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Wójt Gminy informuje
Informacja dla pszczelarzy
Mając na uwadze zbliżające się rozpoczęcie sezonu pasiecznego, przedłużenie okresu stosowania przez Włochy środków
ochronnych przewidzianych w decyzji Komisji 2014/909/UE z
dnia 12 grudnia 2014 r. do dnia 31 marca 2017 r. w następstwie
stwierdzenia przypadków występowania małego chrząszcza
ulowego (Aethina tumida) u pszczoły miodnej w regionie
Kalabrii i na Sycylii Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
przypomina o konieczności zastosowania się do przepisów prawa i wszystkich instrukcji, jakie muszą być spełnione przy przemieszczaniu żywych pszczół wewnątrz i do Unii Europejskiej.
W przypadku zawleczenia małego chrząszcza ulowego do pasieki, w krótkim czasie może ona ulec wymarciu. Pszczoła nie potrafi
się bronić przed tym chrząszczem. Wystarczy, że do ula przedostanie
się kilka samic, aby wylęgające się ze złożonych jaj larwy masowo
niszczyły plastry i czerw. Uszkodzone plastry nie nadają się do wychowu czerwiu ani do magazynowania miodu i pyłku. Należy nadmienić, że mały chrząszcz ulowy lata w promieniu nawet 25 km.
W przypadku przewozu pszczół koniecznym jest sprawdzenie, czy z danego obszaru można pszczoły do Polski
przywozić. Pszczoły przywozić można wyłącznie z właściwym świadectwem lekarsko-weterynaryjnym z określonych terenów. Tylko pełna świadomość możliwości ryzyka,
ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz stosowanie dobrej praktyki pszczelarskiej może zminimalizować ryzyko
rozprzestrzeniania się małego chrząszcza ulowego.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie, Bogusław Kubica

Informacja Powiatowego
Lekarza Weterynarii
W związku z ukazaniem się Decyzji Wykonawcze Komisji (UE)
2016/260 z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniającej decyzję 2006/80/
WE w odniesieniu do Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, o konieczności rejestracji siedziby stada w
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /43-430
Skoczów, ul. Cieszyńska 85/ nawet w przypadku hodowania
jednej świni przeznaczonej na użytek własny.
Siedzibę stada należy zarejestrować przed wprowadzeniem
do niej trzody chlewnej, a niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego. Powyższe postępowanie podyktowane jest zagrożeniem
afrykańskim pomorem świń.

Najem lokali użytkowych
Wójt Gminy Istebna niniejszym informuje, że w tut.
Urzędzie Gminy sporządzony został i wywieszony na
tablicy ogłoszeń wykaz dotyczący najmu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bez przetargu na okres do trzech lat. Wykaz wywiesza się w dniach
od 01.04.2016r. do 22.04.2016r.
Henryk Gazurek
Wójt Gminy Istebna

Rada Gminy uchwaliła
31 marca (czwartek) 2016 roku odbyła się XVII sesja Rady
Gminy Istebna na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XVII/127/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
2. Uchwała nr XVII/128/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna.
3. Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
4. Uchwała nr XVII/130/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
5. Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.
6. Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w
budżecie Gminy Istebna na 2017 rok środków stanowiących
fundusz sołecki.
Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej http://
www.istebna.bip.info.pl/ w zakładce Prawo lokalne.
Leokadia Białożyt
Do 30 kwietnia 2016 można, składać do Urzędu Gminy w
Istebnej pisemne wnioski o przyznanie nagrody Rady Gminy Istebna za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2015, oraz
wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
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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 Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Istebna pod adresem internetowym http://
www.istebna.bip.info.pl/index.php?istr=39&r=r&idmp=61)
Szczegółowe informacje udziela Leokadia Białożyt podinspektor Urzędu Gminy Istebna pok. 115 tel. 33 8556500 wew. 39

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY ISTEBNA
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w II kwartale 2016 roku będzie przyjmował mieszkańców w sprawie skarg
i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy Istebna /pok. 116/ w
każdy wtorek tygodnia tj.
kwiecień: 5, 12, 19, 26 od godz. 15:00 do 16:15.
maj: 10, 17, 24, 31 od godz. 15:00 do 16:15.
czerwiec: 7, 14, 21, 28 od godz. 15:00 do 16:15.

Terminy zebrań wiejskich
w Gminie Istebna
KONIAKÓW - 3 KWIETNIA (niedziela) - godz. 10:15
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie
ISTEBNA - 10 KWIETNIA (niedziela) - godz. 9:45
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej
JAWORZYNKA - 24 KWIETNIA (niedziela) - godz. 10:15
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce
Strona
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Z życia przedszkoli
2 kwietnia-Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Słowo o objawach autyzmu

„Wojtuś jakoś ciągle nic nie mówi a już skończył 3 roczek,
nie chce się bawić z innymi tylko ciągle sam i nigdy nie bawi
się zabawkami ale układa wieżę z puszek z jedzeniem. Cały
czas te same wieże z tych samych puszek. Nawet kiedy czasem włączę głośniej telewizor to zatyka uszy i krzyczy. Jest
taki mały a czasem popchnie nawet fotel, kiedy bardzo się
zdenerwuje. Często Wojtuś ucieka przede mną, kiedy chcę go
przytulić, a przecież ja tak go kocham… Co mogę zrobić z tą
sytuacją?” Mama Wojtka
Symptomów autyzmu jest co najmniej kilka, niektóre z nich
wymieniono w powyższym opisie. Jednakże już w pierwszym
roku życia u dziecka autystycznego można zauważyć trudność
z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, jego obojętność na inne
osoby. Dzieci te są mało ekspresyjne, mogą sprawić wrażenie
jakby nie słyszały, nie reagowały na własne imię. Zabawa „na
niby” nie wchodzi w grę, te dzieci nie będą „udawać”, wcielać się
w role mamy, taty, lekarza, karmić lalkę itp. Dzieci z autyzmem
na ogół mają trudność w kontakcie z otoczeniem, nie porozumiewają się werbalnie z innymi, zamykają we własnym, małym
świecie. Rzeczywistość dookoła nie jest dla nich zrozumiała. U
niektórych dzieci mogą pojawić się manieryzmy ruchowe, tj.
trzepotanie rączkami, kołysanie się, obracanie w kółko. Dotychczasowe opracowania naukowe wymieniają najczęściej następujące objawy autyzmu: zaburzenia relacji społecznych (unikanie zabaw z innymi, niestandardowa zabawa, nieświadomość
zagrożenia); nadwrażliwość sensoryczna (na bodźce słuchowe,
wzrokowe, dotykowe, zapachowe); zaburzenia komunikacji
(brak mowy lub trudność z mową); stereotypowe wzorce zachowań (oprócz opisanych wyżej, można nadmienić jeszcze
fiksacje na przedmiotach, uderzanie głową, lizanie dłoni itp.).
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Kiedy mowa jest o objawach ważne jest wiedzieć, że: proces diagnozy obejmuje wiele badań, wymaga wykluczenia
innych chorób, które mogą sugerować autyzm lub wynikać
z opóźnień rozwojowych. Diagnoza wymaga konsultacji neurologicznej, psychiatrycznej, psychologicznej, zastosowania
narzędzi do diagnozy różnicowej oraz odniesienia do DSM V
czy ICD 10 – klasyfikacji chorób. Trzeba też zwrócić uwagę, że
dwoje autystycznych dzieci może niezwykle się różnić od siebie, prezentować całkiem inne zachowania.
Autystycy doskonale dostrzegają szczegóły, mają trudność
z zespalaniem obrazu, a więc widzą drzewa a nie las, widzą
klamkę, zawias i szybkę a nie drzwi. Posługując się przykładem
patrzenia na twarz drugiego człowieka, autysta dostrzega poszczególne elementy twarzy ale ma trudność ze złożeniem je
w całość i odczytaniem emocji. Ponadto istotnie obniżona jest
sprawność pamięci krótkotrwałej, znacznie lepiej funkcjonuje
pamięć długotrwała. Ważne jest dla autystów nienaruszanie
własnego, ustalonego przez siebie porządku (jeżeli kładą ołówek z lewej strony zeszytu na biurku, to przestawienie go przez
osobę drugą może spotkać się co najmniej ze sprzeciwem).
Ważna jest wczesna diagnoza, nawet jeżeli na początku
nie będzie ona wskazywała na autyzm, a na inne zaburzenia
należy konsultować niepokojące nas objawy, którymi nasze
dziecko różni się od rówieśników. Wczesna diagnoza oznacza
wczesną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci, ale także w tramach kształcenia specjalnego w przedszkolu. Nie bójmy się specjalistów, każda chwila pracuje na
przyszłość naszych dzieci.
W związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu,
który przypada 2 kwietnia, przedszkolaki ze „Słonecznej Krainy” razem z terapeutami odwiedzili dwie szkoły podstawowe
z naszej gminy. W SP1 w Jaworzynce oraz w SP1 w Koniakowie
przeprowadziliśmy warsztaty dla uczniów, na których mogli
między innymi poznać charakterystyczne cechy osób chorujących na autyzm. Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę obu szkołom.
Lucyna Legierska
Bartłomiej Jałowiczor
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Z życia gimnazjum
Kacper Legierski – uczeń Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej podbija
serca jury i publiczności w Chorzowie

Montaż poetycko-muzyczny oparty na twórczości Różewicza
Dnia 18.03.2016r. w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się XXV Jubileuszowy Konkurs Recytatorski w Mowie
Śląskiej. Tradycją jest udział naszych uczniów w tym renomowanym konkursie. W tym roku w finale wzięło udział 10
laureatów z gimnazjów i liceów oraz 10 uczniów szkół podstawowych z całego województwa śląskiego. Uczniowie Ci
byli wyłonieni w eliminacjach Konkursu Recytacji w Mowie
Śląskiej, które odbyły się 11.02.2016r. w Chorzowie Batorym.
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Kacepr Legierski prezentując tekst własny „O ciotce ze Siyrokiego, Welebnym i
pokyntowaciu Francku”, drugie miejsce przypadło Szymonowi Kucza z II LO w Wodzisławiu Śląskim, a trzecie Weronice
Namysło z Gimnazjum w Piekarach Śląskich.
Jest to wielki sukces naszego ucznia, tym bardziej że oceniające jury składało się z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m. in. uczestników konkursu
oceniała profesor Helena Synowiec oraz dr Mirosława Siuciak
z Instytutu Języka Polskiego U.Ś. w Katowicach. To już kolejny
rok, w którym uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
podbił serca tak znakomitego jury. Kacper Legierski powtórzył
sukces ubiegłorocznej naszej absolwentki – Edyty Mojeścik.
Po raz kolejny serdecznie gratulujemy Kacprowi i życzymy dalszych sukcesów w życiu.
Opiekun, Alicja Glebowicz-Gazurek

naszego powiatu. Mimo, że w konkursie wzięło udział niewielu uczestników, to jednak znalazło się wśród nich kilka
perełek, które zachwyciły publiczność a to niepowtarzalną
barwą głosu, a to świetną interpretacją, a to w końcu nienaganną dykcją.
Pierwsze miejsce zajęła Kamila Kiecoń – reprezentantka
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, przygotowana przez p. Marzenę
Malinę. Drugie miejsce przyznano naszemu uczniowi: Adamowi Małyjurkowi (podopiecznemu Cecylii Suszki), a trzecie
– Julii Krzyżok z Gimnazjum w Wiśle. b> Jurorzy przyznali
ponadto czwarte miejsce Bartoszowi Korczowi z Gimnazjum
nr 2 w Ustroniu (uczniowi p. Marzeny Maliny) oraz dwa wyróżnienia: Kindze Górny - reprezentantce Gimnazjum nr 2 w
Ustroniu (podopiecznej p. Moniki Rzeszótko) oraz Marii Krężelok z Gimnazjum w Istebnej (przygotowanej przez p. Ewę
Czulak). Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Radę Rodziców istebniańskiego gimnazjum.
Organizacja konkursu wymagała poświęcenia wielu
osób. Oryginalna scenografia autorstwa Barbary Bielesz i
Iwony Bogdał, oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów
prowadzonych przez Beatę Kawulok, spektakl słowno – muzyczny pt. Poetą jest ten… w wykonaniu młodzieży isteb-

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski
4 marca 2016 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem
honorowym imprezy był Dariusz Wasilewski – człowiek ze
wszech miar utalentowany: autor tekstów, tłumacz, kompozytor, gitarzysta i wokalista, wreszcie z zawodu: lekarz – psychiatra, który przybył do nas z Warszawy.
Jury w składzie: - Bogusław Słupczyński – aktor, reżyser,
założyciel Cieszyńskiego Studia Teatralnego, Danuta Koenig – instruktor teatralny z Ustronia oraz Dariusz Wasilewski
(który wystąpił w podwójnej roli: gościa honorowego i jurora) wysłuchało 14 recytatorów spośród pięciu gimnazjów
Kwiecień 2016
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Występ gościa honorowego - Dariusza Wasilewskiego
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Z życia gimnazjum
niańskiej i reżyserii Ewy Czulak oraz Cecylii Suszki – wszystko
to tworzyło niepowtarzalny klimat imprezy. Sukces naszego
konkursu - mierzony choćby licznymi wyrazami podziwu naszych gości - to zasługa świetnej pracy zespołowej. Gorące
podziękowania należą się nie tylko wyżej wymienionym, ale
również: nieocenionej wręcz współorganizatorce konkursu
- Halinie Skrzydłowskiej, dyrektorowi naszego gimnazjum Bogdanowi Ligockiemu, informatykowi - Andrzejowi Suszce
oraz polonistkom: Monice Michałek i Barbarze Matuszny.
Wyrazy wdzięczności kierujemy również: do rodziców uczniów klas drugich naszego gimnazjum, którzy upiekli ciasta,
szefa gimnazjalnej kuchni – Józefa Zogaty i jego współpracowników, którzy zaserwowali gościom pyszny obiad oraz
klasy I a, obsługującej konkurs!
Mamy nadzieję, że mimo malejącej z roku na rok liczby
uczestników, nasz konkurs nie umrze śmiercią naturalną.
Wierzymy, że znajdą się chętni do uczestniczenia w nim
gimnazjaliści i ich opiekunowie, którzy - na przekór dominującym tendencjom - potrafią pochylić się nad tak niemodną,
a już na pewno niemedialną dziedziną sztuki, jaką niewątpliwie jest recytacja poezji i prozy!
Cecylia Suszka – organizatorka imprezy

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU
w roku szkolnym 2016 / 2017
proponuje naukę w następujących szkołach:

Technikum
 technik informatyk
NOWOŚĆ
 technik mechanik
 technik elektryk





Zasadnicza Szkoła Zawodowa
elektromechanik
elektromechanik pojazdów
samochodowych
sprzedawca
klasa wielozawodowa - wszystkie zawody

Wyniki egzaminów 2015:
Egzamin maturalny Egzamin zawodowy
- j. polski 100% - technik mechanik 100%
- j. angielski 100% - technik informatyk 80%
- matematyka 82%

INFORMACJE:
tel. 33 854 35 43, 785 916 048
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl
Strona
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SZKOŁA DOBREGO WYBORU !!!!!

