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Wójt Gminy informuje

Statystyka za rok 2016 (2015)
Ludność w gminie Istebna stan na dzień 31.12.2016 (2015) 
  pobyt stały:     pobyt czasowy:
Istebna  5117  (5105)  143  (135)
Jaworzynka  3267  (3230)  43  (37)
Koniaków  3677  (3664)  60  (46)
Ogółem  12.061  (11.999)  246  (218)
Istebna 67 (60)

Urodzenia 2016 (2015)
Istebna 67 (60)
Jaworzynka 54 (45)
Koniaków 43 (48)
Ogółem 164 (153)
 chłopcy 80, dziewczynki 84
 (chłopcy 79, dziewczynki 74)

240 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński.

Zgony 2016 (2015)
Istebna 47
Jaworzynka 30
Koniaków 35
Ogółem 112 (124)

Dowody osobiste
W 2016 roku wydano 1915 dowodów osobistych ( 1719).

Kwali�kacja wojskowa
Kwali�kacja wojskowa odbywała się w dniach 8,9 i 10 marca 
2016 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie do której 
stawiło się 86 osób rocznika 1997 .

Jubileusze
W roku 2016 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego ob-
chodziło 15 par.
4 pary obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.

37 mieszkańców gminy Istebna liczy powyżej 90 lat w tym 
26 kobiet i 11 mężczyzn.

Przebudowa dróg „Wilcze” i „Dziedzina” 
do naboru INTERREG VA
Po raz kolejny Gmina Istebna oraz Obec Hrcava przygoto-

wały wspólnie wniosek na do�nansowanie na infrastrukturę 
komunikacyjną o charakterze transgranicznym. Projekt o na-
zwie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów 
atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo wokół Trójstyku” 
został 30 listopada 2016 złożony do Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
w ramach naboru wniosków na projekty drogowe.

W ramach projektu realizowane będą przede wszystkim 
działania inwestycyjne mające na celu modernizację infra-
struktury drogowej w przygranicznych gminach Hrczawa i 
Istebna. W szczególności chodzi o realizacje następujących 
działań:

1. Modernizacja głównej drogi od Komorowskiego Gro-
nia do Trójstyk o długości 4,903 km (gmina Hrczawa). W 

ramach inwestycji zostanie przeprowadzona kompleksowa 
odbudowa podbudowy i nawierzchni istniejącej drogi wraz 
z wyłożeniem nowej asfaltowej warstwy ścieralnej, ponadto 
wykonane zostanie uzupełnienie aktualnie nieutwardzo-
nych odcinków w drodze i transgraniczne połączenie z ist-
niejącą drogą w gminie Istebna.

2. Przebudowa drogi Dziedzina o łącznej długości 4,36 
km w 2018 r. Zakres inwestycji będzie obejmował poprawę 
stanu technicznego poprzez wzmocnienie warstw podsta-
wowych i wytworzenie nowej nawierzchni asfaltowej, rów-
nież na odcinkach które nie są obecnie utwardzone lub są 
bardzo uszkodzone.

3. Przebudowa gminnej drogi Wilcze - Biźniokowa - Ka-
meralna o łącznej długości 2,5 km. W ramach prac budow-
lanych przeprowadzona zostanie kompleksowa odbudo-
wa nawierzchni drogi na warstwę asfaltową, w tym także 
wzmocnienie podstawy i inne niezbędne naprawy (drenaż, 
naprawa pobocza). Zadanie to realizowane będzie w 2 eta-
pach: etap 1 (2018) to odcinek Wilcze – Kuboszula długości 
1 km oraz etap drugi (2019) Wilcze – Kameralna długości 
1,5 km.

Modernizacja infrastruktury drogowej jest bezpośred-
nio związana z udostępnieniem/poprawą dostępności ko-
munikacyjnej przyrodniczych i kulturalnych atrakcji w obu 
gminach. Wraz z pracami inwestycyjnymi realizowane będą 
także inne działania na rzecz wsparcia rozwoju ruchu tury-
stycznego obejmujące:

- opracowanie jednakowej koncepcji oznaczeń tury-
stycznych ważnych obiektów ruchu turystycznego, które 
zostaną umieszczone bezpośrednio przy modernizowanej 
infrastrukturze, ułatwiając orientację w terenie wśród od-
wiedzających

- opracowanie wspólnych materiałów drukowanych pro-
mujących i informujących o nowo udostępnionych obiek-
tach ruchu turystycznego po obu stronach granicy

Projekt wspólny o łącznej wartości 3,23 mln euro ubie-
ga się o do�nansowanie w wysokości 2,75 mln euro. Jest to 
jedyny projekt drogowy z terenu Województwa Śląskiego, 
który pozytywnie przeszedł ocenę uproszczonego wniosku 
projektowego i uzyskał odpowiednią liczbę punktów kwa-
li�kującą projekt do dalszej oceny w trybie konkursowym. 
Realizacja projektu planowana na lata 2017-2019 będzie 
możliwa wyłącznie w sytuacji uzyskania do�nansowania i 
zapewnienia środków własnych na pre�nansowanie. Wynik 
naboru będzie znany po posiedzeniu Komitetu Monitujące-
go Programu w dniu 15.03.2017.

Opracował: W. Legierski

Składam serdeczne podziękowania Stanisławowi Ma-
łyjurek, właścicielowi �rmy MS-MEBLE Małyjurek z Puń-
cowa za nieodpłatne o�arowanie mebli kuchennych dla 
potrzebującej rodziny. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej 
Teresa Łacek
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Wójt Gminy informuje

 

UWAGA! 
ZMIANA PRZEPISÓW O SYSTEMIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT 

ROLNIKU: 
Jeśli jesteś posiadaczem świni 

Masz obowiązek jej oznakowania 
Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, 
w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni. 
Oznakuj świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka  
z numerem identyfikacyjnym. Jeśli świnia opuszcza siedzibę stada przed upływem 30 dnia od dnia urodzenia, 
oznakuj ją nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. 
Zgłoś kierownikowi biura powiatowego ARiMR fakt oznakowania świni w terminie 7 dni od dnia oznakowania, 
określając liczbę oznakowanych zwierząt. 
Jeśli przetrzymujesz świnię dłużej niż 30 dni i nie urodziła się w Twojej siedzibie stada, oznakuj ją numerem swojej 
siedziby stada poprzez jego wytatuowania. Zgłoś ten fakt kierownikowi biura Powiatowego ARiMR w terminie  
7 dni od dnia tego oznakowania, określając liczbę dodatkowo oznakowanych zwierząt. 

Masz obowiązek zgłaszania zdarzeń  
Do biura powiatowego ARiMR zgłoś w terminie 7 dni od dnia zdarzenia: 
 zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw 

członkowskich, 
 ubój zwierzęcia gospodarskiego, 
z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia 

W przypadku zagrożenia chorobą zakaźną zwierząt lub jej wystąpienia, zgłoś do biura powiatowego ARiMR  
w terminie 24 godzin od dnia zdarzenia: 
 zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, 
 ubój zwierzęcia gospodarskiego, 
z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierząt. 

Jeśli jesteś posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owcy, kozy, świni) 
Termin oznakowania zwierzęcia duplikatem kolczyka 
W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację 

zwierzęcia, zastąp go odpowiednio duplikatem kolczyka zwykłego lub elektronicznego w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania duplikatu. 

To Ty odpowiadasz za prawidłowe oznakowanie zwierzęcia! 
Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie 
Co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, dokonaj spisu zwierząt 
przebywających w Twojej siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. 
Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, umieść w księgach rejestracji. 
W terminie 7 dni od dnia dokonania spisu przekaż kierownikowi biura powiatowego ARiMR na formularzu 
udostępnionym przez Agencję albo w formie elektronicznej liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, 
ustalone podczas spisu. 
Możesz tego dokonać poprzez: 
 umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo 
 na formularzu umieszczonym na stronie internetowej Agencji, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru 

zwierząt gospodarskich oznakowanych. 
 
18 października weszła w życie ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 1605), która zmieniła m. in. ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 
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Główny Lekarz Weterynarii informuje o występo-
waniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu 
H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i 
u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Au-
strii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. 

Wobec powyższego, hodowcy drobiu powinni zachowy-
wać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki 
bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa 
grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg 
i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywa-
ne; 

Pomoc Żywnościowa
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-

nościowa 2014-2020 jest współ�nansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Kierowana jest do tych osób i ro-
dzin , które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie /rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i 
dlatego tra�a do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji , spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych , 
niepełnosprawnych ,bezrobotnych, obcego pochodzenia , 
osób z grupy migrantów , grupy mniejszości narodowych, 
osób w rodzinach z dziećmi ), których dochód nie przekracza 
150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzy-
stania z pomocy społecznej, tj. 951,00 zł dla osoby samot-
nie gospodarującej i 771,00 zł dla osoby w rodzinie. Osobą 
zainteresowane tą formą pomocy powinny zgłaszać się do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej , który 
ustali kwali�kowalność i wyda skierowanie do otrzymania 
pomocy stanowiące systematyczne wparcie bezpłatnie. 

Okres realizacji Dystrybucji żywności w ramach pod-
programu 2016 w Gminie Istebna jest realizowany od paź-
dziernika 2016 do czerwca 2017. Tą formą pomocy w Gminie 
Istebna jest objętych 900 osób i osoby te skorzystały z zesta-
wów żywności ustalonych na osobę w skład których wcho-
dziły produkty żywnościowe takie jak : mleko UHT , groszek 
z marchewką , olej rzepakowy „�let z makreli , fasolka biała, 
herbatniki, szynka drobiowa ,cukier biały. 

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Istebnej w ramach 
realizacji dystrybucji żywności podprogramu 2016 do chwili 
obecnej otrzymał trzy dostawy żywności w następujących 
ilościach: Mleko UHT – 3800 l., Groszek z marchewką — 1520 
kg.,  Olej rzepakowy - 3800 I., Filet z makreli - 953,36 kg., Fa-
solka biała - 1440 kg., Herbatniki - 720 kg., Szynka drobiowa 
- 810 kg., Cukier biały - 900 kg.

W imieniu Gminnego Zarządu Polskiego Komitetu Pomo-
cy Społecznej w Istebnej składam podziękowania wszystkim 
członkom za pomoc i zaangażowanie w pracach związanych 
z prowadzeniem dystrybucji artykułów spożywczych a w 
szczególności najbardziej zaangażowanym członkom : Pani 
Halinie Kohut , Pani Wandzie Juroszek , Pani Jadwidze Juro-
szek, Pani Annie Kukuczka, oraz innym osobom pomagają-
cym przy rozładunku towaru .         GOPS Istebna

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzi-
kich; 

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w któ-
rych drób jest utrzymywany; 

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochron-
ne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi pta-
kami umyć ręce wodą z mydłem; 

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyj-
ściach z budynków w których utrzymywany jest drób 

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich 

osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, 
powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezy-
dent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej 
drobiu. 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) u drobiu 

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania 
paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż 
nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wy-
broczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Kluczowym jest zgłaszanie faktu posiadania drobiu/
ptaków (z wyłączeniem ptactwa stale utrzymywanego w 
budynkach mieszkalnych) w formie pisemnej (osobiście 
lub drogą e-mail) Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 
w Cieszynie.

Druk zgłoszenia dostępny w UG Istebna oraz na stronie in-
ternetowej Gminy Istebna. 

