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Wójt Gminy informuje

Szanowny Panie Pawle Rucki!
Z okazji zakończenia przez Pana 

służby na rzecz społeczeństwa, jaką 
było pełnienie funkcji Sołtysa Wsi Ja-
worzynka, pragniemy złożyć Panu naj-
serdeczniejsze podziękowania i wyra-
zy uznania.

Pana dwudziestoletnia, sumienna, 
pełna poświecenia praca dla dobra 
naszej „Małej Ojczyzny” nie zostanie 
zapomniana. W pamięci mieszkań-
ców zapisze się pan jako sołtys zawsze gotowy do pracy  
„w terenie”, zabiegający o dobro rodzinnej miejscowości, 
szczególnie angażujący się w rozwój współpracy trans-
granicznej.

U progu nowego etapu życia życzymy Panu przede 
wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i pomyśl-
ności w życiu osobistym i rodzinnym.

Z poważaniem Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy 
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, Rada Sołe-
cka oraz mieszkańcy Jaworzynki.

Podziękowania dla pana Józefa Michałka
Składamy serdeczne podziękowania panu Józefo-

wi Michałkowi, który pełnił rolę sołtysa wsi Istebna od 
stycznia do kwietnia 2019 r. Dziękujemy za zaangażowa-
nie i podjęte inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy 
i jednostek organizacyjnych

Piękne jubileusze naszych twórców 
ludowych
Podczas zebrań wiejskich Zastępca Wójta Gminy Ryszard 

Macura zwrócił uwagę na fakt, że Gmina Istebna to miejsce, 
gdzie w sposób szczególny dba się o twórców ludowych. To 
prawda, wszak ich umiejętności podtrzymują piękno rodzi-
mej tradycji. Tak się składa, że w marcu tego roku sędziwe ju-
bileusze obchodziło dwoje zasłużonych twórców ludowych 
z Koniakowa. Zostali oni odwiedzeni w domach przez Wójt 

Gminy Istebna Łucję Michałek wraz z delegacjami pracow-
ników Urzędu Gminy i radnymi, którzy złożyli im najlepsze 
życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

Antoni Zowada z Tynioka obchodził w tym roku 93. 
urodziny. Przez około 80 lat zajmował się szyciem kyrpców 
ze skóry. Naukę przejął po ojcu, który poproszony przez 
syna o uszycie obuwia, zachęcił go, by sam spróbował to 
zrobić. Antoni szybko doszedł do wprawy i zaczął wykony-
wać pierwsze zamówienia. „Ni móg jo tej roboty łodegnać, bo 
każdy chcioł mieć kyrpce.” - wyjaśnia. Nauczył tego rzemiosła 
także syna i wnuka. Wykonywał przeróżne rozmiary kyrpców 
– od tych maleńkich, pasujących na stopkę noworodka,po 
kyrpce dla rosłych górali. Ilość uszytych przez niego par trze-
ba liczyć na setki, jeśli nie tysiące. Pan Antoni pełnił jeszcze 
inną ważną funkcję dla lokalnej społeczności, bowiem zaj-
mował się także kuciem koni.

Teresa Skurzok z Tkoczówki w marcu obchodziła okrą-
głe, 90-te urodziny. To mistrzyni haftu żywotków do sukni 
cieszyńskiej. Na dobre zajęła się od 1940 roku, tj. od 21 roku 
życia. Pomogła jej w tym bardzo rozbudowana wyobraźnia 
kompozycyjna, dbałość o kolorystykę, wrodzona cierpliwość 
i pracowitość. Spod jej rąk wyszło około 1000 wyhaftowa-
nych żywotków, z których niemal każdy jest inny. O swej 
pracy mówi: „Ni móm dwóch takich samych żywotków, każdy 
kwiotek móm inksi. Jak haftujym, tóś se dobieróm kolory, musi 
to być dobre.” Miała 8 dzieci, a dziś jest szczęśliwą babcią 27 
wnuków i 46 prawnuków. Jest członkiem rzeczywistym STL 
w Lublinie. W 2018 roku została wyróżniona Nagrodą Rady 
Gminy w dziedzinie kultury.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na trzy wolne sta-

nowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Istebna
1. Pracownik w Referacie Finansowym  - 2 osoby
2. Pracownik w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa 

– 1 osoba
Informacja o naborze zamieszczona jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej zakładka „Nabór na wolne stano-
wisko urzędnicze” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Istebna. 

Termin składania dokumentów  upływa w dniu 23 
maja 2019 r. o godz. 15.00.

Zacnych Jubilatów łączy nie tylko talent i pracowitość ale 
też niezwykła pogoda ducha i niechęć do narzekania. Jesz-
cze raz z okazji osiągnięcia tak pięknego wieku życzymy im 
zdrowia, szczęścia i radości na każdy dzień.
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Wójt Gminy informuje

Nowy samochód bojowy 
dla jednostki OSP Jaworzynka Centrum
Sukcesem zakończyły się starania o przyznanie nowego 

samochodu bojowego dla jednostki OSP Jaworzynka Cen-
trum. Postulat ze strony jednostki o potrzebie takiego za-
kupu został zgłoszony już w grudniu. „OSP Istebna i OSP Ko-
niaków dysponują nowym samochodem bojowym. Pozostało 
jedno sołectwo, o które należało zadbać. Jako wójtowi zależy 
mi na zrównoważonym rozwoju gminy. Podjęłam zatem dzia-
łania prowadzące do pozyskania takiego samochodu. W tym 
zakresie pomógł nam Wiceminister Stanisław Szwed, który in-
terweniował w tej sprawie. Sami beneficjenci wykazali również 
bardzo duże zaangażowanie. Pomimo wielu trudności otrzy-
maliśmy w ostatnim czasie informację, że wniosek wystosowa-
ny przez jednostkę został rozpatrzony pozytywnie i znaleźliśmy 
się na liście dofinansowania. Wartość zakupu to 400 000 zł. 60 
000 zł przekaże MSWiA, 40 000 zł pochodzić będzie ze środków 
własnych jednostki, 100 000 zł -z budżetu Gminy, zaś pozostałą 
część pokryje WFOŚiGW w Katowicach. Rada Gminy podczas 
sesji 25 kwietnia podjęła uchwałę o przekazaniu środków dla 
OSP w Jaworzynce.