Z dniem 6 maja 2016 r. rozpoczynamy zapisy na rok
szkolny 2016/2017 do:
1. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- okres nauki: 3 lata,
- wykaz zawodów na stronie szkoły: www.zspistebna.
superszkolna.pl
2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- okres nauki : 2 lata (po ukończonej szkole zawodowej)
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. naboru na internetową stronę szkoły:
www.zspistebna.superszkolna.pl
lub osobisty kontakt z sekretariatem szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej
43-470 Istebna 30
tel.: 33 855 61 56; 785 920 169

Zaproszenie
na Rajd Górski
Organizatorzy „Rajdu Rupienka”
oraz Klub Górski „Lhotse” z Koniakowa mają zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników gór na III Rajd Rupienki, który odbędzie się 30.04.2016r. Szczegóły
dotyczące Rajdu na stronie internetowej rajdrupienka.wix.com/rajd
Z górskim pozdrowieniem
ORGANIZATORZY

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy uczestniczyli w pogrzebie

Śp. Jana Zogaty
W szczególności księdzu Jerzemu Kierze
za przewodniczenie Mszy Świętej,
ojcu Boguchwałowi za koncelebrację,
a także Pogotowiu Ratunkowemu, delegacjom
oraz wszystkim uczestnikom za liczny udział w pogrzebie.
składa żona Maria z rodziną

Nasza Trójwieœ
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Z działalności Stowarzyszenia VIDES
W całej Trójwsi młodzi animatorzy Stowarzyszenia VIDES nie próżnują, angażując się w bezinteresowną pracę na
rzecz dzieci. Nieprzerwanie, w każdą sobotę spotykamy się
w istebniańskim Gimnazjum na Oratorium, gdzie wspólnie
bawimy się, uczestniczymy w warsztatach tematycznych. Od
kilku tygodni dzieci oglądają fragmenty filmu o Świętym Filipie Neri, ponieważ w Oratorium został ogłoszony konkurs pt.
„Co święty Filip Neri ma wspólnego z naszym Oratorium?”.
Młodzi odbiorcy są bardzo zaciekawieni życiem świętego
z czasów średniowiecza, jego przygodą z ówczesnym młodym pokoleniem.
W dalszym ciągu zapraszamy wszystkie dzieci z Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa na nasze zajęcia - w każdą sobotę
w godzinach od 9:00 do 12:00. Spotykamy się w holu Gimnazjum im. Jana Pawła II. Należy zabierać ze sobą obuwie na
zmianę i drugie śniadanie.

***
VIDES jest organizacją międzynarodową, która swoją
główną siedzibę ma we Włoszech. Jest także Stowarzyszeniem ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie, a jego oddziały rozsiane są po kilku zakątkach polski. Raz w roku wolontariusze, członkowie zarządu spotykają się, by rozmawiać o
potrzebach, zauważonych problemach i ich rozwiązaniach,
wymieniać się doświadczeniem. Na tegorocznym spotkaniu,
które odbyło się w Krakowie wolontariusze poruszali temat
praw człowieka, w szczególności praw dziecka i ich łamania.

***
W czasie przedświątecznym
młodzi animatorzy mieli okazję
wykazać się … kulinarnie, piekąc
pierniki, babki i baranki Wielkanocne. A to wszystko na potrzeby kiermaszu, który odbył się w
niedzielę Palmową w Istebnej.
Młodzież kolorowo dekorowała
wypieki, dbała o ładne opakowanie, aby każdy, kto odwiedzi nasz
kiermasz był zadowolony. Cały
dochód z Wielkanocnego kiermaszu zostanie przeznaczony na
dalszą działalność VIDESu w Trójwsi – spotkania z dziećmi oraz
akcję wakacyjną. Chcemy przy tej okazji serdecznie podziękować Piekarni Koniaków - Małgorzacie, Zbigniewowi i Markowi Kawulok, którzy umożliwili nam tworzenie wypieków
w ich piekarni. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli działalność VIDESu, ofiarowali nam swoją modlitwę,
ciepłe słowo.

Przekaż 1% podatku dla Zespołu Regionalnego „ISTEBNA”
Od kilku lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu mogą Państwo przekazywać 1 %
swojego podatku dla naszego zespołu. Po raz kolejny
zachęcamy do wsparcia, bo to dzięki Wam mamy możliwość zakupu nowych instrumentów czy strojów regionalnych. Dzięki Waszej pomocy nasz zespół może dalej
się rozwijać, pielęgnować tradycje, a przede wszystkim
być wizytówka dla Gminy Istebna! W deklaracji podatkowej wystarczy wpisać nr KRS 0000119330
Za każde nawet najmniejsze wsparcie serdecznie
dziękujemy!
M. Motyka

Kwiecień 2016
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Keepers Foundation - fundacja
z Istebnej organizuje po raz drugi ogólnopolską akcję pod nazwą
"Międzynarodowy Dzień Dziecka
Afrykańskiego". Do udziału zaproszone zostały oczywiście również
szkoły z terenu naszej gminy.
Szkoły, kluby sportowe i organizacje społeczne na terenie całej
Polski w ciągu sześciu najbliższych
tygodni będą zbierać przybory
szkolne - kredki, pisaki, zeszyty i inne materiały biurowe i
piśmiennicze, które następnie przekazane zostaną do kilkudziesięciu ośrodków w różnych krajach na terenie całego
afrykańskiego kontynentu. Przesyłki zostaną wysłane do
Afryki w połowie maja - tak aby "dać im czas" na dotarcie do
adresatów przed 16 czerwca. Ten dzień to Międzynarodowy
Dzień Dziecka Afrykańskiego, święto obchodzone corocznie
od 1991 roku, upamiętniające masakrę dzieci w Soweto koło
Johannesburga w RPA, dokonaną w 1976 roku przez tamtejszy reżim rasistowski.
Na pomoc czeka ponad 60 ośrodków w całej Afryce. W
ubiegłym roku dzieciaki w tych miejscach zrewanżowały się
polskim darczyńcom fotografiami pełnymi zachwytu i wdzięczności. W ten sposób - mimo wielu setek kilometrów oddalenia
- stworzyły się niepowtarzalne przyjaźnie i partnerstwa. Organizatorzy liczą na podobny odzew także w tym roku i zapraszają do włączenia się w akcję uczniów szkół gminy Istebna aby
wspólnie zrobić dobre rzeczy dla dzieciaków, którym daleko do
wygód, komfortu i codziennego zadowolenia.

„Hajtek” we wspomnieniach
mieszkańców Beskidzkiej Trójwsi
Zdarzenie sprzed około roku. W Gminnym Ośrodku Kultury turyści ze Śląska zwiedzają wystawę „Istebna w starej
fotografii”. Jedno zdjęcie wzbudza ich szczególne zainteresowanie. „O... Hajtek!” - woła jeden z nich z entuzjazmem, zupełnie jakby zobaczył kogoś bliskiego lub sławnego. Okazało
się, że turyści przed laty spędzali wakacje w Istebnej. Jednym
z najbardziej wyrazistych wspomnień tego czasu było właśnie ... spotkanie z najsłynniejszym istebniańskim powsinogą.
Dzisiaj, 30 lat po jego śmierci, pamięć o nim wciąż jest żywa
także we wspomnieniach mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej.
Na skromnym grobie Hajtka usytuowanym przy płocie,
na obrzeżach Istebniańskiego cmentarza, zawsze w Święto
Zmarłych paliło się wiele zniczy. Przechodzący ludzie pytali o
dokładną datę urodzenia, śmierci, bowiem nie widniały one na
pomniku. Jakby Hajtek żył poza czasem. Początkiem tego roku,
inicjatywa państwa Marii i Władysława Zowadów z Leszczyny,
zaowocowała wykonaniem nowego pomnika nagrobnego.
Pomysł odnowienia grobu chodził za Zowadami już dawno. „Wiela razy my śli, bo wdycki tam chodzimy na tyn Hajtków
grób, ludzie przechodzili, pytali sie: w kierym roku umrzył? Nie
było o tym nic napisane. Przyszeł tyn czas, że człowiek pomyśloł
nad tym i zrobił” - mówi pan Władysław Zowada. Z dokumentów w Urzędzie Gminy udało się ustalić dokładne daty urodzin i śmierci, które teraz widnieją na pomniku.
Pani Marysia Zowada opowiada, że Hajtek był w domu jej
rodziców „na Kępce” prawie domownikiem. Gospodyni, pani
Maria Kawulok witała go tam zawsze bardzo serdecznie. ZaStrona
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siadał w swoim ulubionym kątku, grzejąc się przy piecu. Nie
zawsze chciał jeść obiad, wystarczył mu kubek czarnej kawy
lub gorącego mleka z chlebem. Jadł ten posiłek powoli, w
milczeniu. Nigdzie przecież nie musiał się śpieszyć. Potem
szedł spać do brogu a rano, skoro świt wyruszał w świat...
Hajtek ... Już sama ta nazwa świadczy o pewnej odrębności. W Istebnej mówimy przecież: „Jan Probosz od Bryje”,
„Janko z Małej Łączki”, „Ujec z Bagiyn” ... Hajtek nie miał tego
„paszportu”, który określałby jego przynależność do jakiegoś
miejsca. Był bezdomny. Mieszkał tam, gdzie chciał i szedł
tam, gdzie go nogi poniosły.
Naprawdę nazywał się Jerzy Czepczor. Przyszedł na świat
w Jaworzynce 15 kwietnia 1900 roku. Od dziecka nauczony
był do poniewierki, z matką wędrował od domu do domu,
zdany na łaskę dobrych ludzi. Ponoć nieraz wspominał, jak
przenosiła go na „kyrkusa”, kiedy przeprawiali się przez Olzę.
Tak właśnie, jako małego chłopca u boku matki uwiecznił go
na jednym z rysunków Istebniański artysta Jan Wałach.
Pani Anna Urbaczka-Bury z Istebnej dobrze pamięta Hajtka: „To był człowiek - legenda. Po śmierci mamy zostoł samotnikiem. Miałam okazję kilka razy się z nim spotkać osobiście. Jako
dziewczynta chodziłymy na Polankym, do znajomych, na borówki. Po drodze wstąpiłymy do niego. Przebywoł na Wilczym,
w chwilowo niezamieszkanym domu pewnej rodziny. Pozwolili
mu tam bywać. Siedzioł na stołeczku i śkroboł ziymnioki a na
głowie mioł hełm. Pytom sie go: „Panie Jerzy, cóż tak śkrobiecie
a hełm mocie na głowie?” a un powiado, a głosik mioł taki cienki: „- Bo nigdy nie wiadomo co człowiekowi może spaść na głowym”. I rzeczywiście sie dziwomy a tam w jednym rogu był piec
kuchenny i przez całóm izbym szły rury a komin był na polu. Un
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Szałas zbudowany przez Hajtka w Baranowej, zdjęcie dostarczone
przez rodzinę Zowada

borok ni mioł na tóm rułym, tóż mioł nazbierane starych gorków i baniek bez dna i pozakłodane jedyn na drugim - cało ruła.
Ale jaki pomysł... komu by sie to spomniało?”
Opowieści krążą o leśnych „rezydencjach” Hajtka. Ta
pierwsza, na Dupnym, „w Baranowej” stała się legendą. Pisał o nim nawet Głos Ziemi Cieszyńskiej, jako o architektonicznej osobliwości regionu. Była tam spora powierzchnia
wyścielona kabotami, szmatami, rozmaitymi sprzętami domowego użytku. Na środku tego wszystkiego stał prowizoryczny szałas, który również zapadł w pamięć pani Anny:
„... Potym my zaś kiejsi były nad Polanką jak uż potym mioł
wybudowany swój dom... a jaki mioł pomysłowy dach! Łuby,
kiere łodkorowali z drzewa, mioł nanoszone na deski, pozaklodane jedyn za drugi i na tym dość foremnego formatu kamiynie
pozukłodane, coby mu tego wiater nie zwioł. Kapkym ciemnawo tam mioł. Domek był w lesie a naokoło rosły samosiejki - jodełki i świerki a spod nich dziwomy sie - rosła siumno nacionka.
Nie trzabyło zogona ani kopania. Ziymnioki tak siumnie rosły,
straśnie sie im tam podobało.”
W latach sześćdziesiątych leśny szałas Hajtka spłonął.
Jedni mówią, że było to podpalenie, inni twierdzą, że prawdopodobnie „chyciło sie” od palonego przez Hajtka ognia.
Trudno dziś dociec, jak było naprawdę. Pani Anna Urbaczka-Bury pamięta jak przeraźliwie tego dnia wyły syreny. Na
poczcie słychać było tylko „Hajtek”, „U Hajtka”. To telefonistki
udzielały informacji u kogo się pali. Pani Maria Bury z Jaworzynki wspomina, że syna jako młodego strażaka wezwali
wówczas do akcji pożarniczej. Jego pierwsze słowa po powrocie brzmiały: „Mamo, co tam było rygołów!”.
Na pogorzelisku znaleziono między innymi: setki garnków różnej wielkości, kleszcze dentystyczne, poniemiecki
hełm, kadzidło i wózek dziecięcy. Odratowane kancjonały i
książki (mogły być wśród nich prawdziwe białe kruki) zawieziono do Nadleśniczego Karola Szmeka. Wiadomo, że przekazał je prawdopodobnie do Muzeum w Cieszynie, niestety
ślady tego zachowały się tylko w ustnych przekazach. Opowiedział o tym pan Jerzy Kawulok z Istebnej, którego ojciec
jako pracownik leśny miał przywieźć cenną literaturę ocalałą
z pogorzeliska.
A Hajtek? Jakoś wykaraskał się z nieszczęścia. „Un trochym zostoł poparzony. W szpitalu dali mu opiekym ale ni móg
tam być. Poszeł z tego szpitola. My go wtedy spotkały na polanie pod lasem na Wilczym, na borówkach.
- Panie Jurku, takóm żeście mieli opiekym, opatrywali wóm
rany i dowali jedzyni, czemuście uciekli z tego szpitola?
Kwiecień 2016
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- A bo mie tu służy ta cietyna!
Z tego widzim że un bez tego lasu, bez tej natury ni móg
żyć” - wspomina pani Anna Urbaczka-Bury.
Po pożarze miał jeszcze Hajtek kilka leśnych „obozowisk”.
Jedno z nich było w Żorze w przysiółku Suszki, tam gdzie teraz znajduje się park linowy Base Camp Istebna. Właściciele
opowiadają, że do teraz w lesie można znaleźć garnki, bańki – pozostałości po słynnym lokatorze tego miejsca. Hajtek
wyjątkowo chętnie zbierał kuchenne naczynia. Świadczy o
tym ciekawa opowieść przekazana przez Państwa Zowadów
z Leszczyny. Kiedyś Hajtek otrzymał zapomogę z Gminy i w
sklepie kupił sobie nowiutkie piękne „garce”. Nie zabrał ich
do siebie do Żoru, lecz przyniósł na Kępkę. „Garce” przez cały
czas musiały stać na szafie jak największa świętość i nikomu
nie wolno było ich tknąć.
***
Leśne pustelnie nie zdawały egzaminu, kiedy nadchodziła ciężka beskidzka zima. Wtedy Hajtek zdany był na łaskę
dobrych ludzi. Na szczęście ich nie brakowało. Wiele rodzin
otwierało przed nim drzwi, dawało ciepły posiłek i dach nad
głową. Wędrowiec miał „swoje” miejsca, gdzie szczególnie
lubił przychodzić. Niezwykłym przeżyciem było goszczenie Hajtka w wieczór wigilijny. Wtedy dodatkowe nakrycie
przy stole nie było tylko symbolicznym gestem... „Potym tyn
Hajtek, pokiyl chodził, to ludzie go chętnie przyjmowali. Jak uż
przisieł kajsi na noc, przyniysli łociepkym słomy, posłali i przenocowali. Pojod, uzłopowiadoł... Kiejsi trzeba było szanować
każdego człowieka, obojętnie kto to był” - wyjaśnia pani Anna
Urbaczka-Bury.
Pojawienie się Hajtka w placu nigdy nie pozostawało bez
echa. Często najpierw poprzedzało go stadko wałęsających
się psów, które go otaczały. Wzmagano wtedy czujność. Kobiety zbierały pranie i rozglądały się, czy też czasem jakaś
siekierka czy miska nie leży na widoku. Bo Hajtek „sprzątał”,
namiętnie kolekcjonował rzeczy innym widać niepotrzebne,
skoro stracili je z zasięgu wzroku. W miechu „śtabarcowały” różne rzeczy - były tam garce i jego słynne budziki. „Roz
chłapcy, isto jacysi psicy, mu nastawili tyn budzik a kiejsi jak był
w kościele tóż mu tyn budzik zadzwonił. Śmiychu było a un zły,
bił palicóm po miechu” – opowiada pani Anna Urbaczka-Bury.
Choć raz po raz padał ofiarą żartów i rozmaitych kawałów, Hajtek wykazywał duży spryt w kontaktach z ludźmi.
Umiał na przykład zwinnie uniknąć niechcianego tematu,
jednym zdaniem mądrze odpowiedzieć na zaczepki innych.