150 – lecie para�i Matki Boskiej 
Frydeckiej w Jaworzynce Trzycatek

Jest taki kościół, którego 
dzwony wzywające wiernych 
na niedzielną mszę, roraty, 
czy nabożeństwo różańcowe 
słychać w trzech państwach: 
w Polsce, w Czechach i na 
Słowacji. To kościół pod we-
zwaniem Matki Boskiej Fryde-
ckiej w Jaworzynce Trzycatek. 
W niedzielę 11 grudnia 2016 
roku Para�a Matki Boskiej Fry-
deckiej na Trzycatku obcho-
dziła 150 – lecie istnienia. 

Podczas nabożeństwa, 
któremu przewodniczył proboszcz para�i na Trzycatku ks. 
Marian Fres, modlono się za budowniczych kościoła i wszyst-
kich, którzy przez lata tworzyli historię para�i. Radna powia-
towa Łucja Michałek odczytała napisany specjalnie na tę 
okazję wiersz Alfredy Lorens.

By dodatkowo podkreślić wagę wydarzenia, z inicjatywy 
Pawła Jałowiczora z Polany, przy �nansowym wsparciu pa-
ra�an z Trzycatka wydano 12 – stronicowy folder z opraco-
waniem historii kościoła od najstarszych dziejów kaplicy na 
Trzycatku po chwilę obecną. Treściwe wydawnictwo wzbo-
gacone licznymi zdjęciami, przybliża dzieje przygranicznej 
para�i wymieniając tych, którzy zapisali się w jej dziejach 
przez codzienną, wytrwałą pracę. 

W uroczystościach licznie wzięli udział para�anie z Trzy-
catka a także przedstawiciele samorządu: Wójt Gminy Isteb-
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na Henryk Gazurek z małżonką, sołtys Jaworzynki Paweł 
Rucki z małżonką, radna powiatowa Łucja Michałek, radny 
powiatowy Janusz Juroszek, radny Gminy Istebna Alek-
sander Czepczor wraz z małżonką i pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej.                    oprac. BJ

Cudowna Mateńko Frydecka
Ileż to długich lat i czasu
Jak Nasi przodkowie z wielką wiarą i miłością
Do Ciebie do Czeskiego Frydku
Pieszo pielgrzymowali
I po gorących prośbach tę �gurkę
Matki Bożej Frydeckiej otrzymali

150 lat temu już z nami zostałaś
I miejsce pierwszego małego Kościoła
Tajemniczym światełkiem świecącym
Wieczorami wskazałaś
Mieszkańcy naszego zakątka za cud to uznali
I właśnie na tym miejscu mały Kościół wybudowali

Płynęły lata, rodziny się powiększały
I wkrótce Kościółek dla tylu gorących serc
Okazał się za mały.
Kiedy to po II wojnie światowej
Nasi kochani Ojcowie szczęśliwie do domu wrócili
Jako wotum wdzięczności
Nowy drewniany Kościół wybudować postanowili
Przez blisko 50 lat  żeśmy w nim się gromadzili
Boga Najwyższego i Matkę Frydecką
O opiekę nad nami prosili.

I znów po tylu latach powstał pomysł wspaniały
By po raz trzeci tu na naszej Beskidzkiej Ziemi
Wybudować nowy Kościół murowany
Naszej Frydeckiej Pani

Matko Nasza Frydecka
Broń nas ode złego
W czasach tak niespokojnych
Trwożących Każdego
My z Tobą złączeni będziemy stale
By ziemską pielgrzymką kroczyć wytrwale
A otaczające nas lasy razem z nami
W takt pokłonu będą się pochylały
By razem z nami
Wielbić Ciebie i Twego Syna
Pana nad Pany             

 Alfreda Lorens

Z życia OSP

II miejsce strażaków z OSP Koniaków 
– Kosarzyska na Barbórkowym 
Turnieju Strażaków i Ratowników
Za nami VIII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników 

„Kopalnia Soli Wieliczka 2016”.
Dnia 10.12.2016r. drużyna OSP Koniaków- Kosarzyska 

po raz kolejny jako jedyna z powiatu cieszyńskiego wzięła 
udział w 8 edycji Barbórkowego Turnieju Strażaków i Ratow-
ników w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce.           

Terminarz Walnych Zebrań
OSP Jaworzynka Centrum  08.01.2017r. godz. 18:00
OSP Istebna Zaolzie  15.01.2017r. godz. 14:00
OSP Jaworzynka Zapasieki  22.01.2017r. godz. 14:00
OSP Koniaków Kosarzyska  28.01.2017r. godz. 18:00
OSP Koniaków Centrum  29.01.2017r. godz. 14:00
OSP Istebna Centrum  25.02.2017r. godz. 18:00

Sekretarz ZOGm.ZOSP w Istebnej

Zawody odbyły się zgodnie z tradycją w pierwszą sobotę 
po święcie św. Barbary, czyli 10 grudnia, na terenie kopal-
ni soli w Wieliczce (woj. małopolskie). Wzięło w nich udział 
blisko dziewięćdziesiąt drużyn z PSP, OSP i innych formacji, 
oraz goście z Czech.

Nasz jednostka w składzie: Józef Ligocki, Krystian Ku-
bica, Rafał Matuszny zajęła wysokie 2 miejsce (czas 5:35:76) 
na 50 drużyn w kategorii drużyn OSP, przegrywając tylko z 
drużyną Węgrzyc Wielkich (czas 5:05.87).

Turniej cieszy się wśród strażaków wielką popularnością . 
W trakcie rywalizacji trzyosobowe zespoły w pełnym uzbro-
jeniu pokonują 110-metrową różnicę poziomów drewnianą 
klatką schodową im. Szybu Daniłowicza.Udział w Barbór-
kowym Turnieju Strażaków i Ratowników jest rywalizacją 
bardzo dynamiczną. Różnica poziomów, ograniczona moż-
liwość oddychania oraz niesiony ciężar powoduje ogromne 
zmęczenie i wyczerpanie zawodnika.

Serdeczne podziękowania składamy Zarządowi Gmin-
nemu Związku OSP Istebna z Komendantem Stanisławem 
Legierskim i Prezesem Mirosławem Kukuczką na czele za s�-
nansowanie startu w zawodach.

Dziękujemy również bryg. Damianowi Legierskiemu d-cy 
JRG Ustroń za użyczenie sprzętu.

Więcej informacji na stronie http://www.pspwieliczka.pl
Krystian Kubica

Z życia szkół

Świąteczna akcja charytatywna 
w Szkole Podstawowej nr 1 
im Ks. Jana Twardowskiego 
w Jaworzynce

„Co ubogim damy, u Boga 
mamy”

przysłowie polskie
autor anonimowy

W okresie okołoświątecznym 
cieszymy się w szkole wyjątkową 
atmosferą. W związku z licznymi 
konkursami związanymi tema-
tycznie z Bożym Narodzeniem, już 
w połowie grudnia korytarze wy-
pełnia aromat wspaniałych kon-
kursowych pierniczków, a uroku 
dodaje wystawa stajenek i kartek 
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świątecznych. Jednak chcemy zadbać, aby święta nie ograni-
czały się tylko do ozdób i ciast.

Zgodnie z mottem naszej szkoły: „Realizujemy się najpeł-
niej, jeśli potra�my żyć dla innych” (Ks. Jan Twardowski), chce-
my dzieciom dać przykład i możliwość wykazania się, umie-
jętnością dzielenia i pomagania potrzebującym. W tym celu 
świetlica szkolna zorganizowała akcję charytatywną. Zbie-
rano słodycze, zabawki, pluszaki i ubrania dla dzieci z domu 
dziecka, oraz używane ubrania dla podopiecznych PCK.

Efekty akcji przerosły nasze oczekiwania! Zebrano ogrom-
ne ilości ubrań, zabawek i słodyczy. Wielu rodziców dało swo-
im dzieciom wspaniały przykład, jak dzielić się tym co mamy 
– jak dzielić się swoim sercem.

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim dzieciom i 
ich rodzicom, którzy przyłączyli się do akcji. Słowa podzię-
kowania kierujemy również do Rady Rodziców, która szcze-
gólnie wsparła nasze działania. Dziękujemy też pani Joannie 
Szkawran za pomoc przy segregowaniu i pakowaniu da-
rów, a przede wszystkim panu Kazimierzowi Juroszkowi za 
podjęcie inicjatywy i dostarczenie zebranych artykułów do 
domu dziecka.

Wszystkim dziękujemy serdecznie!
Beata Probosz

Z życia szkół

Powiatowy Konkurs Czytelniczy 
w Hażlachu
15 grudnia tego roku odbyła 

się V edycja Powiatowego Kon-
kursu Czytelniczego pod hasłem „ 
Kto czyta, żyje podwójnie”.  Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce 
była reprezentowana w tym kon-
kursie po raz czwarty. Tym razem 
uczennice piątej klasy-Izabela 
Dragon i Katarzyna Juroszek mia-
ły za zadanie  przeczytać  książkę 
Barbary Kosmowskiej pt.” Pozła-
cana rybka”. Trzeba było bardzo 
szczegółowo poznać treść lektu-
ry, życiorys pisarki oraz cechy po-
wieści, a w szczególności powie-
ści młodzieżowej. Po kilkutygodniowych przygotowaniach 
pod czujnym okiem nauczycielki języka polskiego - Izabeli 

Bojko uczennice zmierzyły się z ponad 70 uczestnikami kon-
kursu z 27 szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego.

W I etapie konkursu trzeba było odpowiedzieć na czter-
dzieści pytań dotyczących treści lektury. Młodzież miała na 
to 45 minut. W czasie, gdy komisja sprawdzała testy, nauczy-
ciele i uczniowie niecierpliwie oczekiwali na wyniki. Czas ten 
uprzyjemnił występ chóru szkolnego prowadzonego przez 
nauczycielkę muzyki, a jednocześnie bibliotekarkę i współ-
organizatorkę konkursu- panią mgr Anetę Milanowską-Troj-
szczak. Po wspaniałym występie komisja ogłosiła wyniki… 
Wyłoniono �nałową „ 10-tkę”, w której znalazła się uczenni-
ca naszej szkoły- Izabela Dragon. Wszyscy �naliści osiągnęli 
wynik ponad 75 procent poprawnych odpowiedzi z części 
testowej. W �nale  odpowiadali  na kolejne skomplikowane 
pytania związane z lekturą, biogra�ą pisarki lub gatunkiem 
literackim. Na końcu rozwiązywali krzyżówkę.

Po zliczeniu punktów wyłoniono najlepszą  trójkę. Repre-
zentantce Jaworzynki nie udało się stanąć na podium, jed-
nak dostanie się do ścisłego �nału powiatowego konkursu 
jest i tak ogromnym osiągnięciem.

Dziewczyny już teraz obiecują walkę o najlepsze miejsca 
w przyszłorocznym konkursie!!!

Izabela Bojko

Zuchy z Jaworzynki powitały Nowy Rok!
Na pierwszej zbiórce w Nowym Roku zuchy dowiedziały 

się, jakie są zwyczaje sylwestrowo-noworoczne w różnych 
państwach na świecie.       

