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„GRONIE DLA OJCA 
ŚWIĘTEGO” 

NIEDZIELA 27 KWIETNIA  
11:00 - KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW  

PIOTRA I PAWŁA W JAWORZYNCE 
MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA ZA DAR 

KANONIZACJI , PO NIEJ WERNISAŻ WYSTAWY 
 

Terminy wnoszenia opłat za śmieci: 
za miesiąc styczeń i luty do dnia 15 lutego, 
za miesiąc marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia,
za miesiąc maj i czerwiec do dnia 15 czerwca,
za miesiąc lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia,
za miesiąc wrzesień i październik do dnia 15 października, 
za miesiąc listopad i grudzień do dnia 15 grudnia.

Konkurs Wiedzy o Regionie
- najlepsi w egzaminie pisemnym

Z okazji nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy wszystkim
radości, szczęścia,
pogody ducha oraz wielu łask
od Zmartwychwstałego Pana.
Wójt Gminy, z-ca Wójta,
Rada Gminy Istebna oraz zespół redakcyjny. 

Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Recytatorski
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Nowa cena
Informatora
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Pokaz Mody z okazji Dnia Kobiet

Nagrodzeni Gimnazjaliści za inscenizację

Nagrodzeni uczniowie szkół podstawowych za iscenizację

Uczestnicy konkursu z gośćmi i jurorami

Występ uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Istebnej

Konkurs wiedzy o regionie
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Wójt Gminy informuje

Plan dyżurów ZG Związku Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych zaprasza członków Koła na dyżur, który peł-
niony będzie w każdy 2 /drugi/ poniedziałek miesiąca   w salce 
posiedzeń Urzędu Gminy Istebna. 

Daty dyżurów II kwartał 2014 roku: 
14 kwietnia 2014 r. od godz. 10.00 - 12.00
12 maja 2014 r. od godz. 10.00 - 12.00
09 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 - 12.00
W tym dniu można dokonać wpłaty składek członkowskich i 

załatwić inne formalności dotyczące Związku.

Informacja Powiatowego
Lekarza Weterynarii

W ślad za prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszy-
nie, informuje się rolników o stanowisku Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi w sprawie znakowania przemieszczanych z siedziby 
stada padłych zwierząt.

Obowiązkiem posiadacza świń urodzonych i padłych w danej sie-
dzibie stada jest oznakowanie tych zwierząt i dokonanie zgłoszenia 
do BP ARiMR faktu oznakowania. Zmiana stanu siedziby stada, wraz z 
podaniem przyczyny, może zostać dokonana przez posiadacza zwie-
rzęcia lub przez zakład utylizacyjny na formularzu podpisanym przez 
posiadacza zwierzęcia. Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 
lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 151, poz. 1268, ze zm.) stosowna informacja powinna 
pojawić się również w księdze rejestracji świń prowadzonej w siedzi-
bie stada, wskazująca padnięcie zwierząt jako przyczynę zmniejszenia 
stanu stada oraz zawierająca dane dotyczące podmiotu prowadzące-
go działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania pa-
dłych zwierząt gospodarskich, do którego trafiło martwe zwierzę.

Niemniej jednak nie można od takiego podmiotu wymagać infor-
macji dotyczącej oznakowania zwierzęcia, np. w sytuacji urodzenia 
martwego cielęcia, ponieważ oznakowanie kolczykiem wiązałoby się 
z koniecznością dokonania zgłoszenia i wystawienia przez Agencję 
paszportu dla martwej sztuki. Stanowiłoby to niepotrzebne obcią-
żenie administracyjne oraz wydłużałoby proces odbioru martwego 
zwierzęcia z gospodarswa. W takich sytuacjach za wystarczające 
uznać należy dokumenty wskazujące siedzibę stada, z której zabrano 
zwierzę. Zgodnie z powyższym stanowiskiem, cielęta urodzone jako 
martwe, także przed fizjologicznym terminem porodu, jak również 
poronione płody cieląt nie podlegają obowiązkowi znakowania in-
dywidualnego przed dostarczeniem ich do zakładu utylizacyjnego.

W odniesieniu do świń, przepisy dyrektywy Rady 2008/71/WE 
z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz. 
Urz. UE L 2013 z 8 sierpnia 2008 r., str. 31) oraz ustawy o systemie 
identyfikacji i rejestracji zwierząt nie przewidują wyjątków od za-
sady oznakowania świń w każdym przypadku przed opuszczeniem 
siedziby stada, w związku z tym zasadne wydaje się zastosowanie 
art. 20 ust. 2 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 
także do świń urodzonych i padłych w danej siedzibie stada.

Referat Gospodarczy i Rolnictwa

W dniach 18 kwietnia w Wielki Piątek - 3 pią-
tek miesiąca oraz 1 maja - 1 czwartek miesią-
ca prosimy mieszkańców by wystawiali śmieci 
zgodnie z harmonogramem wywozu.

W dniu 18 kwietnia 2014 r. WIELKI  PIĄTEK 
U r z ą d  G m i ny  w  I s t e b n e j  b ę d z i e  n i e c z y n ny 

Zarządzenie nr 0050.42.2014
Wójta Gminy Istebna

z dnia 28 marca 2014 roku
zmieniające Zarządzenie nr 0050.75.2012 Wójta Gminy 

Istebna z dnia 5 lipca 2012 roku w sprawie ceny informatora 
„Nasza Trójwieś” oraz opłat za umieszczanie reklam i innych 
materiałów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarzą-
dzam, co następuje

§ 1
W Zarządzeniu nr 0050.75.2012 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 

lipca 2012 roku w sprawie ceny informatora „Nasza Trójwieś” oraz 
opłat za umieszczanie reklam i innych materiałów  § 1  otrzymu-
je brzmienie: „§ 1. Cena jednego egzemplarza informatora Rady i 
Urzędu Gminy „Nasza Trójwieś” wynosi 2,00 zł brutto.” 

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 

kwietnia 2014 r.

Michałowi Zowadzie serdeczne wyrazy współczucia i żalu 
z powodu śmierci babci

śp. Marii Kawulok

składa Wójt Gminy, Rada Gminy oraz współpracownicy
z Urzędu Gminy w Istebnej.

Zuzannie Marekwicy serdeczne wyrazy współczucia i żalu 
z powodu śmierci dziadka

śp. Jana Legierskiego

składa Wójt Gminy, Rada Gminy oraz współpracownicy
z Urzędu Gminy w Istebnej.  

Informacja Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Cieszynie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że w 
dniu 28 kwietnia 2014r. w godzinach od 8.00 do 15.00 pokój nr 100 
sala posiedzeń Urzędu Gminy Istebna utworzono punkt przyjmowa-
nia zeznań rocznych za 2013 rok. Pracownik Urzędu Skarbowego w 
Cieszynie będzie przyjmował zeznania podatkowe oraz w ramach 
akcji SZYBKI PIT będzie służył pomocą i udzielał wskazówek w zakre-
sie wysyłania zeznań drogą elektroniczną. Każdy chętny do dokona-
nia elektronicznego rozliczenia powinien przygotować następujące 
dane: • PESEL, • NIP (dot. podatników prowadzących działalność go-
spodarczą lub będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
towarów i usług albo płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika), • kwotę przychodu 
wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok, • dowód osobisty, • infor-
macje od płatników (np. PIT-11, PIT-11A, PIT-11C).

Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego Weronika Grajewska-Sojka
Kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej 

Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy
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Wójt Gminy informuje

Zgłoszenia urodzeń, zgonów
oraz wszelkich zmian w ilości osób

zamieszkujących nieruchomość
Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2012r., poz. 391) należy zmienić deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od dnia 
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty, dotyczy to w szczególności naro-
dzin dziecka oraz zgonów. Opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana danych.

Z życia OSP

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej
w Istebnej Centrum

14 marca 2014r. odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarni-
czej OTWP w OSP Istebna Centrum. Brało w nim udział 32 uczest-
ników, 16 ze szkół podstawowych, 9 z gimnazjum, 7 ze szkół po-
nadgimnazjalnych reprezentujących jednostki OSP  gminy Istebna.

miejsce Kamieniarz Adriana OSP Koniaków Centrum, V miejsce 
Matuszny Zuzanna OSP Koniaków Kosarzyska.

Pozostali uczestnicy: Waszut Michał, Miszta Marcin.
Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Roman 

Kohut wice prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Cie-
szynie, członek Józef Ligocki funkcjonariusz PSP w Cieszynie, se-
kretarz Renata Haratyk sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego 
w Istebnej.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: z-ca wójta gminy Isteb-
na dh Henryk Gazurek, przezes ZOG ZOSP w Istebnej dh Józef 
Czepczor, Komendant Gminny dh Stanisław Legierski.

Podziękowania dla wszystkich opiekunów, którzy przygoto-
wali młodzież do tego konkursu.

Organizatorem turnieju był komendant Gminny dh Stani-
sław Legierski oraz jednostka Istebna Centrum.

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
Zdobywcy pierwszych miejsc w każdej grupie wzięli 

udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który 
odbył się 29 marca w OSP Kisielów.

Wyniki: W grupie szkoły podstawowej zwyciężyła Mał-
gorzata Legierska, która będzie reprezentowała naszą gmi-
nę, powiat w turnieju wojewódzkim. W grupie gimnazjum 
Agnieszka Legierska zajęła IV miejsce, a w grupie szkół po-
nadgimnazjalnych Szymon Legierski zajął VII miejsce.

Gratulujemy zdobytych miejsc, a Małgosi życzymy wy-
granej w Turnieju Wojewódzkim. Powodzenia.

Oprac. dh Renata Haratyk, sekretarz ZOG ZOSP w Istebnej

Pokazy i ćwiczenia strażackie
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie

03.04.2014r. odbyły się w SP1 w Koniakowie ćwicze-
nia i pokaz strażacki dla uczniów klas  0 do VI.

Pokaz obejmował:
- ćwiczenia wysokościowe
- pierwsza pomoc przed medyczna
- pokaz sprzętu pożarniczego
Uczniowie zostali podzielenia na dwie grupy klasy od 0-3 i 

4-6. Pierwsza grupa została na sali gimnastycznej, druga poszła 

Zaległości
Wszelkie zaległości nie uregulowane w terminie spo-

wodują wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 
dłużników, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012r., 
poz. 1015). Zgodnie z zapisami art. 6qa ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2012r., poz. 391) wójt, burmistrz lub prezydent miasta 
jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 
wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji 
z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pie-
niężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

  Uczestnicy w I etapie rozwiązywali test, natomiast do II eta-
pu przechodzili Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów 
po teście pisemnym. Ogólna liczba punktów to suma uzyska-
nych punktów po teście i po odpowiedziach ustnych.

Oto Wyniki końcowe:
Szkoła podstawowa: I miejsce Małgorzata Legierska OSP 

Koniaków Centrum, II miejsce Legierski Paweł OSP Jaworzynka 
Centrum, III miejsce Chrapek Jan OSP Koniaków Centrum, IV 
miejsce Pilch Szymon OSP Koniaków Centrum.

Pozostali uczestnicy: Matuszny Martyna, Legierska Mar-
tyna, Juroszek Jakub, Kohut Kacper, Sikora Marzena, Ligocka 
Weronika, Bojko Kinga, Gazurek Mateusz, Legierski Przemysław, 
Legierska Kinga, Bielesz Bartek, Juroszek Bartek.

Gimnazjum: I miejsce Agnieszka Legierska OSP Koniaków 
Centrum, Rucki Błażej OSP Istebna Centrum, Jałowiczor Dariusz 
OSP Istebna Centrum.

Pozostali uczestnicy: Haratyk Klaudiusz, Dragon Michał, 
Kędzior Kamil, Jałowiczor Paweł, Dragon Jakub, Fiedor Karolina.

Szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce Szymon Legierski OSP 
Koniaków Centrum, II miejsce Łupieżowiec Łukasz OSP Istebna 
Zaolzie, III miejsce Legierska Renata OSP Koniaków  Centrum, IV 
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Z życia szkół

Pierwszy Dzień Wiosny w oddziałach zerowych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Tego dnia 
dzieci z zerówek pod opieką wychowawczyń: J. Kobielusz, W. 
Kawulok, R. Gorzołka powędrowały nad rzekę Olzę. Niosły ze 
sobą kolorowe kukły - Marzanny. Nad rzeką dzieci śpiewały 
piosenki o wiośnie i recytowały wierszyki. Po czym, aby tra-
dycji stało się zadość, Marzannę wrzucono do rzeki wołając: 
„Zimę, zimę żegnamy – wiosnę, wiosnę witamy.”

toria Golik 0b, III miejsce: Filip Piechota 0c, Ania Czepczor 0a, 
klasy 4-6, I miejsce: Ania Kukuczka 6b, II miejsce: Natalia Susz-
ka 6a, III miejsce: Ania Haratyk 6a, W. Kawulok. 

Klasy starsze uczestniczyły w Szkolnym Konkursie Recyta-
torskim zorganizowanym przez panią Danutę Konarzewską 
oraz Magdalenę Czepczor. W komisji zasiadły siostra Aleksan-
dra Gajda i pani Sylwia Sikora-Biegun, a przewodniczącą zo-
stała polonistka i autorka tomiku wierszy pt. "Z okna na świat" 
pani Monika Michałek. I miejsce zdobył Jan Juroszek z kl. 5a 
oraz z kl. 6a Karolina Kawulok, II miejsce zajęły: Aleksandra 
Suszka z kl. 6a i Julia Kawulok z kl. 5a, III miejsce przypadło Wik-
torii Legierskiej z kl.4b i Wiktorii Bury z kl. 6a. Pierwszy Dzień 
Wiosny zakończono seansem filmowym na sali gimnastycznej.

Żegnaj Marzanno, zimowa panno ! 
21 marca 2014r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 

w Istebnej-Zaolziu pożegnali zimę i przywitali wiosnę pod-
czas  zwyczaju topienia marzanny, który jest dziecięcą, rado-
sną zabawą  połączoną z wycieczką nad rzekę.

Najpierw dzieci przygotowały marzanny - kukły ze słomy 
symbolizujące odchodzącą zimę. Następnie ze szkoły wyru-
szyły korowody z pomysłowo wykonanymi postaciami, uda-

Po powrocie do szkoły dzieci obejrzały teatrzyk lalek, pt. 
„Wielkie sprawy małej żaby”. W przedstawieniu zwrócono 
uwagę na właściwy stosunek człowieka do przyrody. I tak 
na wesoło, przy pięknej słonecznej pogodzie pożegnaliśmy 
zimę.

Również z okazji Święta Wiosny panie W. Kawulok i R. Go-
rzołka zorganizowały szkolny konkurs na najpiękniejszą „Ku-
kłę Marzannę”. Konkurs ten cieszył się dużą popularnością 
- świadczy o tym duża ilość prac, z których zorganizowano 
piękną wystawę. Wyniki konkursu: klasy 0-3: I miejsce: Ola Le-
gierska 0b, Bartek Godek 2b, II miejsce: Nikola Kohut 0a,Wik-

na boisko szkolne zapoznać się ze sprzętem i samochodem bo-
jowym.

Uczniowie brali czynny udział w ćwiczeniach były zjazdy na 
linie i ratowanie poszkodowanego. Ćwiczenia prowadzili: Sta-
nisław Legierski, Marcin Legierski, Wojciech, Tomasz, Krzysztof 
Legierscy, Barbara Zowada, Renata Haratyk, Andrzej Matuszny.

Strażacy poczęstowali dzieci cukierkami. Po części pokazo-
wej odbyło się wręczenie upominków dla uczniów którzy brali 
udział w gminnym i powiatowym turnieju wiedzy pożarniczej 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Upominki wręczył prezes 
dh Bolesław Haratyk.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie serdecznie dzię-
kują wszystkim strażakom za zorganizowanie dla nich takiego 
pokazu. Współorganizator pokazu, Renata Haratyk

Z życia OSP
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jąc się nad rzekę, gdzie wierszami oraz piosenkami z wielką 
radością pożegnaliśmy zimę. Podczas okrzyków dzieci "Ma-
rzanno, Marzanno ty zimowa panno, do wody cię wrzucamy, 
bo Wiosnę witamy" kukły zostały spalone i wrzucone do rzeki.