Rok 1981. Hajtek „Na Kępce” z panią Marią Kawulok i jej wnukami:
Jankiem i Tadkiem, zdjęcie z archiwum Antoniego Kawuloka
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„Przisieł we Wilijym do słuchalnicy, do kościoła. Jakosi baba
zwróciła mu uwagym:
- Jura, uż żeś ni mioł kiedy iść do spowiedzi!
A Hajtek na to:
- Cóż myślicie, jo jest do wsieckigo sóm.”
Jeden z rozmówców, mieszkaniec Istebnej, wspomina,
że jako mały chłopiec nosił mu do Żoru jedzenie. Zapamiętał
jego chytre, przenikliwe spojrzenie, zaskakująco bystre jak na
starszego już człowieka i słowa wypowiedziane cienkim, charakterystycznym głosem: „Chłapiećku, chlyb możesz mi nosić
ale masła ni, bo mi w karku kielzi”. Hajtek miał także opowiadać
mu o torturach, jakie przechodził w czasie wojny, jednak nie
ma żadnej pewności, czy opowieści te były prawdziwe. Nikt z
zapytanych osób nie potrafi udzielić informacji na temat tego,
co działo się z Hajtkiem w czasach I i II wojny światowej.
***
Zakładanie nielegalnych „obozowisk” w lesie nie podobało się oczywiście leśnikom. Kiedyś gajowy z Kubalonki nazwiskiem Żmija przydybał Hajtka w jego legowisku.
- „Jak zieś Żmija, tóż mie chyń, jak zieś człowiek, tóż mie zostow!” – miał wtedy zawołać na swoją obronę dziki lokator.
W gruncie rzeczy tylko tyle chyba Hajtek wymagał od ludzi.
By nie cywilizując na siłę pozwolili mu żyć „po swojemu”, na
jego własny, koczowniczy sposób. Miał swoje poczucie godności, którego potrafił zażarcie bronić. Józef Zowada, rzeźbiarz z Olecek wspomina że redaktor nazwiskiem Niemczyk,
napisał kiedyś artykuł: „Hajtek, istebniański Yeti”. Podobno
oburzony bohater tekstu na wieść o tym zwymyślał autora.
W którymś domu gospodarze ogolili go, umyli, przebrali
w czyste rzeczy i postawili przed lustrem.
„- Podziwej sie Jura jaki zieś siumny” - przekonywali. „- Jo
taki nie chcym być” - miał odpowiedzieć . Czasem proszono
go, by pozował do zdjęcia. Zgadzał się posłusznie ale nie
lubił tego. „- Mie sie tam chce fotografirowanio.., mie sie tam
chce rozkosich...” - mówił.
***
Niesamowite jest to, że niemal każda osoba zapytana o
Hajtka, czy to mieszkaniec Istebnej, Jaworzyki czy Koniakowa,
ma jakieś wspomnienie z nim związane: „Chodził do nas, jak
my były małe my z nim tańcowały na śkubaćce” , „Do nas wdycki
przychodził sie strzyc....”, „Rod do nas chodził ale potym przestoł,
bo mu sómsiod wlożył kamienie do miecha i sie obraził”... – to
wspomnienia osób z trzech różnych końców Beskidzkiej Trójwsi. Pokazuje to, jak duża była rozpiętość wędrówek Hajtka.
Pani Iwona Konarzewska z Istebnej Bucznika pamięta, że
jako kilkuletnia dziewczynka widywała go jak chodził tam i
z powrotem drogą główną. Do dziś ma przed oczami jego
miech z lnianego płótna, tajemniczą, zgarbioną postać. Gdy
na wczasy przyjechali kuzyni z Krakowa, ostrzegła ich sumiennie, że nie mogą w żadnym wypadku na wędrowca wołać „Hajtek”, w przeciwnym razie ten zbije ich kijem. Skutek
był opłakany. Kuzyni, kiedy tylko nadarzyła się okazja skryli
się w zaroślach i zaczęli wołać: „Hajtek, Hajtek!”. „Na widoku”
została tylko kilkuletnia Iwonka. Rozgniewany wędrowiec
rzucił się za nią w pogoń. Na szczęście zdołała mu uciec ale
emocje, jakie temu towarzyszyły pamięta do dziś. Podobne
wrażenia ze spotkania z Hajtkiem ma też mieszkanka Jaworzynki, wówczas kilkuletnia dziewczynka: „Byłach wylynkano.
Widziałach siwego chłopa z brodóm, z miechym na plecach.
Jynych się na niego podziwała, wiedziałach, że to tyn Hajtek
ło kierym mi gwarzyli, że mie weźmie do miecha. Do wieczora
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nie wyśłach spod stołka.” Takie reakcje dzieci nie były jednak
efektem agresywnego zachowania powsinogi. Po prostu rodzice nagminnie straszyli dzieci, że gdy będą nieposłuszne,
wylądują „w Hajtkowym miechu”.
Krążyły legendy o jego niezwykłej sile fizycznej. Mówiono, że przeniósł żarna czy piec na bardzo dalekie odległości.
Niewątpliwie musiał odznaczać się wyjątkową krzepą (ponoć
twierdził, że to zasługa matki, która karmiła go piersią do 7 roku
życia), jednak sekretem było odpowiednie rozplanowanie wysiłku na etapy. Niósł ciężar kilkadziesiąt metrów, na odległość
wzroku, potem odpoczywał, wracał po następny worek, jeśli
było ich więcej. Nigdzie się przecież nie śpieszył. Przenoszenie
swoich skarbów, było wszak jego głównym zajęciem. To była
taka „syzyfowa praca”, której nigdy nie było końca.
***
Co było w Hajtku najbardziej niezwykłego? Zapewne ta
jego odrębność, niezależność. W społeczności, gdzie tożsamość człowieka określała praca, przynależność do placu, rodu,
posiadany kawałek pola, on się wyróżniał. Swój cały „plac” nosił
na plecach. Nie potrafił... a może raczej nie chciał żyć inaczej.
Jak mówi Zbigniew Wałach, Hajtek był „papierkiem lakmusowym tej ziemi” a więc tym, który na własnej skórze
doświadczył tutaj wszystkiego : głodu i sytości, zimna i spiekoty, który widział tutaj każdy wschód i zachód słońca. Jego
życiowa mądrość płynęła właśnie z tych doświadczeń.
- „Dwa razy potrąciło go auto, roz złomoł nogym. Jego
dali do domu starców. Ale un tam przyszłości swoij nie widzioł
Uciekł tam styla. Chcioł być na wolności. Tam kozali mu siedzieć, pojeść, okąpać sie. A un mioł swoje życi” - tłumaczy pan
Władysław Zowada.
Hajtek dożył sędziwego wieku. Zmarł na skutek ciężkiego zapalenia płuc 7 marca 1986 roku. „Na pogrzebie łokropnych było ludzi, pełniućki kościół, jako dyby jakosi znakomitość
umrzyła. Potym porym razy słyszało sie od ludzi, że „brakuje
uż ai tego Hajtka”. To była tako legenda, powiadali że nima uż
takich ludzi. To była osobistość tako odrębno, unikat” – podsumowuje pani Anna Urbaczka-Bury.
***
W malarskiej pracowni Jana Wałacha na Andziołówce
zachowały się portrety Hajtka. Na jednym z wczesnych rysunków jest jeszcze małym chłopcem, u boku matki, potem
pojawia się już na obrazie olejnym jako mężczyzna w sile
wieku, w ciemnym ubraniu, z miechem na plecach i w kyrpcach na nogach. Także w Galerii Kukuczka na Jasnowicach
znajdują się dwa portrety Jerzego Czepczora pędzla Piotra
Jakubczaka. Hajtek spogląda z nich niesamowitym, przejmującym spojrzeniem jasnobłękitnych oczu.
Postać istebniańskiego powsinogi inspirowała także
reżyserów, którzy jego losy przenieść chcieli na ekran czy
teatralną scenę. Bogusław Słupczyński z Cieszyna, aktor i
reżyser, założyciel Cieszyńskiej Sceny Teatralnej opracował
nawet spektakl „Hajtek” , do którego piękną muzykę skomponował Zbigniew Wałach.
„-Zawsze interesowała mnie antropologia w teatrze. Dla
mnie to postać magiczna. Hajtek zimował u ludzi i ludzie nim
się opiekowali. Był zbiorowym sumieniem społeczności i wiele
o niej mówił swoim losem” - komentuje Słupczyński zapowiadając, że być może wróci jeszcze kiedyś do postaci beskidzkiego powsinogi.
Ślady Hajtka znajdujemy także i na kartach istebniańskiej
literatury. W „Pastorałce Stecowiańskiej” z roku 1975 Józef
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Bocek opisuje poszczególne rody górali, które śpieszą do
stajenki z tym, co każdy ma najlepszego - przywożą m. in:
„furym piecówki, zbożo, ziymnioków, słodkij kapusty, aji na kopytka wełny,”. Na koniec do góralskiej stajenki przybywa także znajoma postać :
A na ostatku też Hajtek stary przysmyczył dziwoki dary
Pełny miech betów, siedym babetów i przerozmaite klamory.
To wszecko przyjmujesz, każdego miłujesz, Jezusko nasz
ukochany
Piękna to puenta utworu, który mówi o tym, że w Betlejemskiej szopie nie ma pierwszych i ostatnich, wszyscy są sobie równi a „dziwoki dary” Hajtka okazują się równie cenne,
jak te gazdowskie podarki.
***
Jura Hajtek jest przez ludzi postrzegany bardzo różnie.
Dla jednych to „borok” i „dziwok”, postać z rodzinnej anegdoty, postrach dzieciństwa lub bliźni w potrzebie, któremu
trzeba było pomóc. Dla innych - postać magiczna, inspiracja
do przemyśleń nad losem ludzkim, wędrowiec z zaświatów.
Niereformowalny, do końca wierny swojemu koczowniczemu trybowi życia. Nie spotykał na swojej drodze samych
aniołów, dostąpił od ludzi i dobra i krzywdy - tak, jak każdy.
A jednak ... kiedy wiał przejmujący wiatr a śnieg grubą warstwą zasypywał Hajtkowe chodniczki, pod niejedną góralską
strzechą słowa: „Byłem przybyszem a przyjęliście Mnie” zdawały się znajdować jak najbardziej realny wymiar.
Barbara Juroszek
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które znalazły czas
by podzielić się ze mną opowieściami o Hajtku. Jeśli ktoś chciałby podzielić się także swoim wspomnieniem, lub jest w posiadaniu zdjęcia istebniańskiego powsinogi, prosimy o dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Z wiosną odkrywamy młode talenty
Z nadejściem wiosny wszystko wokół
budzi się do życia,
odradza się na nowo.
Z wiosną również odkrywamy swoje nowe
możliwości, mobilizacje, wyznaczamy sobie
nowe cele. Chcemy
zatem w wiosennych
numerach „Naszej Trójwsi” odkrywać to, co
jeszcze mało odkryte –
młode talenty. Wśród
młodych ludzi z naszego otoczenia jest groMaria Michałek ujęta we własnym obiekno
tych, którzy mają
tywie
swoje niezwykłe pasje,
tworzą wspaniałe rzeczy, dzielą się nimi w wąskim gronie
znajomych, przyjaciół. Chcę zatem przedstawić młodą amatorkę fotografii – Marię Michałek z Istebnej.
Marysia jest zakochaną w fotografowaniu młodą dziewczyną, która marzy o tym, by dostać się na studia fotografii
artystycznej w Opawie. Fotografia jest jej pasją od najmłodszych lat, kiedy to wpatrywała się w fotografie, które robił,
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Z albumu „Traktat o sztuce” – na zdjęciu przedstawiony Zbigniew Michałek, ojciec

wywoływał negatywy i odbitki w ciemni jej śp. dziadek- Antoni Kukuczka. Jak wspomina Marysia, fascynowało ją to, że
może tu i teraz zobaczyć, jak wyglądał świat kiedy jej przodkowie byli dziećmi, jak wyglądał wtedy świat. Sama nie boi
się marzyć, by kiedyś jej dzieci siedziały na podłodze z rozsypaną stertą zdjęć i pytały z ciekawością o to, co i kto się
na nich znajduje. Sama fotografuje wszędzie tam, gdzie się
znajduje. Prowadzi swojego bloga (michalekmaria.blogspot.
com), na którym zamieszcza swoje fotografie, a blog ten zatytułowany jest: „By stać się dla siebie prawdziwym”
Marysia redakcji „Naszej Trójwsi” udzieliła krótkiego wywiadu o swojej pasji i o kilku szczegółach z nią związanych.
Na portalach społecznościowych często dodajesz
wpisy z blogu, który prowadzisz. O czym jest Twój blog?
- Mój blog jest fotoblogiem. Umieszczam na nim zdjęcia,
którymi chcę podzielić się z większą liczbą odbiorców. Lubię,
gdy komuś się to podoba. To fajne uczucie, gdy kogoś moje
prace natchną do jakiejś refleksji, chwili zatrzymania. Poza tym
fotografia jest treścią. Nieraz mam pewne kwestie do przekazania, a to za jej pomocą jest mi najwygodniej to zrobić. Specjalnie nie uzupełniam swoich zdjęć żadnymi słowami komentarza. Niech mówią same za siebie.
Skąd u Ciebie biorą się pomysły na zdjęcia? Skąd bierzesz inspiracje, natchnienia?
- Największą inspiracją jest wszystko, co mnie otacza. Dosłownie każda chwila naszego życia potrafi przynieść coś dobrego i wartościowego, jeśli na moment się zatrzymamy i będziemy chcieli to ujrzeć. Aparat jest doskonałym motywatorem,
by z tej szarej i nieraz z pozoru nudnej rzeczywistości wyłapać
prawdziwe perełki, które na długo zapamiętamy i które będą
wzbudzać w nas jakieś emocje. Dlatego tak bardzo lubię fotografię reportażową, uliczną - ogólnie rzecz ujmując - niepozowaną. Ma ona w sobie najwięcej szczerości i prawdy, a moim
zdaniem o to właśnie chodzi. Właśnie ta nieprzewidywalność
świata jest idealnym materiałem do ciekawego zdjęcia. Zwykłe
przedmioty mogą nabrać zupełnie nowego znaczenia, mogą
stworzyć abstrakcyjny obraz rzeczywistości, w której istniejemy, jeśli tylko mamy przy sobie aparat. To jest fascynujące.
Zdjęcia z Twojego portfolio i na Twoim blogu są bardzo ciekawe i pewnie nie jednego popchnęły do chwili
refleksji. A czy ktoś interesował się Twoimi pracami?
- Tak, zdarzyło mi się już sprzedać kilka swoich prac. Za
każdym razem była to prośba danej osoby - osoby prywatnej.
Nigdy nie proponowałam takiej „usługi” na forum publicznym.
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Czyn społeczny jak się patrzy!