Przekazanie sprzętu strażackiego – torby ratowniczej PSP R1 do Jed-
nostki OSP Jaworzynka Zapasieki

Inwestycja na Kubalonce
Trwają rozmowy i starania w sprawie modernizacji tras 

narciarskich na Kubalonce. W sprawę zaangażowanych jest 
wiele osób, którym zależy, by inwestycja została dofinan-
sowana. Pojawiły się jednak pewne trudności, ponieważ w 
budżecie ministerialnym nie zaplanowano odpowiedniej 
wysokości środków na realizację projektu wycenionego 
pierwotnie na 40 000 000 zł. Postanowiono zatem podzielić 
przedsięwzięcie na etapy i 7 marca tego roku wprowadzo-
no do planu rocznego pierwszy etap działania wpisanego 
do Planu Wieloletniego Programu Inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu.

Chciałabym podziękować Wiceministrowi Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej, Stanisławowi Szwedowi, bez którego 
wsparcia zakup samochodu byłby niemożliwy. Pan Minister nie 
po raz pierwszy udzielił pomocy naszym strażakom, bowiem w 
ubiegłym roku przyczynił się do przekazania torby ratowniczej 
PSP R1 do Jednostki OSP Jaworzynka Zapasieki.” - podkreśla 
Łucja Michałek, Wójt Gminy Istebna.

Dotacje dla organizacji pozarządowych
Jak co roku zarządzeniem Wójta Gminy Istebna przy-

znano dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację 
zadań publicznych. Powołane w tym celu komisje meryto-
ryczne dokładnie analizowały przedstawione wnioski, zaś 
ostatecznego zatwierdzenia wysokości przyznanych kwot 
dokonała Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek. Poniżej przed-
stawiamy wyniki konkursu.
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Wójt Gminy informuje

Społeczna akcja sprzątania 
Czadeczki i Zapasiek
W sobotę 26 kwietnia 36 uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Jaworzynce sprzątało rejon Czadeczki i Zapasiek. Ini-
cjatorem tej społecznej akcji był radny gminy Istebna Bartło-
miej Jałowiczor. W przedsięwzięcie włączyli się też nauczy-
ciele szkoły: Damian Polok, Anna Pudalik i Maria Jałowiczor, 
którzy zmotywowali uczniów do sobotniego „pożytecznego 
spaceru”. W inicjatywę włączyła się także sołtys Jaworzyn-
ki Bogusława Kawulok. Wspólnymi siłami udało się zebrać 

Podziękowania Wójta Gminy Istebna
W dniu 28 kwietnia delegacja samorządowców  

z Gminy Istebna brała udział w wyjeździe do Krakowa. 
Wzięliśmy tam udział w uroczystej mszy w Bazylice Miło-
sierdzia Bożego w Łagiewnikach. Kieruję podziękowania 
do wszystkich uczestników wyjazdu za wspólne ducho-
we przeżycie i uczestniczenie w ważnym wydarzeniu. 
Szczególnie dziękuję radnemu Ignacego Zowadzie wraz 
z małżonką za organizację wyjazdu.

Wójt Gminy Istebna, Łucja Michałek

„Z mojej strony 11 marca zostało wystosowane wystąpienie 
o interwencję w tej sprawie. Prosiłam o to europoseł Jadwigę 
Wiśniewską, sprawę przekazałam również do Wiceministra 
Stanisława Szweda. Mam nadzieję, że uda się inwestycję sfi-
nalizować. Wiemy o tym, że mocna grupa lobbuje za przenie-
sieniem zawodów do Zakopanego. Za taką decyzją, siłą rzeczy 
poszłyby także pieniądze na modernizację tamtych tras. My 
jednak razem z burmistrzem Wisły i burmistrzem Szczyrku wal-
czymy o pomyślne dla Kubalonki rozwiązanie sprawy. Opraco-
waliśmy wspólnie dokument, który chcemy posłać do Ministra 
Sportu i Turystyki Witolda Bańki. Bardzo nam wszystkim zależy, 
by trasy na Kubalonce były odnowione. Jestem przekonana, że 
to najlepszy obiekt w Polsce pod względem uwarunkowań te-
rytorialnych i mikroklimatu, jednak wymaga przeprowadzenia 
inwestycji.” - mówi Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna.

dużą ilość różnego rodzaju śmieci – od butelek, puszek i pa-
pierków po opony.

„Składam podziękowania inicjatorom, nauczycielom i wszyst-
kim, którzy sprzątali ten obszar. Wiele się napracowali, a podkre-
ślam, że była to akcja przeprowadzona poza godzinami nauki  
i pracy. Jednocześnie apeluję do mieszkańców o kształtowanie 
podstawowych nawyków kultury przestrzeni publicznej!  Nie za-
śmiecajmy swojej pięknej miejscowości i zielonych terenów, które 
mają służyć rekreacji, czy uprawom rolnym.” - mówi Łucja Micha-
łek Wójt Gminy Istebna.
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Wójt Gminy informuje

Zmiana wywozu w czerwcu
Przypominamy o zmianie wywozu odpadów w dniu 15 

czerwca – Boże Ciało (trzeci czwartek miesiąca: Miki, Kiepki, 
Gazury, Szymcze, Bystre, Las, Jasnowice), zastępczy termin 
to sobota 22 czerwca.