W piękną, słoneczną pogodę wszystkie dzieci pobiegły 
szukać oznak wiosny na terenie Kompleksu Sportowo-Re-
kreacyjnego. Pobyt zakończył się zabawą na w/w terenie. Do 
szkoły dzieci wracały zielonym korowodem śpiewając pio-
senki i w ten właśnie sposób oznajmiły mieszkańcom Zaol-
zia, że wiosna już przyszła.

 I. Legierska

  „Wiem, potrafię, działam”
Dzień Ratowania Życia na Zapasiekach 

W dniu 19 marca, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Jaworzynce, już po raz czwarty, uczyli się jak radzić sobie w 
różnych sytuacjach zagrożenia życia. Prowadzący zajęcia, 
pan Damian Polok, najpierw zaprosił na szkolenie uczniów 
klas 3 – 6. Sytuacje ulatniania się gazu, niebezpieczeństwa 
związane z prądem, ogniem, czy wodą, te tematy poszerzyły 
wiedzę naszych dzieci, dotyczącą bezpiecznego obchodze-

nia się z różnymi sprzętami domowymi, tj. butle gazowe, 
bezpieczniki, gniazdka, zawory wody, piece, itp. Ważnym 
elementem szybkiego działania jest oczywiście znajomość 
numerów ratunkowych takich jak choćby 112 czy 997, które 
każde dziecko zna i wie, kiedy użyć.  Następnie dzieci odby-
ły praktyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Naj-
pierw ćwiczono tzw. pozycję boczną ustaloną, która może 
być pierwszym krokiem do uratowania komuś życia. Naj-
trudniejszym aspektem pierwszej pomocy jest oczywiście 
masaż serca. Odpowiednie odchylenie głowy, dwa wdechy, 
trzydzieści ucisków, itd. Dzieci próbowały swoich sił na spe-
cjalnie przeznaczonych do tego fantomach. Łatwo nie było, 
ale po kilku próbach, każdy już sprawnie orientował się jak 
wyglądają kolejne etapy pierwszej pomocy. W drugiej części 
szkolenia z pierwszą pomocą zmierzyły się maluszki z klas 
0 – 2. W obecnych czasach już nawet tak małe dzieci mogą 
mieć swój udział w ratowaniu życia ludzkiego, dlatego tak 
ważne jest edukowanie wszystkich naszych podopiecznych.  
Maluszki obejrzały również bajkę pt. „Doktor Kręciołek”, a 
najmłodsi z klasy „0” otrzymali także certyfikaty. Dzień rato-
wania życia na Zapasiekach był pełen wrażeń. Czasami było 

wesoło, innym razem bardziej poważnie, jednakże możemy 
być pewni, że nasze dzieci będą wiedziały i potrafiły zadzia-
łać w sytuacji zagrożenia życia. Szczególne podziękowania 
dla pana Damiana, za organizację szkolenia w naszej małej 
WIELKIEJ szkole. Łukasz Calik

Z życia szkół

„Dzikie jest piękne”
Współpraca między nauczycielami ze Szkół Podstawo-

wych nr 2 w Jaworzynce-Zapasiekach i Istebnej-Zaolziu 
stworzyła możliwość zorganizowania warsztatów ekologicz-

nych pt. „Dzikie jest piękne”, które odbyły się 21.03.2014r. 
Panie Alicja Czerwińska i Katarzyna Chałas ze Stowarzyszenia 
Vege Inicjatywa przeprowadziły ciekawe zajęcia dla dzieci z 
klas 0-3 w Szkole  Podstawowej nr 2 Jaworzynce oraz z klas 
1-6  w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej.

Warsztaty ekologiczne składały się z dwóch części. 
Głównym celem warsztatów było poznanie świata dzikich 
zwierząt. Podczas lekcji teoretycznej dzieci poznały  śro-
dowisko życia wybranych dzikich zwierząt, dowiedziały 
się o ich naturalnych zachowaniach, potrzebach, więziach 
społecznych. Ciekawostką była  informacja, że cyrk nie jest 
miejscem dla dzikich zwierząt, które są  tam traktowane 
w  niewłaściwy sposób. Natomiast  w drugiej  części spo-
tkania  dzieci  odbijały szablony z dzikimi zwierzętami, na 
przyniesionych przez siebie koszulkach. Praca ta okazała się 
bardzo atrakcyjną dla dzieci. Całość spotkania okazała się 
niezwykle potrzebna, ciekawa, satysfakcjonująca zarówno 
dla dzieci jak i opiekunów. Uczniowie byli bardzo aktywni 
na zajęciach, wykazywali duże zainteresowanie problemem 
i zadawali dużo pytań. W przyszłości planuje się podobne 
warsztaty, które wzbogacają wiedzę i zainteresowania 
uczniów dotyczące  świata przyrody.

Dla zainteresowanych:
Na stronie www.vegeinicjatywa.pl znajdują się do-

kładne informacje o działalności fundacji oraz na stronie 
www.facebook.com/StowarzyszenieVegeInicjatywa, gdzie 
można znaleźć informacje o przeprowadzonych w naszych 
szkołach warsztatach. 

Opracowały: Maria Jałowiczor SP 2 Jaworzynka
i Iwona  Legierska  SP 2 Istebna
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Jubileuszowa edycja Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego

14 marca 2014 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Isteb-
nej odbył się X Powiatowy Konkurs Recytatorski. Gościem 
honorowym imprezy była Małgorzata Szklorz - poetka, która 
ujęła publiczność swoją mądrością życiową, skromnością 
i życzliwością. Artystka - z wykształcenia magister inżynier 
chemii – łączy w sobie zamiłowanie do nauk ścisłych z pasją 
literacką. Wszystkim recytatorom zgotowała niemałą 
niespodziankę, kiedy obdarowała ich Zeszytami chemicz-
nymi swojego autorstwa, tłumaczącymi tajniki tej trudnej 
dziedziny wiedzy.

W jubileuszowym konkursie wzięło udział 26 recytatorów 
spośród trzynastu gimnazjów naszego powiatu. Uczestnicy 
prezentowali zarówno dzieła literatury klasycznej, jak i współ-

Dzień otwarty w SP 1 w Koniakowie
W pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej nr 1 

w Koniakowie odbył się Dzień Otwarty. Była to pierwsza 
tego typu impreza w szkole. Pozwoliła ona na bezpośredni 
kontakt rodziców z nauczycielami i uczniami oraz wymianę 
poglądów. 

Na początku dyrektor szkoły mgr Andrzej Ryłko powitał 
wszystkich przybyłych gości i zaprosił ich na kawę i słodki 
poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr1 w Koniakowie oraz pracowników obsługi szkoły. 
Wśród zaproszonych gości oczywiście nie zabrakło zaintere-
sowanych tematem rodziców, a także delegatów instytucji. 
Obecnością zaszczycili nas min. p. Henryk Gazurek – wicewójt 
Gminy Istebna, p. Jan Gazur – przewodniczący Rady Gminy 
Istebna, p. Jacek Szczotka – wizytator Kuratorium Oświaty w 
Bielsku – Białej, p. Bolesław Haratyk – prezes OSP w Koniako-
wie, p. Lucyna Legierska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Cieszynie, p. Monika Kukuczka – dyrektor SP 
nr 2 w Koniakowie, p. Aleksandra Kubas – dyrektor prywatne-
go przedszkola „ Miglanc” w Koniakowie, p. Marek Brałkowski 
– wicedyrektor Zespołu Szkół w Rajczy, p. Beata Muchorowska 

– przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 1 w Koniakowie, p. Lu-
cyna Legierska – skarbnik Rady Rodziców. 

Następnie odbyła się prelekcja dotycząca rekrutacji do 
oddziałów przedszkolnych oraz klasy I w roku szkolnym 
2014/2015, wygłoszona przez panią pedagog mgr Alicję 
Kaczmarzyk. Głos w tej sprawie zabrała również dyrektor Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej w Cieszynie mgr Lu-
cyna Legierska. Dyskusja jaka wywiązała się po prezentacji, 
świadczy o sporym zainteresowaniu tematem. Spotkanie to 
pozwoliło na ponowne zanalizowanie tego zagadnienia. 

Kolejną atrakcją było zaprezentowanie tzw. kół zain-
teresowań uczniów. Na wystawie goście mogli podziwiać 
sukcesy uczniów, oglądając dyplomy i osiągnięcia zdoby-
te w różnych dziedzinach. Ekspozycję uatrakcyjniły stoiska 
prezentujące pozaszkolne zainteresowania i hobby dzieci, 
m.in. sporty zimowe, naukę gry na instrumentach i różnego 
rodzaju kolekcje. Pokazano także gazetkę szkolną  pt. „Wyspa 
Stasia”, redagowaną w naszej szkole od grudnia 2013 r.

Gwoździem programu było przedstawienie pt. „Cali-
neczka”, w wykonaniu uczniów klas IV, pod kierunkiem pań: 
mgr Patrycji Bury i mgr Zuzanny Kawulok. Natomiast w  
przygotowaniu pięknych i barwnych dekoracji oraz strojów 
dla małych aktorów pomogły także panie: mgr Janina Bury 
oraz mgr Agata Polok. Spektakl wszystkim bardzo się podo-
bał, zarówno dorosłym, jak i uczniom i przedszkolaczkom 
naszej szkoły, a także zaproszonym maluchom z Przedszko-
la „Miglanc”.

Później pozostało już tylko zwiedzanie szkoły, podczas 
którego pan dyrektor odpowiadał na wszystkie pojawiające 
się pytania. Goście mogli przechadzać się po klasach, zoba-
czyć ich wyposażenie, pomoce dydaktyczne i różne kąciki 
tematyczne, a także podziwiać gazetki klasowe. Następnie 
pan dyrektor uroczyście zakończył Dzień Otwarty i wspólnie 
z nauczycielami i przybyłymi gośćmi wyraził nadzieję na wpi-
sanie się na stałe tej imprezy w harmonogram życia szkoły. 

Wychowawczynie klas IV Szkoły Podstawowej nr 1
w Koniakowie 

Z życia gimnazjum
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Sprawozdanie ze spotkania
integracyjnego młodzieży gimnazjalnej 

 osobami niepełnosprawnymi
27 lutego 2014r. w gimnazjum w Istebnej odbyło się kolejne 

spotkanie integracyjne. Wzięli w nim udział uczniowie naszego 
gimnazjum, osoby niepełnosprawne z Domu Pomocy Społecz-
nej w Strumieniu oraz stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś”.

Po powitaniu wszystkich przez Dyrektora rozpoczęła się 
część artystyczna. Uczniowie naszego gimnazjum przedstawi-
li scenki profilaktyczne, które w prosty sposób mówiły o tym, 
jak łatwo można dać się ponieść emocjom i ulec agresji, lub 
też namowom kolegów, żeby spróbować alkoholu. Następnie 
w grupach, pod opieką opiekunów, odbyła się dyskusja na te-
mat, jak skutecznie odmawiać i nie ulegać wpływom innych.

W dalszej części programu zaprosiliśmy naszych gości do 
wspólnej zabawy karnawałowej, której przygrywała grupa mu-

czesnej, a oceniało ich profesjonalne jury w składzie: Lucyna 
Sypniewska (aktorka Teatru Lalek “Banialuka” w Bielsku 
Białej), Iwona Kusak – kierownik Domu Kultury im. Wiktorii 
Kubisz w Bielsku- Białej, instruktor teatralny, Danuta Koenig 
– instruktor teatralny i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki  Urzędu Miasta w Ustroniu. Ostatecznie jury 
przyznało pierwsze miejsce Martynie Bujok z Gimnazjum w 
Istebnej (podopiecznej p. Cecylii Suszki). Na drugim miejscu 
ex aequo znalazły się uczennice p. Katarzyny Słupczyńskiej z 
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie: Karoli-
na Dyrda i Martyna Franek. Wyróżnienie natomiast otrzymali 
następujący uczniowie: Martyna Porębska z Gimnazjum nr 
3 w Cieszynie (opiekun – p. Jolanta Pakońska), Magdalena 
Porębska z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu (podopieczna p. 
Moniki Rzeszótko), Radosław Sobczyk z Gimnazjum w Wiśle 
(uczeń p. Małgorzaty Urbańskiej) i Jakub Zawada z Gimna-
zjum w Istebnej (przygotowany przez p. Ewę Czulak). Laureaci 
otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 
obdarowani zostali pamiątkowymi długopisami z nadrukiem 
jubileuszowej edycji konkursu.

W przerwie na obrady jury zaproszeni goście mieli okazję 
obejrzeć niepowtarzalny spektakl Dziadów cz.II przygo-
towany przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem pani 
Ewy Czulak i oprawie muzycznej pani Beaty Kawulok. 
Mogli również podziwiać nowatorską (inspirowaną poezją 
Małgorzaty Szklorz) scenografię pani Magdaleny Krężelok  
oraz powspominać poprzednie edycje konkursowe, których 
fotografie i notki umieszczone były w gimnazjalnej czytelni.

Jubileuszowe wydanie naszego konkursu wsparł finanso-
wo Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz Rada Rodzi-
ców Gimnazjum w Istebnej, którym składam – w imieniu 
organizatorów imprezy – gorące podziękowania. Jak co roku 
dziękuję również wszystkim moim koleżankom i kolegom, któ-
rych pomoc i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia 
o randze powiatowej była krotko mówiąc bezcenna. Dziękuję 
zatem dyrektorowi naszego gimnazjum - panu Bogdanowi 
Ligockiemu za wsparcie, życzliwość i zrozumienie corocznie 
nam okazywane, pani Halinie Skrzydłowskiej – która mimo 
urlopu wychowawczego ofiarnie pomagała zorganizować 
i przeprowadzić naszą imprezę, paniom polonistkom: Ewie 
Czulak, Monice Michałek, Barbarze Matuszny, Agnieszce 
Paluszkiewicz, naszej nieocenionej plastyczce - Lenie Krę-

żelok oraz informatykowi - Andrzejowi Suszce. Za oprawę 
muzyczną wdzięczna jestem pani Beacie Kawulok. Szczegól-
ne słowa podziękowania kieruję do pana Ryszarda Kocybika 
za pomoc w uświetnieniu naszej jubileuszowej edycji dłu-
gopisami z logo naszej szkoły i nadrukiem nazwy konkursu. 
Nie mogę też zapomnieć o ofiarności uczniów klasy IIIa, 
którzy obsługiwali imprezę. Dziękuję również panu Józefowi 
Zogacie – szefowi gimnazjalnej kuchni oraz wszystkim jego 
współpracownikom za pyszny obiad i pomoc przy obsłudze 
tzw. szwedzkiego stołu. 

Mam nadzieję, że wszyscy recytatorzy, ich opiekunowie 
oraz zaproszeni goście wyjechali z istebniańskiego gimnazjum 
pełni satysfakcji i estetycznych wrażeń!

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy
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zyczna młodzieży gimnazjalnej pod batutą pana Piotra Kohuta 
i pani Beaty Kawulok. Wszyscy chętnie tańczyli i brali udział w 
różnych zabawach integracyjnych, a w przerwach muzycznych 
nawiązywali znajomości przy dobrym poczęstunku. 

Na sam koniec czekała nas wszystkich niespodzianka.  
Dwie dziewczyny z klasy trzeciej przedstawiły prezentację 
multimedialną o swoich spotkaniach i zaangażowaniu w za-
jęcia z osobami niepełnosprawnymi. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim sponsorom i ludziom 
dobrej woli za ich wkład w sprawy tak ważne, jak spotkania 
ludzi młodych z osobami niepełnosprawnymi, które tak na-
prawdę wzbogacają nas wszystkich. Szczególnie chcemy po-
dziękować właścicielom sklepu Rema, piekarni p. Kawuloka 
oraz Alf w Koniakowie.

