieszyła się zaskakującym zainteresowa-
niem, gdyż chęć udział w nim zgłosiło 38 zawodników, w 
tym dwie zawodniczki.

Rozgrywki odbywały się w trzech kategoriach wieko-
wych. W każdej z nich poziom gry był bardzo wysoki, a wal-
ka o każdą piłeczkę była widoczna podczas każdego meczu.

W kategorii dzieci ze szkół podstawowych do gry przy-
stąpiło 16 zawodników. Ich rozgrywki prowadzone były w 
dwóch grupach. Zwycięzcy obu grup walczyli o zwycięstwo 
w Turnieju (Błażej Haratyk z Koniakowa pokonał 2:0 Artura 
Patyk z Jaworzynki), natomiast zawodnicy z drugich miejsc 
w grupie walczyli o trzecie miejsce (Tobiasz Węglorz z Konia-
kowa uległ 0:2 Jakubowi Fiedor z Koniakowa).

W grupie młodzieży do lat 17 mecze rozgrywane były 
pomiędzy pięcioma zawodnikami w systemie „każdym z 
każdym”.  Po raz trzeci w naszym Turnieju kategorię tę zwy-
ciężył Maciej Adamus z Istebnej. Na drugim miejscu znalazł 
się Grzegorz Sikora z Istebnej, a trzecie miejsce zajął Damian 
Fiedor z Koniakowa

Wśród dorosłych rozgrywki odbywały się w dwóch gru-
pach, z których do pół�nału wychodziło dwóch najlepszych 
zawodników. W pierwszym pół�nale walczyli: Mirosław Ada-
mus i Robert Strokosz, który uległ 0:2, a drugi pół�nał toczył 
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3. Mateusz Szpunar, 13 pkt
4. Jan Probosz, 11 pkt (wygrana w pojedynku z Piotrem Fie-
dorem)
5. Piotr Fiedor, 11 pkt
6. Paweł Probosz, 5 pkt (wygrana w pojedynku z Rafałem Ma-
tusznym)
7. Rafał Matuszny, 5 pkt
8. Sebastian Rychlica, 0 pkt
Grupa „B” 
1. Błażej Haratyk, 17 pkt
2. Tobiasz Węglorz, 16 pkt (wygrana w pojedynku z Jakubem 
Kawulokiem)
3. Jakub Kawulok, 16 pkt
4. Kacper Waligóra, 9 pkt
5. Jan Kawulok, 7 pkt
6. Szymon Galej, 6 pkt
7. Kamil Legierski, 4 pkt (wygrana w pojedynku z Maksymi-
lianem Legierskim)
8. Maksymilian Legierski, 4 pkt
Mecz o I miejsce
Artur Patyk  0:2  Błażej Haratyk
Mecz o III miejsce
Jakub Fiedor  2:0  Tobiasz Węglorz
Młodzież do lat 17
1. Maciej Adamus, 11 pkt
2. Grzegorz Sikora, 6 pkt (wygrana w pojedynku z Damianem 
Fiedorem)
3. Damian Fiedor, 6 pkt
4. Krystian Samowędziuk, 4 pkt
5. Fryderyk Niemiec, 2 pkt
Dorośli
Grupa „A”
1. Mirosław Adamus, 19 pkt
2. Zbigniew Mokwa, 15 pkt
3. Kamil Czepczor, 14 pkt
4. Piotr Fiedor, 11 pkt
5. Robert Łupieżowiec, 10 pkt
6. Marcin Michałek, 7 pkt
7. Wioletta Strokosz, 5 pkt
8. Damian Michałek – zrezygnował w trakcie Turnieju
Grupa „B”
1. Dawid Gluza, 20 pkt
2. Robert Strokosz, 17 pkt
3. Piotr Kukuczka, 11 pkt
4. Łukasz Kajzar, 11 pkt
5. Mirosław Patyk, 10 pkt
6. Lidia Węglorz, 9 pkt
(dwaj zawodnicy tej grupy nie stawili się na Turniej)
Mecze pół�nałowe
Mirosław Adamus   2:0  Robert Strokosz
Dawid Gluza  0:2  Zbigniew Mokwa
Mecz o III miejsce 
Robert Strokosz  0:2  Dawid Gluza
Finał
Mirosław Adamus  2:0  Zbigniew Mokwa

Halowe sukcesy chłopców 
APN Góral Istebna!