III rata opłaty za śmieci
15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj i czerwiec. 
Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach.

Zmiana właściciela  nieruchomości
Przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian 

mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, dotyczy to również zmiany właś-
ciciela nieruchomości. Wszelkie zmiany należy zgłaszać  
w Urzędzie Gminy, pokój 207.

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych
Na terenie oczyszczalni ścieków w Istebnej na Tartaku 

(naprzeciwko amfiteatru) znajduje się tzw. PSZOK, czy-
li punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
gdzie mieszkańcy Gminy Istebna mogą oddawać następu-
jące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunal-
nych: drobne metale i tworzywa sztuczne oraz opakowanie 
wielomateriałowe – czyli żółty worek, szkło – worek zielony, 
odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy, tekstylia 
i makulatura – worek niebieski,  popiół – szary worek oraz 
przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, od-
pady budowlane i rozbiórkowe (wyłącznie pochodzące  
z remontów prowadzonych samodzielnie, jednorazowo 
w ilości 1m3 raz w miesiącu od danego właściciela nieru-
chomości zamieszkałej).

Informujemy, że zmieszane odpady w czarnych wor-
kach oraz każdy inny odpad niewymieniony powyżej nie 
będzie przyjmowany.

PSZOK otwarty jest w I-wszą i III-cią sobotę oraz  
w I-szy i III-ci poniedziałek miesiąca w godzinach: 8:00-
13:00. Przy oddawaniu odpadów na PSZOK prosimy mieć 
przy sobie potwierdzenie uiszczania opłat za odpady w na-
szej gminie. Zabrania się podrzucania odpadów na terenie 
oczyszczalni, kiedy PSZOK jest zamknięty.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
Koniaków
Sołtys Pan Jan Gazur
Skład Rady Sołeckiej:
1. Gazur Maria.
2. Haratyk Renata
3. Ligocki Bogdan
4. Zawada Piotr
5. Fiedor Jan

Nowy proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Istebnej

Decyzją władz Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej  nowym proboszczem Ewange-
lickiej parafii w Trójwsi został ks. Dariusz 
Madzia. W 2002 r. po ordynacji (wy-
święceniu) na duchownego w kościele 
Piotra i Pawła w Wiśle objął stanowisko 
wikariusza parafii w Cieszynie. Po czte-
rech latach służby został mianowany 

proboszczem parafii w Legnicy. W 2010 roku powrócił do pra-
cy w parafii w Cieszynie, gdzie spędził kolejne 9 lat. Z dniem  
1 marca br. objął naszą miejscową parafię.

Ks. Madzia pochodzi z Wisły, dzieciństwo i młode lata ży-
cia spędził w Malince. Z rodzinnego domu wyniósł zamiło-

Zadanie Priorytetowe Komisariatu 
Policji w Wiśle
Komisariat Policji w Wiśle informuje, że na terenie wsi Isteb-

na oraz wsi Jaworzynka realizowane będzie zadanie polegają-
ce na zmniejszeniu uchybień w zakresie oznakowania posesji 
i umieszczaniu tabliczki z numerem posesji w miejscu widocz-
nym i oświetlonym. Jest to zadanie obejmujące przysiółek 
Olecki w Istebnej oraz obszar wsi Jaworzynka od Centrum  
w kierunku przysiółka Łupienie, a także przysiółki Wawrzacze  
i Trzycatek. Okres realizacji zadania to 1 luty do 31 lipca 2019 r. 

Powyższe zagadnienie stanowi wykroczenie z art. 64 
kodeksu wykroczeń polegające na zaniedbaniu przez właś-
ciciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczania 
oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu wi-
docznym. Szczególnie na terenie Gminy Istebna, gdzie brak 
jest ulic oraz kolejności numeracji wydłuża to czas dojazdu 
do osoby zgłaszającej interwencję. W przypadku wezwania 
karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji czas dojazdu 
pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umoż-
liwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpie-
czeństwa oraz życia i zdrowia.

Jaworzynka
Sołtys Pani Kawulok Bogusława
Skład rady Sołeckiej 
1. Dragon Łukasz
2. Jałowiczor Jan
3. Dragon Barbara
4. Dragon Mateusz
Istebna
Sołtys Pani Barbara Juroszek
Skład Rady Sołeckiej
1. Stanisław Kędzior
2. Jan Marekwica
3. Franciszek Juroszek
4. Henryk Haratyk
5. Jerzy Kędzior
6. Józef Marekwica
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Przyjaźń i tradycja na Trójstyku 
wciąż żywa!
Zwyczaj stawiania „moja” lub „mojki” jest rokrocznie prak-

tykowany na Słowacji, w Czechach, a w Polsce głównie na ślą-
sku. Ten zwyczaj sięga ponoć korzeniami czasów antycznych, 
kiedy to starożytni mieszkańcy stawiali drzewka na domach i 
budynkach gospodarskich, by chronić je przed złymi duchami. 

Spotkanie z Ludolfiną 
Amerykański zapis daty 14 marca to „3.14”, a to kojarzy 

się z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby π. 
Stąd naukowcy tę datę wybrali do stworzenia specjalnego 
dnia, Dnia Liczby π. Pierwsze obchody tego dnia miały miej-
sce w muzeum nauki w San Francisco ponad 30 lat temu,  
a wkrótce potem rozprzestrzeniły się na cały świat. Liczba π 
jest znana również jako ludolfina – tak została nazwana na 
cześć Ludolpha van Ceulena, który podał jej przybliżenie  
z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. W tym roku, po 
raz kolejny także w naszej szkole świętowaliśmy ten dzień.