Naśladując Argentyńczyków, zrobiły krok prawą nogą za 
linię symbolizującą przełom 2016 i 2017 roku, aby nie wcho-
dzić w Nowy Rok lewą nogą. Zwyczajem Kolumbijczyków 
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Wigilijka w NTPP “Słoneczna Kraina”
Dnia 13.12.2016 r. w Niepublicznym Terapeutycznym 

Punkcie Przedszkolnym “Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 
odbyło się spotkanie opłatkowe, z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia.  Na tę uroczystość zaproszeni 
zostali Rodzice wszystkich uczęszczających do przedszkola 
dzieci; współpracujący od początku funkcjonowania pla-
cówki ksiądz Proboszcz z para�i pw. św. Ap. Piotra i Pawła 
– Stanisław Pindel, jeden z założycieli naszego Punktu: Dy-
rektor do spraw Edukacji- Pani Lucyna Legierska, a także 
specjaliści-terapeuci pracujący w Słonecznej Krainie. 

Kiedy widownia wypełniła się przybyłymi gośćmi, 
spotkanie zainaugurował występ artystyczny. Świąteczne 
wierszyki przeplatane były pastorałkami i kolędami. Od-
świętnie ubrane przedszkolaki zaskarbiły sobie uznanie 
w oczach swoich rodziców i pozostałych gości, odbierając 
na koniec gromkie brawa. Kolejnym punktem wydarzenia, 
było wręczenie rodzicom, dyrekcji oraz innym gościom 
prezentów, które pod czujnym okiem nauczycieli; wykona-
ne były własnoręcznie przez dzieci. Następnie ksiądz Stani-
sław Pindel odczytał fragment z Pisma Świętego, mówiący 
o Narodzeniu Pańskim. Przy wspólnym stole nie mogło za-
braknąć tradycyjnego opłatka, którym wszyscy mogli się 

okrążyły harcówkę z plecakami, by zapewnić sobie wiele 
ciekawych podróży w nadchodzących 12 miesiącach. By 
być szczęśliwymi w 2017 roku, zuchy uderzały z całą mocą 
w plastikowe pachołki (symbolizujące garnki i patelnie), tak 
jak robią to mieszkańcy Nowej Zelandii. Zuchy dowiedziały 
się, że Brazylijczycy witają Nowy Rok w białych ubraniach, a 
Hiszpanie jedzą 12 winogron, zaczynając od północy, a koń-
cząc wraz z ostatnim wybiciem zegara.

Największą frajdę sprawiło im jednak robienie masek kar-
nawałowych! Każdy zuch wybrał sobie wzór i kolor maski, 
następnie ozdobił według własnego uznania!

Zbiórka zakończyła się tradycyjnym „puszczeniem iskierki”.
Zuchy spotykają się w każdy poniedziałek o 12.40 w SP nr 

1 w Jaworzynce Opiekuje się nimi druhna pwd Izabela Bojko. 
Bawią się i uczą, zdobywają sprawności.

Izabela Bojko

Z życia szkół
podzielić i złożyć życzenia. Zainicjowała je Pani Dyrektor 
przedszkola - Łucja Michałek. Po zakończeniu składania 
sobie życzeń, nastąpił długo wyczekiwany moment, kiedy 
wszyscy usiedli i mogli zasmakować przepysznych potraw. 
Za stołem nie brakowało rozmów, śmiechu i radości, które 
oddawały prawdziwą atmosferę domowej wieczerzy wigi-
lijnej.  

Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim Rodzicom, 
księdzu proboszczowi oraz pani Lucynie Legieskiej. Słowa 
podziękowania kierujemy Państwu Renacie i Eugeniuszowi 
Kawulok z pizzerii „Werona” za wyśmienity posiłek a zwłasz-
cza wielkie serce. Przy okazji całej redakcji „Naszej Trójwsi” 
pragniemy podziękować za publikowanie naszych artyku-
łów oraz składamy życzenia wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku. „Tak to Boże dej”.

Dyrekcja i Nauczyciele „Słonecznej Krainy” 

Mikołajkowa akcja
6 grudnia w Mikołaja, do Schroniska dla zwierząt w Cie-

szynie dotarł ponad 70 kilogramowy transport karmy, ko-
ców, kołder, oraz innych akcesoriów dla psów i kotów.

Na pomysł pomocy lokatorom schroniska dla bezdom-
nych zwierząt wpadły dzieci z klasy III i wychowawczyni Pani 
Maria Zawada ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, które 
przez prawie miesiąc kolekcjonowały potrzebne przedmio-
ty. Inicjator zbiórki - 9-letni Tymon Śleziak zapowiada, że po-
dobne akcje będzie organizował regularnie.

Dzieci Dzieciom Tajlandii
Tradycją naszej szkoły i para�i na Stecówce stali się Ko-

lędnicy Misyjni odwiedzający domy z kolędą i życzeniami 
na Nowy Rok. Dzieci w ciągu roku na spotkaniach kółka 
misyjnego przygotowywały się do tego wydarzenia. Głów-
nym motywem działalności kółka misyjnego jest pragnienie 
niesienia pomocy misjom i misjonarzom. Odpowiadając na 
słowa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu.” (Mk 16,15) od wielu lat włączyli-
śmy się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD). Każde-
go roku poznajemy inny kraj objęty ewangelizacją, jego 
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Uczniowski Klub Sportowy Akademia
Piłki Nożnej
Góral Istebna

GÓRAL ISTEBNA 7888

GÓRAL ISTEBNA 7888

Cel: GÓral Istebna 7888

kulturę, zwyczaje, religie oraz obszar geogra�czny. Pomoce 
i materiały na spotkania otrzymujemy z PDMD oraz prenu-
merujemy Świat Misyjny, z którego czerpiemy wiadomości 
z najdalszych zakątków świata. Jako mali misjonarze zauwa-
żamy potrzeby naszych rówieśników w krajach dotkniętych 
wojną, niesprawiedliwością, wyzyskiem dzieci oraz głodem, 
dlatego w pierwszej kolejności ogarniamy wszystkich modli-
twą a następnie pomocą �nansową. Najmłodsze dzieci przy-
gotowały kolorowe gwiazdki, które wręczane były każde-
mu gospodarzowi, natomiast starsze przygotowały krótkie 
jasełka z prośbą o pomoc dzieciom z Tajlandii. Tegoroczna 
o�ara zebrana w czasie kolędowania przeszła nasze wszelkie 
oczekiwania, dlatego składamy wielkie Bóg zapłać!!! za każ-
dy dar serca, za każdą pomoc i gościnę!

Dzieci wraz z katechetką Agnieszką

Z życia szkół ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE 
Z ZESPOŁEM ISTEBNA
Jak mówi jedna z pastorałek „Święty Szczepón po kolyn-

dzie rod chodził” i właśnie 26 grudnia w dniu św. Szczepana, 
Zespół Regionalny „Istebna” kolędował w Kościele pw. Dobre-
go Pasterza w Istebnej. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: 
prezydent RP Andrzej Duda i jego małżonka Agata Korn-
hauser – Duda, którzy podobnie jak w zeszłym roku odwie-
dzili Istebną, by wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu. 

W „połazowy” wieczór o godz. 17.30 istebniański kościół 
wypełnił się po brzegi. Wszystkich zgromadzonych serdecznie 
powitała kierowniczka Zespołu Regionalnego „Istebna” Ma-
ria Motyka, która w tym jubileuszowym dla zespołu roku, do 
wspólnego kolędowania zaprosiła wiele pokoleń „zespoloków”. 
Mogliśmy więc wysłuchać m. in. takich kolęd i pastorałek jak: 
„Hej rośnij se w lesie”, „Rety bracio mili” czy „Słóchej gospodarzu” 
w aranżacji młodego pokolenia, jak również w wykonaniu ze-
społowych „seniorów”. Nie zabrakło występów najmłodszych 
– dzieci z zespołu „Mała Istebna”, które w tym roku z zapałem 
rozpoczęły przygodę z folklorem pod kierunkiem instruktorów 
z OPP w Koniakowie. Mali górale swoim występem potwierdzi-
li, że są nadzieją naszego folkloru. Gościnnie wystąpili również 
artyści z Ukrainy pod kierunkiem Ireny Szaban, którzy wykonali 
między innymi ukraińską kolędę „Szczedryj weczir”. 

Po tradycyjnych góralskich powinszowaniach zakończo-
nych gromkim okrzykiem „Hej Kolęda, kolęda!”, kierowniczka 
Zespołu Maria Motyka poprosiła prezydenta RP Andrzeja 
Dudę, by wręczył specjalne podziękowania przekazane przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkim by-
łym kierownikom zespołu. Okolicznościowe dyplomy za za-
sługi dla kultury przyznano Annie Urbaczce – Bury, Józefo-
wi Kawulokowi, Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej, 
Michałowi Zowadzie i Tadeuszowi Papierzyńskiemu. 

Oprócz kierowników warto również pamiętać o instruk-
torach szczególnie zasłużonych dla zespołu, którzy przez 
wiele lat poświęcali się dla zespołu. Są nimi Katarzyna Juro-
szek, Anna i Józef Łupieżowiec oraz Agnieszka Gretkowska. 
Bez pracy i zaangażowania tych osób przez minione lata ze-
spół nie obchodziłby dzisiaj 115-lecia istnienia.

Na zakończenie głos zabrał  prezydent RP Andrzej Duda 
przyznając, że to dla niego wielki zaszczyt móc kolędować 
i modlić się razem z góralami w Istebnej. Złożył wszystkim 
życzenia rodzinnego ciepła, wspólnoty, zdrowia i pomyślno-
ści w nadchodzącym roku. „Żeby się wam darzyło i żeby ci, 
którzy nami rządzą mądrzy byli”. – zakończył. Pani Małgorza-
ta Kiereś, etnograf i kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wi-
śle podkreśliła, że zespolocy to ludzie, którzy przez całe życie 
występują i pracują za „Boże zapłac” i wyraziła radość, że ta-
kie wydarzenie mogło mieć miejsce właśnie w istebniańskim 
kościółku. Na jej prośbę, wszyscy wspólnie zaśpiewali pieśń 
„Ojcowski dom”.
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Nowa płyt z kolędami i pastorałkami 
Zespołu Regionalnego „Istebna” 
W okresie przedświątecznym ukazała się nowa płyta Ze-

społu Regionalnego „Istebna” z repertuarem zawierającym 
tradycyjne polskie kolędy, jak również góralskie pastorałki. 

Płyty są dostępne w GOK-u, w Sklepie Góralskim w Ko-
niakowie oraz u członków zespołu. Koszt płyty to 25 zł.

* * *
W grudniowym numerze „Naszej Trójwsi” na stronie 34 

została omyłkowo podana cena płyty Zespołu Istebna. Właś-
ciwy koszt to 25 zł. 

Za nieścisłość w przygotowanym przeze mnie materiale 
przepraszam.                         Barbara Juroszek

*
Choć w okresie świątecznym (a nawet na długo przed jego 

rozpoczęciem) jesteśmy przez telewizję bombardowani kon-
certami kolęd w wykonaniu gwiazd muzyki, żaden z nich nie 
zapewnia takiej atmosfery jak słuchanie ”na żywo”  naszych 
tradycyjnych melodii i powinszowań. Może dlatego wielu z 
nas już nie wyobraża sobie Świąt bez dorocznego koncertu 
kolęd i pastorałek „na góralską nutę” w wykonaniu „Zespołu 
Istebna”. Na szczęście, sądząc po wielopokoleniowym wystę-
pie 115 – letniego zespołu, tradycja góralskiego kolędowania 
w Trójwsi ma się dobrze i długo jeszcze nie zaginie! 

Oprac. BJ

Podczas koncertu została przeprowadzona zbiórka na rzecz 
młodych artystów, z której dochód zostanie w całości przeka-
zany na stroje regionalne dla najmłodszych. Bardzo serdecznie 
dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę.