W klasy�kacji końcowej cyklu podopieczni Rafała Le-
gierskiego i Dariusza Ruckiego okazali się najlepsi w gru-
pach U-12 i U-8 zaś chłopcy z grupy U-10 zajęli trzecie miej-
sce.

Nasi młodzi piłkarze zdobyli też nagrody indywidualne:
Kategoria U-12 - Najlepszy bramkarz - Mikołaj Prządka
Kategoria U-12 - Najlepszy zawodnik - Jakub Kawulok
Kategoria U-10 - Król Strzelców - Tomasz Kubica

J. Kohut

Dwa zwycięstwa i jedno trzecie miejsce w końcowej kla-
sy�kacji grup wiekowych to bilans udziału najmłodszych pił-
karzy UKS APN Góral Istebna w IV edycji Zimowej Ligi grup 
młodzieżowych w halowej piłce nożnej.

W ramach tej rozgrywanej w Ustroniu imprezy rozegrano 
osiem serii spotkań.
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imprezie narciarskiej  czyli zorga-
nizowanego już po raz 41 Biegu 
Piastów. Zawody, które odbyły się 
na Polanie Jakuszyckiej składały 
się z kilku biegów na różnych dy-
stansach.

Poniżej podajemy wyniki na-
szych biegaczy (w nawiasie przy na-
zwie biegu ilość startujących) - ko-
lejno:  imię, nazwisko, miejscowość/
klub, miejsce w klasy�kacji open/
miejsce w kartegorii wiekowej.

Kolejność biegów od największe-
go do najmniejszego pod względem 
ilości zawodników, którzy ukończyli zawody.

Bieg na 50 km techniką klasyczną (1375 startujących):
Grzegorz Legierski - Koniaków - 12 / 4
Andrzej Mojeścik - Istebna - 46 / 18
Adam Matuszny - Istebna - 61 / 24
Stanisław Gorzołka - Ustroń / Jaworzynka - 141 / 51
Paweł Ryś - Jaworzynka - 286 / 102
Jan Matuszny - Koniaków - 510 / 137
Jacek Pyszny - Jaworzynka - 942 / 313
Bieg na 25 km techniką klasyczną (1300):
Piotr Michałek - Jaworzynka - 7 / 1
Stanisław Gorzołka - Ustroń / Jaworzynka - 7 / 1
Bieg na 9 kilometrów techniką dowolną (805):
Wojciech Wojtyła - Pogórze/MKS Istebna - 6 / 3
Bieg na 16 km techniką klasyczną (523):
Marcelina Wojtyła - Pogórze / MKS Istebna - 11 / 2
Wojciech Wojtyła - Pogórze / MKS Istebna - 14 / 4
Paweł Ryś - Jaworzynka - 36 / 15
Bieg na 30 kilometrów techniką dowolną, zaliczany do 

Światowej Ligi Długodystansowych Biegów Narciarskich 
Worldloppet (410):

Jan Łacek - Jaworzynka - 12 / 4
Andrzej Mojeścik - Istebna - 17 / 7
Kazimierz Legierski - Jaworzynka - 40 / 16
Janusz Zawada - Istebna - 298 / 60

*** Mimo, że wiosna na dobre już u nas zagościła to w 
Jakuszycach śniegu było jeszcze na tyle, ze rozegrano tam 
ostatnie w tym sezonie zawody, w których tradycyjnie bar-
dzo dobrze spisali się nasi biegacze.

Dwudniowe �nałowe zawody Pucharu Grupy Azoty - Na-
rodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na 
Igrzyska” przyniosły zawodnikom naszych klubów narciar-
skich następujące osiągnięcia:

Eliza Rucka (MKS Istebna) - 2 x pierwsza
Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwszy
Michał Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwszy
Jan Zawada (MKS Istebna) - 2 x drugi
Karolina Kohutová (NKS Trójwieś Beskidzka) - druga
Wojciech Fojcik (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzeci
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) - trzeci
W końcowej klasy�kacji cyklu nasi biegacze zajęli nastę-

pujące miejsca:

Jan Łacek

BIEGI NARCIARSKIE - MARZEC
*** Znakomicie zaprezentowali się  nasi młodzi biegacze 

na rozegranym w Białce Tatrzańskiej trzydniowym Finale 
Ogólnopolskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady 
w biegach narciarskich!