Przygotowaniem imprezy zajęły się uczennice klasy 3 B 
gimnazjum: Zuzanna Gorzołka, Janina Juroszek, Aleksandra 
Legierska, Karolina Legierska, Magda Sikora oraz klasy 8B 
szkoły podstawowej: Łucja Bury, Martyna Bury pod opieką 
Grażyny Pince-Polok. Obchody Dnia Liczby π miały na celu 
przybliżyć historię liczby π i zapoznać z ciekawostkami do-
tyczącymi tej liczby. Z tą myślą została wykonana gazetka 
w holu szkoły, a uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę  
o liczbie π. 

 Miłym akcentem tego dnia, podobnie jak w ubiegłych 
latach, był słodki poczęstunek własnoręcznie upieczonymi 
ciasteczkami (ponad 700 sztuk!!!) w kształcie koła, udeko-
rowanymi literą π, ponieważ liczba π to iloraz obwodu koła 
przez jego średnicę. 

Najciekawszym elementem obchodów Dnia Liczby π 
były konkursy związane z liczbą π. Jeden z konkursów, który 
jest już tradycją w naszej szkole, polegał na podaniu z pa-
mięci jak największej ilości kolejnych cyfr rozwinięcia dzie-
siętnego liczby π. Rywalizacja była zacięta. Pobity został 
ubiegłoroczny rekord! A oto wyniki:

I miejsce Błażej Krężelok kl.3F (227 zapamiętanych cyfry)
II miejsce Oliwia Matuszny kl.8B (127 zapamiętanych cyfr)
III miejsce Kamila Michałek kl.5c  (40 zapamiętanych cyfr)
Kolejny konkurs dotyczący  liczby π to konkurs, w którym 

należało podać jak najwięcej wyrazów zawierających w swo-
jej nazwie literę π. Uczniowie pracowali w dwuosobowych 
drużynach, zapisując swoje propozycje na kartkach. Ogrom-
ne emocje towarzyszyły tym zmaganiom. A tak przedstawia-
ją się wyniki:

KLASY 4, 5, 6
I miejsce - 54 wyrazy

Z życia szkół
wanie do Ziemi Cieszyńskiej oraz rodzimej przyrody. Podej-
mując studia teologiczne był już myśliwym przynależącym 
do Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Wiśle. Te zainteresowania 
w służbie kościelnej przełożyły się na sprawowanie funkcji 
kapelana myśliwych wyznania ewangelickiego w Beskidz-
kim Okręgu Łowieckim.

W Cieszynie był członkiem Zarządu Towarzystwa Ewan-
gelickiego w ostatniej kadencji w randze wiceprezesa. Spra-
wowana funkcja związana była przede wszystkim z pro-
wadzeniem placówek oświatowych będących w zarządzie 
Towarzystwa.

Do Istebnej przybył wraz z małżonką Oliwią oraz dwójką 
dzieci.

Kurator Parafii E-A w Istebnej
Anna Pilch-Rucka

W naszych stronach zwyczaj ten zachował się jako tradycja 
stawiania „moja” w nocy z 30 kwietnia na 1 maja przed doma-
mi panien na wydaniu . Przysłowiowy „mój” jest to wierzcho-
łek świerkowego drzewa, przybrany kolorowymi wstążkami.

Na Trójstyku tradycja stawiania „moja” przede wszyst-
kim ma charakter integracyjny, gdyż łączy trzy sąsiadujące 
narodowości: polską, czeską i słowacką. Co roku 1-go maja 
na styku trzech granic zbierają się mieszkańcy gminy Isteb-
na, czeskiej gminy Hrčava i słowackiego Čiernego oraz tu-
ryści. Na czele stali przedstawiciele władz samorządowych. 
Istebna reprezentowana była przez grupę Radnych Gminy, 
Zastępcę Wójta Ryszarda Macurę, Do tańca przygrywały lo-
kalne kapele i zespoły regionalne. 

To spotkanie jest żywym świadectwem, że na Trójstyku 
nie zaginie zarówno przyjaźń trzech narodów jak i tradycja 
stawiania „moja”.                  Karina Czyż
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Klaudia Michałek i Nadia Łacek kl.5b
II miejsce - 52 wyrazy
Barbara Juroszek i Anna Kukuczka kl.6b
III miejsce - 50 wyrazów
Anna Czepczor i Patrycja Michałek kl.5a
KLASY 7, 8, 3 gimnazjum
I miejsce - 71 wyrazów
Oliwia Matuszny i Paweł Legierski kl.8b
II miejsce - 58 wyrazów
Julia Jojko i Sebastian Strokosz kl.7a
III miejsce - 51 wyrazów
Paula Kubieniec i Beata Byrtus kl.3b
Ponadto, uczniowie klas młodszych prześcigali się w  ry-

sowaniu okręgów na czas oraz mierzyli obwody figur mają-
cych kształt koła i dzielili przez długość średnicy, starając się 
,aby pomiary były jak najdokładniejsze.

Serdecznie gratuluję zwycięzcom! Cieszę się, że tylu ucz-
niów wzięło udział w zorganizowanych konkursach. Uczen-
nicom, przygotowującym ten dzień, dziękuję za  zaangażo-
wanie w realizację tego wydarzenia. 

Mam nadzieję, że był to udany dzień. Kolejny raz udo-
wodniliśmy, że odkrywanie matematyki daje dużo pozytyw-
nej energii i satysfakcji.  Oby takich dni było jak najwięcej.