Pedagodzy gimnazjum

Z życia gimnazjum

Magdalena Sołtysiak
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu

Przedmiotowego z geografii
Wśród finalistów III etapu Woje-

wódzkich Konkursów Przedmioto-
wych w roku szkolnym 2013/2014 
znalazła się uczennica Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Istebnej Magda-
lena Sołtysiak z klasy 3d, która z po-
wodzeniem przeszła etap szkolny, 
rejonowy i wojewódzki otrzymując 
tym samym tytuł laureata. 

Tytuł ten uprawnia ucznia do 
oceny celującej na świadectwie z 
przedmiotu konkursowego, zwol-
nienia z części matematyczno-przy-
rodniczej egzaminu gimnazjalnego 
oraz kontynuowania nauki w wybra-
nej szkole ponadgimnazjalnej nieza-

leżnie od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki.
Sukces Magdy był możliwy dzięki jej zaangażowaniu, pra-

cowitości, systematyczności i wymagał wielu wyrzeczeń.
Serdecznie gratulujemy uczennicy i jej rodzicom oraz na-

uczycielowi geografii p. Ewie Kożdoń-Waligórze.
Życzymy dalszych sukcesów.

oprac. B. Matuszny

Targi edukacyjne
27 marca, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, 

zorganizowało dla swoich uczniów i ich rodziców TARGI 
EDUKACYJNE.  Przyszli absolwenci poprzez udział w targach 
mieli okazję w jednym miejscu  spotkać się z przedstawicie-
lami szkół średnich. Co ważne, młodzi ludzie mogli nie tylko 
zapoznać się z kierunkami jakie oferuje dana szkoła, ale też 
porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami, z nauczycielami i 
sprawdzić jak nauka w danej szkole przebiega, jakie są przed-
mioty  w liceach, technikach i szkołach zawodowych. Każda 
placówka posiadała swoje stanowisko z ulotkami, plakatami 
i broszurami, które uczniowie mogli zabrać. Prezentowali się 

również ze strony praktycznej. Pokaz sztuk walki, kelnerski   
savoir-vivre, sterowanie robotami,  to tylko kilka przykładów 
jak ciekawa dziś może być nauka.

W tegorocznych targach wzięło udział ponad 20 szkół 
ponadgimnazjalnych. Większość z nich to placówki z naszego 
powiatu. Dodatkowo przyjechały także szkoły z Bielska Białej, 
Brynku, Pszczyny i Katowic. 

Mamy nadzieję, że tego dnia każdy trzecioklasista znalazł 
ciekawą propozycję  na dalsze lata nauki.

Pedagodzy gimnazjum

Archipelag skarbów
 20 i 21 marca 2014r. odbyła się trzecia edycja programu 

„Archipelag Skarbów”. Tym razem uczniowie klas drugich 
wzięli udział w wyprawie po prawdziwy skarb, jakim jest  mi-
łość, szczęście i rodzina. Zajęcia prowadziła trójka animato-
rów z różnych stron Polski, którzy starali się przekonać naszą 
młodzież do życia w zgodzie z tymi wartościami. 

O sile tego programu decydowała dynamika i jego cie-
kawe formy. Otwartość, życzliwość  i serdeczność prowa-
dzących spowodowały, że młodzież bardzo szybko i chętnie 
się zaangażowała w zajęcia. Program zbudowany był na 
atrakcyjnych, udźwiękowionych prezentacjach multimedial-
nych,  co wpłynęło na to, że wzbudzał duże zainteresowanie 
odbiorców. Wiele ważnych treści przekazywano poprzez 
mini wykłady, które na zmianę prowadzili organizatorzy. Z 
ekranu do młodzieży przemawiały również znane postaci 
sportu, mówiące o tym, jak ważne są w ich codziennym 
życiu miłość, szczęście i rodzina. Uczniowie chętnie podej-
mowali zadania, które wykonywali przed wszystkimi. Cała 
sala dopingowała ochotników, a prowadzący nagradzali  
ich aktywność. Chłopcy i dziewczęta poznali historie młodych 
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bohaterów, często swoich rówieśników, którzy nie zawahali się 
narazić własnego życia dla ratowania człowieka. Podkreślano 
tutaj, jak ważne jest życie zgodne z własnymi zasadami, wolne 
od nałogów i różnego rodzaju używek.

Sporo uwagi było poświęcone tematowi kształtowania 
się seksualności, tak odmiennej u chłopców i dziewczyn. 
Konkretne wskazówki miały na celu ukierunkowanie spoj-
rzenia młodego człowieka na drugą płeć poprzez pryzmat 
szacunku.

Treści były utrwalane za pomocą symboli:
* GWIAZDA – człowiek jako jedność ciała, duchowości, 

uczuć, rozumu i więzi z innymi.
* TYGRYS – siła gniewu, zakochania i pobudzenia.
* KUFER – prawdziwe szczęście.
Podsumowaniem dwóch dni zajęć był Festiwal Twór-

czości, gdzie młodzież prezentowała swoje prace, będące 
wynikiem ich refleksji na podejmowane tematy. 

Cieszymy się, że nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli 
poznać tak cenne i ważne treści dzięki realizatorom programu 

Bal karnawałowy
W dniu 25 stycznia 2014 r. w remizie OSP Koniaków 

odbył się Bal Karnawałowy organizowany przez Radę Ro-
dziców Gimnazjum im. Jana Pawła w Istebnej. Jak każdego 
roku była wspaniała zabawa i wiele atrakcji. Do tańca przy-
grywała orkiestra „Jawor”. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie 
oraz organizatorzy pragną podziękować wszystkim rodzicom, 
którzy pomagali w przygotowaniu tej zabawy. Dziękujemy 
również Zarządowi OSP w Koniakowie za bezpłatne użycze-
nie Sali oraz wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe i 
rzeczowe. Zysk z balu Rada Rodziców przeznaczy na orga-
nizację konkursów, wyjazdów na zawody sportowe, komers 
dla uczniów klas trzecich, nagrody dla najlepszych uczniów 
na zakończenie roku szkolnego. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Istebnej – Twoja szkoła!

Już 23 kwietnia 2014 gimnazjaliści przy-
stąpią do części humanistycznej egzaminu. 
W kolejnych dniach zmierzą się z częścią 
matematyczno-przyrodniczą oraz językiem 

obcym. Kwiecień to gorący okres nie tylko dla uczniów i na-
uczycieli gimnazjów. Szkoły średnie przygotowują się w tym 
czasie do przyjęcia nowych uczniów. W naszej gminie tego 
typu placówką jest oczywiście Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Istebnej (Zaolzie). 

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia na-
boru elektronicznego (12 maja 2014) w drugiej połowie mar-
ca uczniowie i nauczyciele wzięli udział w targach edukacyj-
nych zorganizowanych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Istebnej oraz Gimnazjum nr 1 w Wiśle. Zainteresowanie ofer-
tą szkoły było bardzo duże. Reprezentujący szkołę uczniowie 
(Weronika Celak, Anna Kubica, Paulina Morys, Tomasz 
Zogata, Dominik Bury, Adam Sikora oraz Janusz Małyju-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej – Twoja szkoła! 
 
Już 23 kwietnia 2014 gimnazjaliści przystąpią do części humanistycznej egzaminu. W kolejnych 
dniach zmierzą się z częścią matematyczno-przyrodniczą oraz językiem obcym. Kwiecień to gorący 
okres nie tylko dla uczniów i nauczycieli gimnazjów. Szkoły średnie przygotowują się w tym czasie 
do przyjęcia nowych uczniów. W naszej gminie tego typu placówką jest oczywiście Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Istebnej (Zaolzie).  
W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru elektronicznego (12 maja 2014) w 
drugiej połowie marca uczniowie i nauczyciele wzięli udział w targach edukacyjnych 
zorganizowanych przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej oraz Gimnazjum nr 1 w Wiśle. 
Zainteresowanie ofertą szkoły było bardzo duże. Reprezentujący szkołę uczniowie (Weronika 
Celak, Anna Kubica, Paulina Morys, Tomasz Zogata, Dominik Bury, Adam Sikora oraz 
Janusz Małyjurek) spisali się na medal. Niniejszym dziękujemy im za nieoceniony wkład w 
przygotowanie stoisk i przeprowadzenie licznych rozmów z gimnazjalistami.  
 
( wstawić zdjęcie)  
 
Powodów popularności ZSP w Istebnej należy szukać zapewne w bardzo dobrej opinii, jaką szkoła 
cieszy się wśród uczniów i absolwentów. Doceniają oni zwłaszcza kompetencje nauczycieli, 
przyjazną atmosferę oraz towarzyszące im poczucie bezpieczeństwa (uczy się tu ok. 170 uczniów). 
Wśród niewątpliwych zalet wymieniają także wyposażenie sal lekcyjnych oraz niewielką odległość 
placówki od miejsca zamieszkania.  
W ofercie ZSP w Istebnej są Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych.  
Najważniejsze informacje na temat szkoły znajdziecie Państwo w ulotce dołączonej do niniejszego 
wydania „Naszej Trójwsi”.  
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową: 
www.zspistebna.superszkolna.pl. Dostępny jest tam szczegółowy regulamin rekrutacji do obu 
typów szkół. 
Jesteśmy obecni także na Facebooku. Na naszym profilu możecie Państwo obejrzeć dokumentację 
fotograficzną najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Znajdują się tam także informacje o 
osiągnięciach naszych uczniów. Wystarczy wpisać: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej.  
 

Z ostatniej chwili! 
 

Trzyosobowy zespół uczniów naszej szkoły w składzie: Grzegorz Ligocki, Szymon Legierski i 
Paweł Łabaj  zajął III miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie dla uczniów szkół zawodowych 
„Quiz Mechaników” zorganizowanym 3 kwietnia 2014 przez Zespół Szkół Technicznych w 
Cieszynie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach. 
Serdecznie gratulujemy! 
 

Z życia szkół ponadgimnazjalnych

„Archipelag Skarbów”. Polecamy ten program wszystkim, dla 
których ważne są dobre wybory naszej młodzieży!

Magdalena Krężelok i Sławomira Patyk
– pedagodzy gimnazjum

rek) spisali się na medal. Niniejszym dziękujemy im za nie-
oceniony wkład w przygotowanie stoisk i przeprowadzenie 
licznych rozmów z gimnazjalistami. 

Powodów popularności ZSP w Istebnej należy szukać za-
pewne w bardzo dobrej opinii, jaką szkoła cieszy się wśród 
uczniów i absolwentów. Doceniają oni zwłaszcza kompe-
tencje nauczycieli, przyjazną atmosferę oraz towarzyszące 
im poczucie bezpieczeństwa (uczy się tu ok. 170 uczniów). 
Wśród niewątpliwych zalet wymieniają także wyposażenie 
sal lekcyjnych oraz niewielką odległość placówki od miejsca 
zamieszkania. 

W ofercie ZSP w Istebnej są Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 

Najważniejsze informacje na temat szkoły znajdziecie 
Państwo w ulotce dołączonej do niniejszego wydania „Na-
szej Trójwsi”. 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się ze stroną in-
ternetową: www.zspistebna.superszkolna.pl. Dostępny jest 
tam szczegółowy regulamin rekrutacji do obu typów szkół.

Jesteśmy obecni także na Facebooku. Na naszym profilu 
możecie Państwo obejrzeć dokumentację fotograficzną naj-
ważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Znajdują się tam także 
informacje o osiągnięciach naszych uczniów. Wystarczy wpi-
sać: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej. 

Z ostatniej chwili!
Trzyosobowy zespół uczniów naszej szkoły w składzie: 

Grzegorz Ligocki, Szymon Legierski i Paweł Łabaj  zajął III 
miejsce w VIII Międzyszkolnym Konkursie dla uczniów szkół 
zawodowych „Quiz Mechaników” zorganizowanym 3 kwiet-
nia 2014 przez Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie oraz 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach.

Serdecznie gratulujemy!
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Z życia szkół ponadgimnazjalnych

TRÓJWIEŚ BESKIDZKA – filatelistycznie ...
26 marca 1999 roku to dzień filatelistycznie historyczny dla poczty w Trójwsi. Od tego dnia w Urzę-

dzie Pocztowym w Jaworzynce stosowany był pierwszy okolicznościowy datownik z okazji XXXVII 
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Ochrona Środowiska”. W konkursie wzięli udział młodzi 
filateliści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce oraz liczna grupa młodzieży z Rudy Śląskiej zrzeszo-
nej w tamtejszym Oddziale Polskiego Związku Filatelistów. W uroczystym ćwierćfinale konkursu w sali 
ówczesnego Hotelu „Węgielek”, oprócz młodzieży wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych 
i szkolnych gminy Istebna oraz miasta Ruda Śląska, a ponadto Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła. 

Przez 28 dni przesyłki wychodzące z UP w Jaworzynce stemplowane były za-
równo datownikiem zwykłym jak i okolicznościowym. Ponadto przesyłki polecone 
oklejane były okolicznościową nalepką polecenia z okazji konkursu. Wydano też 
okolicznościową kopertę oraz trzy kartki pocztowe. W centralnej części datownika i 
nalepki przedstawiono, jak przystało na palmę pierwszeństwa, herb Gminy Istebna.

Trzy tygodnie później tym razem w UP w Istebnej stosowany był kolejny oko-
licznościowy datownik z okazji VI Spotkania Młodych Filatelistów z Bielska Białej, 
Katowic i Opola. Stempel przedstawia tokującego na gałęzi drzewa głuszca, w tle 
zarys gór i lasu.

Wraz z początkiem wakacji ponownie w istebniańskim urzędzie stosowany był trzeci już datownik okolicznościowy z okazji 
II Kolonii Filatelistycznej jaka odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym „SKRZAT”. Na stemplu pokazano górski krajobraz oraz 
wesoło kroczącego skrzata. Z okazji obu imprez filatelistycznych wydano okolicznościowe koperty.

Wszystkie opisane datowniki zawierały również symbole Polskie-
go Związku Filatelistów organizatora corocznego Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, który w roku 2014 prze-
biega pod hasłem: „Gniezno i Poznań – tu Polska się zaczęła”, już po 
raz 52 !

W niniejszym artykule opisano trzy pierwsze datowniki okoliczno-
ściowe z roku 1999. W kolejnym numerze postaram się przybliżyć histo-
rię jeszcze kolejnych pięciu.  

Jacek Pyszny

  
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

W USTRONIU 
 

w roku szkolnym 2014 / 2015 
proponuje naukę w następujących szkołach: 

 
Technikum 

  technik informatyk 
  technik mechanik 
  technik logistyk 
  technik cyfrowych procesów graficznych 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

  elektromechanik  
  mechanik pojazdów samochodowych 
  sprzedawca 

 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

klasa wielozawodowa - wszystkie zawody, praktyka w 
zakładach pracy lub w szkole (w zależności od liczby 

uczniów i zawodu) 
 

INFORMACJE: 
tel. 33 854 35 43,  785 916 048 
www.zspustron.internetdsl.pl 

zsp.ustron@interia.pl 

 

(praktyka  

w zakładach 
pracy) 
 

NOWOŚĆ 

Sukcesy sportowe !
Niezwykle udany sezon zaliczyli w tym roku wycho-

wankowie Klubu Sportowego MKS Istebna, a zarazem 
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Isteb-
nej – Dominik Bury i Kamil Bury.

Mimo iż zima w tym roku była krótka, udało im się aż kil-
kakrotnie zająć pierwsze miejsca w najważniejszych impre-
zach biegowych organizowanych w naszym kraju.

Bracia wystartowali między innymi w Mistrzostwach Ta-
trzańskiego Związku Narciarskiego. Nie pozostawili złudzeń 
swoim konkurentom i zdominowali swoje ulubione konku-
rencje (5, 6 i 8 km).

W imprezie pod nazwą „Bieg na Igrzyska” Dominik sięgnął 
po złoty medal na dwóch dystansach (5 i 8 km). Pod koniec 
sezonu obaj ponownie zdystansowali rywali w czasie XX 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Dominik na dystansie 
5 i 8 kilometrów, a Kamil w sprincie oraz biegu na 10 kilome-
trów. 

W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski obaj uplasowali 
się ostatecznie na pierwszych miejscach - Dominik w katego-
rii Junior B, zaś Kamil w kategorii Junior A.