Maria Motyka

Ciasteczka Cieszyńskiej Krainy

Z życia Zespołu Regionalnego 
„MAŁA ISTEBNA”
„Mała Istebna” rozpoczęła swoją działalność pod koniec 

września 2016 roku. Zaledwie miesiąc później 4 listopada  
odbył się już debiutancki występ w Szkole Podstawowej nr 1 
w Istebnej podczas wizytacji biskupa Piotra Gregera. Dzieci 
zaprezentowały tańce tradycyjne z Trójwsi Beskidzkiej. 

Już na początku grudnia młodzi artyści wystąpili w Wiśle 
podczas Jarmarku Świątecznego. Zaśpiewali zarówno tra-
dycyjne polskie kolędy oraz góralskie pastorałki. Był to ich 
pierwszy występ kolędowy.  

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia dzieci wystą-
piły wraz z Zespołem Regionalnym „Istebna” w kościele pw. 
Dobrego Pasterza w Istebnej. Dzieci miały niezwykłą okazję 
prezentować swoje umiejętności przed samym Prezyden-
tem RP Andrzejem Dudą wraz z małżonką, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością. 

Nowy Rok zapowiada się dla nas pracowicie. Już od 
stycznia planujemy kolejne występy zarówno kolędowe jak i 
taneczne.             Maria Motyka

Już po raz 6 mieszkańcy Lokalanej Grupy Działania Cie-
szyńska kraina przynieśli swoje wypieki, walcząc tym samym 
o tytuł najlepszego ciasteczka Cieszyńskiej Krainy. Tym ra-
zem w konkursie zmierzyło się  39 uczestników, którzy po-
dzielili się swoimi wypiekami.

Każdy z uczestników mógł zgłosić jeden rodzaj ciastecz-
ka i kolejny raz jury miało bardzo trudny „orzech” do zgry-
zienia. Kosztowano, dyskutowano wymieniano poglądy i 
przede wszystkim poddawano ocenie. Bardzo trudno było 
wybrać to najlepsze, wszyscy zwracali uwagę na tradycję, ale 
przede wszystkim liczył się smak. 
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Bożonarodzeniowy Konkurs Literacki
Współpracująca z Radiem Istebna Karolina Kaźmierczak - 

nick Świat Słów, organizuje świąteczny konkurs literacki dla 
dzieci i młodzieży.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać wiersz 
bądź opowiadanie o tematyce związanej z Bożym Narodze-
niem i przesłać swoją pracę w formie elektronicznej na adres 
mailowy: konkurs@radioistebna.pl

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, po-
dać wiek oraz adres szkoły. Nadsyłanie prac do 31.01.2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ra-
dioistebna.pl

BIEGÓWKI na zimę!
Serdecznie zachę-

camy do korzystania 
z tras biegowych na 
Kubalonce (bezpłatne, 
możliwość wynajmu 
sprzętu, czynne do 
zmierzchu) oraz przy 
obiekcie na Zaolziu 

(możliwość biegania także po zmierz-
chu). Założone są tam tory do klasyka 
oraz istnieje możliwość biegania „łyż-
wą”. Kontakt Kubalonka +48 607 207 
968, Zaolzie + 48 517 252 995.

Przypominamy, iż działa bezpłatna 
siłownia i salka gimnastyczna na Za-
olziu.  Obiekt czynny jest we wtorki i 
czwartki od 8:00 do 16:00, środy i piątki 
od 12:00 do 20:00, a w soboty 10:00 do 
18:00. Kontakt: + 48 517 252 995. 

Serdecznie zapraszamy!

Narty i ferie 2017 
Zapraszamy do ko-

rzystania z jazdy na nar-
tach na Ośrodkach Nar-
ciarskich Złoty Groń i 
Kompleks Istebna Za-
groń. Oba Ośrodki czyn-
ne są zazwyczaj od 8:00 

do 21:00. Każdy z nich prowadzi szkółkę narciarską, wypo-
życzalnie i gastronomię. Posiadają zróżnicowane trasy zjaz-
dowe. Więcej na stronie 
www.złotygron.pl oraz 
www.istebna.org

Można także skorzy-
stać ze SkiBusów: 888 
661 794, 726 456 215, 
695 244 644.

Polecamy także kuligi zimowe. Wszystko na temat zimy 
na naszej stronie www.istebna.eu w zakładce WARUNKI 
NARCIARSKIE i Oferty Turystyczne.

Ocena przebiegła w 3 etapach. W pierwszym etapie człon-
kowie jury zostali podzieleni na trzy drużyny. Po zsumowaniu 
wszystkich punktów wybrano do �nału 16 ciasteczek. W eta-
pie 2 już indywidualnie oceniano �nałową grupę ciasteczek. 
Po kilku godzinach ocen i burzliwych dyskusji udało się wyty-
pować ciasteczka, które uzyskały  najwięcej punktów. 

21 grudnia w Restauracji „Dolce Vita” w Ustroniu o godzi-
nie 16.00 rozpoczęła się �nałowa Gala, na której nie zabrakło 
oczywiście uczestników konkursu, którzy mogli w Świątecz-
nej atmosferze skosztować wypieków innych osób oraz po-
dzielić się swoimi przepisami. Gościem specjalnym był Pan 
Remigiusz Rączka, który wręczył swoje wyróżnienie, a zwy-
czaje świąteczne w górach przybliżyły panie Aneta Legierska 
i Elżbieta Polok z GOK Istebna i Dorota Kochman ze Strumie-
nia, która opowiadała o ciasteczkach na Śląsku Cieszyńskim.

Wyniki ogłosili Prezes Stowarzyszenia Pan Jerzy Szalbot i 
Dyrektor biura Pani Dominika Tyrna.

Wśród uczestników znalazła się także przedstawicielka 
Trójwsi Beskidzkiej, która otrzymała wyróżnienie za swoje 
wypieki. Były to „PIERNICZKI MOJEJ PRAMATKI Z LUKREM Z 
LEŚNYCH JEŻYN” – pani Magdaleny Skurzok z Jaworzynki 
Zapasiek. Wyróżnienie w jej imieniu odebrała mama pani 
Danuta Skurzok. 

Oprac. na podst. cieszynskakraina.pl foto: mkfoto.com.pl
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Jankowe zolety 
Mróz na polu dzierżół fest, mieszióńcziek nastowoł, tóż matka 

gwarżóm tacikowi, kierzi przi nolepi nabijali tabakym do  szczow-
niczki, żie kludzi szie ku Godnim Świyntóm, tóż pram by patrziyło 
skosztować mało nielwiela cziegoszi lepszigo. Uznali żie browek je 
uż pieknie wyfutrowany, tóż napytajóm masorza na strzodym po 
Barbórce i  bedzie zabijaćka z gościnóm. 

I tak szie stało. We strzodym matka wczias rano odewrzyli oczi, 
a zanim jednóm nogóm stanyli na delinach tóż poros szie przeżeg-
nali coby szie też w chałupie calutki dziyń przi tej zabijaczcie wszie-
cko darziło. Potym szie pieknie poczosali, na głowym dali czepiec i 
zapastyrzyli szie do każdowej szatki, kieróm zawiązali pod karkym. 
Zatopili pod blachóm suchymi karkośkami, kiere dowiyźli ociec na 
ra�oku z lasa. We wszieckich garcach warziła szie uż woda do opa-
rzynio porosziacka. Na godzinach pizło  pram sześć, a tu szie dźwiy-
rze odewrzyły bo prziszli masor Jura spod uboćki.

Matka, kiero siedzieli w kóntku na szyrokucenej stolicy  i szty-
rzóma zymbami przegryzali kónsek cziornego chlebićka a pod 
nosym spiwali godzinki, pozdrzyli jednym okym, a poroz hokli! 
jej to szie nóm to bedzie dziśka darzić, bo masor prawóm nogóm 
przekroczili próg. Chwała Bogu. Matka kiero uż wszieckigo dobrze 
nie dowidzóm, to szie poroz spytali masorza - Jura, a kieryż to też 
stebóm doszieł,  na Janko spod lasu, nale psyka koczki kany kie-
ro, dyć bedzie mu trza nogi popiołym posypać, niewidziałach go 
u nas ze sztyry roki podudrali pod nosym. Na wiycie,  wziónech 
go, bo bedzie mi pómogoł- powiado masor-  je pram przidzóny z 
wojska na orlap, wybrusił mi wsziecki norychta, kiere móm w taśce 
ku zabijaczce, szikowny s niego pachołek.

Dość tego rzóndynio, chytómy szie roboty, masor wyjyni s taśki, 
browek, porwózek, wlyźli do chlywka, zawrzyli za sebóm dźwiyrka, 
a my wsziecy pocziuwómy czi szie im w chlywku podarzi, czujymy 
jako prosiacko z masorzóm gónióm, naróz, bync, dobrzie go jisto 
ogusili, bo prostacko padło. Tacik czakali usz z laworym do kierego 
szie loła świńsko krew kieróm my dziecka fyrdlali  drzewianóm ro-
gulkóm, a kieróm uónskigo roku tacik wystrugali z naszigo kryzba-
na. Prosziacko było sziumne, miało z półdrugo metra, rozdwa go 
trzo chłopi chynyli na bukowe klyncziary, na kierych masor uoparził 
skórym, kieróm potym pomalućku  sjimoł, coby sni  było porym 
grajcarów, dy jóm tata  zaniyśli na piłym  na spynd kany brali skóry 
za piynióndze. Nie oparził jyny szkuciny na świńskim karku, bo tóm 
wdycki tacik dowali oswe, robili se sni pyndzel do golynio, kierym 
szie w niedzielym rano  przed zdrzadłym golili.

W izbie na tragarzu wbity był wdycki wielkucny żielazny hok, 
na kierym wieszowało szie zabitóm świniym, coby jóm rozebrać. 
Tak też było i u matki. Wisiała na żielaznym tragarzu głowóm dołu. 
Masor poczón jóm rozbiyrać. Matka pilnowali coby szie przyzdrżyć 
czi też szpyrka je hrubo jako czeski kancynoł.  No, powiadajóm - 
musiała Zuza dobrze prosiacko futrować, dy tu szpyrka na piynć 
palców. Rozbiyrane kónski donoszali ociec do koryta, kiere za 
austryjacki wojny wydłubali z buka do kierego pierón udrzył po-
wiadajóm matka, kiero usz kole blaszi szie oblizowali. Do piekar-
szczoka wchynyli usz bachora, do kierych trzycielinym mieli przy-
rychtowanóm, sparzili jóm mlykym. Poroz też warzili podgralinym, 
kieróm Hanka po chałupach roznoszała.

Przi zabijacce wdycki musiała być prawdziwo gościna. Wszie-
ckich kierych napytali matka na gościnym, pomaluczku szie sklu-
dzali. Tacik ich witali malućkóm półkóm warzonki kieróm dzierżeli 
w jabłónkowskim achtliczku, wdycki na jednóm i drugóm  nogym, 
coby nie chromać.