Grażyna πnce-Polok 

Z życia szkół

Pierwszy Dzień Wiosny w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej 
klasy młodsze przywitały Szkolnym Festiwalem Piosen-

ki. Festiwal w naszej szkole to wieloletnia tradycja. Każdego 
roku ma on swoją myśl przewodnią. Śpiewaliśmy już piosen-
ki żołnierskie, żeglarskie szanty, utwory dla mamy, piosenki 
do wierszy Jana Brzechwy, zespołu Arka Noego i inne. W tym 
roku nasi uczniowie śpiewali polskie przeboje. Dzieci wcieli-
ły się w idoli polskiej muzyki rozrywkowej. Każdemu soliście 
na scenie towarzyszyła klasa, która wspólnie z wychowawcą 
przygotowała ciekawą choreografię. Festiwal rozpoczęliśmy 
okrzykami - krótkimi autorskimi rymowankami na powita-
nie wiosny. Jury w składzie: pani Beata Kawulok, pani Iwona 
Kosińska-Białas i pan Grzegorz Czajkowski oceniali występy 
młodych artystów, zwracając uwagę na dykcję, poprawność 

muzyczną, układ taneczny oraz interpretację utworu. Całość 
festiwalu została uwieczniona przez pana Józefa Michałka w 
obiektywie kamery  Radia Istebna. Sponsorem nagród była 
Społeczna Rada Szkoły oraz Spółdzielnia Uczniowska. Deko-
rację przygotowała pani Danuta Konarzewska. A oto wyniki.

Pierwsze miejsce wywalczyli Hanna Nosowicz i Filip Gro-
chowski z klasą 2 c piosenką zespołu Enej „Kamień z napisem 
love” i Hanna  Michałek z klasą 3a, wykonując utwór Edyty 
Geppert „ Szukaj mnie”.

 Drugie miejsce wyśpiewały sobie Ewa Wolny i Nina Ko-
hut z  klasą 2 a  śpiewając przebój  Sylwii Grzeszczak „ Tamta 
dziewczyna” i Tatiana Ziółkowska z  klasą 1c  utworem zespo-
łu 2+1 „ Chodź pomaluj mój świat”.

Trzecie miejsce zdobyły Emilia Sikora i Lena Kukucz-
ka z klasą 1b wykonując przebój Margaret „Byle jak”, Anna 
Juroszek z klasą 1a hitem Roksany Węgiel „ Obiecuję”, Julia 
Krężelok i Zuzanna Rucka z klasą 2b piosenką Cleo „ Łowcy 
Gwiazd”, Emilia Szkawran i Laura Legierska z klasą 3b piosen-
ką Filipa Lato „Krawiec”.

Wokaliści ufundowali publiczności ufundowali dwie go-
dziny wyśmienitej zabawy. Jury było pod wrażeniem wyso-
kiego poziomu wszystkich prezentacji muzycznych. Relację 
z festiwalu można obejrzeć w Radiu Istebna w Strefie Cieka-
wych Ludzi.

Dzień liczby Pi 
Po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień 

Liczby Pi. Jest to jedyna liczba, która ma swoje święto przy-
padające 14 marca. Data ta jest nieprzypadkowa, gdyż właś-
nie takie mamy pierwsze skojarzenia z liczbą Pi (3,14), a w 
USA datę 14 marca zapisuje się jako 3.14. Wydarzenie miało 
na celu pokazanie, że matematyka,  to nie tylko trudne wzo-
ry i zadania, ale także ciekawa przygoda i mnóstwo zabawy.

Każda klasa miała wykonać plakat z jak największą liczbą 
wyrazów zawierających cząstkę “pi”. Była to świetna okazja 
do spędzeni ze sobą czasu, jak również połączenie matema-
tyki i języka polskiego. W ruch bowiem poszły słowniki, któ-
re teraz w internetowych czasach używane są sporadycznie, 
żeby nie powiedzieć wcale. A tu okazało się, że aby wygrać, 
trzeba było z nich skorzystać. Z dnia na dzień plakaty wzbo-
gacały się o nowe słówka i każda klasa starała się dowiedzieć 
ile też wyrazów wymyśliła konkurencja... Walka o pierwsze 
miejsce trwała do ostatka a wynik rozstrzygnęło komisyjne 
liczenie wyrazów w dniu liczby Pi. Wszystkie klasy wywiązały 
się wzorowo z zadania, jednak najlepsza okazała się klasa VI, 
która umieściła na swoim plakacie ponad 530 wyrazów. Na-
leży także wspomnieć o klasach I, II i III, które dodały także 
ilustracje, co spowodowało, że ich plakaty były bardzo bar-
wne i ciekawe.

Kolejną część obchodów stanowiły konkursy; pierwszy 
miał na celu sprawdzenie wiedzy o liczbie Pi, a drugi pole-
gał na zapisaniu jak najdłuższego rozwinięcia dziesiętnego 
tej liczby. W konkursie “Wiedza o liczbie Pi” mogli brać udział 
wszyscy uczniowie klas starszych. Wiedzę do tego testu 
można było znaleźć na gazetce szkolnej oraz na podanych 
stronach internetowych. Z przeprowadzonego testu wyło-
nili się następujący zwycięzcy: Aleksandra Kobielusz (kl.VI) 
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Z życia szkół
i Kacper Gorzołka (kl. VII) zajęli I miejsce, Klaudia Wrzask 
(kl. 7) - II miejsce, Klaudia Suszka (kl. VII) - III miejsce. literą 
, które przygotowały Ola i Natalia z kl. VI. Do drugiej, typo-
wo pamięciowej konkurencji, przystąpiły tylko dwie osoby. 
Wygrała go zdecydowaną przewagą Michalina Haratyk  
z kl. V, która zapamiętała aż 54 miejsca po przecinku liczby Pi. 
Na koniec obchodów tego święta, wszyscy zostali poczęsto-
wani pysznymi ciasteczkami w kształcie koła, ozdobionymi 
grecką literą. Nagrodzeni uczniowie dostali dyplomy, drob-
ne upominki i słodkości. 