Życząc dalszych sukcesów, serdecznie gratulujemy hartu 
ducha i konsekwencji w dążeniu do celu!

Nauczyciele ZSP w Istebnej
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Karczma „Pod Ochodzitą”
w Koniakowie znów zaprasza
W sobotę 5 kwietnia wszyscy mieszkańcy Trójwsi, jak 

również goście i turyści mogli znów przyjść do karczmy 
„Pod Ochodzitą” i podziwiać jej nowy wystrój i charakter.

Po kilkumiesięcznej przerwie, po remoncie, zmianie wnę-
trza, karczma znów budzi się do życia. 

Wśród unowocześnionego wystroju  można dostrzec od-
wołania do naszej rodzimej  tradycji, a przykładem tego są 
koronki koniakowskie zawieszone w oknach oraz malowidła 
w dużej sali, przedstawiające górali i góralki w strojach regio-
nalnych. 

Na wszystkich odwiedzających karczmę w dniu jej otwar-
cia czekał suto zastawiony stół: przekąski regionalne, zimne 
i ciepłe napoje. Nowi gospodarze z uśmiechem witali pierw-
szych gości i służyli miłą obsługą. Zapowiadają również, że 
karczma ma służyć mieszkańcom i gościom jako miejsce 
spotkań towarzyskich, miejsce do organizacji imprez okolicz-
nościowych oraz zabaw dancingowych. Karczma nie zamyka 
się na wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.  W miarę 
dostępności lokalu gospodarze, państwo Bolik z Koniakowa, 
chcą pomagać w różnych przedsięwzięciach, które niegdyś 
w karczmie się odbywały. 

Zatem kto ciekawy jest nowego wnętrza starej karczmy 
w Koniakowie może odwiedzić to miejsce, które znów jest 
otwarte dla wszystkich. 

Z życia Zespołu „Koniaków”

Urszula Gruszka na Międzynarodowej
Wystawie Twórczości Kobiet w Maroko

Drodzy czytelnicy gazety „Nasza Trójwieś”,
Chciałabym podzielić się z Wami wrażeniami z wielkiego 

wydarzenia, jakim była Międzynarodowa Wystawa Twórczo-
ści Kobiet w Maroko pod tytułem „Międzynarodowy salon 
rzemiosła artystycznego Kobiet”  w mieście Mohammedia. Na 
tą wystawę, która odbyła się w dniach 6.03.2014-10.03.2014 
w zostałam zaproszona przez Ambasadę Rzeczpospolitej 
Polskiej w Rabacie oraz przez organizację Marokańska Sieć 
na Rzecz Kobiet i Rozwoju. 

W wystawie wzięło udział 10 państw: Polska, Rosja, Ukra-
ina, Maroko, Tunis, Libia, Liban, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Sudan, Gwinea-Konakry. W sumie obecnych było 30 uczest-
niczek prezentujących swoje ludowe rękodzieło. Każde z 

państw biorących udział w wystawie miało swoisty charak-
ter, było na co popatrzeć. 

Bardzo podobała się nasza koronka koniakowska, którą 
także wykonywałam na wystawie. Samo heklowanie spo-
tkało się z wielkim zdziwieniem. Niedowierzano nawet, że 
to rękodzieło, choć bardzo podobne serwety i hafty można 
spotkać w Maroko – w Marakeszu.

Jestem bardzo zadowolona z tego doświadczenia, jak i z 
tego że mogłam reklamować i promować piękno naszej Trój-
wsi Beskidzkiej i jej rękodzieło.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę wszeckigo 
dobrego, smacznego jajka i mokrego śmiergusta.

Urszula Gruszka
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Nasze kapliczki i krzyże w fotografii Jerzego Haca

ŚMIERGUSTY
Przichodzi Wielkanoc
to sóm jarni śwynta
Tóż się uż radujóm chłapcy i dziywczynta.
A nejbardzi wiycie
to na ty śmiergusty
bo wtedy wyprawiajóm,
rozmaite psikusy.
Ale najważniejsi
co ku tymu dodać
że każdy pachołek
musi dziywkym poloć.
Uż za ćmy w śmiergusty,
pachołcy się zbiyrajóm 
Wiadra, putnie, żbery
na wodym rychtujóm.
Potym pod chałupy pachołcy,
tam kany sóm dziywki
idóm ich polywać 
w całej dziedzinie, wszecki
Kiere sóm łodważne 
wody się nie bojóm
Tóż równo z pachołkami
przi studni się lejóm.
Łokropnego przi tym,
wrzasku, śmiechu, kwiku
Jak pachołcy moczajóm,
dziywczynta w kadłubku.
Radość przełogrómno, żodyn się nie złości
Choć z nich strumiyniami,
zimno woda leci. 
    Ze zbioru Klubu Literackiego w Istebnej 

„Już Zmartwychwstał!”
Zadzwoniły dzwony
z smukłych wieży ścian…
Głos echem goniony,
wietrzny ziemi pan,
wdziera się do chaty
i o szybę dzwoni …
i w pałac bogaty,
ukryty w drzew toni, 
posyła tony…
i niezmącony
pędzi w dal
i dzwoni
w trawie fal
po błoni
Odbija się o wieży
Piastów szczyt
i w smagłej drzew odzieży
biegu syt,
wolno przycicha
a echem z cicha
w fli drga …
Drga w wód rozczynie,
aż się rozpłynie
w zmierzchu cieśni,
ukołysany tonem pieśni,
którą lud nuci w peanie chwał:
Bóg – Syn, Bóg - Człowiek już zmartwychwstał …

Zapraszamy do obejrze-
nia galerii zdjęć autorstwa 
Jerzego Haca, który w latach 
2009 – 2014 udokumentował 
wszystkie kapliczki i krzyże 
przydrożne w Istebnej, Jawo-
rzynce i Koniakowie.

Galeria znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu 
Gminy Istebna www.istebna.
eu oraz stronie Parafii Dobre-
go Pasterza w Istebnej www.
dobrypasterz-istebna.eu

Na zdjęciu:
kapliczka na Łośniatej
w Koniakowie
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Ciekawa postać - Ksiądz Jakub Gazur
Jedną z postaci, które przyku-

ły moją uwagę, był ksiądz Jakub 
Gazur. Urodził się w 1950 roku 
w malowniczej wsi Koniaków. 
Ksiądz Jakub jest blisko spokrew-
niony z moją rodziną, z tego po-
wodu słyszałam wiele ciekawych 
historii na jego temat.

Był zawsze uczynnym dziec-
kiem i wszędzie było go pełno. Już 
w drugiej klasie szkoły podstawo-
wej postawił sobie cel w życiu, 
chciał zostać księdzem. Był upar-
tym człowiekiem, więc nikt nie 

mógł odwieść go od tego zamiaru. Pobożni rodzice byli z nie-
go bardzo dumni, w końcu kapłaństwo to bardzo szlachetny 
cel. Jakub rozpoczął służbę do mszy świętej, jako ministrant 
cechował się sumiennym wykonywaniem obowiązków. Wi-
dać, ze sprawiało mu to niezmierną radość. Po zakończeniu 
edukacji w szkole podstawowej rozpoczął naukę w liceum 
ogólnokształcącym w Wiśle. W tym czasie mieszkał w inter-
nacie. Chłopak zawsze gorliwie modlił się za najbliższych i 
nigdy nie porzucił swoich marzeń o służbie kapłańskiej. Bez-
pośrednio po maturze zgłosił się do seminarium. W czasie 
letnich wakacji bardo zaangażował się w rekolekcje oazowe 
młodzieży. W 1975 roku spełniło się jego marzenie i otrzymał 
święcenia kapłańskie. To jeszcze nie wszystko, ambitny Jakub 
postanowił wyjechać na misje. Myślę, że czuł, że to właśnie 
jest jego powołanie. Najpierw wyjechał do Londynu w celu 
lepszego poznania języka angielskiego. Po odbyciu kursów 
ostatecznie został skierowany do diecezji Malaba w Zambii. 
Najtrudniejsze to pożegnać się z bliskimi. Obiecał rodzicom, 
że będzie posyłał listy. To jednak wcale ich nie uspokoiło. Bar-
dzo się bali o swojego małego synka, który wcale nie był taki 
mały.

Początkowo trudno mu było przystosować się do nowe-
go domu. Ogromnie tęsknił za krewnymi. Pokonać tęsknotę 
za domem pomagały mu listy, które często pisał do najbliż-
szych. Opisywał w nich trudne życie w Afryce. Po pewnym 
czasie nie myślał już o tym tak często, zaaklimatyzował się 
w nowym miejscu. Jego praca na misjach miała polegać 
głównie na odprawianiu mszy świętej ale jako pomocny 
człowiek zajmował się również innymi sprawami. Pełnił funk-
cję kościelnego, dokarmiał drób, doglądał pracy w ogrodzie, 
a nawet piekł chleb i ciastka dla dzieci. Uczył afrykańskie 
dzieci polskich zwyczajów. Działał charytatywnie, pomagał 
biednym i głodującym. Mieszkał w pobliżu buszu, gdzie nie 
trudno było o choroby. Najcięższą, jaką przeżył, była malaria. 
Przeżywał wiele przygód. Jedną z nich była walka z pytonem. 
Poznawanie tamtejszej kultury było dla niego nie lada wy-
zwaniem. Miał jednak wspaniały kontakt z młodzieżą, ale nie 
tylko, potrafił dogadać się z każdym.

Moja rodzina bardzo miło wspomina chwile, gdy po paru 
latach misji przyjechał do Polski. Zorganizowali wtedy ogni-
sko, a ksiądz opowiadał mojej mamie i cioci o misjach, one 

z zaciekawieniem słuchały jego opowieści i zadawały mnó-
stwo pytań.

Ksiądz Jakub był niezmiernie wartościową osobą, wszyst-
ko sprawiało mu radość. Kontakt z ludźmi, wyjście do nich 
były też jego celem życiowym. Nie zamykał się w sobie. Lubił 
rozmawiać z ludźmi i spędzać z nimi czas. Kochał ruch, grał w 
piłkę nożną, siatkówkę i jeździł na nartach. Po kontuzji kola-
na musiał raz na zawsze pożegnać się ze sportem. Gdy przy-
jeżdżał do Polski organizował kuligi i zabawy przy góralskiej 
muzyce. Można by powiedzieć, że był człowiekiem do "tańca 
i do różańca". 

Zginął w tragicznym wypadku samochodowym w Za-
mbii, jego śmierć była ciosem dla wszystkich, którzy go zna-
li. Jako, że umarł bardzo młodo, wielu nie mogło pogodzić 
się z jego losem. Koledzy z rocznika święceń kapłańskich co 
roku odprawiają mszę świętą w jego 
intencji i postawili mu pomnik na ko-
niakowskim cmentarzu.

Osobiście słyszałam wiele opo-
wieści na jego temat, każdy kto go 
wspomina ma  taki błysk w oku. Bli-
scy mówią o nim z szacunkiem, po-
dziwem i miłością, każdy kto spotkał 
księdza Jakuba mówi, że było w nim 
coś wyjątkowego. Takich ludzi nie 
spotyka się co dzień. Bardzo żałuję, 
że nie mogłam go poznać osobiście.

Izabela Juroszek
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          Kalendarium - Kwiecień
l	 1.04.1868 r. - w Czułowie w pow. krakowskim urodził się Franciszek Popiołek. Dzięki nauczycielce 

pani Kwapińskiej rozpoczął naukę w Krakowie w gimnazjum im. św. Anny. Edukację skończył na UJ 
na Wydziale Filozoficznym. Od 1899 do 1932 r. pracował jako nauczyciel, dyrektor w Gimnazjum 
Macierzy Szkolnej w Cieszynie. Jego pasją były dzieje Śląska a szczególnie Śląska Cieszyńskiego. 
Opublikował na ten temat około 400 prac i mimo upływu czasu i częściowej dezaktualizacji są one 
nadal fundamentalne. Zmarł 23.10.1960 r. w Krakowie. Został pochowany w grobie dla zasłużonych 
na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

l	 9.04.1893 r. - w Istebnej zmarł ks. Antoni Münster (ur. 28.03.1832 r.) proboszcz parafii 
istebniańskiej, wielki przyjaciel górali oraz ludzi ubogich. Jego staraniem powstaje w Istebnej filia 
poczty głównej, znajdującej się w Jabłonkowie (związane to było z wielką emigracją „za chlebem” do 
Ameryki  i Francji). Ukochał naszą ziemię oraz ludzi mieszkających na niej. Świadczy o tym fakt, iż 
po przejściu na emeryturę powrócił i zamieszkał w Istebnej. Jego grobowiec znajduje się na starym 
cmentarzu w Istebnej.

l	 2.04.1901 r. - w Istebnej urodził się Jerzy Probosz - drwal, poeta, prozaik, samouk. Za twórczość 
dokumentującą regionalną kulturę w 1938 r. otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. 
Aresztowany przez hitlerowców 17.12.1939 r. został zesłany do obozu Dachau. Zmarł zagazowany 
23.02.1942 r. w Hartheim koło Lincu.

l	 14.04.1905 r. - w Istebnej urodził się ks. Jerzy Marekwica - absolwent Gimnazjum im. A. 
Osuchowskiego oraz Wydziału Teologicznego UJ. Został wyświęcony 26.06.1932 r. Aresztowany przez 
Niemców 19.12.1939 r., więziony w Cieszynie, w Krakowie na Montelupich, w KL Sachsenhausen, w 
KL Dachau, gdzie robiono na nim doświadczenia malaryczne. Cudownie ocalony, powrócił do  Istebnej 
w czerwcu 1945 r. Od 1946 r. został administratorem w Kończycach  Małych. Przeżycia obozowe, 
permanentne nachodzenie przez SB doprowadziły go do rozstroju nerwowego. Schorowany wrócił do 
Istebnej. Zmarł 11.03.1970 r. Został pochowany na cmentarzu w Istebnej w Alei Zasłużonych.

l	 1.04.1928 r. - w Koniakowie zmarł Jerzy Jan Śliwka (senior) prezbiter nawiejski, rolnik, pomolog. 
Urodził się 26.09.1869 r. W Koniakowie-Rastoce prowadził doświadczalne poletka i sady. Był 
współzałożycielem i wieloletnim prezesem kółka rolniczego w Istebnej, członkiem Towarzystwa 
Rolniczego w Cieszynie, udzielał się w towarzystwach ewangelickich. Zmarł w Cieszynie, pochowany 
został w Koniakowie.

l	 6.04.1931 r. - w Koniakowie urodziła się Helena Kamieniarz. Jej ojcem był znany ludowy rzeżbiarz 
Ludwik Kubaszczyk. Była mistrzynią szydełkowania, któremu praktycznie podporządkowała całe 
życie. Prezesował bielskiemu oddziału Stowarzyszeniu Twórców Ludowych, wielokrotnie nagradzana 
za całokształt twórczości. Zmarła 12.01.2007 r. w Koniakowie i tam pochowana.

l	 3.04.1990 r. - w drodze z Lusaki do Mpiki (Zambia) zginął tragicznie ks. Jakub Gazur. Urodził się 
18.07.1950 r. w Koniakowie, święcenia kapłańskie 27.03.1975 r. Od stycznia 1979 r. pracował w 
Zambi w diecezji Mbala. Spoczywa na cmentarzu Ojców Białych w parafii Chilonga w diecezji Mbala.

l	 18.04.1997 r. - w tragicznym wypadku samochodowym w Wiśle - Obłażcu zginął proboszcz ewangelicki 
ks. Karol Samiec. Urodził się 28.01.1935 r. w Wiśle, absolwent Liceum w Wiśle. W1954 r. rozpoczął 
studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1.02.1959 r. został wikariuszem w 
swojej rodzinnej parafii, a w1978 został proboszczem oraz administratorem parafii w Istebnej, dla 
której zbudował plebanię. Znany był jako wspaniały mówca i orędownik ekumenizmu. Pochowany 
został 23 kwietnia na wiślańskim „Groniczku”.