W końcowej klasy�kacji szkół obie nasze reprezntacje - 
zarówno Gimnazjum jak i ZSP SP 1 Istebna - zajęły znakomite 
drugie miejsce, co jest ogromnym sukcesem zważywszy na 
fakt, że klasy�kacja obejmuje cały kraj!

W pierwszych dwóch dniach rozgrywano biegi indywi-
dualne - piątek klasyk, sobota styl dowolny - zaś w niedzielę 
sztafety.

W kategorii Szkół Podstawowych nasi młodzi biegacze 
zajęli następujące miejsca na podium: Martyna Micha-
łek  (ZSP SP 1 Istebna) - pierwsze  i trzecie, Paweł Kawu-
lok  (ZSP SP 1 Istebna) - druge  i trzecie, Jolanta Jałowi-
czor (ZSP SP 1 Istebna) – drugie, Marcin Michałek (ZSP SP 1 
Istebna) - trzecie

Sztafeta dziewcząt ZSP SP 1 Istebna (Jolanta Jałowi-
czor, Anna Kobielusz, Martyna Michałek, Anna Probosz) 
- pierwsza

Reprezentacje ZSP SP 1 w Istebnej oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II 
wraz z opiekunami

W zawodach gimnazjalistów na podium stanęli: Łukasz 
Gazurek (Gimnazjum Istebna) - 2 x pierwszy, Grzegorz 
Zawada (Gimnazjum Istebna) - pierwszy i drugi, Jan Za-
wada (Gimnazjum Istebna) - 2 x drugi, Karolina Kukuczka 
(Gimnazjum Istebna) - druga 

Sztafeta chłopców (Łukasz Gazurek, Antoni Juroszek, 
Jan Zawada, Grzegorz Zawada) - trzecia 

Gratulujemy zawodnikom i opiekunom w osobach Jaro-
sława Hulawego (ZSP SP 1 Istebna) oraz Aleksandry Kawu-
lok i Mirosława Kapasia (Gimnazjum Istebna)!

Warto dodać, że startujący w reprezentacjach szkół bie-
gacze to zawodnicy MKS Istebna i NKS Trójwieś Beskidzka.

Trzeba też pamiętać, że zawodniczkami NKS Trójwieś Be-
skidzka są także Ewa Gazur i Zuzanna Fujak zdobywające 
punkty odpowiednio dla PZP SMS Szczyrk i SP 6 Jastrzębie 
Zdrój.

*** Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi biegacze pod-
czas rozegranej w minionych dniach największej  w Polsce 
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Znakomicie zaprezentowali się 
także nasi juniorzy zdobywając dwa 
najcenniejsze medale.

Mistrzem Polski Juniorów został 
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Be-
skidzka) zaś kolega klubowy Domi-
nika Mikołaj Michałek wywalczył 
srebrny medal.

Wicemistrzostwo Polski w kate-
gorii juniorek zdobyła zawodniczka 
NKS Trójwieś Beskidzka Agata War-
ło (szósta w klasy�kacji seniorek).

W rozegra-
nych wcześ-
niej sprintach 

drużynowych nasze sztafety plasowa-
ły się tuż za podium. Czwarte miejsca 
zarówno wśród seniorek (Marcelina 
Wojtyła, Eliza Rucka) jak i seniorów 
(Dominik Bury, Kamil Bury) wywalczy-
li reprezentanci MKS Istebna - odpo-
wiednio Marcelina Wojtyła i Eliza Ru-
cka oraz Dominik Bury i Kamil Bury.

Na piątym miejscu wśród męż-
czyzn ukończyła zawody  sztafeta NKS 
Trójwieś Beskidzka (Bartłomiej Rucki, 
Mateusz Haratyk).

l Sport l Sport l Sport l Sport l
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - druga
Eliza Rucka (MKS Istebna) - druga
Jan Zawada (MKS Istebna) - drugi
Jana Kawuloková (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecia
Michałaj Michałek (MKS Istebna) - trzeci
To był kolejny bardzo dobry sezon dla naszych zawod-

ników. Procentuje wielka praca wykonywana przez samych 
zawodników ale i trenerów w osobach Jarosława Hulawe-
go,  Mirosława Kapasia, Tadeusza Krężeloka i Małgorza-
ty Galej  (wszyscy  MKS Istebna) oraz  Magdaleny Muchy, 
Tomasza Sikory i Mariusza Zowady (wszyscy NKS Trójwieś 
Beskidzka).