Serdeczne podziękowania składam Pani Dyrektor, wszyst-
kim nauczycielom za okazane wsparcie i pomoc w przygo-
towaniu tego dnia, Radzie Rodziców za wsparcie finansowe, 
wszystkim uczniom za udział w konkursach i oczywiście Oli  
i Natalii, które zawsze chętnie pomagają.

Wszystkim zwycięzcom gratuluję, dziękuję za wspaniałą 
zabawę i zapraszam do kolejnych obchodów za rok.

Przygotowała Elżbieta Goryczka

Dzień Świętego Patryka
Dzień św. Patryka obchodzony jest 17 marca, w naszej 

szkole zielono zrobiło się już wcześniej, a punktem kulmina-
cyjnym był piątek 15 marca. 

W ramach przygotowania do tego dnia każda z klas 4-8 
miała przygotować plakat, w którym trzeba było umieścić 
podstawowe informacje dotyczące historii, kultury i tradycji 
związanych z przebiegiem obchodów tego święta w Irlandii. 
Plakaty mogły być przygotowane już wcześniej, a zawarte 
na nich informacje posłużyły do ułożenia pytań do Quizu 
przeprowadzonego w tym dniu. Wszystkie zawierały sporo 
ciekawych informacji i dodatkowo były ozdobione symbola-
mi Irlandii. Pojawiały się więc zielone koniczynki, którymi św. 
Patryk przypominał o istnieniu Trójcy Świętej, flagi Irlandii  
i mitologiczne skrzaty zwane Leprechaun, które ponoć wie-
dzą, gdzie szukać skarbu! 

Młodsi mieli za zadanie wykonać plastyczną ilustrację 
tego właśnie skrzata. Nikt tak naprawdę nie wie jak on wyglą-
da, wszystkie źródła podają jakieś cechy wspólne i na tym ko-
niec, ale od czego dziecięca wyobraźnia! Każda z wyrysowa-
nych postaci była inna, ale wszystkie miały zielone ubrania. 
Najciekawszy plakat zrobiła klasa 1, a najbardziej pomysło-
wym plakatem wśród klas starszych popisała się klasa 8. Przy-
kleiła otwarte koperty a w środku, na karteczkach umiesz-
czony był tekst. Plakat był ozdobiony, a każda z kopert pod-
pisana, co ułatwiało znalezienie potrzebnych informacji np. 
kuchnia, tradycje, historia itp. Miejsce II w konkursie na pla-
kat zdobyły klasy 3, 4 i 0,  a III miejsce zostało dla klas: 6, 5 i 2.  
Był również konkurs na najbardziej zieloną klasę, a wygrali 
go uczniowie z 2 klasy, wszyscy mieli na sobie soczystą, wio-
senną zieleń. 

W Dzień św. Patryka, pani Agnieszka Gretkowska, przy-
gotowała zestaw pytań, które ułożyła na podstawie informa-
cji zawartych na plakatach. Każdy, kto chciał wziąć udział, 
zabierał kartkę i szukał odpowiedzi. Tak „zapracowanych” 
uczniów w czasie przerw dawno nie widzieliśmy...Wszyscy 
biegali z kartkami i przeciskali się przy plakatach, żeby do-
trzeć do właściwego tekstu. Dwie duże przerwy i jedna krót-

sza musiały wystarczyć. Niektórym udało się jednak uprosić 
nauczyciela prowadzącego zajęcia, żeby oddał ze swojej lek-
cji kilka cennych minut.

A oto wyniki tego błyskawicznego Quizu: 
1. miejsce Paweł Kukuczka kl.8, Anna Michałek kl.7, 

Klaudia Wrzask kl.7, Kamila Idziniak kl.8.
2. miejsce Gabryś Idziniak kl.4, Małgosia Dymarek kl.5, 

Alicja Słowik kl.5,Natalia Zowada kl.8, Sylwia Waszut kl.8,
3. miejsce Kasia Fuchs kl. 8, Kamila Bury kl. 5, Weronika 

Kobielusz kl.5, Weronika Kawulok kl.6, Aleksandra Kobie-
lusz kl.6 

Odbył się jeszcze jeden konkurs, który przeprowadził 
wcześniej p. Darek Pawełek, a wzięli w nim udział ucznio-
wie z klas starszych. Ten interaktywny Quiz przeprowadzo-
ny został przy użyciu telefonów i smartfonów, przy pomocy 
aplikacji KAHOOT! 

Tutaj najlepsze okazały się uczennice klasy 8: Natalia Zo-
wada, Kasia Fuchs, Kamila Idziniak, Sylwia Waszut,Emilia 
Lipowska.

Drugie miejsce zdobyły uczennice klasy 6: Aleksan-
dra Kobielusz, Weronika Kawulok, Natalia Ramiączek. 
Trzecie miejce zdobyli uczniowie klasy 8: Krystian Nowak, 
Mateusz Bury, Dawid Bocek. 