Z albumu „O Barcelonie”

Fakt, że ktoś się do mnie zgłosił ze szczerej chęci nabycia zdjęcia
jest dla mnie niesamowicie motywujące. Poza tym bardzo, ale
to bardzo ucieszyło mnie, gdy odczytałam wiadomość, w której poinformowano mnie, że moje zdjęcie zostało umieszczone na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich
Artystów Fotografików. Było to przy okazji opisu do pewnej
wystawy, którą organizowaliśmy ze studentami Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Było to dla mnie wielkim zaszczytem .
Oglądając Twoje fotografie widać, że lubisz uwieczniać wiele motywów, tematów, momentów. Które spośród nich są dla Ciebie najcenniejsze i najbardziej wartościowe?
- Nie będę chyba oryginalna jeśli powiem, że zdjęcia rodzinne są najbliższe mojemu sercu. Od nich zaczęłam swoją przygodę z fotografią i pewnie na nich skończę, bo jednym z moich
celów na chwilę obecną jest doprowadzić do tego, by w wieku
stu lat siąść w fotelu z toną albumów fotograficznych, w których zapisze się historia wielu pokoleń mojej rodziny. Jestem
kolekcjonerką zdjęć i dokładam wszelkich starań, by zachowały
się nawet te najstarsze z naszych rodzinnych zbiorów.
A jakie miejsca, miasta, zakątki już sfotografowałaś ?
Jakie ciekawe miejsca uwiecznione na fotografii znajdują się w Twoich zbiorach?
- Mnóstwo tego było, a będzie jeszcze więcej. Najmilej
wspominam Barcelonę, przystanek Woodstock (istna paleta barw, różnorodności, niekończone się morze inspiracji na
każdym kroku), Poznań, Bielsko (dzięki fotografii doceniłam to
miasto, jest przepięknym miastem do fotografowania). Fotografowałam wiele na koncertach swoich ulubionych artystów
za którymi potrafiłam przejechać pół Polski. Było wiele przygód, które właśnie dzięki zdjęciom nie zostaną zapomniane. A
fotografie to w tym przypadku swego rodzaju talizmany przywożone z wszystkich wypraw.
Dziękuję bardzo !
Marysia z wielkim entuzjazmem mówi o swojej pasji, na
pierwszy rzut oka widać, że jest zakochana w tym co robi,
nie boi się marzyć. Miejmy nadzieję, że w naszym otoczeniu
będzie coraz więcej takich osób, które mają marzenia, swoje
pasje, dążą do ich spełnienia, a tym samym tworzą lepszy i
piękniejszy świat. Może ta krótka opowieść o Marysi zainspiruje kogoś, by rozglądnął się, poszukał swoich pasji i zainteresowań, by odkrył swój – może dotąd jeszcze nie ujawniony
- talent i rozwinął go.
Karina Czyż

W dniu 2 kwietnia z inicjatywy radnego Władysława Zowady zorganizowany został czyn społeczny, którego celem było naprawa
poboczy drogi Olza. Roboty były prowadzone na odcinku od firmy
DREW-MAT do schroniska Zaolzianka, odcinek blisko 3 kilometrowy.
Materiał potrzebny do naprawy poboczy sfinansowała Gmina Istebna
a praca ludzi i użyczony sprzęt była w czynie społecznym.
Na apel wujka Władka odpowiedziało liczne grono (ponad 30
osób) mieszkańców lokalnych przysiółków Olza, Za Groń, Łączyna,
Skała, Pietraszonka, Stecówka, Leszczyna, Połom czyli najwięcej korzystających z drogi Olza, którzy o godzinie 8.00 stawili się do pracy.
Swoją pracę wraz z użyczeniem koparki poświęcił również mieszkaniec Jaworzynki radny Andrzej Rucki. Zaangażowanie ludzi
mile zaskoczyło organizatora a sprzęt, który użyczono to walec
drogowy, dwie koparki, pięć ciągników rolniczych z przyczepami.
Dodatkowa jedna z lokalnych firm użyczyła zagęszczarkę oraz
znaki drogowe.

Prace przebiegały sprawnie i w miłej atmosferze. O godzinie
10.00 zarządzona została przerwa, podczas której na gorącą kawę
zaprosił Pan Józef Waszut, a coś słodkiego do kawy przygotowały
Panie z Leszczyny. Roboty zakończono o godzinie 13.00 posiłkiem
regeneracyjnym – kiełbaską z ogniska pieczoną tradycyjnie na
patyku, którą zafundował Pan Artur Szmek – Przewodniczący
Rady Gminy.
Sprzęt i obsługa: Walec - Kamil Juroszek - Jaworzynka, Ciągnik
- Piotr Kajzar - Leszczyna, Ciągnik - Michał Zowada - Leszczyna,
Ciągnik - Jan Czepczor - Leszczyna, Ciągnik - Tadeusz Urbaczka - Olza, Ciągnik - Konrad Gazurek - Połom, Koparka - Andrzej
Rucki – Jaworzynka, Koparka - Jerzy Łupieżowiec – Olza.
Znaki, zagęszczarka, transport: Pracownicy Firmy Tatena - Franciszek Kawulok, Stanisław Zogata
Pracowali (alfabetycznie według przysiółków): Antoni Czepczor - Leszczyna, Tomasz Czepczor – Leszczyna, Jakub Kaczmarzyk - Leszczyna, Jan Kaczmarzyk – Leszczyna, Krzysztof Kaczmarzyk – Leszczyna, Marian Kaczmarzyk – Leszczyna, Stanisław
Kędzior – Leszczyna, Jan Legierski – Leszczyna, Mirosław Papierzyński – Leszczyna, Marian Wrzask - Leszczyna, Władysław
Zowada – Leszczyna, Franciszek Kohut – Łączyna, Krzysztof
Łupieżowiec – Łączyna, Kazimierz Legierski – Łączyna, Jan Probosz – Łączyna, Kazimierz Turek – Łączyna, Jan Legierski – Nad
Olzą, Piotr Sikora – Olza, Mirosław Gorzołka – Pietraszonka, Henryk Gazurek (Wójt) – Połom, Adrian Juroszek – Połom, Henryk
Haratyk – Skała, Zbigniew Fuchs – Stecówka, Dominik Kaczmarzyk – Zagroń.
Najmłodszy (9 lat) i bardzo aktywny uczestnik czynu: Michał
Zowada (Mały) – Leszczyna (syn Michała)
Udostępnienie salki na wypicie kawy: Józef i Beata Waszut
Pomoc i pieczenie ciast: Barbara Czepczor, Irena Kaczmarzyk, Józef i Beata Waszut, Maria Zowada.
Tekst: Stanisław Kędzior, zdjęcia: Jacek Kohut
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Cichociemni znad: Czadeczki i Olzy.
W 75. rocznicę pierwszego zrzutu
cichociemnych na teren okupowanej
Polski.

„Wywalcz Jej wolność lub zgiń”.

Nazywano ich zrzutkami, desantami lub
ptaszkami ale na trwałe przylgnęła do nich
nazwa cichociemni i aby im wszystkim oddać należny hołd oraz aby przekazać pamięć
o Nich kolejnym pokoleniom, sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2016 „Rokiem
Cichociemnych”. Nie spełniła się więc obawa
cichociemnego Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora”, zawarta w słowach: „A może już
nikt o nas nie wspomni i nawet nie będzie
pamiętać, że walczyliśmy o wolność Ojczyzny…”
Cichociemni, to elitarni żołnierze polscy
czasów II wojny światowej, reprezentujący
siły specjalne. Wszechstronnie wyszkoleni,
znający się na wszystkim, co mogło przydać się w najtrudniejszej walce, nie pochodzili z poboru lecz byli ochotnikami.
Byli znakomitymi żołnierzami, znali zasady desantu powietrznego, znali się na dywersji, pracy sztabowej i liniowej, walce
ulicznej i partyzanckiej, łączności i minerstwie, potrafili wykorzystać każdy rodzaj broni, prowadzili każdy pojazd oraz
walczyć wręcz.
Głównym celem tych świetnie wyszkolonych żołnierzy
miało być zapewnienie łączności polskiego rządu emigracyjnego z Polskim Państwem Podziemnym ale również poprzez
swe specjalistyczne wyszkolenie pomaganie mu w realizacji
jego zadań. Sprawą rekrutacji cichociemnych zajmował się
Wydział VI polskiego Sztabu Głównego, odpowiedzialny za
kontakt z okupowaną Polską.
Pochodzenie ich nazwy do końca nie jest jednoznaczne,
wydaje się najprawdopodobniej, że wzięła się ona ze sposobu rekrutacji żołnierzy tej formacji, a mianowicie znikali oni ze
swych macierzystych jednostek najczęściej nocą i w wielkiej
tajemnicy, nawet przed najbliższymi kolegami.
O elitarnym charakterze jednostki świadczą cyfry, mianowicie na 2213 kandydatów na cichociemnych tylko 605
ukończyło szkolenie, z czego do skoku zakwalifikowano 579
a skoczyło 316 w tym jedna kobieta, Elżbieta Zawacka ps. „Zo”.
Z tej liczby zginęło 112 Cichociemnych: w tym 94 w walce, 9
podczas lotu (była to m. in. cała trzyosobowa grupa XVIII ekipy, której samolot rozbił się z 29/30 X 1942 r. w Norwegii) lub
w wypadku przy skoku, 10 zażyło truciznę po aresztowaniu
przez gestapo, 9 skazały na śmierć sądy PRL.
Za ojców chrzestnych tworzącej się z wielkimi trudami
nowej jednostki uważani są kapitanowie Jan Górski i Maciej
Kalenkiewicz, którzy w grudniu 1939 r. pojawili się w Paryżu
i niemal z marszu zaczęli starać się o jej utworzenie. Przełomem w jej formowaniu był wrzesień 1940 r. gdy po spotkaniu
Kalenkiewicza i Górskiego z Sikorskim, Naczelny Wódz nakazał tworzenie pierwszej polskiej jednostki spadochronowej.
Pierwszy kurs spadochronowy, który przeprowadzono w
Ringway koło Manchesteru ukończyło 12 uczestników.
Rekrutację przeprowadzało najczęściej trzech oficerów
tzw. szóstki. Najpierw bacznie się przyglądano kandydatowi
wytypowanemu przez dowódcę jednostki, mówiono ogólnie
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o walce w kraju i możliwości wzięcia w niej udziału. Wspominano również o tajemniczej dziurze w podłodze samolotu,
przez którą można się niemal natychmiast znaleźć w okupowanej Polsce. Kandydat otrzymywał zwykle czas do namysłu
ponieważ twórcom pomysłu zależało na ludziach zdecydowanych i pewnych siebie. Zgodę kandydat zawsze składał na
piśmie. Ostateczną decyzję podejmował Szef Sztabu NW.
Szkolenia odbywały się w
kilku miejscach były to: Ringway koło Manchesteru, Largo
House w Szkocji, gdzie powstała pierwsza na wyspach
brytyjskich wieża spadochronowa i Audley End pod Londynem. Nad bramą ośrodka
w Largo wisiał napis „Szukasz
śmierci, wstąp na chwilę”, co
świadczyło o trudach szkolenia.
Zaczynało się ono od
kursu przeżycia. Kandydat
musiał przeżyć określony czas w surowym klimacie gór północnej Szkocji zdany wyłącznie na siebie i przyrodę. Zajęcia
odbywały się najczęściej w terenie i w cywilnych ubraniach.
Przykładowym było podłożenie w normalnie pracującej fabryce atrapy bomby, a następnie ucieczka przed prawdziwą
policją angielską. W razie zatrzymania przesłuchiwany Cichociemny nie mógł powoływać się na wojskowe szkolenie.
Pomysłowość Polaków często zadziwiała angielskich instruktorów ale również często zmuszała ich do pokrywania poniesionych przez miejscową ludność strat. Bo np. by przepłynąć
rzekę wpław Polacy wyrywali drzwi ze stodoły, na których pokonywali rzekę albo rozbierali kamienne płoty podczas ćwiczeń z maskowania.
Do podstawowych jednak umiejętności należały skoki ze
spadochronem, na potrzeby których Polacy wybudowali w
Anglii pierwszą wieżę spadochronową. Skok ze samolotu odbywał się na komendę Action Station! Go! Skakać należało po
Go!, odruch miał być automatyczny. Jeden z cichociemnych
opisał taki przypadek. „Kiedy przez sen jeden kolega wrzasnął
Action Station! z pryczy obok dało się słyszeć Go!, a trzeci kolega runął na podłogę”.
Bardzo ważnym elementem działalności cichociemnych
było przygotowanie dla nich w okupowanym kraju odpowiednich warunków działania począwszy od wylądowania
po zrzucie. Sprawami tymi zajmowała się specjalna komórka
Oddziału V KG ZWZ – AK pod kryptonimem „Syrena”. Po wylądowaniu Cichociemni przechodzili okres aklimatyzacji pod
opieką pań z referatu „Ewa – Pers” zwanych popularnie ciotkami. Ich zadaniami było poszukiwanie odpowiednich lokali
dla nich oraz przygotowanie potrzebnego ekwipunku. Po zameldowaniu się w punkcie kontaktowym „ciotka” prowadziła
skoczka na kwaterę, gdzie z gospodarzami układała potrzebną na czas pobytu tzw. legendę. Po kilku dniach rozpoczynała
z nim spacery, w czasie których uczył się on nowej rzeczywistości, w tym obecności patroli niemieckich. Okres aklimatyzacji trwał od 2 do 6 tygodni.
Pierwszy lot Cichociemnych nad okupowaną Polskę, który wystartował z Tempsford nad kanałem La Manche i przez
Benelux oraz Niemcy dotarł nad Śląsk Cieszyński, odbył się z
15/16.02.1941 r. i jako lot eksperymentalny nosił kryptonim
Adolphus 0. Samolotem transportującym skoczków był WhitStrona
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ley niezbyt przystosowany do dalekich lotów, dlatego zabrał
ze sobą zapasowe 50 litrów paliwa. Od lotu tego zależało powodzenie całego przedsięwzięcia, czyli kolejne loty. Dlatego
kiedy kapitan samolotu pilot Keast zakomunikował, że samolot zużył połowę benzyny trzej skoczkowie, a mianowicie
mjr Stanisław Krzymowski ps. „Kostka”, rtm. Józef Zabielski ps.
„Żbik” i emisariusz rządu Czesław Raczkowski ps. „Włodek” bez
namysłu podjęli decyzję o skoku nie wiedząc gdzie wylądują.
Wylądowali w Dębowcu pod Skoczowem.