*** Bardzo dobry występ zanotowali zawodnicy teamu 
nabiegowakach.pl w cyklu biegów narciarskich „Ultrabiel 
2017”, rozegranych w czeskiej miejscowości Velké Vrbno nie-
daleko Stronia Śląskiego.

W biegu na dystansie trzynastu kilometrów triumfował 
Jan Łacek z Jaworzynki, a czwarty był Józef Michałek z 
Istebnej. Oboje triumfowali w swoich grupach wiekowych. 
Zarazem trzecie miejsce w „generalce” kobiet zajęła Marty-
na Michałek z Istebnej co dało jej drugie miejsce w kategorii 
wiekowej.

W biegu na trzydzieści kilome-
trów najlepszy okazał się Piotr Mi-
chałek z Jaworzynki, a trzeci był 
Grzegorz Legierski  z Koniakowa. 
Piotr, co oczywiste wygrał swoją ka-
tegorię wiekową zaś Grzegorz zajął 
w niej drugie miejsce.

*** Znakomicie spisał sie też re-
prezentujący team nabiegowkach.
pl Andrzej Mojeścik, który wygrał 

kategorię Open amatorów podczas I Biegu narciarskiego 
Obidowa-Turbacz.

Warto podkreślić, że zawodnik z Istebnej zajął w klasy-
�kacji ogólnej biegu mężczyzn czwarte miejsce niewiele 
ustępując zawodnikom z kadry narodowej Janowi Antolco-
wi (pierwszy) i Maciejowi Starędze (drugi)!

J. Kohut

Janusz Lewandowski 
z brązowym medalem MP
Na trzecim stopniu podium stanął podczas Mistrzostw 

Polski Amatorów PZN Janusz Lewandowski z Koniakowa.
Na rozegranych na stoku Kasprowego Wierchu zawo-

dach nasz zasłużony alpejczyk wywalczył brązowy medal w 
slalomie w kategorii mężczyzn 56-65 lat.

Piotr Michałek

Biegacze z kolejnymi medalami 
Mistrzostw Polski!
Narciarskie ostatki czyli druga część Mistrzostw Polski w 

biegach narciarskich przyniosły naszym biegaczom kolejne 
medale w tym najcenniejszy z nich - srebrny - Dominika Bu-
rego.

To kolejny sukces biegacza MKS Istebna, który w tym 
sezonie zimowym wywalczył m.in. tytuł mistrza Polski w 
pierwszej części Mistrzostw Polski, które rozegrano w lutym 
na Kubalonce.

Tym razem na rozgrywanej na Polanie Jakuszyckiej im-
prezie Dominik zdobył tytuł wicemistrza Polski w biegu na 
trzydzieści kilometrów techniką dowolną mężczyzn.

Uzyskany wynik dał mu także triumf w Młodzieżowych 
Mistrzostwach Polski.

Eliza Rucka

Mateusz Haratyk

Wygrana w Branicach i ...falstart w III lidze
*** W Branicach odbył się XII Wielkanocny Międzynaro-

dowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt, który został zdomino-
wany przez nasze góralki. 

W turnieju wystawiliśmy aż 3 drużyny ponieważ dwie 
ekipy nie dojechały. 

Nasza pierwsza drużyna pewnie triumfowała w całym 
turnieju wygrywając wszystkie mecze i tracąc tylko jedną 
bramkę. Dwie kolejne nasze drużyny zajęły VI i VIII miejsce.  
Królową Strzelczyń została Daria Janota.