            Wydarzenia:

l	 10-11.04 1945 r. - Masowe aresztowania mieszkańców naszych wiosek przez gestapo jako 
zemsta za likwidację około 10 działaczy gminnych na Baraniej Górze, zatrzymanych 27 stycznia 
przez oddział AL „Kostrzewy” (Według ogółu mieszkańców bardzo nieprzemyślana decyzja). Podczas 
obławy zamordowano 6 osób a 38 aresztowano. Z nich 12 zamordowano na cmentarzu żydowskim w 
Jabłonkowie w dniu 13.04.1945 r.

l	 Kwiecień 1950 r. - Powstała jednostka OSP Kamesznica + Rupienka (od 1954 r. Koniaków 
-Kosarzyska)

l	 22.04.2001 r. - I rajd rowerowy „Do żródeł Olzy” Jabłonków - Istebna Zaolzie
l	 28.04.2005 r. - Otwarcie I tradycyjnej bacówki w Beskidach „Na Szańcach”
l	 29.04.2007 r. - I msza święta prymicyjna Neoprezbitera Przemysława Kolasa w kościele
      w Koniakowie.

Na podstawie „Słownika Biograficznego Ziemi Cieszyńskiej”, „Naszej Trójwsi”,

źródeł innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Informacje turystyczne

Konferencja kończąca projekt
„Śląski System Informacji Turystycznej"

W dniu 26 marca w Katowicach odbyła się uroczysta 
konferencja podsumowująca projekt, którego liderem 
była Śląska Organizacja Turystyczna. Podjęte w jego ra-
mach działania mają wykreować Województwo Śląskie, jako 
jedną z najatrakcyjniejszych destynacji w Polsce i przyczynić 
się do wzrostu zainteresowania turystów naszym regionem. 
Na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele mediów, 
Polskiej Organizacji Turystycznej, partnerów projektu oraz 
Punktów Informacji Turystycznej.

Dzięki realizacji projektu powstały 33 nowe Punkty Infor-
macji Turystycznej, które wraz z już istniejącymi stworzyły 
sieć 67 punktów w całym regionie. Wszystkie Punkty Infor-
macji Turystycznej zostały wyposażone w meble zgodne z 
identyfikacją wizualną projektu oraz sprzęt cyfrowy. Ukaza-
ły się wydawnictwa informacyjno-promocyjne (mapy tury-
styczne, informatory, przewodniki turystyczne) w łącznym 
nakładzie 890 tysięcy egzemplarzy. Jednolicie oznakowano 
również dojścia/dojazd do wszystkich PIT-ów. W ramach 
projektu wykonano kompleksowe drogowe oznakowanie 
turystyczne wskazujące dojazd do niemal 200 atrakcji tury-
stycznych na terenie województwa i zainstalowano 101 in-
fokiosków, które służą turystom po godzinach otwarcia PIT 
lub w miejscach ruchu turystycznego, gdzie nie ma punktów 
informacji.

Do Punktów Informacji Turystycznej trafiło 1043 audio-
przewodników (15 do Istebnej, m.in. zwiedzanie kościoła w 
Istebnej) z nagranymi audiowycieczkami będącymi propozy-
cją zwiedzania okolicy oraz okolicznymi trasami turystyczny-
mi (pieszymi, rowerowymi, nordicwalking). Wyznaczono ok. 
5 tys. km tras turystycznych pieszych i rowerowych w syste-
mie GPS. W ramach projektu unowocześnionorównież por-
tal www.slaskie.travel, który docelowo ma stać się źródłem 
multimedialnej informacji na temat atrakcji turystycznych i 
wydarzeń na terenie całego województwa. W ramach por-
talu funkcjonują ponadto serwisy tematyczne poświęcone 
markowym produktom turystycznym, takim jak:

• Szlak Zabytków Techniki (www.zabytkitechniki.pl),
• Śląskie Smaki (www.slaskiesmaki.pl),

• Szlak Orlich Gniazd (www.orlegniazda.pl)
oraz serwisy regionalne dedykowane poszczególnym 

subregionom: Beskidy i Śląsk Cieszyński (www.beskidy.sla-
skie.travel; www.slaskcieszynski.slaskie.travel), Jura Krakow-
sko-Częstochowska (www.jura.slaskie.travel), Metropolia 
Silesia(www.metropolia.slaskie.travel), Subregion Zachodni 
Województwa Śląskiego (www.subregionzachodni.slaskie.
travel).

Zachęcamy do odwiedzania Punktów Informacji Tury-
stycznej w Województwie Śląskim, zapoznania się z nowymi 
wydawnictwami i skorzystania z audiowycieczek oraz poszu-
kiwania informacji na nowym portalu.

oprac. O. Szotkowska na podst. silesia.travel

„Globalna promocja”
W dniach od 28 do 30 marca w Katowicach odbyły się 

jubileuszowe XX Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa, 
Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie. Na po-
wierzchni 5 tys. m2 obecnych było ponad 200 wystawców z 
Tunezji, Albanii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Indone-
zji, Maroko, Słowacji, Serbii, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, 
Włoch i Polski. Targi odwiedziło 8,5 tys. osób. Gmina Isteb-
na obecna była na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej, 
gdzie wraz z przedstawicielstwem Brennej promowaliśmy 
turystyczny potencjał Beskidzkiej 5. Dużym zainteresowa-
niem odwiedzających cieszyły się nie tylko oferowane przez 
nas atrakcje turystyczne, ale także baza noclegowa i szlaki 
rowerowe. Stoisko Śląskiej Organizacji Turystycznej zdobyło 
II miejsce w konkursie na najładniejsze stoisko targów  do-
cenione zostały również nasze przewodniki subregionalne. 
Jak zawsze pragniemy podziękować naszym gestorom za 
dostarczenie materiałów i liczymy na dalszą współpracę.

Oprac. O. Szotkowska

Beskidzka 5 – Razem od 10 lat
• Przesunięty został termin uroczystych obchodów 10-le-

cia Beskidzkiej 5 – świętować będziemy 20 czerwca 2014 i już 
teraz zapraszamy wszystkich na to niezwykłe wydarzenie do 
amfiteatru w Szczyrku.

• W Informacjach Turystycznych Beskidzkiej 5 dostępne 
są już karty konkursowe „Szlak na 10-lat”, które mają zachęcić 
turystów do odwiedzania atrakcji rozsianych na terenie Bren-
nej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Wszystkich gestorów 
zachęcamy do informowania gości o naszym wspólnym kon-
kursie.
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Dzień Kobiet w Istebnej
Tradycyjnie już 8 marca odbył się w Istebnej Dzień 

Kobiet organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Istebnej. W tym roku Gala Finałowa Konkursu na Orygi-
nalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2013 odbyła się w 
pensjonacie Hadamówka w Istebnej. Przytłumione światła 
i nastrojowa muzyka już od momentu wejścia tworzyły nie-
powtarzalny klimat, by przybyłe panie mogły zapomnieć o 
obowiązkach i w ten jeden wieczór cieszyć się swoim świętem 
i programem przygotowanym specjalnie z myślą o nich.

dla jej zmysłu pedagogicznego, ciepła i ogromnej życzliwości. 
Laureatka nie kryła zaskoczenia i wzruszenia. „Postanowiłam, 
że każdy dzień w naszym przedszkolu będzie wyjątkowy a każda 
chwila wykorzystana z pożytkiem dla dzieci” - zdradziła swoją 
receptę na sukces Kobieta Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 
2013. Dodatkowe gratulacje finalistkom konkursu złożyła Łucja 
Michałek Radna Rady Istebna w imieniu Stanisława Szweda, 
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, która odczytała list 
pełen uznania i najlepszych życzeń dla laureatek.

Jak co roku, imprezę uświetnił pokaz mody Anny Drab-
czyńskiej, znanej projektantki i autorki stylizacji - m. in. dla 
Zespołu Golec uOrkiestra, której kolekcje prezentowane 
są także na prestiżowym „Warsaw Fashion Weekend”, a 
także w Łodzi, Wrocławiu i w wielu innych modowych 
wydarzeniach. Jej znaki rozpoznawcze to prostota kroju, 
niekonwencjonalne cięcia, zabawa metalowymi detalami oraz 
kobieca forma. W tegorocznej kolekcji dominowały stonowane 
czernie i szarości przełamane przez głęboką czerwień, motyw 
„szkockiej kraty” i ciężką biżuterię. Wydaje się, że inspiracją dla 
projektantki były Wyspy Brytyjskie i tajemniczy klimat filmów 
o Jamesie Bondzie.

Pokaz był znakomicie przygotowany pod względem cho-
reograficznym, a prezentacja kolekcji odbywała się jednocze-
śnie na parterze i antresoli obiektu. Modelki przechadzały się 
pośród widowni, można więc było z bliska podziwiać każdy 
detal ich stroju. Ogromny aplauz wzbudzała zwłaszcza jedna 
z nich - Wiesława Karch z Koniakowa, jedna z finalistek ubie-
głorocznego konkursu na Najpiękniejszą Góralkę 2013.

Sponsorem imprezy była firma MOKATE, która zapew-
niła upominki dla każdej z Pań. Kwiaciarnia „Małgorzatka” z 
Istebnej zadbała o piękne kwiaty. W organizację włączył się 
również Instytut Zdrowia i Urody Day Spa Rosa z Istebnej, 
Studio Fryzur „Justyna”, Studio Urody w Potoczkach, Myjnia 
Samochodowa z Istebnej Glinianego oraz Danuta Łacek z 
firmy Avon, oferując przybyłym paniom rabaty na swoje 
usługi oraz zestawy kosmetyków i vouchery na darmowe 
zabiegi.

Atrakcji jak zwykle nie brakowało. Imprezę prowadziła 
Lucyna Ligocka Kohut, inicjatorka obchodów Dnia Kobiet w 
Istebnej w duecie z aktorem Piotrem Charczukiem, który jak 
z rękawa sypał anegdotami i dowcipami, a także zaprezento-
wał „broadwayowski” program artystyczny, wykonując m. in. 
piosenki z repertuaru Franka Sinatry.

W pierwszym rzędzie, skupiając uwagę fotoreporte-
rów, siedziały finalistki Konkursu na Oryginalną Kobietę 
Śląska Cieszyńskiego 2013. W finałowej „Złotej Piątce” 
znalazły się: Izabela Kowalczyk z Jaworzynki, Sylwia Radulska 
z Cieszyna, Katarzyna Michałek z Cieszyna, Dorota Chrapek 
z Pogwizdowa i Laura Majboroda-Andrukiewicz z Cieszyna. 
Każda z nich, na co dzień realizuje swoje pasje, każda jest 
wyjątkowa i inspirująca. Jednak niepowtarzalna statuetka 
wykonana przez Justynę Łodzińską tego roku trafiła w ręce 
- Pani Sylwii Radulskiej z Cieszyna,  która wygrała uzyskując 
547 głosów. Statuetkę przekazała zeszłoroczna zwyciężczyni 
Aneta Okupska - Pońc z Goleszowa. Pani Sylwia, na co dzień 
jest mamą dwójki dzieci, pracuje jako polonistka w jednej z 
cieszyńskich szkół i od siedmiu lat pełni funkcję dyrektora 
Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie. 
Do konkursu zgłosili ją rodzice wychowanków, pełni podziwu 
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Dzień Kobiet w Istebnej połączony z Finałową Galą Wybo-
rów Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013, wyrobił 
już sobie swoistą rangę w kalendarzu imprez z regionu i z 
roku na rok staje się imprezą coraz bardziej prestiżową i atrak-
cyjną, na którą zjeżdżają nawet goście z dalszych zakątków 
Polski. Zdecydowanie jest to wydarzenie, którego nie można 
przegapić.

Dziękujemy pani Elizie Kucharczyk z pensjonatu Hada-
mówka za gościnność i udostępnienie restauracji, firmie 
Mokate - naszemu sponsorowi, pani Danucie Łacek, Annie 
Rosie, Justynie Jałowiczor, Izabeli Kowalczyk, Bolesławowi 
Kowalczyk, Grażynie Zembol oraz wszystkim, którzy spędzili 
z nami ten wyjątkowy, wiosenny wieczór.

Oprac. Barbara Juroszek

Otwarcie wystawy
„Edmund Bojanowski - serdecznie 
dobry człowiek i przyjaciel dzieci”

Był człowiekiem świeckim a mimo to założył żeńskie 
zgromadzenie zakonne. Zakładał czytelnie i ochronki dla 
biednych dzieci. Mówiono, że miał niezwykły dar gromadze-
nia różnych ludzi wokół wspólnego dobra. O kim mowa? O 
błogosławionym Edmundzie Bojanowskim. Rok 2014 po-
święcony został obchodom 200. rocznicy urodzin tego cha-
ryzmatycznego działacza, społecznika i patrioty. Z tej okazji 
Siostry Służebniczki NMP z Istebnej postanowiły przybliżyć 
lokalnej społeczności postać założyciela swojego Zgroma-
dzenia. Efektem tej inicjatywy jest wspaniała wystawa „Ed-
mund Bojanowski” - serdecznie dobry człowiek i przyjaciel 
dzieci”. Jej uroczyste otwarcie odbyło się 7 marca 2014 roku 
w Gminnym Ośrodka Kultury w Istebnej.

Zwiedzanie poprzedziła prezentacja multimedialna po-
łączona z wykładem siostry Dąbrówki, która w niezwykle 
ciekawy i barwny sposób przybliżyła słuchaczom dzieje 
błogosławionego Edmunda. Opowieść ta przetykana była 
ciekawymi rozważaniami i porównaniami, „Jesteśmy utkani z 
więzi a nasze życie trzeba nieustannie kształtować i rozwijać, by 
utworzyć z niego wspaniałe i pożyteczne dzieło, tak jak koron-

czarka tworząca piękny wzór” - mówiła prelegentka nawiązu-
jąc do dziedzictwa kulturowego Trójwsi.

Po wprowadzeniu przyszedł czas na zwiedzanie wysta-
wy, w której przygotowanie siostry włożyły mnóstwo pracy i 
zapału. Można było wyruszyć w fascynująca podróż śladami 
Edmunda Bojanowskiego, zobaczyć miejsca, które odegra-
ły szczególną rolę w jego historii, zapoznać się z codzienną 
działalnością Sióstr Służebniczek a nawet zobaczyć zaaran-
żowaną „małą ochronkę” przygotowaną z ogromną dbało-
ścią o szczegóły. Ten element ekspozycji okazał się niezwykle 
atrakcyjny dla najmłodszych zwiedzających.

Wystawa wzbogacona została o szeroki wybór pozy-
cji książkowych przybliżających postać błogosławionego 
Edmunda. Można tutaj zobaczyć jego akta kanonizacyjne, 
dzienniki, korespondencję oraz przepiękne dzieła sztuki in-
spirowane postacią „przemilczanego Pana”, jak o Bojanow-
skim pisał ks. Jan Twardowski. 

Warto dodać, że specjalnie z okazji inauguracji wystawy 
w Istebnej gościły: siostra Tarzycja Megiera przełożona pro-
wincjonalna Zgromadzenia wraz z siostrą Wikarią. Wystawę 
zaszczycili również przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Istebna: pan Henryk Gazurek, zastępca Wójta Gminy 
Istebna, sekretarz Gminy Teresa Łaszewska, sołtys wsi Isteb-
na Jerzy Michałek i wiele innych gości. Siostra Blanka, głów-
na inicjatorka wystawy, ze wzruszeniem dziękowała wszyst-
kim za liczne przybycie. 

Wystawa poświęcona błogosławionemu Edmundowi z 
pewnością pomoże nam głębiej i pelniej przeżyć czas Wiel-
kiego Postu W dzisiejszym zagonionym świecie, w którym 
lansuje się często egoizm i materializm, postać Edmunda 
Bojanowskiego może być przykładem wspaniałej bezinte-
resownej postawy połączonej z przedsiębiorczym i skutecz-
nym działaniem. 

Siostrom Służebniczkom z Istebnej dziękujemy za wzbo-
gacające duchowo przeżycia a wszystkich serdecznie zapra-
szamy do zwiedzenia tej przepięknej wystawy, która będzie 
otwarta do 29 kwietnia 2014 roku, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 do 16:00. 