W elitarnej jednostce cichociemnych służyli żołnierze wywodzący się ze Śląska Cieszyńskiego. Pierwszym z nich był mjr
Adolf Pilch ps. „Góra”, „Dolina” urodzony 22.05.1914 r. w Wiśle,
zrzucony nad okupowaną Polską w nocy z 16/17.02.1943 r.
Drugim był ppor. Gustaw Heczko ps. „Skorpion” urodzony
19.05.1920 r. w Jaworzynce, który po wybuchu II wojny światowej przez Węgry, a następnie przez Włochy dostał się do
Francji, aby jak wielu Polaków wstąpić do tworzonych tam
Polskich Sił Zbrojnych. Chciał zostać lotnikiem, uzyskał jednak
przydział do broni pancernej i od kwietnia do 18.06.1940 r.
służył w 1. Batalionie Pancernym 10. Brygady Kawalerii Pancernej, z którym około 20.06. ewakuował się do Anglii. Od
czerwca do października 1940 r. Heczko służył w 4. Batalionie Pancernym, a następnie do 21.05.1943 r. w 16. Brygadzie
Czołgów. W międzyczasie, w 1941 r., G. Heczko zdał maturę,
kończąc najpierw Gimnazjum, a następnie Liceum im. Słowackiego w Szkocji. Ukończył również między 1.06. a 18.12.1942
r. Szkołę Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej,
uzyskując stopień kpr. pchor. Od 22.05.1943 r. odbywał staż
w oddziałach brytyjskich, kończąc angielski kurs pancerny
„Course for officers and O.R.S on enemy equipment A.F.V.S. at
Egham”. Od 5.10.1943 r. został Heczko przeniesiony do Sekcji Dyspozycyjnej Sztabu NW. Służbę dla Polski w Oddziale
Specjalnym, z przeznaczeniem do służby w specjalnej jednostce cichociemnych rozpoczął Heczko wcześniej, bo już
25.03.1942 r., gdy złożył pisemną deklarację zgody „do pracy
w Kraju”, przyjmując pseudonim „Skorpion”. Bez względu na
przeznaczenie Cichociemnego, każdy z nich, oprócz specjalistycznych szkoleń, musiał przejść kurs spadochronowy i
odprawowy. Ten drugi, organizowany w różnych miejscach
w tym w Michley k/Newport ukończył Heczko 19.10.1943 r.
Wszystkie szkolenia Cichociemni zaliczali w specjalnych stacjach treningowych Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)
zwanych STS. Heczko „Skorpion” zaliczył 19.06.1943 r. STS 25,
kolejny to STS 43 w Audley End, trwający od 4 do 31.08.1943
r., obejmujący „kurs walki konspiracyjnej”, na którym skoczkowie nabywali umiejętności minerskich, strzeleckich, zasad
radiotelegrafii i szyfrowania. Od 31.10. do 10.11.1943 r. trwało szkolenie na STS 40, był to angielski kurs „The E&Sphon”
Strona
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specjalizujący się w środkach łączności ziemia – lotnik (typu
Eureka – Rebeca, nadajnik fal ultrakrótkich i S-fon, radiotelefon). Natomiast pomiędzy 15 a 20.11.1943 r. przeszedł Heczko
szkolenie pod Hertford na STS 17, była to stacja wyczekiwania, w której Anglicy zorganizowali kurs „czarnej propagandy”
mającej demoralizować Niemców. Jak każdy Cichociemny, G.
Heczko został zaprzysiężony na rotę AK, miało to miejsce w
Chicheley 23.09.1943 r. Przysięgę przyjął ps. „Rawa”, ppłk dypl.
Michał Protasewicz, szef Oddziału VI, w obecności „Sławka” i
„Jaskrawego”.
G. Heczko uczestniczył w operacji „Weller 12”, która pod
dowództwem kpt. naw. Edwarda Bohdanowicza została przeprowadzona z 16/17.04.1944 r. Uczestnicząc w akcji zrzutowej G. Heczko został awansowany do stopnia ppor. rez. broni pancernej. Wraz z G. Heczko w operacji „Weller 12” wzięli
udział ppor. ppor. Stefan Górski ps. „Brzeg”, Marian Kuczyński
ps. „Zwrotnica” oraz Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz”, obecnie
mieszkający w Gliwicach. Była to XLV ekipa cichociemnych.
Zrzut, który zakończył się powodzeniem, przyjęła placówka
„Kanapa” położona na północ od podwarszawskiej Baniochy.
Ppor. ppor. Heczko i Tarnawski otrzymali przydział do Okręgu
Nowogródek, gdzie „Skorpion” objął dowództwo 1. Plutonu
1. Kompanii 7. Batalionu 77. Pułku Piechoty AK. Warto zaznaczyć, że jednym z dowódców 7. Batalionu, działającego w I
Obwodzie AK Szczuczyn, był przybyły z Kielecczyzny najsłynniejszy cichociemny mjr Jan Piwnik ps. „Ponury”.
Do tej elitarnej jednostki należał również Antoni Jakub
Kawulok ps. „Długi” urodzony 23.07.1921 r. w Istebnej. Podobnie jak Heczko i Pilch zagrożony aresztowaniem przez
gestapo wraz z grupą kolegów, wśród których byli m.in. Jerzy Rucki oraz Paweł Łysek 19.12.1939 r. opuścił rodzinną
Istebną i przez Słowację, Węgry oraz Jugosławię dotarł do
Marsylii. Po przeszkoleniu w Quetquidan wraz z Jerzym Ruckim został przydzielony do 10. Kompanii 3. Pułku Grenadierów Śląskich 1. Dywizji Grenadierów gen. Bronisława Ducha.
Po klęsce Francji zdołał przedostać się do Szwajcarii, z której
jednak wraz z korpusem francuskim został repatriowany na
wiosnę 1941 r. na teren Vichy. W latach 1941 – 1943 pracował
w wywiadzie Polskich Sił Zbrojnych we Francji, wyszukując
polskich pilotów i biorąc udział w ich przerzutach do Anglii.
Aresztowany w Barcelonie został osadzony w obozie Miranda,
gdzie wśród różnych narodowości znajdowało się około 2 tyś.
Polaków. Został zwolniony dzięki interwencji ambasadora A.
Potockiego. Po zwolnieniu pozostał w Hiszpanii pomagając
polskim kurierom. Do Anglii przybył w 1943 r. zostając przydzielonym do Oddziału VI Sztabu NW. W 1944 r. ukończył w
Szkocji szkołę podchorążych, a następnie cały cykl szkoleń,
w tym kurs spadochronowy i kończący je kurs odprawowy z
przeznaczeniem do działalności w okupowanym kraju jako
Cichociemny. 8.09.1944 r. w Audley End został zaprzysiężony
na rotę AK przez „Sławka” w obecności ppłk Bronisława Brągiela „Zarzewie” oraz „Jaskrawego”. Pomimo wszystkich potrzebnych szkoleń, nie wziął udziału w akcji zrzutowej.
Loty z cichociemnymi kończy operacja lotnicza „Freston”,
która odbyła się z 26/27.12.1944 r., była to brytyjska misja wojskowa. W trakcie lotów 63 ekipy skoczków w drelichowych pasach przewiozły prawie 41 mln. złotych, ponad 26 mln. dolarów w papierach i złocie i ponad 3.5 mln. marek niemieckich.
Zrzucono razem z nimi 630 ton sprzętu bojowego. Najstarszy
cichociemny podczas skoku miał 54 lata najmłodszy 19.
Krzysztof Kiereś
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Informacje turystyczne
Podziękowania za zimę
Sezon narciarski 2015/2016 zakończył się oficjalnie 20
marca 2016 roku. Mimo ogromnych chęci narciarzy i właścicieli ośrodków oraz zmieniającej się prognozie pogody, nie
udało się utrzymać stoków narciarskich na szusowanie podczas Świąt Wielkanocnych. Mimo tego, wiemy jak trudny był
ten sezon do przygotowania ze względu na znikome opady
śniegu i brak odpowiednich do naśnieżania, minusowych
temperatur. Tym bardziej chcemy podziękować i pogratulować Właścicielom i Pracownikom Ośrodków Narciarskich Zagroń, Złoty Groń, Szańce i Kubalonka za ogrom starań przy
utrzymaniu tras narciarskich. Dziękujemy za zaangażowanie
i każdą nieprzespaną godzinę, a także za organizację licznych imprez i zawodów.
Dziękujemy także pozostałym gestorom turystycznym,
którzy przyczynili się do poszerzenia oferty zimowej dla turystów i sprawili, że goście po raz kolejny wyjechali z Istebnej
w „zimowych” nastrojach, które pozwolą im wrócić do nas latem, a na pewno za rok na narty, czy deski. Dziękujemy!

Beskidzka5 i Istebna w TVP
Tegoroczna zima i ferie pozostają już tylko wspomnieniem. Jednak o tym gdzie i co można było robić podczas pobytu zimowego w Beskidzkiej 5 i gminie Istebna informowaliśmy wspólnie z beskidzkimi miejscowościami w programie
„Ferie w Polsce – Beskidzka 5”. Kilkunastominutowy program
emitowany był pięciokrotnie w ciągu ferii na antenie TVP1,
TVP Katowice i TVP Regionalna (antena ogólnopolska). Informowano o warunkach narciarskich, ilości tras, kuchni czy
dodatkowych zimowych atrakcjach. Natomiast maskotka
Beskidzkiej 5 wzięła udział w Pucharze Świata w Wiśle.

Nowa odsłona strony internetowej
www.istebna.eu
Końcem roku 2015 ruszyła nowa odsłona strony internetowej naszej gminy. Podzielona jest ona na strefę mieszkańca i turysty, tak by było łatwiej poruszać się w tematach,
które dotyczą danej grupy odbiorców. Mamy nadzieję, że ta
forma podziału strony przypadnie użytkownikom do gustu i
będzie pomocna w lepszym poruszaniu się po stronie celem
wyszukania potrzebnych informacji.
Cały czas trwają prace nad udoskonaleniem strony, w
związku z czym prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag
i sugestii na adres promocja@ug.istebna.pl
Przypominamy także o korekcie i przesyłaniu nowych
informacji dotyczących bazy noclegowej, gastronomicznej i
pozostałych atrakcji.

Istebna w TVP Katowice
W Niedzielę Wielkanocną na antenie TVP Katowice wyemitowany został program „Gwarowy Koncert Życzeń”, w
którym oprócz tradycyjnych życzeń znalazły się także muzyczne upominki od kapeli Jetelinka. Prowadzący rozmawiali także z koronczarką Mariolą Wojtas o ozdobach wiel-

Wystawa w Warszawie
Od grudnia 2015 roku
na
terenie
stolicy promowana jest
wystawa ukazująca piękno
Śląska
Cieszyńskiego, a
także gminy
Istebna. Wystawa ma charakter czasowy i „wędruje” po całej Warszawie.
Wystawiana jest m.in. w poszczególnych ośrodkach kultury w danej dzielnicy, a także w wyznaczonych na ten cel
miejscach w mieście, np. przy Parku Dreszera, ul. Puławska/
Odyńca. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu 14 maja 2016 roku.
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Informacje turystyczne
wienniczy, gdyż kolejne miasta, które odwiedzimy z naszą
ofertą to: Kielce, Chorzów, Opole, Sosnowiec, czy Warszawa.
Terminarz targowy poniżej:
22-24.04. 2016 – Warszawa
13-15.05.2016 – Chorzów
20-22.05.2016 – Opole
21-22.05.2016 – Sosnowiec
Zapraszamy do dostarczania Państwa ofert do Punktu Informacji Turystycznej, celem zabrania ich na targi!
Oprac. A. Legierska

Ministerialne wyróżnienie
dla Gminy Istebna

kanocnych z koronki. Program zrealizowany został w Hotelu
Złoty Groń w Istebnej. Warto dodać, iż we wcześniejszych
nagraniach programu wystąpił także Zespół Istebna, czy zespół FreeVillage.

Ruch to zdrowie
Wiosna to doskonały moment na poprawienie kondycji
fizycznej i psychicznej. Najlepiej służy temu ruch w każdej
postaci. Dlatego zapraszamy do bezpłatnej siłowni i salki gimnastycznej w kompleksie sportowym na Zaolziu,
gdzie można także wypożyczyć sprzęt sportowy, kije do nordicwalking, czy pobiegać na trasach.
Czynne: wt., czw. 8:00 – 16:00; śr., pt. 12:00 – 20:00; sob.
10:00 – 18:00; niedz. i pon. nieczynne.

Targi turystyczne
W dniach 18-19 marca 2016 roku odbyły się Targi Turystyczne Globalnie w
Katowicach, w których braliśmy udział.
Wystawialiśmy się
w nowym Międzynarodowym
Centrum Kongresowym
– obok „Spodka”, na
stoisku nr 19, wspólnie z Beskidzką 5, Euroregionem Śląsk Cieszyński i Śląską
Organizacją Turystyczną. Mieszkańcy Katowic i pozostałych
miast należących do Metropolii doskonale znają zaplecze turystyczne naszego regionu. Niemniej jednak stoisko cieszyło
się ogromnym zainteresowaniem w związku ze zbliżającą
się wiosną i majówką. Turyści chętnie pytali o nowości na
naszym terenie, a także o szlaki rowerowe, piesze, a często
wspominali swoje wyprawy w Beskidy.
Katowickie targi rozpoczęły tegoroczny sezon wystaStrona

16

Dobra praca z
młodzieżą w naszych klubach i wyniki osiągane przez
naszych
młodych
sportowców zaowocowały
wyróżnieniem naszej Gminy
przez Ministra Sportu i Turystyki za piąte miejsce w kraju w Systemie Sportu
Młodzieżowego w klasyfikacji gmin z liczbą mieszkańców
do 20 tysięcy.
W Liście Gratulacyjnym Minister Sportu i Turystyki Witold
Bańka napisał:
"Serdecznie gratuluję gminie wiejskiej Istebna za zajęcie
V miejsca w klasyfikacji gmin z liczbą mieszkańców do 20 tys.
Systemu Sportu Młodzieżowego 2015.
Bardzo dziekuję za aktywny udział w systemie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego młodzieży w 2015 r.
Życzę dalszych sukcesów w pracy szkoleniowej i organizacyjnej na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży."
Warto dodać, że nasza gmina jest najwyżej sklasyfikowaną gminą z woj. śląskiego w tej grupie.
Współzawodnictwo Systemu Spotu Młodzieżowego prowadzi Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu przy
współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Nagrody otrzymują, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Ministra Sportu i Turystyki, najlepsze lub najwyżej sklasyfikowane kluby sportowe oraz województwa,
powiaty i gminy.
J. Kohut
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Stypendium Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
po raz drugi
Zbigniew Wałach po raz drugi został stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działania w
ramach stypendium rozpoczęły się z dniem 1 stycznia 2016
i potrwają do grudnia. W ramach działań stypendialnych
Zbigniew Wałach prowadzi zajęcia muzyczne w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej, w kolejnych miesiącach, poza
grą na skrzypcach, dzieci i młodzież przyswoją sobie tradycyjny repertuar Zostanie on wzbogacony o pieśni grane
przez niedawno zmarłego Jana Sikorę „Gajdosza” z Koniakowa, którego bogactwo słowno-muzyczne stanowią mało
znane i archaiczne treści.
Ponadto, uczestnicy poznają tajniki budowy obu instrumentów (podstawowe materiały, techniki wykonania,
sposoby obróbki drewna, pozyskiwanie materiału). Historia
muzyki i instrumentów zostanie ujęta w szerokim kontekście regionalnym, pokazanie charakterystycznych miejsc
związanych z osobowościami tego terenu (Chata Kawuloka,
Muzeum Jana Wałacha, Dom rodziny Konarzewskich). Zgromadzony zostanie materiał w postaci multimedialnej prezentacji, m.in. archiwalne fotografie, filmy, audycje radiowe,
stare nagrania (zbiory NAC, Repozytorium, audycje Polskiego Radia). W okresie wakacyjnym uczestnicy wezmą udział
w wydarzeniach folklorystycznych promujących beskidzki
folklor, tj. Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy, Tydzień Kultury
Beskidzkiej, Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny).
Z rozpoczęciem roku szkolnego poprowadzone zostaną warsztaty z budowy instrumentów. Podsumowanie działań będzie miało miejsce w grudniu.
Zajęcia mają charakter otwarty, bezpłatny, z dostępem również dla osób nie
będących stałymi uczestnikami zajęć.