Jak widać, wszyscy którzy wzięli udział w konkursie zo-
stali nagrodzeni, gratulujemy zwycięzcom. Taki zielony dzień 
bardzo się przydaje, by ożywić szarości przedłużającego się 
przedwiośnia...                                  Przygotowała Barbara Dymarek

„ Najpiękniejsza pisanka”
Wyniki Gminnego Konkursu Wielkanocnego
W dniu 4 kwietnia 2019 roku w siedzibie Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Koniakowie, odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów oaz nagród rzeczowych z okazji rozstrzygnięcia 
konkursu na „ Najpiękniejszą pisankę”. Konkurs po raz kolej-
ny został ogłoszony przez OPP w Koniakowie, a kierowany 
był do uczniów klas I – VIII wszystkich szkół podstawowych  
z terenu Gminy Istebna. Celem konkursu było: 

- propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Święta-
mi Wielkanocnymi

- kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki 
i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej 
Nocy

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień pla-
stycznych uczniów
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Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, 

opiekunów i rodziców, pod kierunkiem których powstały te 
małe dzieła sztuki.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i już dziś 
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Agata Polok, Teresa Vavrać

Nasza szkoła wyróżniona 
w rankingu Perspektyw
Z wielką satysfakcją informujemy, że po raz pierwszy w 

historii, technikum naszego Zespołu Szkól Technicznych 
znalazło się w gronie najlepszych polskich techników w pre-
stiżowym Rankingu ogłaszanym corocznie przez Fundację 
Edukacyjną Perspektywy. Uroczyste ogłoszenie wyników 
21. Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2019 od-
było się 10 stycznia w Akademii Biznesu i Finansów Vistula  
w Warszawie. Nasze technikum znalazło się w tym rankingu 
na miejscu 382 w kraju oraz 64 w województwie śląskim. 
Jednocześnie warto dodać, że z danych statystycznych MEN 
wynika, że w Polsce funkcjonuje 2011 techników, z czego 
235 w województwie śląskim. Zgodnie z zasadami przyję-
tymi przez Fundację nasza szkoła ma prawo do używania  
w 2019 roku tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2019 
wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości, któ-
ry może być umieszczony na oficjalnej stronie internetowej 
wyróżnionej szkoły.

Ten niewątpliwy sukces nasze technikum zawdzięcza 
głównie znakomitym wynikom egzaminów zawodowych 
i maturalnych. Warto dodać, ze wśród nich znajdują się 
również uczniowie Gminy Istebna. 

- promowanie twórczości dziecięcej
- integracja dzieci przez sztukę.
Na konkurs wpłynęło 88 prac wykonanych w różnych 

technikach, między innymi: malowane, drapane, oklejane, 
cekinowe, owijane, batikowe, wykonane techniką decoupa-
ge, quillingu oraz techniką wstążeczkową. 

Jury w składzie: mgr Aleksandra Lipowska - dyrektor Og-
niska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie, mgr Agata Polok 
oraz pani Teresa Vavrać dokonało oceny pisanek.

Przyznano 13 nagród w dwóch kategoriach wiekowych.
Kategoria pierwsza kl. 1-3
Miejsce I - Emilia Michałek  klasa 2 Ognisko Pracy Poza-

szkolnej w Koniakowie 
Miejsce II - Marta Legierska  klasa 1 Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Istebnej 
Wiktoria Fuchs klasa 2 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 

Koniakowie
Miejsce III - Klaudia Rabin klasa 3 Szkoła Podstawowa nr 

1 w Koniakowie 
Julia Suszka klasa 3 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ko-

niakowie
Kategoria druga kl. 4 - 8
Miejsce I - Julia Bugdol klasa 6 Zespół Szkół Specjalnych 

w Istebnej – Kubalonce 
Anna Kukuczka klasa 5 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 

Koniakowie
Miejsce II - Aneta Krężelok klasa 5 Ognisko Pracy Poza-

szkolnej w Koniakowie
Tomasz Kubica klasa 4 Szkoła Podstawowa nr 2 w Jawo-

rzynce
Miejsce III - Alicja Słowik klasa 5 Szkoła Podstawowa nr 

2 w Istebnej
Nadia Czepczor klasa 4 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w 

Koniakowie 
Wyróżnienie - Maja Jałowiczor Szkoła Podstawowa nr 1 

w Jaworzynce.
Jury przyznało również nagrodę specjalną za największą 

pisankę dla Sandry Hankus z klasy 3 Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Koniakowie.

Po wręczeniu nagród oraz dyplomów pamiątkowych, 
wszyscy obecni na uroczystości rozstrzygnięcia konkursu 
zostali zaproszeni do obejrzenia pokonkursowej wystawy 
prac oraz na słodki poczęstunek. 

Autorom wszystkich pisanek składamy podziękowania 
za ogromne zainteresowanie konkursem, za różnorodność 
prac, pomysłowość i niezwykłą oryginalność.

Wyniki egzaminów zawodowych
W miniony piątek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Jaworznie podała wyniki egzaminów zawodowych z se-
sji zimowej 2019r. Po raz kolejny okazało się, że na medal  
i to złoty spisali się mechanicy z klasy 4A. Tzw. zdawalność 
z kwalifikacji M.44 w tej grupie wyniosła dokładnie 90%,  
a żartobliwie można stwierdzić, że nawet 95%, ponieważ tyl-
ko jeden uczeń nie zdał połowy egzaminu, a konkretnie czę-
ści pisemnej. Z danych OKE wynika, że średnia zdawalność 
z kwalifikacji M.44 w całym województwie śląskim wyniosła 
64,66 %, a w powiecie cieszyńskim 65%, czyli nasi uczniowie 
osiągnęli wynik aż o 25% lepszy od średniej wojewódzkiej  
i powiatowej. Nieco gorzej poszło informatykom na egzami-
nie z kwalifikacji E.14. Ta grupa osiągnęła zdawalność 63,2%, 
ale i w tym przypadku jest to wynik prawie o 9% lepszy od 
średniej wojewódzkiej, która dla tej kwalifikacji wyniosła 
54,25% (średnia powiatowa 61,2%).