Doszli potkowie z doły, Jano i jego baba Marynka z  Gliniane-
go, aji prziszli ujec Paweł z ciotkóm Zuzóm, kiero była wielkóm 
bogoczkóm, nó ji Jozef kiery mioł jyny jednóm nogym. Wsziecich 
naskludzało szie kole piyńćjadwacet. Wsziecy byli szimnie wy-
rychtowni,  posziodali za stołym na szyrokucnej stolicy i na żyd-
loczkach. Na takóm gościnym czakało szie calutki rok. Jak matka 
uwrzyli trómbym w kierej piykli bachora na kierych szie sziumno 

czierwiynutko skóreczka przipykła, to też to zawóniało, to szie mi 
te bachora udały, pochfolili szie sami. No tóż wsziecy też poczyni 
chwolić jako to z matki dobro gaździno, w izbie tak jyny źwińczi. 
Tacik polywajóm warzónkym z achtlićka, jynzyki szie wszieckim 
rozwiónzały. Hanka, kiero roznoszała podgarlinym po placu roz-
dwa szie uwinyła i przysmyciła ku chałupie. Była przi zabijacze 
szimnie wyoblykano wycziosano, lica miała czierwiyniutki, piekne, 
miała wielki pobiyr. Jankowi spod uboćki kiery prziszieł pomogać 
przi zabijacce też szie fest mu od downa podoboła.

Matka hokli coby se też wziyna z rechli łyżkym, a siedła ku sto-
łu i skosztowała jako te bachora szie  wydarziły.  Hanka kiero pram 
szła ku rechli po łyżkym tak jakosi nieopaternie  stanyła kole pieca 
na delinkym na kierej cosi przi zabijace musiało być niechane i jako 
była dłógó  lizła sebóm na deliny, tak jyny zgrusiało. Naroz wsziecy 
szie dziwajóm a Hanka wylynkano chyciła sie za nogym, kieróm se 
jisto wykrzóńciła. Musziało jóm fest zaboleć bo chyciło jóm w karku, 
matka poroz   uznali, że hycił jóm przy tej boleści wrzód. Rozdwa 
zzo stołu szie wycziorbali na przedgórzi, kany  mieli na wachówce 
mieli nazbieranego kosztyfołu, porwali go zzo krokwi, rozda natłókli 
wielkucnym toporzyskym, zebrali pajyńczynym zzo obrazów kiero 
nie była omiecóno i  przyłożili poroz na Hańcinóm nogym. A ciotka 
Zuza kiero była bogoczkóm poleciała za stodołym i doniysła szkuci-
nym zzo lewego ucha psa,  chynyła do ni spod pieca  3 wóngliczki i 
poczyni Hankym kadzić. Jak szie  Hanka uż spamiyntała, masor, kie-
rymu ty babski  rygoły szły na nerwy, powiado:

baby na dyć na nogym nejlepi będzie jak szie podziwo Janko, 
dy je morowy chłop, niech jóm tak do kumory chynie, a  nóm trza 
w kóncu po tej robocie po półce wypić. Jankowi nie trzeba było 
dwa razy rzóndzić. 

Porwoł  Hankym  z delin, wzioń na rynce i zanios do kumo-
ry, doł na stróżiok kiery był nabity, nowiutkóm słómóm. Hanićko! 
Powiado dyć się nie starzej, jo ci nożiyćkym wykrzóncónóm zło-
patrujym. Ale tela mosz na sebie tych darymnych mazalónek, żie 
ani człowiek nie wiy kany ta twoja biydno noga, poczón ji sebly-
kać, nejpryndzy fortuszek, potym, fortuch a jak zaczón seblykać 
nogawićki kiere były dłógucne na dwa metry, tóż dziepro dozdrzył 
Hańcine nogi i tóm jednóm kiero jóm miała boleć. Janko poczón 
nogym opatrować tak długo żie sie wros s Hankóm doczkali wy-
chodu słoneczka. Był rod, żie przi zabijace wydarziły mu szie aji  
pyrszi zolety. Może by wiycie żodyn o nich ani nie wiedzioł, ale 
dych jo szła na sumym do kościoła tóż Hańcino mać gnali ku chału-
pie i powiadali żie  uż w połazy majóm snymby, paterek uż z kaza-
telnicy oznamowali ogłoszki, żie Janko spod uboczki a Hanka spod 
żłobu bedóm mieć wieszielisko w mięsopuście. Zabijaczka szie im 
podarziła, jisto jyny tymu, żie masor rano wczas próg przekroczył 
prawóm nogóm  tak uznali tacik, kierzi  jednako ni mogli przebo-
leć, że szie to im nie przitre�ło.                                   Małgorzata Kiereś

Paweł Dragon, Zabijaczka, olej na płótnie 1980r.
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„Na styku dwóch światów”
07.12. 2016 r. w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego 

w Wiśle odbył się wernisaż wystawy Na styku dwóch światów – 
transformacja koronki koniakowskiej i teneryfowej, będący jed-
nocześnie podsumowaniem projektu o tymże tytule, którego 
koordynatorem była Agnieszka Macoszek, etnolog muzeum. 

– w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy, w Muzeum Miej-
skim w Żywcu, Cieszyńskim Ośrodku Kultury oraz Muzeum 
Beskidzkim im. A. Podżorskiego  w Wiśle. Na wystawie, na 
przykładzie trzech twórczyń – Marty Legierskiej, Marii Mi-
chałek oraz Beaty Legierskiej - zaprezentowany został proces 
przemian dokonujący się w dziedzinie koronczarstwa.

Marta Legierska z Koniakowa prezentuje najstarsze przy-
kłady koronki heklowanej (robionej na szydełku). Jest przy-
kładem koronczarki, której prace są bogactwem motywów 
zdobniczych, w jej różiczkach matematyka łączy się z estety-
ką, gdyż każdy motyw jest inny, a ogromną sztuką jest scale-
nie tej różnorodności w harmonijny kształt. Maria  Michałek,  
nieżyjąca już twórczyni z Istebnej Andziołówki, zasłynęła w 
lokalnej społeczności, między innymi umiejętnością robie-
nia czepców na koluszku. Beata Legierska łączy obie formy 
sztuki w iście mistrzowskim wydaniu, nadając nową jakość 
koronce współczesnej, urastającej w jej wykonaniu do rangi 
dzieła sztuki. Podstawą jej warsztatu jest starodawny kwio-
tek, który przetworzony przez artystkę staje się autorską pra-
cą. Koronczarka ta zmienia myślenie o różiczice, jej prace nie 
mają wymiaru jedynie praktycznego, ale są podniesione do 
rangi dzieła, gdyż zawsze oprawione i powieszone na ścianie 
nabierają nowego znaczenia. Trzeba zaznaczyć, iż jest pre-
kursorką robienia koronkowych obrazów i już w 2008 roku 
ze skrupulatnie ułożonego łańcuszka powstały pierwsze 
kwiaty – maki, tulipany jej autorstwa. 

Twórczość koronczarek można obejrzeć do połowy 
stycznia na wystawie w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżor-
skiego w Wiśle.

Agnieszka Macoszek

Do�nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Działania projektu koncentrowały się głównie na prze-
prowadzeniu warsztatów oraz wystawie i opracowaniu do 
niej folderu. Wymagało to sporo pracy naukowej, nad którą 
pieczę objęła etnograf Małgorzata Kiereś – kierownik Muze-
um Beskidzkiego. Warsztaty trwały od czerwca do paździer-
nika obejmowały koronkę koniakowską oraz koronkę tene-
ryfową, znaną potocznie jako robienie na koluszku. Uczest-
niczyły w nich panie, które pełne pasji cierpliwie poszerzały 
swoje umiejętności ale również duża grupa turystów, chcą-
cych doświadczyć kultury naszej ziemi. Na spotkania przy-
chodziły całe rodziny i o dziwo nie brakowało wśród nich 
tatusiów, którzy wytrwale zgłębiali tajniki robienia łańcusz-
ka razem ze swoimi dziećmi. W sumie w warsztatach wzięło 
udział około 100 osób.

Efekt pracy nad projektem to ekspozycja, która prezento-
wana była kolejno w czterech ośrodkach wystawienniczych 

Konkurs na „Świąteczne ciasteczka 
z Trójwsi” rozstrzygnięty
14 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Istebnej odbyło się rozstrzygnięcie I konkursu na „Świąteczne 
Ciasteczka z Trójwsi”. Jury w składzie: Elżbieta Legierska – Nie-
wiadomska - dyrektor Ośrodka,  Artur Kupczyk z Jaworzynki – 
kucharz,  Renata Bielesz z Agroturystyki „Na Połomiu” z Isteb-
nej oraz Sylwia Krębuszewska – Kozieł z Cukierni „Gałuszka” z 
Żywca miało nie lada wyzwanie, by wybrać najlepszy wypiek.

Do konkursu zgłosiło się aż 25 uczestniczek z Jaworzynki, 
Istebnej i Koniakowa. Każda z nich dostarczyła 1 talerz lub 
tacę drobnych ciasteczek. Ku miłemu zaskoczeniu rodzaj 
ciasteczek, ich wygląd, a przede wszystkim smak się nie 
powtórzył. Panie napiekły pierniczki, orzechowe składań-
ce, przekładane, orzeszki, rogaliki orzechowe i waniliowe, 
„koci oczka” z marmoladą, babeczki, kruche, bakaliowe na 
opłatku, drożdżowe z marmoladą, przekładanki piernikowe, 
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półksiężyce z lukrem, ciasteczka ze szpyrek, czekoladowo-
-pomarańczowe, ule, świeczki wigilijne. Wypieki zdobione 
przepięknie i rozmaicie były różnorodne, jedne bardziej 
tradycyjne, drugie mniej. Młodsze cukierniczki starały się 
przemycać  w swoich przepisach bardziej innowacyjne sma-
ki, stąd pojawiły się pomarańcze, masy budyniowe, kawałki 
czekolady, gałka muszkatołowa, czy kajmak, a sędziwsze ku-
charki wierne najstarszym, tradycyjnym prostym formom i 
przepisom proponowały rogaliki, czy półksiężyce.

Jury oceniało smak, estetykę wykonania oraz sposób 
podania. Ostateczny wybór był bardzo trudny, ale udało się 
wyłonić zwyciężczynie.

Zwyciężczyni Konkursu - Genowefa Kukuczka z Koniakowa

I nagroda przypadła Genowe�e Kukuczce z Koniakowa 
za ciasteczka z marmoladą tzw. „koci oczka”, II nagroda Da-
nucie Dragon z Jaworzynki za orzechowe składańce i III na-
groda Krystynie Kukuczce z Istebnej za ule. Jury dodatkowo 
przyznało 2 wyróżnienia Bogusławie Wawrzacz z Jaworzynki 
za ciasteczka ze „szmolca” i Barbarze Juroszek z Istebnej za 
czekoladowo-pomarańczowe ciasteczka. Z kolei Pani Sylwia 
z Cukierni „Gałuszka” wyróżniła również Mariolę Czyż z Isteb-
nej za bakaliowe babeczki na opłatku i Martę Wolny za roga-
liki waniliowe. Panie na podium otrzymały nagrody pienięż-
ne w wysokości 400, 300 i 200 zł za I, II i III miejsce. Wszystkie 
uczestniczki zostały obdarowane produktami z �rmy MOKA-
TE oraz kalendarzami promocyjnymi Ośrodka Kultury.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, 
gratulujemy pomysłów i umiejętności i już dziś zapraszamy 
za rok. 

Lucyna Ligocka – Kohut

Konkurs na Oryginalną Kobietę 
Śląska Cieszyńskiego 2016
Połowa grudnia to czas, kiedy Gminny Ośrodek Kultury 

w Istebnej rozpoczyna konkurs na Oryginalną Kobietę Ślą-
ska Cieszyńskiego 2016, który będzie trwał od grudnia br. do 
marca 2017 r. Będzie to V jubileuszowa edycja. 