Klasy�kacja końcowa turnieju:
1. Gimnazjum w Istebnej I (Polska)
2. Gimnazjum w Branicach (Polska)
3. ZŠ Klegova Ostrawa (Czechy)
4. ZŠ s MŠ Mutne (Słowacja)
5. Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich (Polska)
6. Gimnazjum w Istebnej II (Polska)
7. ZŠ Stĕbořice (Czechy)
8. Gimnazjum w Istebnej III (Polska)
Nagrody indywidualne:
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L.P. Data Dzień Godzina Miejsce Nasza drużyna Przeciwnik
1 08.04.17 sobota 16:00 Zaolzie UKS Gimnazjum Istebna Concordia Knurów
2 18.04.17 wtorek 15:00 Zaolzie APN Góral Istebna Kuźnia Ustroń
3 18:04.17 wtorek 17:00 Zaolzie APN Góral II Istebna Piast II Cieszyn
4 22.04.17 sobota 17:00 Zaolzie UKS Gimnazjum Istebna AKS Mikołów
5 23.04.17 niedziela 15:00 Zaolzie KP Trójwieś Istebna Promyk Golasowice
6 29.04.17 sobota 10:00 Zaolzie APN Góral Istebna Spójnia Zebrzydowice
7 29.04.17 sobota 12:00 Zaolzie APN Góral II Istebna Strażak Dębowiec
8 06.05.17 sobota 17:00 Zaolzie UKS Gimnazjum Istebna Gwarek Ornontowice
9 07.05.17 niedziela 10:00 Zaolzie AKS Góral Istebna LKS Goleszów

10 07.05.17 niedziela 12:00 Zaolzie APN Góral II Istebna Promyk Golasowice
11 07.05.17 niedziela 16:00 Zaolzie KP Trójwieś Istebna Górki 
12 13.05.17 sobota 10:00 Zaolzie AKS Góral Istebna Cukrownik Chybie
13 13.05.17 sobota 12:00 Zaolzie APN Góral II Istebna Lukam II Skoczów
14 21.05.17 niedziela 16:00? Zaolzie KP Trójwieś Istebna Brzezówka
15 21.05.17 niedziela 17:00? Zaolzie UKS Gimnazjum Istebna Rekord II Bielsko-B
16 28.05.17 niedziela 10:00 Zaolzie AKS Góral Istebna Piast Cieszyn
17 03.06.17 sobota 12:00 Zaolzie APN Góral II Istebna Zryw Bąków
18 04.06.17 niedziela 16:00 Zaolzie KP Trójwieś Istebna Rudnik
19 15.06.17 Boże Ciało 16:00 Zaolzie APN Góral II Istebna Olza Pogwizdów
20 18.06.17 niedziela 17:00 Zaolzie KP Trójwieś Istebna Orzeł Zabłocie

TERMINARZ MECZÓW NASZYCH DRUŻYN NA WŁASNYM BOISKU - WIOSNA 2017

Uwaga! Niektóre terminy mogą ulec zmianie, o czym informować będziemy na stronie www.istebna.eu.

Królowa Strzelczyń – Daria Janota (Gimnazjum w Istebnej I) 
Najlepszy Zawodnik – Irma Ceremugová (ZŠ Klegova Ostrawa) 
Najlepsza Bramkarka – Ola Żywina (Gimnazjum w Branicach) 
Najsympatyczniejsza Zawodniczka - Kasia Żakowska (Gim-
nazjum w Branicach) 

*** Gorzej rozpoczęły nasze piłkarki rundę rewanżową 
w III lidze. W rozegranym w Ustroniu na boisku ze sztuczną 
nawierzchnią meczu nasza drużyna musiała uznać wyższość 
ekipy z Rybnika.

UKS Gimnazjum Istebna - TS ROW Rybnik 1:6
Bramka: Zawada
Skład: Bury, Kilian, K. Pawlusińska, Bielesz, Polok,  

E. Legierska, J. Legierska, P. Pawlusińska, Janota (40 Do-
bosz), Zawada, Czepczor

Rezerwowe: Łacek, Węglorz, Ligocka, Klimsz, Dobosz
Trener: Pudalik Marcin, Kierownik: Pudalik Gerard
„Był to dla nas aktywny weekend. Nasze juniorki spisały się 

bardzo dobrze, fakt ten cieszy niesamowicie, że rosną nam ko-
lejne uzdolnione piłkarki. Za chwilę będę miał spory ból głowy 
co z nimi zrobić, ale myślę że coś nam się uda stworzyć. Mniej 
udana była już inauguracja wiosny w niedzielę. Niestety prze-
graliśmy mecz o fotel lidera i nie jest to dla nas dobry wynik. 
Cały czas utrzymujemy się jednak na 2 miejscu a to daje nam 
prawo walki w barażach o II ligę. Ten mecz pokazał nam, ile 
czeka nas pracy jak tylko wejdziemy na trawiaste boisko bo 
niestety było widać brak ogrania na normalnym boisku” (M. 
Pudalik).