B. Juroszek
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XXI Konkurs Wiedzy o Regionie
27 marca 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Istebnej odbył się XXI Konkurs Wiedzy o Regionie organizo-
wany przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. W konkursie 
wzięło udział 34 uczniów ze Szkół Podstawowych z Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa, Gimnazjum oraz Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Koniakowie.

Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz 
inscenizacji pt. „Jako sie kiejsi dziecka bawiły”. W jury zasiedli: 
Helena Bojko - polonistka, regionalistka  z Jaworzynki, Łucja 
Dusek z Jaworzynki - folklorystka, laureatka konkursu Radia 
Katowice „Ślązak Roku 2009”, Małgorzata Kiereś - etnograf, dy-
rektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Elżbieta Legierska - Nie-
wiadomska - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzie-
ży wiedzy na temat historii, kultury oraz środowiska przyrod-
niczego Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, a także pobudzanie 
zainteresowań ich Małą Ojczyzną. Składamy serdeczne po-
dziękowania dyrektorowi szkoły Robertowi Biernackiemu za 
udostępnienie sali oraz miłe przyjęcie.

Lucyna Ligocka - Kohut
Wyniki testu pisemnego w kategorii Szkoły Podsta-

wowe:
1 miejsce: Kacper Legierski – SP 1 Jaworzynka – 34,5 p.
2 miejsce: Łukasz Kukuczka – SP2 Istebna Zaolzie 33,5 p.
3 miejsce: Faustyna Gwarek – SP1 Koniaków 29 p.
4 miejsce: Michał Szkawran – SP1 Jaworzynka 26, 75 p.

5. Edyta Wojnar – SP2 Jaworzynka Zapasieki 25,75 p.
6. Łukasz Juroszek – SP1 Jaworzynka 25 p.
7. Justyna Juroszek – ZSP Istebna  22 p.
8. Zofia Kukuczka – SP1 Koniaków21,75 p.
9. Anna Haratyk – ZSP Istebna 21,75 p.
10. Marcin Legierski – SP2 Istebna Zaolzie 21 p.
11. Julia Legierska – SP1 Koniaków  20,25 p.
12. Natalia Suszka – ZSP Istebna 20 p.
13. Karolina Waszut – SP2 Istebna Zaolzie 19,75 p.
14. Zuzanna Gwarek – OPP Koniaków 17,25 p.
15. Anna Legierska – SP2 Istebna Zaolzie 16,75 p.
16. Celina Bielesz – ZSP Istebna 16,75 p.
17. Wiktoria Gruszka – OPP Koniaków 16,25 p.
18. Magdalena Małyjurek SP2 Jaworzynka Zapasieki 14,25 p.
19. Sabina Matuszny OPP Koniaków 14 p.

Wyniki testu pisemnego w kategorii Gimnazjum:
1 miejsce: Alicja Małyjurek 31,5 p.
2 miejsce: Kinga Byrtus 30,5 p.
3 miejsce: Natalia Tyman 29,5 p.
4. Mirosław Małyjurek 26 p.
5. Aleksandra Dragon 26 p.
6. Kinga Olwieńska 24 p.
7. Karolina Łacek 23,5 p.
8. Paweł Juroszek 22 p.
9. Anna Jałowiczor 22 p.
10. Dorota Haratyk 21 p.
11. Aleksandra Kawulok 20 p.
12. Julia Czepczor 19,5 p.
13. Natalia Legierska 17 p.
14. Justyna Juroszek 17 p.
15. Bartłomiej Jałowiczor 14 p.

Inscenizacje grupowe pt. „Jako się kiejsi dziecka bawiły” 
w kategorii Szkół Podstawowych:

1 miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce (Kacper Legierski, 

Łukasz Juroszek, Błażej Rucki, Michał Szkawran)
2 miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce Zapasieki (Błażej Li-

gocki, Wiktoria Kukuczka, Magdalena Małyjurek, Edyta Wojnar)
3 miejsce
Ośrodek Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie (Wiktoria Grusz-

ka, Zuzanna Gwarek, Sabina Matuszny)
Inscenizacje grupowe pt. „Jako się kiejsi dziecka bawiły” 

w kategorii Gimnazjum:
1 miejsce
Aleksandra Kawulok, Justyna Juroszek, Julia Czepczor, 

Dorota Haratyk
2 miejsce
Aleksandra Dragon, Kinga Olewińska, Natalia Legierska, 

Anna Jałowiczor
3 miejsce
Natalia Tyman, Martyna Bestwina, Mirosław Małyjurek, 

Kinga Byrtus
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Nastąpiło również uroczyste rozstrzygnięcie gwaro-
wego konkursu literackiego „Jak matka z tacikym byli 
jeście mali”. 

A oto lista laureatów:
I Gimnazjum:
1. Miejsce – Angelika Bernaczek kl. II
2. Miejsce – Katarzyna Niewiadomska kl. III
II Szkoły podstawowe: 
1. Miejsce: Marta Fiedor kl. V SP nr 2 Koniaków
2. Miejsce: Natalia Suszka kl. VI a ZSP Istebna
3. Miejsce: Marzena Sikora kl. VI b ZSP Istebna
Wyróżnienia:
• Natalia Legierska kl IV b ZSP Istebna
• Iga Waszut kl. IV b ZSP Istebna
• Teresa Mucha kl. VI a ZSP Istebna
• Sandra Łacek kl. VI a ZSP Istebna
• Daniel Juroszek kl. Vb ZSP Istebna
• Anna Haratyk kl. VI a ZSP Istebna
• Łukasz Kukuczka kl. VI SP nr 2 Istebna
• Justyna Klus kl. IV b ZSP Istebna
• Celina Bielesz kl. VIb ZSP Istebna

Wyróżnione prace w Konkursie literackim
NA ZADNIJ POLANIE

Moja mama sie urodziła w Jawo-
rzynce nie zaś tak downo bo śtyrycet 
rokow tymu, a una mi łopowiado jako 
to było jak była małym dziywciyńciym. 
Jo by wom to teś chciała łopowiedzieć 
bo choć to nie było tak straśnie downo 
toś mie się zdo zie dziecka wtedy miały 
inaksi ziwot jak dziska.

Mama bywała na Zadnij Polanie tak 
tam nazywali, a drzewianna chałupa 
stoji tam jeście do dziśka. Rodzina była 
jako downi śwarno, starzy tacikowie, ta-

cik z matkom, moja mama ze swojom mamom i tatom, dwie ciocie i 
ujec, a jak sie narodził maminy brat (mój potek) toś ich tam było je-
dynoście. Chałupka była mało: izba, drugo izba, kumora i siyń. Pod 
izbom była stajnia a za kumorom pociyni na rozmaite rygoły. W syni 
w delinach były dzwiyrze do piwnicy. Piwnica była sklepiono cało z 
kamiynia, zimno i ze studziynkom. Łaziynki nie było a do wychodka 
sie śło na pole do brogu. Pod stodołom była jeście gorka na lato i 
przedgórzy. Na przedgórzu było rosute we wachowkach zbozi. Cia-
sno było przełokropnie ale jakosi si miyjścili. Tacik z matkom spali w 
izbie, starzy tacikowie w kumorze, mama mieli drugom izbym, ciocie 
przez lato były na górce a przez zimym w izbie na madracach. Chciały 
se w tej izbie zrychtować jaki swój kont i zawiesiły zasłonym ale stary 
tacik im jom zeproł bo zasłaniała łołtorzyciek ze Świentymi łobraza-
mi. A łobrazy były szumne, wymojone i nie śmiało ich nic zakrywać.

Mieli tam gazdowkym jako wsiecy wtedy, dwie aji trzy krowy i 
konia. Mieli teś świnie na placu w chlywkach, moc królików a mama 
mo  z jednym zdjyńci.

Nejwiyncej mama łopowiadoła o konićku Kaśtanku co nim tacik 
wsieckim nałokoło siano zwoziali. Kaśtanek był stary, słaby ale si-
kowny koniciek a do dziska mama mo łzy w łociach jak spomino zie 

Kaśtanka przedali. Przyśli Plyniściorze z Koniokowa, wziyni konić-
ka a nic nie pomogło zie dziecka przełokropnie za nim płakały. Uś 
potym jyny mama zazierała łod stodoły ku Łochodzitej ci koniciek 
nazot nie przydzie ale uś nie przysieł.

Wdycki teś mama spomino starom matkym z tacikym. Staro mat-
ka nie widzieli na łoci toś cały dziyń siedzieli na łośku i łopowiadali 
dzieckom, a uny furt nałokoło chciały pociuwać ło Mojzisiu co pływoł 
w kosićku, a ło Jozefie co go bracio do Egiptu przedali. Jeście nie bar-
dzo wiedzieli co im to matka łopowiadajom a myśleli se zie to jaki 
bajki. Dziepro jak urośli toś sie dowiedzieli zie im matka łopowiadali 
cały Stary Testamynt. Jak staro matka chcieli mieć chwilom coby po-
rzykać rózianiec co go mieli wedycki łowiniony na rynce toś dziecka 
śły na pole pod koziusiora to je jabłoń co też jeście rośnie na Zadnij 
Polanie. A jak sie zachciało dzieckom uciekać ku Polanie to ich stary 
tacik chytali za karki palicom i ciongli ku sebie. Jak byli sikowni, brali 
mamym i potka i śli ku Durajom bo tam mieli brata. Siedzieli z połed-
nia na ławećce u Cieślarki abo u Janećka a dziecka były rade zie ich 
kajsi wziyni. Stary tacik straśnie nie byli radzi jak ciocie co chwila myły 
deliny, powiadali zie delowka zgnije a my spadnymy ku krowom. 
Nazywali dziywciacka higiynistki. Uny były młode, wyucione, chciały 
mieć w izbie cisto, a tacik tego ni mogli pojońć bo za jejich ciasów sie 
deliny myło jyny na Bozi Narodzyni i na Wielkanoc.

Dziecka ni miały kiejśi zabawek, toś jak tacik rychtowali podpałkym 
pod blachym bawiły sie patyćkami, układały studnie, chałupki. Mama 
straśnie rada chodziła na kwiotki do potoćkow, tam na młace łod wio-
sny było kupa rozmajtego kwiecio: kacińców, klucików a zwonków. 
Mama zbiyrała, robiła bukiety, a nosiła na Polanym ku krzyziu.

Jak umrzyli stary tacik, dzieca to straśnie przeziły bo były taciko-
we i po pogrzebie ich chladały po kumorze, a po stodole, a wołały 
do alamonijowej bećki na wodym: „Taciku, taciku, pójcie ku nom, 
nie zostawiajcie nas” a z bećki im jyny echo łodpowiadało: „Taciku, 
taciku …”

A była teś mama łokropnie matcino, a matka jom wsiyndy ze 
sebom brali. Kludzywali trzi krowy daleko do Łupiynio abo miyndzy 
potoki do dziury a jom jeście na baranachniyśli. Jak sie co dzieckom 
chciało dobrego toś matka nasuli na ławym cukru cobyse polizały 
abo im chleba zamociali do śmietonki i posuli cukrym, Abo napiykli 
na blasi gumioćków. Gumioćki to taki placuśki z monki ze śmieton-
kom i z masłym na słodko. Sóm przedobre, wiym bo mama nóm ich 
jeście ciasym upiecie. Matka z tacikym mieli łowce a jak sie poko-
ciły toś aji małe łowiećki a z nich była wełna. Przez zimym cichrali, 
krymplowali i przyndli wełnym. Potym matka śtrykowali kopytka. 
Mama ni mozie przezić zie sie tych kopytek od matki nie nauciła 
śtrykować.

Jak mama sie musiała wykludzić do nowej izby co postawili na 
Polanie toś se tam nijako ni mogła nojś miejsca a furt uciekała „do 
swojigo domku”, do matki. Kiejsi dostała lalym, takom jako una  ale 
sie niom nie rada bawiła bo była straśnie twardo i wielko. Wolała sie 
bawić lalkami co jei ciocie i robiły z papiyru. Malowały lale, a każdo 
miała spodnićki bluzećki a rozmaite torebećki. Mama sie straśnie 
rada bawiła tymi papiyrzannymi lalkami. Siedziała na przedgorzu 
a śnupała w starych wiecach,  bo tam były roztomaite  rygoły (zie-
losko z dusiom, stary kolewrotek, jakle a kaboty, pierzynka po Kaś-
tankowi a co jyny). Powiadała zie kiejsi aji zrobi u matki na gorce 
muzeum.

Mama moja, cim je starsio  coroz wiyncej spomino jako to było 
za dziecka. Jak sie ji zaś co jeście pospomino i mi to łopowiy, toż jo 
wom  to kiejsi napisiym.

Marta Fiedor
klasa V, Szkoła Podstawowa nr 2 Koniaków

Opiekun pracy: mgr Lucyna Bytow
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Powstają trąbity i rogi pasterskie
W Istebnej trwają indy-

widualne warsztaty budowy 
tradycyjnych instrumentów 
pasterskich Beskidu Śląskie-
go które prowadzi Zbigniew 
Wałach. Jego uczniem jest 
Rafał Bałaś. Warsztaty odby-
wają się w ramach progra-
mu Instytutu Muzyki i Tańca 
"Szkoła mistrzów budowy 
instrumentów ludowych" i 
będą trwały do końca czerw-
ca 2014 roku. 

W ramach projektu zbu-
dowane zostaną trombity i 
rogi pasterskie. Choć obszar 

ich występowania obejmuje cały łuk Karpat, to instrumen-
ty te na obszarze beskidzkim posiadają cechy wyróżniające. 
Pełniły funkcję sygnalizacyjną i informacyjną, jako że dawa-
ły możliwość porozumiewania się na znaczące odległości. 
Funkcjonowały „na sałaszach”, poczynając od wiosennego 
wyjścia na hale, aż do późnej jesieni, do tzw. redyku jesien-
nego. Trombita stanowiła podstawowy element wyposaże-
nia szałasów (kolib), początkowo była narzędziem do wyda-
wania sygnałów w celu porozumiewania się pomiędzy jedną 
a drugą kolibą. Z biegiem czasu zaczęto na niej wykonywać 
proste melodie. Pojawiła się ona wraz  z wołoskimi pasterza-
mi. W Beskidzie Śląskim znana była pod nazwą trąba owczar-
ska, trąba sałasznikowa, co podkreśla J. Tacina: „(…) nazwa 
„trombita” została na nasz teren wprowadzona w ostatnim 
czasie. Nazwa „tombita” nie była w Beskidzie Śląskim używa-
na” Beskidzkie trombity tradycyjnie wykonywano z drewna 
świerkowego, całość owijano korą czereśniową, którą zdej-
muje się spiralnie z gałęzi, w miesiącach wiosennych. Instru-
menty te osiągały długość do 4 metrów. Nieodłącznym ele-
mentem wyposażenia „na sałaszu” był również naturalny róg, 
długości do 1 metra. Instrumenty wykonywane były z rogów 
bawołów rasy węgierskiej, które występowały w Beskidach 
jako zwierzęta pociągowe. Naturalne rogi zastąpiono z cza-
sem drewnianym instrumentem. Szczególne egzemplarze 
różnią się kształtem, posiadają bowiem charakterystyczne 
dla rogu zakrzywienie. Sposób wyrobu rogów jest taki sam 
jak w trombitach wykonywanych tradycyjną metodą rozci-
nania pnia na dwie części i żłobienia w nich kanału. Obie po-
łówki są sklejane, po czym w przypadku rogu nakłada się na 
nie pierścienie wykonane z gałęzi świerkowych.