Konkurs składa się z dwóch etapów i w pierwszej kolej-
ności zostaje wybierana Złota Piątka, gdzie w szeregach w 
2015 roku były dwie kandydatki z Trójwsi tj. Iwona Kona-
rzewska z Istebnej, Łucja Michałek z Jaworzynki oraz Sylwia 
Grzebień z Rudnika, Urszula Szafarczyk – Warchoł z Zebrzy-
dowic i laureatka Marzena Pankiewicz z Pogwizdowa, o 

której pisano w zgłoszeniach 
tak: mężatka i mama 16-sto-
letniej córki, od 24 lat pra-
cuje w szpitalu w Cieszynie 
jako pielęgniarka. Ukończyła 
liceum medyczne, licencjat 
pielęgniarstwa, mgr promocji 
zdrowia, w 2014 r. uzyskała 
tytuł specjalisty pielęgniar-
stwa chirurgicznego. Działa 
na rzecz pielęgniarstwa w 
Beskidzkiej Okręgowej Iz-
bie Pielęgniarek i Położnych. 
Jest wspaniałą koleżanką, na 
którą zawsze można liczyć, 
a dodatkowo motywuje nas 
w pracy, by podnosić kwali-
�kacje. Dodaje nam otuchy i 
energii w trudniejszych mo-
mentach. Mała wzrostem, 

wielka duchem. Filigranowa, piękna kobieta z niezwykłym 
temperamentem. Delikatna, subtelna, emanujące ciepłem 
jednocześnie konsekwentna, ambitna i wymagająca. Wzór 
dla wielu. Kreatywna i zaangażowana w pracę. Potra� go-
dzinami wisieć na słuchawce telefonu, aby znaleźć miejsce 
dla bezdomnego pacjenta. Dusza towarzystwa, organiza-
torka wielu, udanych, znakomitych konferencji.…Nigdy nie 
odmawia pomocy, jest uczynna, miła otwarta na ludzi, za-
wsze, ale to zawsze uśmiechnięta. Dzisiaj mało jest takich 
ludzi. Jest również bardzo elegancką kobietą. Będąc w szpi-
talu byłam pełna podziwu z jakim szacunkiem i cierpliwoś-
cią odnosi się do innych.

Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze 
Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wi-
zerunku, wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może 
być każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, 
żona, córka, siostra, pani domu, bizneswoman, działacz-
ka społeczno-kulturalna, która jest na swój sposób inte-
resująca i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artyst-
ka, lubiąca się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiech-
nięta, miła, otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli 
oryginalna. 

Marzena Pankiewicz, Kobieta 
Oryginalna Śląska Cieszyńskie-
go 2015
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Zgłoszenia kandydatek można dokonywać na podstawie 
formularzy zgłoszeniowych w terminie od 15 grudnia 2016 
do 31 stycznia 2017. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą 
elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji 
papierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone oso-
biście do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz do siedziby 
najbliższego ośrodka Kultury twojego miejsca zamieszkania 
na terenie Śląska Cieszyńskiego.

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Zło-
ta Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2016. O 
nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń 
złożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie 
ich pro�lu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety 
Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2016. Wyboru Złotej Piąt-
ki i spośród nich  Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 
2016 dokona kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Ho-
rowska  Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Woj-
ciech Tatka- Dyrektor Portalu Śląska Cieszyńskiego WWW.
ox.pl, Natasza Wysocka - Zastępca Redaktora Naczelnego 
portalu www.beskidzka24.pl, Lucyna Ligocka – Kohut - Ko-
misarz Konkursu z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

 W terminie od 17 lutego do 7 marca 2017 odbędzie 
się głosowanie internautów na portalu ox.pl, na swoją 
faworytkę wyłonioną do Złotej Piątki.

 Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyń-
skiego 2016 otrzyma statuetkę wykonaną przez mgr Justy-
nę Łodzińską na Finałowej Gali 11 marca 2016 r. podczas 
IX Pokazu Mody Anny Drabczyńskiej z Okazji Dnia Kobiet w 
Istebnej w Hotelu/ Restauracji „Złoty Groń” w Istebnej.

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!

Formularz zgłoszeniowy

Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2016 
wybieram 

Panią ……………………………………………………

Swój wybór argumentuję:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:

……………………………………………………………

*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. 
Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.

Także i w tym roku chcemy uhonorować wyjątkową 
mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanów się, która ko-
bieta lub koleżanka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłosze-
nie. Może to zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę, iż zamie-
rzeniem konkursu jest wyłonienie ciekawych Pań spośród 
naszego otoczenia i mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń 
będzie z Gminy Istebna. Dlatego nie czekaj tylko wypełnij 
formularz i prześlij do nas.

Szczegóły na stronach: WWW.istebna.eu; WWW.ox.pl, 
WWW.beskidzka24.pl  lub pod nr tel. 33 855 62 08

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut 

Gratulacje dla Naszych – LIGAWKI 2016
W dniach 3-4 grudnia 2016 r. w Muzeum Rolnictwa im. 

ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu miał miejsce XXXVI 
Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimie-
rza Uszyńskiego. Współorganizatorami byli Starostwo Wy-
sokomazowieckie oraz Para�a pw. Trójcy Przenajświętszej w 
Ciechanowcu. Patronat nad imprezą objęli Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Podlaski i Marszałek 
Województwa Podlaskiego.

To największe wydarzenie tego typu w Polsce oraz Euro-
pie, które w tym roku zgromadziło 141 uczestników z Podla-
sia, w tym z terenów pogranicza białoruskiego i litewskiego, 
Mazowsza, Warmii i Mazur, Kurpi, Wielkopolski, Lubelszczy-
zny, Beskidu Śląskiego, Podhala, Kaszub oraz z zagranicy – z 
Białorusi, Ukrainy i Litwy.

Weszło już do zwyczaju, że Konkurs każdego roku od-
bywa się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w pierwszą 
sobotę i niedzielę grudnia. Można wtedy zobaczyć i usły-
szeć dawne instrumenty pasterskie i tradycyjne melodie. 
Jest to jedna z nielicznych imprez kulturalnych w naszym 
kraju pielęgnująca stare tradycje polskiego ludu i polskiego 
chrześcijaństwa, zachowana prawie w nieskażonej postaci. 
Trzydzieści sześć lat istnienia Konkursu uratowało od zapo-
mnienia muzykę pasterską oraz unikatowe instrumenty. W 
XXXVI Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich wzięli 
udział instrumentaliści grający na mazowiecko-podlaskich 
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ligawkach, góralskich trombitach, kaszubskich bazunach, 
rogach oraz innych instrumentach pasterskich. W tym roku 
mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć dźwięk dud białoruskich.

W jury tegorocznego Konkursu zasiedli: dr Tomasz Czer-
wiński - etnograf, nauczyciel akademicki, absolwent Katedry 
Etnogra�i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego; dr Artur Gaweł – Przewodniczący Jury - etnograf, Dy-
rektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie; 
mgr Jacek Jackowski - muzyk i muzykolog z Instytutu Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; Andrzej Klejzerowicz 
- wieloletni uczestnik i laureat Konkursu Gry na Instrumen-
tach Pasterskich; mgr Anastasiya Niakrasava – etnomuzyko-
log z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przesłuchania rozpoczęły się od występów najmłodszych 
dzieci grających na ligawkach, po nich dzieci starsze do 16 
lat oraz dorośli w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 64 
oraz seniorzy. Drugi dzień imprezy rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w muzealnym kościele pw. Wszystkich Świę-
tych, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Antoni Dydycz. Po Mszy Św. nastąpiły krótkie prezentacje 
instrumentów i zespołów przybyłych na konkurs. Dyrektor 
Muzeum Dorota Łapiak dokonała otwarcia podsumowania 
XXXVI Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Ka-
zimierza Uszyńskiego. Najważniejszym punktem tego dnia 
było ogłoszenie wyników Konkursu. Laureaci I-go, II-go i III-
go miejsca z każdej kategorii otrzymali dyplomy.

• Kategoria Trombity – dzieci: III nagroda Wiktoria Grusz-
ka z Koniakowa,

• Kategoria Rogi Pasterskie – dzieci: Wyróżnienie Wiktoria 
Gruszka z Koniakowa,

• Katergoria Trombity – dorośli: I nagroda Tadeusz Rucki 
z Koniakowa, zaś wyróżnienie w tej kategorii zdobył Janusz 
Macoszek z Istebnej,

• Kategoria Rogi Pasterskie – dorośli: II nagroda Tadeusz 
Rucki z Koniakowa, zaś III nagroda Janusz Macoszek z Isteb-
nej,

• Kategoria Inne Instrumenty Pasterskie - dzieci do lat 
16 – wyróżnienie Faustyna Gwarek z Koniakowa i Wiktoria 
Gruszka z Koniakowa,

• Kategoria Inne Dorośli - II nagroda Janusz Macoszek z 
Istebnej i wyróżnienie Marzena Suszka z Koniakowa.

Gratulacje!             Tekst i foto: muzeumrolnictwa.pl

Zbigniew Wałach laureatem 
V Ogólnopolskiego Konkursu 
na Budowę Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu
Zbigniew Wałach, muzyk, kompozytor i budowniczy in-

strumentów został laureatem prestiżowej nagrody V Ogól-
nopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów 
Muzycznych w Szydłowcu ogłoszonego w kwietniu 2016 roku. 

Zbigniew Wałach odbiera nagrodę

W Jury konkursu zasiadali najwybitniejsi etnomuzykolo-
dzy z różnych ośrodków naukowych w kraju oraz specjaliści 
z dziedziny polskich instrumentów ludowych: prof. Ewa Dah-
lig – Turek, prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, dr 
Aneta Oborny i Piotr Piszczatowski. Sprawdzane było zarów-
no brzmienie instrumentów, jak i jakość wykonania i walory 
estetyczne. Gajdy wykonane przez Zbigniewa Wałacha zdo-
były II miejsce w kategorii: „Ludowe instrumenty muzyczne”. 

9 grudnia w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycz-
nych w Szydłowcu miało miejsce otwarcie wystawy pokon-
kursowej „Warsztat, materia, dźwięk”  połączone z uroczy-
stym rozdaniem nagród laureatom. 

Zbigniewowi Wałachowi serdecznie gratulujemy presti-
żowego wyróżnienia!
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REGULAMIN KONKURSU
„XVI ZIMOWYCH ZAWODÓW FURMANÓW”

Istebna 2017 
Czas i miejsce: 22 sty-

czeń 2017 r. w Istebnej 
Zaolzie, godz. 11.00

Zapisy startujących w 
biurze zawodów od godz. 
10.00

Cele konkursu: Prag-
niemy, aby konkurs ten 
docenił trudną i niebez-

pieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją 
naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym ( para 
koni, dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie. 

- Przejazd do drewna stosowego
- Załadunek drewna stosowego 1 mp ( około 500 kg 

drewna świerkowego )
- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka .pomiędzy 

drzewkami. Za ominięcie więcej niż jednej przeszkody bę-
dzie naliczonych 10 sekund karnych, a za ominięcie więcej 
niż jedną dyskwali�kacja.

- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w 
ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza 
linię będzie naliczonych 10 sekund karnych. Podczas rozła-
dunku drugi furman ma za zadanie trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się  czas przejazdu. Po-
miar czasu mierzony będzie elektronicznie.