Powyższy materiał został przygotowany przez Marcina Pudalika
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Turniej koszówki „O Puchar 
Przewodniczącego rady Gminy” 

REGULAMIN
1. Cel: stworzenie dla mieszkańców gminy Istebna rekreacyjnej for-
my spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia, 
popularyzacja koszykówki . 
2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. osobą do kontaktu z 
ramienia Organizatora jest Karina Czyż. 
3. Termin i miejsce:  23 kwietnia 2017 (niedziela), godz. 11:00, 
hala sportowa Gimnazjum w Istebnej
4. Zapisy: Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia 20.04.2017r. 
telefonicznie pod numerem telefonu:
33 855 62 08, mailowo na adres: karina.istebna@gmail.com lub oso-
biście w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum.
5. Uczestnictwo:
• Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Istebna
• Drużyna to: 3 zawodników na boisku + max. 2 zawodników rezer-
wowych
• Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadcze-
nia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich uczestnictwo w 
Turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni przedkładają pisem-
ną zgodę rodziców/opiekunów na udział w Turnieju wraz z oświad-
czeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych.
6. Rozgrywki:
• system rozgrywek dostosowany zostanie do ilości zgłoszonych 
drużyn.  W przypadku, gdy zgłosi się 5 lub mniej drużyn, mecze 
rozgrywane będą systemem „każdy z każdym”, 
• drużyna powinna posiadać jednolite, sportowe stroje, obuwie z 
jasną podeszwą,
• mecz trwać będzie 2 x 7 minut,
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt, a w 
przypadku remisu drużyny otrzymują po 1 pkt.
• Sporne kwestie będzie rozstrzygać Organizator, a jego decyzje 
będą nieodwołalne,
• pozostałe zasady gry zgodnie z ogólnymi przepisami gry w ko-
szykówkę (zostaną one przypomniane przed Turniejem podczas 
odprawy technicznej).
• Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs rzutów na 3 punk-
ty- najlepszy zawodnik otrzyma drobne nagrody rzeczowe.
7. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzy 
najlepsze puchary i drobne nagrody rzeczowe.  Dodatkowe wyróż-
nienie przyznane będzie Najlepszemu Zawodnikowi Turnieju. 
8. Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne powstałe kontuzje na skutek uczestni-
ctwa w Turnieju oraz za rzeczy pozostawione w szatniach. W spra-
wach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