Początkowo Zbigniew i Rafał zapoznawali się z dostępny-
mi źródłowymi materiałami opisującymi starodawne, trady-
cyjne instrumenty. W celu wykonania fotografii i pomiarów 
trombity na której będą wzorować swoje prace, budowniczy 
wybrali się do Muzeum im. artysty Jana Wałacha w Istebnej 
gdzie znajduję się piękny starodawny egzemplarz. Budowa-
na trombita wykonana zostanie zgodnie z tradycją z drewna 

świerkowego, które obecnie, przecięte na ćwiartki suszy się 
podobnie jak róg pasterski który zostanie wykonany z drew-
na jaworowego z którego zaraz po ścięciu zdjęta została kora 
i rozcięte zostało na pół. W najbliższym czasie przed uczest-
nikami projektu wiele pracy związanej z nadaniem odpo-
wiedniej formy instrumentom, oraz pozyskaniem odpowied-
niego łyka czereśniowego do owinięcia trombity oraz korzeni 
świerkowych do wykonania pierścieni do rogu pasterskiego. 
O kolejnych etapach prac będą 
informować również na stronie 
www.walasi.pl

Ewa Cudzich

(…) „dążcie do doskonałości,    
pokrzepiajcie się w duchu, 
jedno myślcie, pokój zachowujcie, 
a  Bóg miłości i pokoju 
niech będzie z Wami”(…) 
                                   Jan Paweł II

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra i Pawła w Jaworzynce
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

zapraszają
na Uroczystą Mszę Dziękczynną za Dar

Kanonizacji  Błogosławionego Jana Pawła II
oraz

 Uroczyste Wprowadzenie Relikwii
„Ex Capillis Sancti Joannis Pauli II Papae”

do kościoła w dniu 27.04.2014r. o godz. 11.15.

Pragniemy dać wspólne świadectwo naszej pamięci o umi-
łowanym Papieżu Polaku, który w sercach beskidzkich górali 
pozostanie wiecznie żywy.

Program Uroczystości:
1. Msza św., w czasie której nastąpi powitanie oraz uczczenie 
przez ucałowanie Relikwii Świętego Jana Pawła II.
2. Poświęcenie obrazów „Jazu ufam Tobie” i „Święty Jan Paweł II”.
3. Przekazanie wiernym Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia.
4. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy przed kościołem.
5. Przejście do domu katechetycznego przy kościele oraz 
uroczyste otwarcie wystawy „Gronie dla Ojca Świętego”, pre-
zentującej dzieła twórców z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa 
(ekspozycja czynna od 27.04.2014r. do 31.08.2014r.).
6. Wydanie okolicznościowych medali, banknotów, stempli z 
okazji Kanonizacji Jana Pawła II.
7. Powołanie Klubu Kolekcjonera Pamiątek Świętego Jana 
Pawła II.
8. Występy zespołów góralskich oraz orkiestr.
9. Wyłożenie „Księgi podziękowań, próśb i postanowień dla 
Świętego Jana Pawła II”.
10. Sprzedaż kremówek papieskich.

Ks. Stanisław Pindel
Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła w Jaworzynce
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Zapraszamy
na Regionalny Konkurs Kulinarny

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ser-
decznie zaprasza na konkurs kulinarny, który  

odbędzie się tym razem 22 
maja (czwartek) o godz. 
10.00 w zajeździe „Pecio” 
w Istebnej. 

W konkursie mogą 
wziąć udział wszystkie 
chętne kucharki, kucharze, 
restauracje i agroturystyki 
po uprzednim zgłoszeniu 
się w GOKu osobiście lub pod nr tel. 33 855 62 08 do 19 maja. 
Każdy z uczestników ma za zadanie przygotowanie i zapre-
zentowanie jednej tradycyjnej potrawy.

Konkurs ma na celu przypomnienie dawnych potraw 
istebniańskich, których niestety już się często nie przyrządza. 
Aby nie zapomnieć o kubusiu, bachorach, poleśnikach i innych 
pysznościach organizujemy konkurs, który jest swoistą pre-
zentacją tradycyjnych potraw. 

Zapraszamy wszystkich chętnych, także gości do karczmy 
na degustację.

Lucyna Ligocka - Kohut

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na kursy 

języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskie-
go i francuskiego. Zajęcia w małych grupach dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, kursy maturalne. Koniaków – budynek 
OSP, Istebna Dzielec – obok Delikatesów i Wisła - WCK. Zapi-
sy i informacje pod nr tel. 605 481 225 lub 607 467 586. Ak-
tualne informacje na naszej stronie internetowej: www.
elbasjo.pl

Publikacje dostępne w GOK w Istebnej
l „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł

l „Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł

l „Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł

l „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,

    Jerzy Klistała, 2011, – 10 zł

l „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł

l „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek

l Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.
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KALENDARZ  IMPREZ 2014 ZAJęCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

KARATE, KIK-BOXING
prowadzone przez Grzegorza Jurczek
tel. 505 128 906 w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej

Karate  - piątek godz. 17.30 - dzieci,
Kick – boxing - piątek godz. 18.30 - dorośli

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).

- poniedziałek, 18.00 - AREOBIK
- czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
- środa – godz. 18.00 - PILATES 
ZAJęCIA Z ZUMBY
prowadzone przez Karinę Szymańską
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- poniedziałek – godz. 17.00
ZAJęCIA TANECZNE SALSA – SOLO DLA KOBIET
prowadzone przez Bożenę Idziniak - tel. 504 231 395
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
wtorek, godz. 17.00

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Terminy: 9 kwiecień, 23 kwiecień, 7 maj, 21 maj, 11 czer-
wiec, 25 czerwiec, 9 lipiec, 23 lipiec, 6 sierpień, 20 sierpień, 
3 wrzesień, 17 wrzesień, 8 październik, 22 październik, 5 li-
stopad, 19 listopad, 3 grudzień, 17 grudzień

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 Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

poniedziałek – 14.00 - 17.00 

2. Nadleśnictwa Wisła: 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

wtorek, środa, piątek – 14.00 - 17.00

3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:

w Gminnym Przedszkolu w Istebnej  

środa - 9.30-11.00

W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce

czwartek - godz. 12.30 - 14.00

W Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie

piątek - godz. 12.45 - 13.30

kwiecień
04.04. – 10.05. Wystawa malarstwa pt. „FyrtumPyrtum” Ka-
roliny Marzec - GOK Istebna
27.04. godz. 11.00 - Uroczysta msza św. dziękczynna za dar 
kanonizacji Jana Pawła II oraz wernisaż wystawy „Gronie dla 
Ojca Świętego” w salce parafialnej w Jaworzynce Centrum 
(wystawa czynna do 31.08 br.)
do 29.04. - Wystawa „Błogosławiony Edmund Bojanowski – 
serdecznie dobry człowiek i miłośnik dzieci” - GOK Istebna

maj
01.05 – Stawiani Moja na Trójstyku PL-CZ-SK z udziałem 
przedstawicieli samorządów trzech przygranicznych gmin, 
godz. 10:00
02.05. – godz. 12:00 - Mieszanie Owiec, Koniaków Szańce – 
Ochodzita; baca P. Kohut
02.05. - Noc Muzeów w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej 
Andziołówce; www.janwalach.pl
03.05. - Msza Św. przy obiekcie agroturystycznym „Gościnna 
Chata” na Wyrchczadeczce w Jaworzynce, godz. 11.00, wraz z 
„Rodzinnym Górolskim Spiywanim”, godz. 12.00; inf. GOK
04.05 - Charytatywne Święto „Dajmy nadzieję” - koncerty, 
występy na rzecz wolontariatu zagranicznego Stowarzysze-
nia VIDES, Gimnazjum w Istebnej, godz. 17:00
07.05, godz. 16.30 - Wernisaż wystawy starych zdjęć Isteb-
nej i Mostów koło Jabłonkowa w ramach projektu „Mosty 
koło Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś” - sala GOK 
12.05. - Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka – baca H. Ku-
kuczka
15.05. –30.06 Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Ma-
larskiej Iwony Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
15.05. – XI Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki; Istebna 
Amfiteatr
22.05. – Konkurs Kulinarny; Zajazd „Pecio” w Istebnej, org. GOK
Maj – Wystawa Mistrzów, Galeria Kukuczka Istebna Jasnowice

czerwiec
Czerwiec – promocja książki pt. „Istebna – zarys dziejów be-
skidzkiej wsi” w ramach projektu „Mosty koło Jabłonkowa i 
Istebna – wczoraj i dziś” - sala GOK
01.06. – Dzień Dziecka,  Amfiteatr „Pod Skocznią”  w Istebnej; 
org. GOK Istebna
05.06. – „Nasz piękny świat” wystawa malarstwa Janiny Ożgi 
– Hołdy, GOK - BP
08.06. –„Jedź z głową”, impreza sportowo-dydaktyczna wraz ze 
zdawaniem karty rowerowej, Amfiteatr pod Skocznią w Istebnej
20.06. – 10-ciolecie Beskidzkiej Piątki, Szczyrk Amfiteatr; 
www.beskidzka5.pl
19. – 22.06. - Beskidy MTB Trophy -  etapowy wyścig kolar-
stwa górskiego; Istebna Amfiteatr; G&G  P r o m o t i o n ; 
www.mtbtrophy.pl
19. – 22.06. - MTB Beskidia Downhill Złoty Groń, Istebna Za-
olzie; org. WOOZET
21.06. - Noc Świyntego Jóna na Sałaszu, Koniaków Ochodzi-
ta; baca P. Kohut
28.06. – Piknik Leśny; Amfiteatr Pod Skocznią; Nadleśnictwo Wisła
26.06. – 20.09.  - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Biegi narciarskie - marzec
*** Pięć złotych oraz jeden srebrny medal wywalczyli 

biegacze MKS Istebna podczas będącej Mistrzostwami Polski 
Juniorów XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 
zimowych „Śląsk 2014”! Podwójnymi mistrzami Polski zostali 
bracia Kamil i Dominik Bury. Kamil triumfował w sprincie 
stylem dowolnym oraz biegu na 10 km techniką dowolną. Do-
minik wygrał rywalizację w biegach na 5 km techniką klasyczną 
i 6 km techniką dowolną oraz zajął drugie miejsce w sprincie. 
W tej konkurencji złoty medal wywalczył kolejny zawodnik 
MKS Istebna Przemysław Zawada.

Wspaniała postawa naszych biegaczy to efekt wielkiej 
pracy samych zawodników i ogromnego zaangażowania 
trenerów i opiekunów w osobach Jarosława Hulawego i 
Tadeusza Krężeloka. Zawody rozegrano w Zakopanem.

*** Trzy tytuły Młodzieżowego Mistrza Polski wywalczył 
w Szelmencie koło Suwałk zawodnik NKS Trójwieś Beskidz-
ką Mateusz Ligocki wygrywając kolejno 10 km stylem 
klasycznym, sprint oraz bieg łączony stylem dowolnym! 
Również trzy medale imprezy - wszystkie brązowe - zdo-
była wśród pań reprezentująca AZS AWF  Katowice Do-
minika Hulawy z Istebnej. Wychowanka MKS Istebna 
stanęła na trzecim stopniu podium w biegu na 5 km kla-
sykiem, sprincie oraz biegu łączonym stylem dowolnym. 
Brązowy medal zawodów wywalczył z kolei w biegu łączonym 
kolega klubowy Mateusza Krzysztof Kukuczka.

*** Siedem miejsc na podium w czterech konkurencjach 
to doprawdy rewelacyjny bilans startu zawodników z Isteb-
nej w VI Mistrzostwach Ustronia w sprintach ... narciarskich. 
Określenie „narciarskich” jest - ze zrozumiałych przy panującej 
aurze względów - dość umowne, gdyż rywalizacja odbywała 
się na nartorolkach i ... hulajnodze. Wśród kobiet zarówno na 
nartorolkach jak i hulajnodze triumfowała Dominika Hulawy. 

Bieg „O Istebniański Bruclik”
w letniej odsłonie 

Tegoroczna niemalże bezśnieżna zima 
uniemożliwiła przeprowadzenie narciar-
skiego biegu „O Istebniański Bruclik”. 
Lecz, aby nie przerywać ciągłości zawodów, a 
przede wszystkim, by nie odsyłać biegaczy z 

przysłowiowym „kwitkiem”, zmieniamy formę zawodów na 
bieg przełajowy, który odbędzie się w czerwcu tego roku na 
trasach Kubalonki. 

Kategorie wiekowe, długości dystansów oraz godziny 
startów pozostają bez zmian. Nowy regulamin zawodów do-
stosowany do biegu przełajowego zostanie opublikowany w 
kolejnym numerze „Naszej Trójwsi” oraz na stronie interneto-
wej www.istebna.eu 

Już dziś serdecznie zapraszamy amatorów biegania w 
każdym wieku do zmierzenia się z nową formą międzynaro-
dowej rywalizacji „O Istebniański Bruclik”. Karina Czyż 

Patronem medialnym imprezy jest portal:

Wśród mężczyzn obie konkurencje wygrał Mariusz Michałek.  
Pozostałe miejsca na podium wywalczyli drugi na nartorol-
kach oraz hulajnodze Przemysław Zawada a także trzeci na 
hulajnodze Mariusz Sztyper.

*** Cztery razy stanęli na podium nasi biegacze w będą-
cym drugą częścią Międzynarodowego Narciarskiego Rajdu 
Chłopskiego „Rajcza 2014” Otwartym Biegu Narciarskim 
„Beskidy bez granic”.

W swoich kategoriach wiekowych zwyciężyli Danuta Li-
gocka i Mateusz Michałek (obaj z Istebnej) a także Faustyna 
Bestwina z Jaworzynki, która wygrała bieg dziewcząt pomię-
dzy 11 a 13 rokiem życia na dystansie 350 metrów. Na trzecim 
stopniu podium stanął w swojej kategorii wiekowej Andrzej 
Mojeścik z Istebnej.

* * *
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Białka 

Tatrzańska
Ewa Gazur (SP 1 Jaworzynka) – 2 x pierwsza
Magdalena Kobielusz (Gimnazjum Istebna) – 2 x pierwsza
Aleksandra Łacek (Gimnazjum Istebna) – 2 x pierwsza
Grzegorz Zawada (SP 1 Istebna) – 2 x pierwszy
Jan Zawada (SP 1 Istebna) – 2 x pierwszy
Mikołaj Michałek (Gimnazjum Istebna) – pierwszy i drugi
Mateusz Haratyk (Gimnazjum Istebna) - drugi
Mateusz Rucki (ZSP/SP 1 Istebna) - drugi
Laura Legierska (SP 1 Koniaków) - trzecia
Eliza Rucka (Gimnazjum Istebna) – trzecia
Natalia Sewastynowicz (Gimnazjum Istebna) - trzecia
Łukasz Gazurek (SP 1 Jaworzynka) – trzeci

Ogólnopolskie Spotkania Uczniowskich Klubów Spor-
towych – Białka Tatrzańska

Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 x pierwsza
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) – 2 x pierwsza
Aleksandra Łacek (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwsza 

i druga
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) – pierwszy i drugi
Jan Zawada (MKS Istebna) - pierwszy
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) – drugi
Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecia
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - trzecia
Mateusz Rucki (MKS Istebna) – trzeci

*** Finał „Biegu na Igrzyska” przyniósł naszym zawod-
nikom wiele miejsc na podium potwierdzając znakomite 
przygotowanie do sezonu, który tymi zawodami praktycznie 
dobiegł końca. Trudne warunki pogodowe nie przeszkodziły 
reprezentantom naszych klubów narciarskich w zdobyciu 16 
medali, które wywalczyli:

Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - 2 x pierwsza
Dominik Bury (MKS Istebna) - pierwszy
Sebastian Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy
Jan Zawada (MKS Istebna) - 2 x drugi
Kamil Bury (MKS Istebna) - drugi
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - 2 x trzecia
Dominika Hulawy (Istebna/AZS AWF Katowice) - trzecia
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Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecia
Mateusz Ligocki (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzeci
Mikołaj Michałek (MKS Istebna) - trzeci
Brawo! W głowie się kręci od tych sukcesów!
Szkoda, że ten tak udany sezon dobiegł już końca! Gratu-

lujemy naszym biegaczkom i biegaczom oraz ich trenerom w 

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Zagrali po raz kolejny ku pamięci Staszka
Podobnie jak w roku ubiegłym „Memoriałem Stanisława Matusznego” organizatorzy i uczestnicy uczcili pamięć najbliższej 

osoby, kolegi i przyjaciela. Znakomicie zorganizowany z udziałem 8 drużyn Turniej odbył się 30 marca w hali Gimnazjum w 
Istebnej.