2. Siła uciągu ( jeden koń )
 Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję �zyczną ko-

nia i umiejętność furmana. 
- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możli-

wością startu/ruszenia konia z miejsca w czasie do 1 minuty.
- Koń będzie ciągnął drewno o masie około 500 kg drew-

na świerkowego w max. czasie trwania konkurencji 1 minu-
ty. Zawodnik po przygotowaniu konia na stanowisku daje 
znać ręką sędziemu, że jest gotowy do startu. 

W całej konkurencji liczy się czas przejazdu. Pomiar 
czasu mierzony będzie elektronicznie.

U W A G A !!!
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odby-

wają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania 
batów i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką 
lub inną częścią garderoby. Będzie to groziło elimina-
cją uczestnika z zawodów. Obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu przez zawodników, w przypadku 
stwierdzenia nietrzeźwości zawodnik zostaje usunięty 
z listy uczestników. W przypadku złamania regulaminu 
będą przyznane dodatkowe punkty karne lub zawodnik 
zostanie wykluczony z zawodów. Opuszczenie terenu, 
na którym odbywają się zawody jest automatycznym 
wykluczeniem z zawodów. Na terenie zawodów organi-

zator zapewnia opiekę lekarza weterynarii posiadające-
go prawo wykonywania zawodu.

W zawodach mogą brać udział konie pracujące w la-
sach mające nie mniej niż 5 lat. Zawodnik jest zobowią-
zany do przedłożenia pisemnego poświadczenia orga-
nizatorom wieku konia biorącego udział w zawodach. 
Zawody odbywają się na terenie utwardzonym i płaskim. 

PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STRO-
JU GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH

Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, Tel. 033 855 62 08 do 
18 stycznia w godz. 8.00 – 15.00

Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, 
Koniakowa na rok 2017
Tradycja wydawania kalen-

darzy na Śląsku Cieszyńskim jest 
długa - z roku na rok wydawni-
ctwa są bogatsze, piękniejsze, 
obszerniejsze. To okazja by zapo-
znać się z twórczością lokalnych 
ludzi pióra, poruszyć ważne 
kwestie historyczne, jak i pod-
sumować to, czym żyliśmy przez 
ostatni rok. Końcem 2016 roku 
ukazał się Kalendarz z Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa na 
rok 2017. W tym wydaniu znaj-
dziemy kolorowe zdjęcia i więcej tekstów niż kiedykolwiek. 

Bez wątpienia ważnym wydarzeniem w Trójwsi w minio-
nym roku były Światowe Dni Młodzieży. Relację z przeżycia 
tego czasu napisał do kalendarza m. in: bp Antoni Krótki OMI, 
który pracuje w diecezji Churchill-Zatoka Hudsona i wraz z 
grupą Eskimosów przyjechał do Jaworzynki by potem wziąć 
udział w święcie młodzieży w Krakowie. Nie obyło się bez 
przygód i szoku kulturowego, który biskup opisuje w swo-
jej relacji. Relacje z ŚDM zapisali również: Joanna Michałek 
(wolontariuszka ŚDM), Marta Faix – Czopińska (mieszkanka 
Krakowa), Kinga Patyk (młoda uczestniczka ŚDM). 

Rok 2016 przeszedł do historii, lecz w kalendarzu znaj-
dziemy także nawiązania do czasów znacznie dawniejszych. 
Pani Małgorzata Kiereś, etnograf, dyrektor Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle w tym wydaniu kalendarza pochyla się nad 
zapiśnikami Józefa Motyki „od Wochterki”, które pokazują jak 
wyglądało życie góralskiej rodziny z Zapasiek na przełomie 
lat 1945 – 1989. Przeczytamy również o historii pierwszego 
wodociągu w Istebnej i rodzinie Szpryngutów opisanej pió-
rem Gustawa Szepke. O tym, jaka jest kondycja istebniań-
skiej gwary wśród młodzieży ciekawie pisze młoda polonist-
ka Faustyna Pressel w artykule „Gwara Trójwsi Beskidzkiej 
– re�eksje, nadzieje, obawy”. 

W kalendarzu znajdziemy także tekst Andrzeja Suszki, 
który pisze o koronce koniakowskiej w �lozo�cznym ujęciu 
– odnosząc się do uniwersalnych kategorii piękna, nawią-
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ROZKŁAD ZAJĘĆ NASH FITNESS 
CLUB W JAWORZYNCE

PONIEDZIAŁEK
9.00 – Zajęcia dla osób początku-
jących, mające na celu poprawę kondycji �zycznej, zwiększenie 
zakresu ruchomości w stawach oraz poprawę samopoczucia, 
które daje nam czynne uprawianie sportu. Ćwiczenia są proste, 
dostosowane do możliwości osób uczestniczących w tych zaję-
ciach. 
16.00 – AEROBIC – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej 
na Zaolziu
18.00 – AEROBIC TBC
Dynamiczne ćwiczenia aerobowe. Działamy na całe ciało z uży-
ciem hantli, gum, piłek z obciążeniem, dużych piłek i stepów
WTOREK 
17.45 – PILATES
Zajęcia dla każdego, szczególnie dla osób z problemami kręgo-
słupa. Ćwiczenia rozciągające nie obciążające stawów. 
19.00 – TABATA
Trening interwałowy, bardzo dynamiczne zajęcia mające na celu 
poprawę wydolności naszego organizmu. 
ŚRODA 
9.00 – AEROBIC DLA KAŻDEGO
CZWARTEK 
18.00 -  AEROBIC – Zajęcia prowadzone na trampolinach
PIĄTEK 
16.30 – MODELUJEMY
Ćwiczenia na mięśnie brzucha, nóg i pleców.
WEJŚCIE Z KARNETEM – 10 ZŁ., WEJŚCIE BEZ KARNETU – 15 ZŁ. 
kontakt: 501 509 047

PUBLIKACJE DOSTĘPNE W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W ISTEBNEJ

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

zując do mistyki i znajdując porównanie nawet do mandali 
buddyjskich czy rozety gotyckiej. Artykuł sprawi, że spojrzy-
my na „kóniokowski rózićki” w zupełnie nowy sposób! Z kolei 
wielbiciele poezji, jak co roku z przyjemnością zatrzymają się 
przy stronicach z wierszami Moniki Michałek i Cecylii Suszki. 

Współwydawcami kalendarza są : Związek Podhalan Od-
dział Górali Śląskich w Istebnej i Stowarzyszenie Kulturalno 
– Oświatowe Na Groniach. Można go nabyć m. in. w Sklepie 
Góralskim w Koniakowie, w kiosku w Istebnej Centrum i w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w cenie 15 zł. Z całą 
pewnością jest to pozycja, która obowiązkowo powinna się 
znaleźć na półce każdego miłośnika regionu.             BJ

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
Serdecznie zapraszamy na comiesięczne Warsztaty 

Artystyczne, które będą organizowane w każdy ostatni 
piątek miesiąca w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 
Zajęcia będą odpłatne w cenie 20 zł od osoby. Ilość miejsc 
ograniczona max 15 osób. Prosimy o zgłoszenia w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Istebnej pod nr tel. 33 855 62 08.

Zajęcia pod okiem Grażyny Haratyk odbywać się będą 
w następujących terminach:

27 stycznia 2017 godz. 16.00 - 18.00 - technika decoupage
24 lutego 2017 godz. 16.00 - 18.00 - tematyka wielkanocna
31 marca 2017 godz. 16.00 - 18.00 - tematyka wielkanocna
28 kwietnia 2017 godz. 16.00 - 18.00 - bibułkowe kwiaty
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WARSZTATY KORONKI 
KONIAKOWSKIEJ DLA DZIECI
Prowadzący: Mariola Wojtas
Miejsce: SP 2 Koniaków Rastoka  

Termin: 13 i 27 styczeń, 10 i 24 luty, 10 i 24 marzec

ZAJĘCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550

(wejście na trening od strony płacy zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana
Kontakt: 505 128 906
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Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Termin: każde wtorki i piątki w godz. od 16:30 do 
18:00

Kontakt: judoistebna@gmail.com

VIDESowe Oratorium dla dzieci – 
świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program wy-

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

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

ZAJĘCIA STAŁE w Gminie Istebna
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ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

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

l Sport l Sport

42. Międzynarodowy Bieg Narciarski  
„O Istebniański Bruclik”

5 luty (niedziela)
Trasy narciarskie na Kubalonce

Kategoria Rocznik Dystans Godzina 
startu 

Dziewczynki do klasy II 2008 i młodsze 500 m 9:45 

Chłopcy do klasy II 2008 i młodsi 500 m 9:45 

Dziewczynki kl. III - IV 2007 - 2006 1000 m 10:00 

Chłopcy kl. III - IV 2007- 2006 1000m 10:00 

Dziewczyny kl. V - VI 2005- 2004 2500 m 10:00 

Chłopcy kl. V - VI 2005- 2004 2500 m 10:00 

Dziewczyny - gimnazjum 2003 - 2001 3000 m 10:30 

Chłopcy - gimnazjum 2002 - 2001 3000 m 10:30 

Kobiety 17 – 25 lat 2000 - 1992 5 km 11:00 

STYCZEŃ

14.01. -    XXIII Bal Góralski  - Ośrodek Narciarski Złoty Groń 
(dolna stacja); org. Zespół Regionalny Koniaków
18.01. – Klub Literacki i Dyskusyjny Klub Książki – GOK Isteb-
na godz. 17:00
22.01. XVI Zimowe Zawody Furmanów; Istebna Zaolzie; 
GOK Istebna i Nadleśnictwo Wisła; godz. 11:00
27.01. – Warsztaty artystyczne; zajęcia odpłatne; GOK Isteb-
na godz. 16:00
28-29.01. – Bieg na Igrzyska; Istebna Kubalonka; www.pzn.pl
do 30.01. – Wystawa Fotogra�czna Jana Sikory z Trzyńca 
„Beskidy przed pół wiekiem”; GOK,PIT i BP Istebna

  

LUTY

03-05.02 – Narciarskie Eventy Milki na Złotym Groniu
05.02. - 42. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański 
Bruclik” – trasy biegowe Istebna Kubalonka; godz. 9:45
11-12.02. – Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzików; trasy 
biegowe Kubalonka; www.pzn.pl
14.02. – Noworoczne Spotkanie Seniorów w Istebnej – remi-
za Ochotniczej Straży Pożarnej
15.02. – Noworoczne Spotkanie Seniorów w Jaworzynce – 
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
16.02. – Noworoczne Spotkanie Seniorów w Koniakowie – 
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
19.02. – III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Istebna; Gimnazjum Istebna godz. 12:00 
25.02. – Bal Przebierańców; Karczma Ochodzita Koniaków
05 - 28.02. - Wystawa „Na styku Dwóch Światów” koronki ko-
niakowskiej i teneryfowej, Gminny Ośrodek Kultury, Promo-
cji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

Noworoczne spotkanie 
dla Seniorów w Trójwsi
Istebna – 14 luty- remiza OSP, godz. 10:00
Jaworzynka – 15 luty- remiza OSP, godz. 10:00
Koniaków – 16 luty, godz. 10:00
W programie: występy artystyczne dzieci z lokalnych 
szkół i przedszkoli, poczęstunek.
Serdecznie zapraszamy !
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Od lewej Grzegorz Legierski, Piotr Michałek i Jan Łacek na podium 
ubiegłorocznego Biegu o Istebniański Bruclik

Biegi narciarskie – grudzień 2016
*** Aż 14 razy stanęli na podium nasi biegacze podczas 

rozegranego w dniu 29 grudnia na trasach biegowych PZN 
Kubalonka Biegu Sylwestrowego - pierwszych w tym sezo-
nie zawodów w biegach narciarskich.