III Festiwal Biegowy Sztafet Dwójkowych 
Istebna Zaolzie 14 maj 2017

1. Organizatorem „Biegowego Festiwalu 
Sztafet” jest Gminny Ośrodek Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Bi-
blioteka Publiczna w Istebnej, osobą do 
kontaktu jest Karina Czyż: 33 855 62 08, ka-
rina.istebna@gmail.com
2. Celem organizacji „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest popula-
ryzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców 
Gminy Istebna.
3. a. Miejsce zawodów: Kompleks sportowo – rekreacyjny Istebna 
Zaolzie ( boisko sportowe, trasa nartorolkowa i ścieżka rekreacyjna).
b. Start zawodów: 15:00 (dzieci szkół podstawowych) – pozosta-
łe godziny startów oraz przebieg zawodów  uzależniony od ilości 
zgłoszonych sztafet. 
c. Biuro zawodów czynne od godz. 14:00. W pierwszej kolejno-
ści rejestrowane będą dzieci i młodzież (do godz. 14:30), potem 
dorośli (do godz. 15:15). Przy rejestracji należy okazać dokument 
tożsamości  (w przypadku zawodników niepełnoletnich wystarczy 
legitymacja szkolna). 
4. a. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach 
wiekowych: 
- rocznik 2009 i młodsze ( osobna klasy�kacja dla chłopców i dziew-
czyn)- dystans 2 x 200 metrów
- roczniki od 2008 do 2004 ( osobna klasy�kacja dla chłopców i 
dziewczyn) – dystans 2 x 400 metrów
- roczniki od 2003 do 2001 ( osobna klasy�kacja dla chłopców i 
dziewczyn) – dystans 2 x 800 metrów
- roczniki 2000 i starsi ( osobna klasy�kacja dla kobiet i mężczyzn)- 
dystans 2 x 1200 metrów
b. W zawodach biorą udział sztafety składające się z dwóch za-
wodników w tej samej kategorii wiekowej i tej samej płci (do za-
wodów nie dopuszcza się sztafet mieszanych). Podczas biegów 
zawodnicy dokonują zmiany w wyznaczonej stre�e zmian przeka-
zując sobie pałeczkę z ręki do ręki.  
c. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną od-
powiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
urazy i kontuzje doznane podczas zawodów.
d. Dzieci i młodzież niepełnoletnia startują w zawodach wyłącznie 
pisemną za zgodą rodziców, którzy przy rejestracji uczestników 
zobowiązani są do podpisania specjalnego oświadczenia lub do 
dostarczenie go Organizatorom do dnia 20.05 (piątek) do godz. 
15:30. Oświadczenie dostępne w biurze Organizatora lub na stro-
nie www.istebna.eu w zakładce „Polska Biega”.
e. Jeden zawodnik może startować w zawodach wyłącznie jeden 
raz, reprezentując jedną sztafetę. W przypadku, gdy zawodnik wy-
startuje w dwóch różnych sztafetach, obie zostaną zdyskwali�ko-
wane. 
f. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz występo-
wania w kolcach. 
5. a. O wyniku sztafety decyduje ostateczny czas obu zawodni-
ków uzyskany na mecie przez drugiego z nich. 
b. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę, napój i 
coś słodkiego.  
c. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej 

wśród chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i kobiet otrzymują pa-
miątkowy medal, dyplom oraz drobne nagrody rzeczowe. 
6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zupełności 
należeć będzie do Organizatorów. 
POLSKA BIEGA – BIEGAJMY RÓWNIEŻ MY !
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH 
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com

Szanowni Czytelnicy  „Naszej Trójwsi”!
Dziękujemy Wam, że jesteście z nami! Informator Rady i Urzędu Gminy 

rozchodzi się niemal w 100%, a wersja internetowa zamieszczana na stronie 
www.istebna.eu cieszy się wielką popularnością. 

Informujemy, że materiały do „Naszej Trójwsi” należy dostarczać do re-
dakcji do ostatniego dnia każdego miesiąca- osobiście lub na adres mailo-
wy redakcji: nasza.trojwies@gmail.com 
Cennik Reklam w „naszej Trójwsi”:
• Od całorocznej czarno-białej - 1,20 zł za 1 cm2

• Od reklamy jednorazowej czarno białej - 1,80 za 1 cm2

• Od reklamy całorocznej w kolorze (trzecia, czwarta strona okładki) - 2,45 
zł za 1 cm2

• Od reklamy jednorazowej w kolorze (trzecia, czwarta strona) - 3,00 za 1 cm2

Zespół Redakcyjny 

www.istebna.eu

INFORMATOR
RADY I URZĘDU

GMINY

Trójwieœ
Nasza
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Laureaci Konkursu Recytatorskiego

nasi okuliści przyjmują: 

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

Lek.Maciej Klepacki -  8Czwartek
30

11-
30

Lek.Katarzyna Kalisz -  9 Sobota 12
30

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

Lek.Adam Jankowski -  14Środa 16
00

30 -

 www.optykexpert.net

Dbamy o twój wzrok !

Teatralne poczynania naszych gimnazjalistów

str. 10
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl

Jesteś osobą aktywną  
i pełną energii? 

 
 

Nie boisz się nowych 
wyzwań? 

 
 

Lubisz pracę z ludźmi? 
 
 

aktywną 

boisz się nowych 

ludźmi?

 
 

OPTYK FUCHS

Wis³a Centrum, ul. 1 Maja 67 A

pawilon obok DH Œwierk

tel./fax 33 855 30 84

Wszystkim mieszkañcom Trójwsi

¿yczymy zdrowych, radosnych, rodzinnych

Œwi¹t Wielkanocnych

www.optyk-fuchs.pl

Zapraszamy na bezp³atne

komputerowe badanie ostroœci wzroku

Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 33 444 60 43

istebna@mea-travel.pl
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego

str. 30