Zagroda Roślin Karpackich przy
Muzeum „Na Grapie” w Jaworzynce
Na terenie Muzeum Regionalnego "Na Grapie" w Jaworzynce zrealizowano projekt "Utworzenie zagrody roślin
karpackich". Zadanie wykonywano wspólnie ze stowarzyszeniem Ekopsychologia z Zakliczyna przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzięki projektowi teren wokół muzeum regionalnego
został wzbogacony o tradycyjną roślinność, tj. rośliny przyprawowe - m.in. lubczyk, majeranek oraz kwiaty i byliny,
nagietki, łubin, floksy, kosmos, rudbekie, serduszka okazała,
Kwiecień 2016
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jadwiśki (chryzantemy). W tradycyjnej zogródce są ponadto
krzewy bzu lilaka oraz zimzielónu (barwinka), z którego robiono dawniej ozdobne wianki.
Na łące wokół budynków muzealnych posiano zioła.
Dawniej przygotowywano z nich wywary, herbaty, papki,
maści lub dodawano je do potraw na polepszenie smaku
i trawienia. Gazdowie zbierali m.in. pokrzywę, pobabczok
(babkę), kamelki (dziki rumianek), kóndrotek (bluszczyk kurdybanek), bzówki (bez czarny) i wiele innych.

Już od wczesnej wiosny wokół Grapy zobaczyć będzie
można podbiylinym (podbiał), moiczki (mlecze), liście poziomek i jeżyn, dziką miętę, piołun, macierzankę, krwawnik,
kosztyfoł (żywokost lekarski), fortuśnik (przywrotnik), kocioki (skrzyp polny) i wiele innych.
W zagrodzie posadzono również drzewa i krzewy owocowe
– m.in. jabłoń, czereśnię, a także krzewy rybizli (porzeczki) i malin.
Na terenie zagrody zobaczyć można wiele odmian karpackich drzew, m.in. lipy oraz jesiony, które zabezpieczały
przed uderzeniami pioruna i dawały cień w upalne lato.
Nieodłącznym elementem każdej zagrody był dawniej
zagon lnu, z którego gazdowie wyrabiali płótna, dlatego w
Zagrodzie Roślin Karpackich nie zabrakło również tej rośliny.
W ramach projektu wykonano:
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- projekt aranżacji zagrody
- nasypy
- roboty ziemne, tj. chodnik kamienny długości ok. 40
metrów, murki oporowe i schodki
- drewniany płot
- tablice edukacyjno-informacyjne
Całość zadania w wysokości 24 300,00 zł sfinansował
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Zadanie wsparło również Nadleśnictwo Wisła, które darmowo przekazało nam sadzonki drzew i krzewów.
Wszystkim, dzięki którym projekt został zrealizowany,
serdecznie dziękujemy!
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynce.

Wystawa pocztówek Artura Waszuta
z Koniakowa w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej
Artur Waszut z
Koniakowa ma wiele
pasji. Jest członkiem
PTTK,
uczęszcza
na rozmaite kursy,
czynnie uczestniczy
w imprezach sportowych i kulturalnych
organizowanych w
regionie. Ma też żyłkę kolekcjonera a
jedną z jego zainteresowań jest zbieranie pocztówek. Gromadzi je już od I klasy
podstawówki.
Z jego przebogatej kolekcji wybraliśmy te, które dotyczą
naszego regionu a zwłaszcza Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
Można je oglądać w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
W piątek 18 marca odbył się kameralny wernisaż z udziałem Artura, który jak sam mówi, ma już pomysł na kolejną
wystawę - tym razem o Estonii.
Zapraszamy do obejrzenia!

Koncert „Nutą i słowem”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

2 kwietnia odbył się koncert przygotowany przez młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej pt. „Nutą i
słowem”, który miał miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej.
Koncert odbył się w ramach projektu edukacyjnego, dotyczył literatury i muzyki regionu. Uczniowie z I, II i III klasy
Strona

18

sami wybrali i przygotowali utwory, pod okiem nauczycielki
Moniki Michałek. Uczniowie chcieli pokazać, że literatura,
którą się umie ładnie przeczytać, wyrecytować, przeplatana
z muzyką, wcale nie musi być martwa, odkurzana z okazji sesji naukowych, ale jest bliska sercom górali. Opowiada o ich
uczuciach, przygodach, wzrusza i śmieszy. Paweł Kaczmarzyk, Błażej Rucki, Magda Małyjurek, Barbara Byrtus, Łukasz
Kukuczka, Łukasz Juroszek, Kacper Legierski pokazali, że tradycja w której wyrośli jest bliska ich sercom, że jest dla nich
ważna, a słowa dawnych poetów i brzmienia starych pieśni
wciąż pasują góralom, także w ich wieku. Zachwycili publiczność, niejednemu popłynęła łza, były śmiechy i wielkie
oklaski. Wszyscy staranie ubrani, chłopcy w brucliki, dziewczyny w kabotki, stali dumnie przed widownią. Wszystkim
nasunęła się jedna refleksja, że dzięki takiej młodzieży nasza
tradycja ciągle będzie trwała.

Gościem honorowym, zaproszonym przez młodzież
była Teresa Przybyła Ślązaczka Roku 2010, która także pięknie wyrecytowała gwarowy wiersz. Swoją obecnością zaszczycili: dyrektor Gimnazjum Bogdan Ligocki, nauczyciele:
Cecylia Suszka, Andrzej Suszka, Katarzyna Czulak, Ewa Czulak, Aleksandra Kawulok, Alicja Glebowicz – Gazurek, a także
Helena Bojko i Monika Wałach – Kaczmarzyk. Dzieci, nie zapomniały nawet o poczęstunku dla gości i przyniosły ciasta,
upieczone przez mamy.
Dziękujemy Radio Istebna za relację wideo z koncertu
oraz Józefowi Michałkowi z Andziołówki za fotoreportaż.
Lucyna Ligocka - Kohut

Nasza Trójwieœ

Kwiecień 2016

Już od maja znów otwarte
muzeum Jana Wałacha
na Andziołówce
Zwiedzanie od wtorku do niedzieli
w godzinach 10.00 - 16.00. Serdecznie zapraszamy!

Koncert
Eleni
Bilety na koncert
do nabycia w:
Istebna:
• Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum
(tel. 33 855 62 08)
• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Jaworzynka:
• Szkoła Podstawowa nr 1
• Sklep M. Kowalczyk Jaworzynka Centrum
• Sklep Z. Dragon Jaworzynka Trzycatek
Koniaków:
• Szkoła Podstawowa nr 1
• Sklep B. Bielesz Koniaków Dachtony
• Sklep A.M. Market Pawilon w Koniakowie Centrum
(spożywczy koło Banku)

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

Kwiecień 2016

Nasza Trójwieœ
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KALENDARZ IMPREZ 2015
STYCZEŃ:

4.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apotoła w Koniakowie
1.01. – Turniej Siatkówki
„O Puchar Wójta
Gminy Istebna”
KALENDARZ
IMPREZ
2015
8.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla
dzieci;
gry
i
animacje
dla najKWIECIEŃ
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
STYCZEŃ:
2015
02.04. -KALENDARZ
Nutą
i słowem...
- sala IMPREZ
w5Gminnym
Ośrodku
Kultury,
4-25.01. – Zimowa
Impreza
Beskidzkiej
i Radia
ZET
Kompleks
04.01. – Noworoczny
Koncert Charytatywny
kolęd
i–
pastorałek
StoKALENDARZ
IMPREZ
2015
Promocji,
Informacji
Turystycznej
i
Bibliotece
Publicznej
w
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apostebna Zagroń
Istebnej;
godz. 15.00 STYCZEŃ:
stoła
w
Koniakowie
5.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia;STYCZEŃ:
Kompleks Istebna Zagroń
03.04.––Noworoczny
Koncert
„Pan
prawdziwie
zmartwych11.01.
Turniej
Siatkówki
„O Puchar
Wójta
Gminy
Istebna”
04.01.
Koncert
Charytatywny
kolędkolęd
i pastorałek
04.01.
–Wielkanocny
Noworoczny
Koncert
Charytatywny
i pastorałek
Sto0.01. – Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w
Istebnej
– remiza
OSPStowstał!”––FIKU-MIKU
Kościół
ewangelicki
Istebnej;
godzina
16.00
warzyszenia
„Dobrze,
Jesteś”
– kościół
pw.
Św. Bartłomieja
Apo18.01.
- IżeNiedziela
dzieci;
i animacje
dlaAponajwarzyszenia
„Dobrze,
Jesteś”że–wdla
kościół
pw.gry
Św.
Bartłomieja
1.01. – Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w Jaworzynce–
remiza
stoła wWiedzy
Koniakowie
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
stoła
w Koniakowie
14.04.
- Konkurs
o Regionie
- Gimnazjum
im. JPOSP
II w
11.01. – Turniej
Siatkówki
„O
Puchar Wójta Gminy
Istebna” OSP
2.01. - Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w
Koniakowie
–
remiza
24-25.01.
–
Zimowa
Impreza
Beskidzkiej
5
i
Radia
ZET
–
Kompleks
11.01.
–
Turniej
Siatkówki
„O
Puchar
Wójta
Gminy
Istebna”
Istebnej; godz.
10.00
18.01.
– FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla najIstebna
18.01.
- I Niedziela
dla
gry
i–
animacje
dla naj1.01. – karnawałowy
bal
przebierańców
dla
dzieci
Gimnazjum
młodszych;
Kompleks Istebna
Zagroń
17.04.–Zagroń
–FIKU-MIKU
Turniej
koszykówki
„O dzieci;
Puchar
Przewodniczącego
24-25.01.
–
Zimowa
Impreza
Beskidzkiej
5
i
Radia
ZET
–
Kompleks
25.01.
–
II
Finał
o
Puchar
Prezesa
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
stebna, org. Rady
VIDESGminy”,
(www.vides.pl)
Gimnazjum
im. JP II w Istebnej
Istebna Opłatkowe
Zagroń
20.01.
– Spotkanie
Seniorów w
– remiza
OSP
24-25.01.
– Zimowa
Impreza Beskidzkiej
5 Istebnej
i Radia ZET
– Kompleks
30.04. - Rajd
Rupienka
Tyniok;
godz. Istebna
9.00;
Gór1.01. – Bal Góralski
w Koniakowie
–Rupienka
Karczma
Pod
Ochodzitą
– Sto25.01.
– II Finał o-Puchar
Prezesa-Zagronia;
Kompleks
21.01.
Spotkanie
Opłatkowe Seniorów
w Jaworzynce–
remizaZagroń
OSP
Istebna–Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
ski
Klub
„LHOTSE”
warzyszenie „Pod
Ochodzitą”
22.01.
Opłatkowe
Seniorów
w Kompleks
Koniakowie
– remiza
OSP
25.01. –- Spotkanie
II Finał
o Puchar
Prezesa
Zagronia;
Istebna
Zagroń
21.01.
– Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w Jaworzynce–
remiza
OSP
30.04.–--Spotkanie
Noc22.01.
Muzeum
Muzeum
Malarstwa
Jana
Wałacha/
3, 10, 17 i 31.01.
Szusowanie
zwDj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
31.01.
karnawałowy
bal
przebierańców
Gimnazjum
20.01.
Seniorów
wdla
Istebnej
––remiza
OSPOSP
-Opłatkowe
Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
wdzieci
Koniakowie
– remiza
Karczma
„PoVIDES
Zbóju”
wKoniakowskiej
Istebnej
31.01.
– karnawałowy
balAndziołówce
przebierańców
dzieciremiza
– Gimnazjum
(www.vides.pl)
21.01.
– org.
Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w–Jaworzynce–
OSP
7 i 21.01. –Istebna,
Warsztaty
Koronki
GOKdlaIstebna
Istebna,
org.
VIDES
(www.vides.pl)
30.04.-–-Spotkanie
Bieg
o Puchar
Złotego
Ośrodek
Groń;
31.01.
Bal
Góralski
w Koniakowie
–Gronia;
Karczma
Pod Ochodzitą
– OSP
Sto22.01.
Opłatkowe
Seniorów
w Koniakowie
–Złoty
remiza
o 31.03. - Wystawa koronki
autorstwa
Marioli
Wojtas
31.01. koniakowskiej
– Bal Góralski w Koniakowie
– Karczma
Pod Ochodzitą
– Stowarzyszenie
„Pod
Ochodzitą”
31.01.
– karnawałowy
bal
dzieci – 13:30
Gimnazjum
g. 11:00
nordic
walking;
g. 12:00 Biegdla
Główny;
Bieg
warzyszenie
„Podprzebierańców
Ochodzitą”
o 28.02. – Wystawa
„Mikołaje
–
grupa
obrzędowa
z
Beskidu
Ślą03,
10, 17
i 31.01.
Szusowanie
z Dj-em;z Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
Istebna,
org.
VIDES
03, 10,-(www.vides.pl)
17
i 31.01. - Szusowanie
Kompleks
Istebna
Zagroń
Dzieci;
www.beskidzkakarta.pl
07 i 21.01.
–Koniakowie
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
– GOK
Istebna
07
i
21.01.
–
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
–
GOK
Istebna
31.01.
–
Bal
Góralski
w
–
Karczma
Pod
Ochodzitą
– Stokiego” – Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
do 10.04. - Wystawa malarstwa Pawła Wałacha - sala
w
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do 31.03.
- Wystawa
koronki koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
do
31.03. - Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
warzyszenie
„Pod
Ochodzitą”
Gminnym
Ośrodku
Promocji,
Informacji
do 28.02. –Kultury,
Wystawa „Mikołaje
– grupa
obrzędowaTurystyczz Beskidu Ślądo
Wystawa
„Mikołaje –z Dj-em;
grupa obrzędowa
z Beskidu
Ślą03, 28.02.
10, 17 i–31.01.
- Szusowanie
Kompleks Istebna
Zagroń
skiego”
– Muzeum Regionalne
na Grapie w Jaworzynce
nej i Bibliotece
Publicznej
w Istebnej
07 i 21.01.
– Warsztaty
Koronkina
Koniakowskiej
– GOK Istebna
skiego”
– Muzeum
Regionalne
Grapie w Jaworzynce
LUTY:
do 31.03.
- Wystawa
koronki koniakowskiej
autorstwa Marioli Wojtas
1.02. – Zimowe
Zawody
Furmanów
–MAJ
Istebna
Zaolzie
LUTY:
do 28.02.
– Wystawa
„Mikołaje
– grupa
obrzędowa
z Beskidu Ślą01.02.
– Zimowe
Zawody
Furmanów
– Istebna Zaolzie
1.02. - I Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
01.05. –– Muzeum
Stawianie
Moja naPuchar
Trójstyku
i Msza
Św.;Istebna
Jaworzynka
01.02.Regionalne
- I Rodzinny
Zagronia;
Kompleks
Zagroń
skiego”
na
Grapie
w
Jaworzynce
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie

LUTY:

8.02. – 40. Międzynarodowy
Bieg
Narciarski
„ONarciarski
Istebniański
Bruc08.02.10:00
– 40.
Międzynarodowy
Bieg
„O Istebniański
BrucTrzycatek;
godz.
01.02.
- IKubalonka
Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks Istebna Zagroń
lik” – trasy
biegowe
Kubalonka
k” – trasy biegowe
LUTY:
01-03.05.
Dynafit
Adventure,
Biegi„OGórskie
– Istebna
04
i 18.02. Run
– Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
(co druga
środa)
08.02.
– 40.–Międzynarodowy
Bieg
Narciarski
Istebniański
Bruc-–
4 i 18.02. –lik”
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
(co
druga
środa)
–
GOK
Istebna
Zaolzie
i
Amfiteatr;
G&G
Promotion
– trasy
biegowe
Kubalonka
01.02.
– Zimowe
Zawody
Furmanów – Istebna Zaolzie
07
i
14.02.
Szusowanie
z
Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
GOK Istebna 04
02.05.
Owiec
- Koniaków
Bacówka
naZagroń
Szańcach
i 18.02.
– 15.02.
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
(co druga
środa) –
01.02.
- -I Mieszanie
Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
- Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
7 i 14.02. - Szusowanie
z Dj-em;
Istebna
GOK
Istebna
08.02.
– 40. Międzynarodowy
Narciarski
„OZagroń
Istebniański
Bruc- Ochodzita;
godz.
11:00Kompleks
22.02.
- FIKU-MIKU
- Bieg
II Niedziela
dla dzieci;
gry i animacje dla
najmłodszych;
Kompleks
Istebna
07
i–dla
14.02.
- Szusowanie
zKompleks
Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagrońz górallik”
trasy
biegowe
03.05.
–zakochanych;
Msza
Św. Kubalonka
w Jaworzynce
naZagroń
Wyrchczadeczce
5.02. - Slalom
Istebna
Zagroń
do
31.03.
- Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
15.02.
- Slalom
dla
zakochanych;
Kompleks
Zagroń
04
i 18.02.
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
(co druga
środa)
–
skim
śpiewem;
godz.11:00
2.02. - FIKU-MIKU
- II–Niedziela
dla dzieci;
i Istebna
animacje
naj-Ślądo 28.02.
– Wystawa
„Mikołajegry
– grupa
obrzędowa zdla
Beskidu
22.02.
FIKU-MIKU
II
Niedziela
dla
dzieci;
gry
i
animacje
dla
najGOK
Istebna
07.05. - Wernisaż
malarstwa
Piotra
Jakubczaka
i koncert
skiego” – Muzeum
Regionalne
na Grapie
w Jaworzynce
młodszych; Kompleks
Zagroń
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
07 i 14.02. -Istebna
Szusowanie
z Dj-em;
Kompleks Istebna Zagroń
Józefa
Skrzeka
z
okazji
7
lat
działalności
Galerii
Kukuczka;
o 31.03. - Wystawa
koronki
autorstwa
Marioli
Wojtas
do
31.03.
- Wystawa
koronki koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
15.02.
- Slalom
dlakoniakowskiej
zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
Istebna
Jasnowice,
godz.
18:00
do
28.02.
–„Mikołaje
Wystawa
–dla
grupa
obrzędowa
z Beskidu
Ślą22.02.
- FIKU-MIKU
- II„Mikołaje
Niedziela
dzieci;
gry i zanimacje
dlaŚląnajo 28.02. – Wystawa
– grupa
obrzędowa
Beskidu
08.05. –- Mieszanie
Owiec
- Istebna
Stecówka;
godz. 12:30
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
skiego”
Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
kiego” – Muzeum
Regionalne
na Grapie
w Jaworzynce
08-15.05.
- Tydzień Bibliotek
– Biblioteka
Publiczna w Istebnej
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
20.05.
– XIII
Rajd Kukuczki
– Amfiteatr
Skocznią";
godz. 9:00
do
28.02.
– Wystawa
„Mikołaje
– grupa"Pod
obrzędowa
z Beskidu
Ślą22.05. ––Muzeum
III Festiwal
BiegowynawGrapie
ramach
ogólnopolskiej akcji
skiego”
Regionalne
w Jaworzynce

„Polska Biega” – Kompleks Sportowo - Rekreacyjny Istebna
Zaolzie, godz. 15:00
24.05. – 10.06. – Wystawa Prac dzieci autorskiej Szkółki
Iwony Konarzewskiej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w
Istebnej
26-29.05. - Beskidy MTB Trophy; impreza rowerowa; G&G
Promotion; www.mtbtrophy.pl; Amfiteatr "Pod Skocznią"
27.05. – koncert ELENI z Okazji Dnia Matki; Gimnazjum im.
Strona
18 w Gminnym Ośrodku Kultury, PromoJP II w Istebnej;
bilety
cji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej;
godz.19.00
28.05. - Smaki Karpat – Czas na Bryndzę, Regionalny Kon-
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Publikacje dostępne w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej

„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jer
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od
Baraniej- Góry
po Monte
Casino,
Krzysztofod
Kiereś,
kurs
Kulinarny
Centrum
Pasterskie,
Koniaków;
godz.2012 – 20
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
11.00
Publikacje
w –Gminnym
„Serce
Górala Kultury:
idostępne
Groń” płyta CD
10 zł
Stale
w Ośrodku

Ośrodku Kultury w Istebnej

* Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata – sala
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
w Publikacje
Gminnym Ośrodku
Kultury, Promocji,
Informacji Turydostępne
w Gminnym
„Grejże mi muzyczko”
śpiewnik istebniański,
2009, Rafał Wałach – 12 zł
Publikacje
dostępne
w
Gminnym
stycznej
i
Bibliotece
Publicznej
w
Istebnej
„Z
ich
krwi
i
ciepień
nasza
wolność”
Krzysztof
Ośrodku Kultury w Istebnej Kiereś, Jerzy
Klistała, 2011,
– 10 zł
Ośrodku
Kultury
w
Istebnej
* Wystawa
Twórczości
Ludowej
–Małgorzata
sala w Gminnym
Ośrodku
„Historia
koronki
Kiereś –2012
35 zł– 20 zł
„Od
Baraniej
Górykoniakowskiej”
po Monte Casino,
Krzysztof Kiereś,
„Historia
koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś – 35 złi Bibliotece PubKultury,
Promocji,
Informacji
Turystycznej
„Grejże
mi
muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
2009,
Rafał
Wałach
– 12 zł
„Serce
i Groń”
piórem
Jana
Probosza
– –15
zł
„Grejże
miGórala
muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
2009,
Rafał Wałach
12 zł
„Z
ich
krwi
i iciepień
nasza
Krzysztof
„Serce
Górala
Groń”
płyta
CDwolność”
– Krzysztof
10 zł
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Turniej koszówki

Biegi narciarskie – marzec 2016

„O Puchar Przewodniczącego rady Gminy”

REGULAMIN

1. Cel: stworzenie dla mieszkańców gminy Istebna rekreacyjnej formy spędzania wolnego czasu, propagowanie
zdrowego stylu życia, popularyzacja koszykówki .
2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. osobą
do kontaktu z ramienia Organizatora jest Karina Czyż.
3. Termin i miejsce: 17 kwietnia (niedziela), godz. 10:00,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej- boisko typu „Orlik” (w razie złej pogody Turniej zostanie przesunięty)
4. Zapisy: Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia
14.04.2016r. telefonicznie pod numerem telefonu: 33 855
62 08, mailowo na adres: karina.istebna@gmail.com lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum.
5. Uczestnictwo:
• Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Istebna
• Drużyna to: 3 zawodników na boisku + max. 2 zawodników rezerwowych
• Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich
uczestnictwo w Turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni przedkładają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na
udział w Turnieju wraz z oświadczeniem o braku przeciwskazań 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 koszykówkę (zostaną one przypomniane przed Turniejem podczas odprawy technicznej).
• Dodatkowo zostanie przeprowadzony konkurs rzutów
na 3 punkty- najlepszy zawodnik otrzyma drobne nagrody
rzeczowe.
7. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, a trzy najlepsze puchary i drobne nagrody rzeczowe.
Dodatkowe wyróżnienie przyznane będzie Najlepszemu Zawodnikowi Turnieju.
8. Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe kontuzje na skutek uczestnictwa w Turnieju oraz za rzeczy pozostawione w
szatniach. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga
Organizator.

Kwiecień 2016

Nasza Trójwieœ

*** Znakomity występ zanotował Dominik Bury w ramach zawodów Pucharu Kontynentalnego „OPA Cup” w
niemieckim ośrodku narciarskim Arber zdobywając złoty i
srebrny medal imprezy.
Zawodnik MKS Istebna wygrał bieg juniorów (U-20) na
dystansie 15 kilometrów techniką klasyczną i zajął drugie
miejsce w biegu ze startu wspólnego juniorów (U-20) na dystansie dwudziestu kilometrów techniką dowolną.
*** Osiem miejsc na podium wywalczyli nasi biegacze
w rozegranych na trasach biegowych PZN Kubalonka piątych i zarazem ostatnich w tym sezonie zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty w biegach
narciarskich.
W swoich kategoriach wiekowych triumfowali: Kamila
Gruszka (NKS Trójwieś Beskidzka), Karolina Kohutová (NKS
Trójwieś Beskidzka) i Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka).
Na drugim stopniu podium stanęli: Jolanta Jałowiczor (MKS Istebna), Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) i Jakub Haratyk (MKS Istebna).
Z kolei Kamil Kajzar (MKS Istebna) i Dawid Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) wywalczyli brązowe medale.
*** Bogaty plon medalowy przyniosły naszym biegaczom VI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjada w biegach narciarskich, które rozgrywane były w Białce Tatrzańskiej.
W biegach techniką klasyczną złote medale zdobyli: Magdalena Kobielusz z Istebnej (Gimnazjum SMS
Szczyrk) i Jan Zawada (Zespól Szkolno-Przedszkolny SP 1
Istebna) natomiast srebrne: Eliza Rucka (Gimnazjum im.
Jana Pawła II Istebna) oraz Kamil Kajzar (ZSP Istebna).
W biegach techniką dowolną złote medale zdobyli: Eliza
Rucka i Jan Zawada, srebrne: Magdalena Kobielusz, Grzegorz Zawada (Gimnazjum im. Jana Pawła II Istebna) oraz
Kamil Kajzar, natomiast brązowy Antoni Juroszek (Gimnazjum im. Jana Pawła II Istebna).
W ostatnim dniu rywalizowały sztafety. W gronie zwycięzców znalazła się drużyna dziewcząt z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Istebnej w składzie: Laura Legierska, Kamila Gruszka, Natalia Sewastynowicz oraz Eliza Rucka.
Warto dodać, że brąz w tej grupie wiekowej zdobyła drużyna
Gimnazjum SMS Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach, barw
której broniły Magdalena Kobielusz i Ewa Gazur.
*** Bardzo dobrze radzili sobie nasi biegacze amatorzy z
Jaworzynki podczas rozegranych w Bielicach zawodów „Ultrabiel 2016”.
W biegu bieg na 10 km techniką klasyczną triumfował
Jan Łacek, który wygrał zarazem swoją kategorie wiekową.
W tym samym biegu czwarte miejsce zajął Kazimierz Legierski a osiągnięty wynik dał mu trzecie miejsce w kategorii wiekowej.
Niecodziennym wyczynem popisał się z kolei Piotr Michałek, który wystartował w rozegranym w trakcie imprezy
najdłuższym biegu w Polsce - na 60 km klasykiem - i zajął w
nim czwarte w klasyfikacji ogólnej i drugie w kategorii wiekowej miejsce.
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Dobrze zaprezentował się także Grzegorz Legierski
z Koniakowa, który w biegu na 20 km zajął miejsca odpowiednio - szóste w klasyfikacji ogólnej i czwarte w kategorii
wiekowej.
*** Magdalena Kobielusz znalazła się w gronie zwycięzców Memoriału Jana Mądrego w biegach narciarskich, który
rozgrywany jest na Polanie Jakuszyckiej. Zawodniczka MKS
Istebna wygrała rywalizację juniorek młodszych na dystansie 3200 metrów techniką klasyczną.
J. Kohut

Gminny Turniej BRD
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej odbył się
kolejny Gminny Turniej BRD czyli „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, w którym wzięły udział drużyny z trzech
szkół podstawowych oraz drużyna z Gimnazjum im. Jana
Pawła II:

ZSP SP 1 Istebna - opiekun Jarosław Hulawy
SP 1 Jaworzynka - opiekun Mariusz Juroszek
SP 1 Koniaków - opiekun Zenon Knopek
Gimnazjum im. Jana Pawła II - opiekun Bogdan Ligocki
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, był bardzo trudny w związku z czym wymagał od
startujących i opiekunów solidnych przygotowań i dużego
zaangażowania.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał policjant
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Cieszynie aspirant sztabowy Grzegorz Hanzel.
Na Turnieju obecni byli także: Robert Biernacki - dyrektor ZSP SP 1 Istebna,Bogdan Ligocki - dyrektor Gimnazjum
w Istebnej i Andrzej Ryłko - dyrektor SP 1 Koniaków.
Turniej odbył się w sali ZSP Istebna dzięki uprzejmości
dyrektora placówki Roberta Biernackiego a jego organizatorem był Jarosław Hulawy.
J. Kohut