Najlepsi w swoich kategoriach okazali się:
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka)
Martyna Gazur (MKS Trójwieś Beskidzka)
Marcelina Wojtyła (MKS Istebna)
Wojciech Fojcik (NKS Trójwieś Beskidzka)
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)
Tomasz Zowada (NKS Trójwieś Beskidzka)
Na drugim miejscu ukończyli zawody:
Jana Kawulokowa (NKS Trójwieś Beskidzka)
Karolina Kohut (NKS Trójwieś Beskidzka)
Kamil Kajzar (MKS Istebna)
Marcin Michałek (MKS Istebna)

Kobiety 26 – 35 lat 1991- 1982 5 km 11:00 

Kobiety 36 lat i powyżej 1981 i starsze 5 km 11:00 

Mężczyźni 17 – 19 lat 2000 - 1998 15 km 12:00 

Mężczyźni 20 – 29 lat 1997 - 1988 15 km 12:00 

Mężczyźni 30 – 39 lat 1987 - 1978 15 km 12:00 

Mężczyźni 40 – 49 lat 1977 - 1968 10 km 11:30 

Mężczyźni 50 – 59 lat 1967- 1958 10 km 11:30 

Mężczyźni 60 – 69 lat 1957 - 1948 5 km 11:00 

Mężczyźni 70 lat i powyżej 1947 i starsi 5 km 11:00 

Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynać 
się będą na godzinę przed startem, a kończyć 30 minut przed 
startem danej grupy. Przy zapisach zawodnik powinien oka-
zać dowód tożsamości. Zawodnicy startują na własną od-
powiedzialność. Obowiązuje wpisowe 20 zł lub 200 koron 
czeskich od dorosłych, zaś dzieci bezpłatnie. Opłata zawie-
ra ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW). Każdy zawodnik po ukończonym biegu otrzymu-
je pamiątkowy medal oraz ciepły posiłek i herbatę. W bie-
gu obowiązuje styl klasyczny. Bieg rozpocznie się ze startu 
wspólnego dla poszczególnych grup. W imprezie mogą 
startować zawodnicy czynni - zrzeszeni w klubach, towarzy-
stwach zarówno w kraju jak i za granicą - oraz osoby indy-
widualne, traktujące udział w biegu jako zabawę. Zdobywcy 
pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymują pu-
chary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagroda główna – 
istebniański bruclik - zostanie wręczona dodatkowo zwycięz-
cy biegu głównego mężczyzn na 15 km. Sprawy nie ujęte w 
regulaminie oraz jego interpretacja należeć będą do Komite-
tu Organizacyjnego. Zawody zostaną przeprowadzone z re-
gulaminem PZN. Informacji udziela Ośrodek Kultury w Isteb-
nej tel. 033 855 62 08. Osobą do kontaktu jest Karina Czyż. 
Bardzo prosimy o uważne śledzenie strony www.isteb-
na.eu gdzie będą zamieszczane aktualności o biegu.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH AKTYW-
NYCH NARCIARZY ORAZ KIBICÓW I SYMPATYKÓW BIE-
GÓW NARCIARSKICH

Trzecie miejsce w swoich kategorich zajęli:
Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka)
Jakub Haratyk (MKS Istebna)
Antoni Juroszek (MKS Istebna)
Jan Zawada (MKS Istebna)

*** Kamil Bury (MKS Istebna) zajął trzecie miejsce w 
sprincie techniką klasyczną - pierwszej konkurencji zawo-
dów FIS w biegach narciarskich „59. Memoriał 24. Poległych 
Bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego”, które ro-
zegrano w słowackiej miejscowości Štrbské Pleso.

Również na trzecim stopniu podium - tym razem w biegu 
seniorów na 10 km techniką klasyczną stanął podczas tych 
zawodów brat Kamila i zarazem kolega klubowy Dominik.

Z kolei w  biegu juniorów na siedem i pół kilometra naj-
lepszy okazał się Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka).

*** W dobrym stylu rozpoczęli sezon zimowy biegacze 
Teamunabiegówkach.pl, którzy wystartowali w pierwszych 
tegorocznych zawodach Pucharu Polski PZN - IV Pucharze 
Kościeliska.

W klasy�kacji Open biegu na 10 km techniką klasyczną ze 
startu wspólnego znakomite trzecie miejsce zajął Jan Łacek 
z Jaworzynki zaś tuż za nim na czwartym miejscu ukończył 
zawody inny biegacz z Jaworzynki Piotr Michałek. Obaj nasi 
zawodnicy zwyciężyli też w swoich kategoriach wiekowych.

Warto dodać, ze biegacze z Jaworzynki okazali się naj-
lepsi w stawce zawodników bez licencji związkowych a w 
klasy�kacji Open wyprzedziło ich tylko dwóch zawodników 
z taką licencją.

Na podium - 2 miejsce - w swojej kategorii wiekowej 
stanął również Grzegorz Legierski z Koniakowa, zaś Kazi-
mierz Legierski z Jaworzynki zajął czwarte miejsce.

*** Kolejny udany start mają za sobą nasi biegacze ama-
torzy z Teamu nabiegówkach.pl, którzy startowali w 59 Me-
moriale Poległych Bohaterów na Słowacji.

Z trudną, wyczynową trasą najlepiej poradził sobie Piotr 
Michałek z Jaworzynki, który w klasy�kacji Open zajął trze-
cie miejsce, co dało mu wygraną w kategorii weteranów.

Trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej zajął Grze-
gorz Legierski z Koniakowa.     J. Kohut
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Seniorzy KP Trójwieś 
wygrali Turniej Mikołajkowy

Rozegrany w Hali Gimna-
zjum w Istebnej Mikołajkowy 
Turniej Piłki Nożnej o „Puchar 
Wójta Gminy Istebna” zakoń-
czył się zwycięstwem druży-
ny KP Trójwieś Seniorzy, zaś 
Królem Strzelców został za-
wodnik zwycięskiej drużyny 
Dawid Wawrzacz.

Ostatecznie w Turnieju 
wystartowały cztery druży-
ny, gdyż w ostatniej chwili 
wycofali się Żigule.

Wyniki: 
Podmuch Palestyna - FC 

Kubalonka 9:0
KP Trójwieś Seniorzy - KP 

Trójwieś Juniorzy 1:1
KP Trójwieś Seniorzy - FC Kubalonka 13:1
KP Trójwieś Juniorzy - Podmuch Palestyna 3:1
KP Trójwieś Seniorzy - Podmuch Palestyna 9:1
KP Trójwieś Juniorzy - FC Kubalonka 7:0
Tabela:
1. KP Trójwieś Seniorzy - 7 pkt - bramki 23:3
2. KP Trójwieś Juniorzy - 7 - 11:2
3. Podmuch Palestyna - 3 - 11:12
4. FC Kubalonka - 0 - 1:29
Król Strzelców - Dawid Wawrzacz (KP Trójwieś Seniorzy) 

- 9 bramek
Najlepszy Bramkarz - Franciszek Bujok (FC Kubalonka)
Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrekcji Gimnazjum, 

Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Społecznej Jarosławowi Hulawemu za wrę-
czenie nagród oraz sędziowanie meczów a także Tadkowi 
Witosowi za szeroko rozumianą pomoc techniczną.

Jacek Kohut

Franciszek Bujok - Najlepszy Bramkarz

Dawid Wawrzacz - Król Strzelców 
Mikołajkowego Turnieju

Hej Andrzeju kaj żeś jest ?
Gramy bo pamiętamy!

Jubileuszowy 10 Memoriał
Andrzeja Kamińskiego
Niedziela 18.12.2016r.

Udział brały drużyny: 
„SIŁA” JASNOWICE
ALCOTEAM
TJ BUKOVEC
PIETRASZONKA
JUNIORZY ISTEBNA
KP „TRÓJWIEŚ”
Mecz o 3 miejsce: Juniorzy 
Istebna - KP „Trójwieś” 1:2
Finał: „Siła” Jasnowice – Al-
coteam 5:1
Nagrody indywidualne:
- Najmłodszy zawodnik: 
Daniel Juroszek /Juniorzy 
Istebna/
- Najlepszy bramkarz: Mi-
chał Zawada /Alcoteam/
- Najlepszy strzelec: Paweł Michałek /”Siła” Jasnowice/
- Najlepszy zawodnik: Rafał Śleziak / Alcoteam/
P. Teresa Kamińska oraz córki Agnieszka i Monika dziękują 
wszystkim zawodnikom, sędziom, kibicom oraz osobom po-
magającym przy organizacji jubileuszowego turnieju. 

Siła Jasnowice zwycięzcą Turnieju

Świąteczny awans dziewczyn 
UKS Gimnazjum do �nału MP!
Niewiele świętowały w tym roku młode piłkarki UKS Gim-

nazjum Istebna, które 28 grudnia podczas rozegranego w 
Głogówku Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Polski do lat 
18 wywalczyły awans do �nału tej imprezy!

Podopieczne Marcina Pudalika wygrały w swojej grupie 
eliminacyjnej 3:0 ze Ślęzą Wrocław, przegrały 1:6 z LKS Rolnik 
oraz zdobyły punkty walkowerem z TS ROW Rybnik.

Turniej �nałowy zostanie rozegrany w Brodnicy w dniach 
14-15 stycznia 2017.        J. Kohut

Finalistki Mistrzostw Polski
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH 
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com

Nasi biegacze w kadrze 
na Mistrzostwa Świata!
Czwórka biegaczy z naszych klubów narciarskich repre-

zentować będzie Polskę na Mistrzostwach Świata U-23 i Ju-
niorów, które zostaną rozegrane w dniach 28.01.-05.02.2017 
roku w amerykańskim Park City.

W kategorii U-23 wystąpią reprezentujący MKS Istebna 
bracia Bury - Dominik i Kamil.

W kategorii juniorów do Park City pojadą biegacze NKS 
Trójwieś Beskidzka - Agata Warło i Mateusz Haratyk.

Turniej Siatkówki 
„O Puchar Wójta Gminy” 

 

 

 
 
  
 
  

 
 
 
 

Zapraszamy do licznego udziału  
drużyny z Trójwsi 

Regulamin dostępny na www.istebna.eu  
oraz w następnym numerze „Naszej Trójwsi” 

19 lutego 2017 r. 
hala sportowa 

Gimnazjum w Istebnej 
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Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie i Obozy

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 33 444 60 43

istebna@mea-travel.pl

Jubileuszowy 10 Memoriał
Andrzeja Kamińskiego

sfinansowano 
ze środków

Keepers
Foundation

PółkolonieZ Uwagą
TANIEC NOWOCZESNY
WARSZTATY KULINARNE
BASEN
PIERWSZA POMOC
ZAJĘCIA SPORTOWE
PROGRAMOWANIE I 
      BEZPECZEŃSTWO W SIECI
LEKCJE ARTYSTYCZNE
MANEWRY STRAŻACKIE
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

od 16 do 20 stycznia
w Szkole Podstawowej nr 1 
w Istebnej

INFORMACJE 
I ZAPISY

w sekretariacie 
szkoły

oraz pod nr

504 014 613

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Finaliści Memoriału Kamińskiego
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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Zjazd Zowadów

Wystawa Twórczości
Ludowej str. 25

Seniorzy KP Trójwieś zwyciężyli Mikołajkowy Turniej Piłkarski

Nasi biegacze w kadrze na Mistrzostwa Świata
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Konkurs na „Świąteczne ciasteczka z Trójwsi”
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