 
+ 2 zdjęcia

osobach Jarosława Hulawy, Tadeusza Krężeloka, Mirosława 
Kapasia i Małorzaty Galej z MKS Istebna a także Tomasza 
Sikory, Mariusza Zowady i Magdy Ligockiej z NKS Trójwieś 
Beskidzka!!

                                                                                                               J. Kohut

Nasi najlepsi w Coca Cola Cup 2014!
Podwójnym sukcesem naszych drużyn gimnazjalnych 

zakończyła się pierwsza runda eliminacyjna 16 edycji 
największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży gimna-
zjalnej Coca Cola Cup!!! 27 marca w Zebrzydowicach zarówno 
dziewczyny jak i chłopcy naszego gimnazjum w Istebnej zajęli 
I miejsce co daje nam awans do rundy II.

Wyniki dziewcząt: Istebna-Strumień 2:0, Istebna-Zebrzy-
dowice 9:0, Strumień-Zebrzydowice 0:2

Wyniki chłopców: Istebna-Strumień 4:1, Istebna-Zebrzy-
dowice 3:2, Strumień-Zebrzydowice 0:3

W tym roku walka sportowa prowadzona jest pod hasłem 
„Bądź aktywny, dołącz się do gry” gdyż podstawę zdrowego i 
pełnego radości życia stanowi codzienna aktywność fizyczna.

Gratulujemy naszym piłkarkom i piłkarzom w składzie: 
Dziewczyny: Paulina Kubica, Patrycja Pawlusińska, 

Joanna Czepczor, Ewa Legierska, Sylwia Kilian, Faustyna 
Kubica, Weronika Krężelok, Maria Sikora oraz bramkarka 
Klaudia Waszut 

Chłopcy: Paweł Michałek, Piotr Sikora, Szymon Sikora, 
Dawid Bojko, Dawid Bury, Michałek Jakub, Piotr Biało-
żyt, Dawid Sikora, Daniel Juroszek oraz bramkarz Konrad 
Urbaczka

Szczególne podziękowania i gratulacje należą się trene-
rowi Marcinowi Pudalik. Opiekunami drużyn byli: Henryk 
Gazurek oraz Amelia Jałowiczor. 

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach 
rozgrywek. 

Materiał przygotowała: Amelia Jałowiczor

Zagrali po raz kolejny ku pamięci Staszka 

Podobnie jak w roku ubiegłym "Memoriałem Stanisława Matusznego" organizatorzy i uczestnicy uczcili 
pamięć najbliższej osoby, kolegi i przyjaciela. 
Znakomicie zorganizowany z udziałem 8 drużyn Turniej odbył się 30 marca w hali Gimnazjum w Istebnej. 

+ 2 zdjęcia 

=========================================================== 

Debiut naszych Młodziczek w Halowych Mistrzostwach Śląska U-13 

W Milówce został rozegrany I Halowy Turniej o Mistrzostwo Śląska U-13. Nasze zawodniczki trenujące 
pod okiem Marcina Pudalika w UKS-ie Gimnazjum Istebna a grające pod szyldem 1. FC AZS AWF 
Katowice debiutowały w tego typu turnieju. Występ ten można uznać za bardzo udany, pomimo tego, że 
dziewczęta zajęły 8 miejsce. Mistrzostwa te były zarazem I Turniejem Mistrzostw Wojewódzkich 
Młodziczek sezonu 2013/2014.  

=========================================================== 

Nasi najlepsi w Coca Cola Cup 2014! 

Podwójnym sukcesem naszych drużyn gimnazjalnych zakończyła się pierwsza runda eliminacyjna 16 
edycji największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży gimnazjalnej Coca Cola Cup!!!27 marca w 
Zebrzydowicach zarówno dziewczyny jak i chłopcy naszego gimnazjum w Istebnej zajęli I miejsce co daje 
nam awans do rundy II. 
Wyniki dziewcząt: Istebna-Strumień 2:0, Istebna-Zebrzydowice 9:0, Strumień-Zebrzydowice 0:2 
Wyniki chłopców: Istebna-Strumień 4:1, Istebna-Zebrzydowice 3:2, Strumień-Zebrzydowice 0:3 
 
W tym roku walka sportowa prowadzona jest pod hasłem „Bądź aktywny, dołącz się do gry” gdyż 
podstawę zdrowego i pełnego radości życia stanowi codzienna aktywność fizyczna. 

Gratulujemy naszym piłkarkom i piłkarzom w składzie:  
Dziewczyny: Paulina Kubica, Patrycja Pawlusińska, Joanna Czepczor, Ewa Legierska, Sylwia 
Kilian, Faustyna Kubica, Weronika Krężelok, Maria Sikora oraz bramkarka Klaudia Waszut  
Chłopcy: Paweł Michałek, Piotr Sikora, Szymon Sikora, Dawid Bojko, Dawid Bury, Michałek 
Jakub, Piotr Białożyt, Dawid Sikora, Daniel Juroszek oraz bramkarz Konrad Urbaczka 
Szczególne podziękowania i gratulacje należą się trenerowi Marcinowi Pudalik. Opiekunami drużyn 
byli: Henryk Gazurek oraz Amelia Jałowiczor.  
Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach rozgrywek.  
 
Materiał przygotowała: Amelia Jałowiczor 
 
 
 

Mecze w grupach: 
 
Ustroń - DrewMat 0:2 
Nie Ma Lipy - Oldboje 5:1 
Siła Jasnowice - Nadleśnictwo Wisła 3:3 
Techniplast - Beskidek 4:2 
Siła Jasnowice - DrewMat 3:2 
Techniplast - Oldboje 0:0 
Ustroń - Nadleśnictwo Wisła 2:4 
Beskidek - Nie Ma Lipy 1:2 
Nadleśnictwo Wisła - DrewMat 2:1 
Oldboje - Beskidek 0:3 
Ustroń - Siła Jasnowice 2:8 
Techniplast - Nie Ma Lipy 2:2 

Półfinały: 
Nie Ma Lipy - Nadleśnictwo Wisła 4:1 
Siła Jasnowice - Techniplast 6:0 
 
Mecz o 3 miejsce: 
Techniplast - Nadleśnictwo Wisła 5:2 
 
Finał: 
Siła Jasnowice - Nie Ma Lipy 3:1 
 
Król Strzelców - Rucki Bartłomiej (Siła Jasnowice) - 10 
bramek 
Najlepszy Zawodnik - Juroszek Wojciech (Nie Ma Lipy) 
Najlepszy Bramkarz - Fiedor Marcin (DrewMat) 
 
                                           J. Kohut   J. Kohut

„Biegowy Festiwal Sztafet” w ramach
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”

25 maja (niedziela) w obiekcie sportowo-
-rekreacyjnym w Istebnej Zaolziu będzie miał 
miejsce „Biegowy Festiwal Sztafet”. Do udziału 
zapraszamy sztafety dwuosobowe w następu-
jących kategoriach wiekowych:

1. Dzieci klas III i młodsze
2. Dzieci klas IV – VI
3. Młodzież gimnazjalna
4. Pozostali: rocznik 1997 i starsi
Klasyfikacja osobno dla dziewczyn i chłopców oraz kobiet 

i mężczyzn.
Zapraszamy serdecznie do czynnego spędzenie niedziel-

nego popołudnia. 
Więcej szczegółówna stronie internetowej www.istebna.

eu oraz w majowym wydaniu „Naszej Trójwsi”.

Kapitan Siły Jasnowice z organizatorami i gośćmi Turnieju
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Terminarz rundy wiosennej
juniorów i trampkarzy

13.04.2014  14.30/16.00 - Wisła Ustronianka - KP „Trójwieś” 

21.04.2014  10.00/11.30 - LKS Czaniec -  KP „Trójwieś”

01.05.2014  10.00/11.30 - KS Spójnia Landek-  - KP „Trójwieś” 

04.05.2014  14.30/16.00 - KP „Trójwieś” - TS Koszarawa Żywiec 

11.05.2014  10.00/11.30 - LKS Podhalanka Milówka - KP „Trójwieś” 

18.05.2014  14.30/16.00 - KP „Trójwieś” - LKS Soła Rajcza 

24.05.2014  10.00/11.30 - KS Kuźnia Ustroń - KP „Trójwieś” 

01.06.2014  14.30/16.00 - KP „Trójwieś” - LKS Leśna 

07.06.2014  10.00/11.30 - LKS Spójnia Górki Wielkie - KP „Trójwieś”

14.06.2014  10.00/11.30 - KP „Trójwieś” - LKS Cukrownik Chybie

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Marek Galiński
Polskie środowisko 

kolarskie pogrążone jest 
w żałobie po najbardziej 
utytułowanym polskim 
kolarzu górskim, czte-
rokrotnym uczestniku 
igrzysk olimpijskich Mar-
ku Galińskim, który zginął 

w nocy z 16 na 17 marca w wypadku samochodowym w oko-
licach Jędrzejowa. Pozostawił żonę i dwie córki.

Do tragicznego wypadku samochodowego doszło w 
okolicach Jędrzejowa, kiedy Marek Galiński wracał ze zgru-
powania na Cyprze. Jechał z lotniska w Balicach do swojego 
domu w Opocznie. M. Galiński zmarł po przewiezieniu do 
szpitala.

Marek Galiński był jednym z najbardziej utytułowanych 
kolarzy MTB w Polsce. Wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza 
Polski Cross Country, cztery razy wygrywał maraton MTB. 
Dziesięć razy wygrywał klasyfikację generalną Grand Prix 
MTB. Był także czterokrotnym olimpijczykiem i wielokrot-
nym uczestnikiem mistrzostw Europy i świata. Ostatnio Ga-
liński prowadził jako trener kadrę Rosji - wcześniej trenował 
kadrę narodową Polski.

Przypomnijmy, że Marek Galiński chętnie przyjeżdżał do 
Istebnej, aby wziąć udział w wyścigach MTB organizowanych 
na terenie naszej gminy, w tym kultowej etapówki Beskidy 
MTB Trophy. W. Legierski
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Gminny Turniej BRD 
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Istebnej odbył się 

kolejny Gminny Turniej BRD czyli „Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym”. W turnieju wzięły udział 2 drużyny reprezentujące 
szkoły podstawowe - ZSP/SP 1 Istebna oraz SP 1 Jaworzynka 
a także drużyna Gimnazjum w Istebnej.

W rywalizacji szkół podstawowych triumfowała ekipa ZSP/
SP 1 Istebna w składzie: Jakub Juroszek, Krystian Samowę-
dziuk, Radosław Woźniczka, Paweł Zawada z opiekunem 
Jarosławem Hulawym.

Drugie miejsce zajęła drużyna SP 1 Jaworzynka repre-
zentowana przez Wojciecha Bojko, Kacpra Legierskiego, 
Przemysława Łacka i Damiana Poloka prowadzona przez 
opiekuna Mariusza Juroszka.

W składzie drużyny gimnazjalnej wystąpili: Marcin Bołdys, 
Jakub Michałek, Ksawery Samowędziuk, Wojciech Zogata 
- opiekun Bogdan Ligocki.

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

Organizatorem Turnieju był Jarosław Hulawy. Nad 
sprawnym przebiegiem turnieju czuwało dwóch policjantów 
wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie - aspiranci Robert Wajda i Tomasz Szczypka, a 
także opiekunowie drużyn.

Turniej odbył się w sali ZSP Istebna dzięki uprzejmości 
dyrektora placówki Roberta Biernackiego.

J. Kohut

Retro Zjazd w Wiśle
Mimo braku śniegu wokół, Wiślańskie Centrum Kultury 

zorganizowało kolejną imprezę w stylu retro. Tym razem dnia 
1 marca w „Retro zjeździe na retro sprzęcie” uczestniczyło 45 
osób, a wśród nich mieszkaniec naszej gminy, pan Ryszard 
Gątarek. Zwyciężył on w kategorii „Najszybszych” uczestni-
ków zjeżdżając na bardzo dobrze „namazanych” cumlokach. 

Panu Ryszardowi gratulujemy serdecznie udziału w tych 
zawodach oraz osiągnięcie najszybszego wyniku. 
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Debiut naszych Młodziczek w Halowych 
Mistrzostwach Śląska U-13

W Milówce został rozegrany I Halowy Turniej o Mistrzo-
stwo Śląska U-13. Nasze zawodniczki z Gimnazjum Istebna 
trenujące pod okiem Marcina Pudalika a grające pod szyldem 
1.FC AZS AWF Katowice, debiutowały w tego typu turnieju.  
Występ ten można uznać za bardzo udany, pomimo tego, 
że dziewczęta zajęły 8 miejsce. Mistrzostwa te były zarazem 
I Turniejem Mistrzostw Wojewódzkich Młodziczek sezonu 
2013/2014. 
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Oświadczenie Klubu Piłkarskiego
 „Trójwieś” Istebna

Zarząd KP „Trójwieś” Istebna na spotkaniu 
w dniu 16.03.2014 r. w porozumieniu z kibica-
mi, założycielami klubu i zawodnikami podjął 

decyzję o wycofaniu drużyny seniorów w związku z sytu-
acją organizacyjno-finansową w rundzie wiosennej 2014.

Jeżeli chodzi o sytuację organizacyjną to pięciu zawod-
ników z podstawowego składu wyraziło chęć gry w KS Wisła 
Ustronianka (IV liga) - nie chcieliśmy ich blokować, poszli za 
darmo, a próby gry juniorami, którzy dopiero w roku 2015 
osiągną wiek seniora, w rundzie jesiennej skończyły się kata-
strofalnie. Oprócz tego dotacja z Urzędu Gminy mniejsza niż 
rok temu nie pozwala na podstawowe opłaty do utrzymania 
trzech drużyn. Biorąc pod uwagę powyższe fakty zadecydo-
waliśmy, że zainwestujemy w młodych zawodników i utrzy-
mamy grupę juniorów i młodzików. Jednocześnie podjęliśmy 
decyzję, wychodząc na przeciw kibicom, że mecze trampkarzy 
i juniorów będą odbywać się w niedzielę. 

Krzysztof Chorąży

Postscriptum Urzędu Gminy Istebna... 
Wiadomość o wycofaniu z rozgrywek drużyny se-

niorów jest przykra dla wszystkich kibiców w naszej 
gminie. 17 sierpnia minie 17 lat od chwili rozegrania w 
Landku przez drużynę KP Trójwieś pierwszego meczu w 
nie istniejącej już Klasie C.

Urząd Gminy w Istebnej przez cały czas istnienia Klubu 
wspierał jego działalność. Coroczna dotacja jest tylko częścią 
nakładów, jakie Urząd wyasygnował i w dalszym ciągu prze-
znacza na sprawy związane z piłką nożną. Zostały wybudo-
wane od podstaw dwa boiska piłkarskie z zapleczem. Boiska 
te są utrzymywane (nawożone, nawadniane, koszone) przez 
pracowników Urzędu, którzy pomagają także przy organizacji 
meczów piłkarskich (malowanie linii, wieszanie siatek, sprzą-
tanie szatni). Utrzymanie boisk to nie tylko fizyczna praca lu-
dzi ale, także nakłady materiałowe w postaci zakupu trawy, 
nawozów, wapna, energii elektrycznej (ciepła woda), paliwa, 
remonty kosiarki itp.

Boiska trawiaste to nie jedyne elementy gminnej infra-
struktury, z których korzystali i mogą korzystać piłkarze. To 
także boisko "Orlik" i hala przy Gimnazjum.

Jeśli chodzi o aspekt finansowy działalności to oprócz do-
tacji z Urzędu Gminy (w roku 2013 klub otrzymał 29 000, zaś 
w 2014 roku 26 000 zł). Klub może też pozyskać dodatkowe 
środki na działalność z projektów unijnych i grantów, z któ-
rych korzystają nasze kluby narciarskie.

Mamy nadzieję, że problemy związane z drużyną senio-
rów są tylko przejściowe i na bazie drużyn juniorów i tramp-
karzy, którzy w dalszym ciągu uczestniczyć będą w rozgryw-
kach ligowych uda się w przyszłości reaktywować także 
zespół seniorów. Zastępca Wójta, Henryk Gazurek
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Biegi narciarskie - marzec
Wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i gości Turnieju

Gminny Turniej BRD
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

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

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

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

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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