Złoty Dominik i znakomici inni!
Bardzo udane dla naszych biegaczy były rozegrane
na Polanie Jakuszyckiej Mistrzostwa Polski w biegach
narciarskich!
Wspaniały sukces odniósł przede wszystkim Dominik
Bury (MKS Istebna), który wywalczył złoty medal Mistrzostw
Polski Seniorów w biegu na 10 km klasykiem pozostawiając
Strona
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w pokonanym polu prawie czterdziestu rywali z Antolcem i
Staręgą na czele!
Sukces Dominika jest tym większy, że startował w tegorocznych Mistrzostwach Polski jeszcze jako junior a jego
przewaga nad kadrowiczami wyniosła prawie 20 sekund
(Antolec) i ponad 40 sekund (Staręga)!
Wielkie gratulacje dla Dominika i jego szkoleniowców przede wszystkim klubowych (MKS Istebna) jak i w kadrze. Dominik jest członkiem kadry młodzieżowej PZN - na razie, bo nie
wyobrażamy sobie jego braku w kadrze seniorów w przyszłym
sezonie.
Sukces Dominika to nie jedyne – choć na pewno największe – medalowe osiągnięcie naszych biegaczy podczas
tych zawodów:
* Dominik Bury i Kamil Bury (MKS Istebna) - brąz Mistrzostw Polski Seniorów w sprincie drużynowym techniką
klasyczną
* Kamil Bury (MKS Istebna) - złoto Młodzieżowych
Mistrzostw Polski w sprincie techniką dowolną i brąz
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegu na 10 km klasykiem
* Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) - brąz Mistrzostw
Polski Seniorów i złoto Mistrzostw Polski Juniorów w biegu
na 15 km techniką dowolną
* Dominik Bury (MKS Istebna) - brąz Mistrzostw Polski
Seniorów i złoto Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 30
km techniką dowolną
* Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - brąz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w sprincie techniką dowolną i
brąz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w biegu na 10 km
techniką dowolną
* Wojciech Fojcik (NKS Trójwieś Beskidzka) - brąz Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 30 km techniką dowolną
* sztafeta mężczyzn MKS Istebna w składzie: Mikołaj
Michałek, Dominik Bury, Kamil Bury i Szymon Najzer –
srebro Mistrzostw Polski Seniorów w biegu sztafetowym 4
x 7,5 km
Warto dodać, że oprócz zdobytych medali nasi zawodnicy kilka razy plasowali się w tej najważniejszej w kraju imprezie tuż za podium:
Kamil Bury (MKS Istebna) – czwarty w Mistrzostwach
Polski Seniorów w sprincie mężczyzn stylem dowolnym oraz
piąty w biegu na 10 km techniką dowolną w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski
* sztafeta kobiet MKS Istebna w składzie: Magdalena
Kobielusz, Eliza Rucka, Joanna Kukuczka, Natalia Sewatynowicz – czwarte miejsce Mistrzostw Polski Seniorek w
sztafecie 4 x 5 km
* sztafeta mężczyzn NKS Trójwieś Beskidzka w składzie: Bartłomiej Rucki, Mateusz Haratyk, Wojciech Fojcik,
Maciej Legierski – czwarte miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w biegu sztafetowym 4 x 7,5 km
* Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) – szóste miejsce
w biegu kobiet na 5 km techniką klasyczną seniorek, który
wygrała Justyna Kowalczyk
* Bartłomiej Rucki i Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) – piąte miejsce Mistrzostw Polski Seniorów w sprincie drużynowym techniką klasyczną
J. Kohut
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Narciarstwo alpejskie
*** Rozegrane na zakończenie sezonu w Kluszkowicach
Mistrzostwach Polski Amatorów PZN przyniosły naszym alpejczykom cztery medale.
Mistrzem Polski w slalomie został Tomasz Cichy z Istebnej zaś Aleksandra Libera-Cichy z Istebnej i Janusz Lewandowski z Koniakowa wywalczyli srebrne krążki.

Aleksandra Libera-Cichy stanęła podczas tych zawodów na podium raz jeszcze zdobywając brązowy medal w
slalomie gigancie.
*** Trzy miejsca na podium w końcowej klasyfikacji Pucharu Polski amatorów wywalczyli nasi alpejczycy.
Pierwsze miejsce w kategorii wiekowej kobiet 46-55 lat
wywalczyła Aleksandra Libera-Cichy.
W kategorii mężczyzn 46-55 lat trzecie miejsce zajął Tomasz Cichy.
Również na trzecim miejscu – w kategorii mężczyzn 5665 lat – ukończył tegoroczną rywalizację w Pucharze Polski
Janusz Lewandowski.
*** W klasyfikacji Pucharu Polski w slalomie w swoich kategoriach wiekowych triumfowali Aleksandra Libera-Cichy i
Janusz Lewandowski zaś Tomasz Cichy zajął drugie miejsce.
*** Aleksandra Libera-Cichy sukces w slalomie powtórzyła również w slalomie gigancie, w którym również triumfowała w swojej kategorii wiekowej w końcowym rankingu
minionego sezonu.
*** Sześcioosobowa ekipa „Nartusów Świrusów” z Aleksandrą Liberą-Cichy i Tomaszem Cichy w składzie zajęła
trzecie miejsce w rozegranych w Białce Tatrzańskiej II Drużynowych Zawodach w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Bachledów.
J. Kohut

Eliminacje Gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Zwycięzcą został uczestnik, który uzyskał największą liczbę
punktów z testu i odpowiedzi ustnych. Zmagania młodych
uczestników oceniała komisja w składzie: przewodniczący:
Roman Kohut w-ce prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie, członek: mł. kpt Marek Szalbot KP PSP
w Cieszynie, członek: Renata Haratyk sekretarz ZOG ZOSP RP
w Istebnej . Turniej zaszczycili swoją obecnością: wójt gminy
Istebna dh Henryk Gazurek, prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej
dh Józef Czepczor, sołtys z Koniakowa dh Jan Gazur, skarbnik ZOG ZOSP RP w Istebnej dh Ryszard Kolasa pani Joanna
Kohut – UG w Istebnej. Nagrody na turniej ufundowali: ZOG
ZOSP RP w Istebnej, UG Istebna, OSP Koniaków Centrum,
GOK w Istebnej, Kompleks „Zagroń” Istebna, za które to nagrody w imieniu uczestników serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim opiekunom, którzy przygotowali młodzież do
turnieju, dziękuję jednostce OSP Koniaków Centrum za zabezpieczenie logistyczne: przygotowanie sali oraz posiłku
dla uczestników i opiekunów.
Wyniki:
Szkoły podstawowe:
1. Legierska Martyna - SP nr 1 Koniaków
2. Pilch Szymon - SP nr 1 Koniaków
3. Legierska Kinga - SP nr 1 Koniaków
Pozostali uczestnicy: Legierski Przemysław, Rucki Paweł,
Kochutek Andrzej, Michałek Michał, Zowada Michał, Zowada Natalia, Juroszek Bartłomiej, Prządka Mikołaj, Gazurek
Maciej, Solawa Kacper, Bielesz Maria
Gimnazjum:
1. Legierska Małgorzata - OSP Koniaków Centrum
2. Legierski Paweł - OSP Jaworzynka Centrum
3. Legierska Agnieszka - OSP Koniaków Centrum

W dniu 7 marca jednostka OSP Koniaków Centrum gościła uczestników eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W eliminacjach uczestniczyło 41 uczniów w 3 grupach
wiekowych (szkoły podstawowe – 14 uczniów, gimnazjum –
23 uczniów, szkoły ponadgimnazjalne – 4 uczniów). Turniej
składał się z 2 etapów (test pisemny – 20 pytań) po którym
3 najlepszych uczestników z każdej grupy zostało zakwalifikowanych do etapu ustnego, który wyłonił zwycięzców.
Kwiecień 2016
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Pozostali uczestnicy: Zogata Justyna, Chrapek Jan, Gazurek Mateusz, Rucki Błażej, Juroszek Jakub, Ligocki Dominik, Haratyk Klaudiusz, Kohut Karolina, Dymarek Krzysztof,
Kędzior Kamil, Kubas Dominik, Ligocki Adam, Śliwiński Szymon, Ligocki Dariusz, Ligocka Weronika, Borusiak Julia, Bielesz Bartłomiej, Borusiak Justyna, Bury Kacper, Waszut Kamil.
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Legierski Szymon - OSP Koniaków Centrum
2. Jałowiczor Bartłomiej - OSP Jaworzynka Centrum
3. Jałowiczor Paweł - OSP Jaworzynka Centrum
Dragon Michał.
Legierska Martyna, Legierska Małgorzata i Legierski Szymon reprezentowali gminę Istebna na eliminacjach
powiatowych, które odbyły się w 19 marca w OSP Mnich. W
eliminacjach powiatowych OTWP, uczestnicy pisali test z 30
pytaniami, najlepsi przechodzili do części finałowej czyli pytań ustnych dodatkowo musieli zmagać się z częścią praktyczną, która w tym roku obejmowała zagadnienia z zakresu
pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo dobrze spisali
się nasi reprezentanci, po zaciętej walce Małgorzata Legierska zwyciężyła w grupie szkół gimnazjalnych i będzie reprezentowała powiat cieszyński na eliminacjach wojewódzkich,
które odbędą się w Siewierzu.
W grupie szkół podstawowych Martyna Legierska po dogrywce przegrała 1 punktem zajmując 2 miejsce. Składam
serdeczne podziękowania naszym dziewczynom a Małgorzacie życzę powodzenia na eliminacjach wojewódzkich.
Materiał przygotował:
Komendant Gminny dh Stanisław Legierski

Piłkarki na drugim stopniu podium
w Branicach
Drużyna juniorek młodszych UKS Gimnazjum Istebna
zajęła drugie miejsce w rozegranym w Branicach tradycyjnym XII Międzynarodowym Wielkanocnym Turnieju Piłki
Nożnej Dziewcząt.
W finale nasze dziewczęta uległy 0:2 w rzutach karnych
słowackiej drużynie ŠKF VIX Žilina. W normalnym czasie gry
był remis 1:1.
W turnieju wystąpiła także druga drużyna UKS Gimnazjum Istebna, która uplasowała się na szóstym miejscu.
Impreza odbyła się w hali sportowej Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Branicach w ramach kampanii Zachowaj
Trzeźwy Umysł.
W zawodach wzięło udział 7 drużyn z 3 krajów – Polski,
Czech i Słowacji, które rywalizowały w miłej atmosferze i duchu fair play.
J. Kohut

Wspaniały sukces ZSP SP1 w Istebnej!
Rewelacyjnym, drugim miejscem w ogólnopolskiej
punktacji szkół podstawowych zakończył się udział biegaczy
ZSP Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej w Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich.
O randze sukcesu świadczy fakt, że w rywalizacji uczestniczyło 25 szkół z całej Polski.
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Warto dodać, że znakomicie zaprezentowali się również
nasi gimnazjaliści, którzy w stawce 38 szkół gimnazjalnych
zajęli czwarte miejsce w rankingu Gimnazjady w biegach
narciarskich.
Osiągnięcia te to efekt wytężonej pracy nauczycieli (Jarosław Hulawy, Michał Nosowicz) a zwłaszcza trenerów
klubowych z MKS Istebna (Jarosław Hulawy, Mirosław Kapaś) i NKS Trójwieś Beskidzka (Tomasz Sikora).
Opiekunami grup podczas zawodów byli Jarosław Hulawy (ZSP SP1 Istebna) i Michał Nosowicz (Gimnazjum im.
Jana Pawła II).
W klasyfikacji województw - również w znacznej mierze
dzięki naszym zawodnikom - województwo śląskie zajęło
trzecie (szkoły podstawowe) i drugie (gimnazja) miejsce.
J. Kohut

TERMINARZE ROZGRYWANEJ
RUNDY WIOSENNEJ
Mecze na boiskach w Istebnej
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety
10.04.16

niedziela

16:00

UKS Gimnazjum - Ornontowice

23.04.16

sobota

16:00

UKS Gimnazjum - Żory

08.05.16

niedziela

17:00

UKS Gimnazjum - Skoczów

29.05.16

niedziela

17:00

UKS Gimnazjum - Gamów

KP Trójwieś – Trampkarze i juniorzy
24.04.16

niedziela

14:30/16:00 KP Trójwieś – Kuźnia
Ustroń

08.05.16

niedziela

14:30/16:00 KP Trójwieś - Strumień

22.05.16

niedziela

14:30/16:00 KP Trójwieś - Goleszów

05.06.16

niedziela

14:30/16:00 KP Trójwieś - Chybie

18.06.16

sobota

10:00/11:30 KP Trójwieś - Pogwizdów

UKS APN Góral Istebna – Trampkarze
30.04.16

sobota

10:00

UKS APN - Cieszyn

14.05.16

sobota

10:00

UKS APN - Dębowiec

21.05.16

sobota

10:00

UKS APN - Skoczów

28.05.16

sobota

16:00

UKS APN - Hażlach

11.06.16

sobota

16:00

UKS APN - Drogomyśl
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UKS APN Góral Istebna – Młodzicy Młodsi
02.04.16

sobota

11:00

UKS APN - Żywiec

09.04.16

sobota

11:00

UKS APN - Cieszyn

23.04.16

sobota

11:00

UKS APN - Skoczów

07.05.16

sobota

11:00

UKS APN – Podbeskidzie II

28.05.16

sobota

11:00

UKS APN - Porąbka

11.06.16

sobota

11:00

UKS APN – Rekord II BB

19.06.16

niedziela

15:00

UKS APN - Bestwinka

Bardzo dziękujemy opiekunom: pani Wioletcie Strokosz,
pani Aleksandrze Kawulok, panu Jarosławowi Hulawemu i
panu Mariuszowi Juroszkowi.
Wszystkim młodym zawodnikom serdecznie gratulujemy udziału w biegu i zachęcamy, aby dalej rozwijać sportowe pasje i startować w kolejnych biegach przełajowych
organizowanych w regionie.
Karina Czyż

z

Uwaga! W związku z możliwymi niewielkim zmianami w
terminarzach prosimy kibiców o śledzenie na bieżąco strony
internetowej www.istebna.eu.

R

fot. Lukáš Turoň

Bieg w Gródku
z udziałem
naszych biegaczy
Ponad 480 zawodników uczestniczyło w kolejnej edycji Biegu Gródkiem, który odbył się 2 kwietnia u
naszych czeskich sąsiadów. Co roku
na zaproszenie pana Roberta Borskiego (byłego starosty Gródka) w
biegu biorą udział dzieci i młodzież z
naszej gminy pod opieką nauczycieli
wychowania fizycznego.
Miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych
wywalczyli:
Łukasz Gazurek z Jaworzynki ( III miejsce w kat. chłopców 12-13 lat), Paweł Legierski z Jaworzynki (I miejsce w kat.
chłopców 14-15 lat).
Naszą Gminę
w Gródku reprezentowali również:
Maja
Strokosz
(Istebna), Marcin
Michałek (Istebna),
Szymon
Zawada (Istebna), Julia
Rucka
(Istebna),
Elżbieta
Zawada
(Istebna), Przemysław Legierski (Jaworzynka), Sebastian Strokosz (Istebna), Paweł Kawulok (Istebna), Bartłomiej
Michałek (Jaworzynka), Wiktoria Suszka (Koniaków), Wiktoria
Kukuczka (Istebna), Anna Probosz(Istebna), Magdalena Bojko (Jaworzynka), Karolina Kukuczka (Istebna), Jolanta Jałowiczor (Istebna), Anna Kobielusz (Istebna), Kinga Jałowiczor
(Istebna), Oliwia Sroka (Jaworzynka), Martyna Bury (Istebna),
Oliwia Bury (Istebna), Maja Tomica (Istebna), Jan Zawada
(Istebna), Kamil Kajzar(Istebna), Piotr Kawulok (Istebna), Jakub Fiedor (Koniaków), Bartłomiej Juroszek (Istebna), Barbara Celak (Istebna), Julia Polok (Istebna), Kamila Gruszka (Jaworzynka), Jakub Haratyk (Istebna).
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Pierwsze grzyby 17 marca? - to nie żart!
Mimo, że 17 marca to była jeszcze kalendarzowa zima
przyroda w najlepsze serwowała
nam niespodzianki - tym razem w
postaci grzybów,
które wyrosły sobie na skraju lasu
w Koniakowie!
Autor
zdjęć
(J. Kohut) nie jest
szczególnym ekspertem od rozpoznawania grzybów, ale ten akurat gatunek
wygląda na dzwonkówkę wiosenną. Jeśli ktoś ma inne zdanie (tzn. zna się na grzybach lepiej) prosimy o korektę.
J. K.
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Bieg w Gródku z udziałem
naszych biegaczy