Warto również podkreślić, że wszyscy mechanicy zdali 
egzamin z kwalifikacji M.19, a więc 90% z nich ma już w kie-
szeni dyplom technika mechanika.

Gratulujemy wszystkim uczniom klasy 4 w tym również 
uczniom z Gminy Istebna, którzy zdobyli dyplomy technika 
w swoich specjalnościach, jak i nauczycielom, którzy ich do 
tych, wspomnianych wyżej, bardzo trudnych egzaminów 
przygotowywali.
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Ćwiczenia na wyciągu narciarskim 
„Zagroń”
W dniu 29.04.2019 r. odbyły się ćwiczenia w Kompleksie 

„Zagroń”.  organizowane przez komendanta gminnego OSP . 
W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z jednostek OSP z gmi-
ny Istebna. 

Tematem ćwiczeń była  ewakuacja kolejki linowej za po-
mocą drabin pożarniczych. 

Cele do osiągnięcia:
 doskonalenie współdziałania jednostek OSP, sprawdze-

nie gotowości bojowej  OSP z terenu gminy Istebna, dosko-
nalenie technik ewakuacji osób z wykorzystaniem drabin 
pożarniczych, doskonalenie zasad udzielania pomocy me-
dycznej KPP.

Zamiar taktyczny polegał na ewakuacji osób uwięzionych 
na kolejce realizowany zgodnie z planem szczegółowym:

rozpoznanie ilości osób przewidzianych do ewakuacji, 
wykorzystanie planu ewakuacji kolejki, podział zadań dla 
grup ratowniczych, wskazanie miejsca przewidzianego do 
ewakuacji osób, ewakuacja osób poszkodowanych, udzie-
lenie ewentualnej KPP, współdziałanie z obsługą wyciągu, 
omówienie i podsumowanie ćwiczeń.

W ćwiczeniach brały udział : 2 zastępy z OSP Koniaków 
Centrum oraz po 1 zastępie z OSP Istebna Centrum, OSP 
Istebna Zaolzie, OSP Jaworzynka Centrum, OSP Jaworzynka 
Zapasieki, OSP Koniaków Kosarzyska.

Ćwiczeniom przyglądały się radne RG Istebna panie Bar-
bara Bielesz ,Barbara Kubas.

Obserwatorami ćwiczeń byli również przedstawiciele UDT.
Dziękuję bardzo gospodarzowi obiektu panu Leszkowi 

Łazarczykowi za udostępnienie obiektu do ćwiczeń oraz po-
częstunek dla strażaków.

Dziękuję wszystkim strażakom za udział i zaangażowanie 
podczas ćwiczeń.

Komendant Gminny OSP
Stanisław Legierski

Dzień Strażaka 
Szanowne druhny i druhowie, przyjaciele Ruchu straża-

ckiego.
Dzień 3 maja był dniem świętowania z okazji Dnia Stra-

żaka z OSP Koniaków Centrum i OSP Koniaków Kosarzyska 
oraz ich rodzin. Wspólnie z orkiestrą po zbiórce przy strażni-
cy rozpoczęto przemarsz do kościoła, gdzie została odpra-
wiona msza święta za żyjących i zmarłych strażaków. Mszę 
świętą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Pacyga. Po mszy św. 
wspólnie przemaszerowaliśmy na plac przed remizą, gdzie 
nastąpiła zbiórka strażaków, podniesienie flagi państwowej 
na maszt oraz odegrano hymn państwowy. Został także po-
święcony przez księdza proboszcza nowy samochód stra-
żacki. Następnie goście i strażacy udali się do strażnicy na 
poczęstunek, który przygotowały druhny.

Jako prezes OSP Koniaków Centrum z okazji Dnia Straża-
ka wszystkim strażakom życzę sukcesów zawodowych, sa-
tysfakcji z pełnionej służby i spełnienia w społecznej działal-
ności i szczęścia i powodów do radości w życiu prywatnym 
oraz wszelkiego dobra dla strażackich rodzin.

Chciałbym też wszystkim druhnom i druhom, mieszkań-
com Koniakowa, sponsorom, Samorządowi, przyjaciołom 
i sympatykom OSP serdecznie podziękować za wsparcie 

finansowe, bardzo dobrą współpracę przez wiele lat. Za 
wszelkie dobro i zrozumienie naszej społecznej działalności. 
Dziękuje również orkiestrze i panu Jackowi Kohutowi za ro-
bienie na naszych imprezach zdjęć.

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek
Prezes OSP Koniaków Centrum

Dh Bolesław Haratyk

Uniwersytet seniora
02.04.2019

Szlakiem Zabytków Techniki
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego to 

najbardziej interesująca trasa turystyki industrialnej w Pol-
sce – to dla seniorów wspomnienia młodości spędzonej  
w różnych zakładach pracy. Teraz po otworzeniu dla zwie-
dzających tych fascynujących obiektów można i wręcz na-
leży je poznawać, ich historię oraz ewolucję myśli człowieka, 
która doprowadza do niezahamowanych zmian ludzkości.

My też chcemy „dotknąć” historii – jedziemy do Łazisk Gór-
nych do Muzeum Energetyki i elektrowni. Początki elektrowni, 
którą wielokrotnie oglądamy z okien samochodów sięgają 
początków 1917 r., a otwarte w 2003 r. muzeum prezentuje 
kilka tysięcy eksponatów : od żelaznej, stuletniej budki trans-
formatora, kolekcji dzwonków, agregatów, silników, urządzeń 
pomiarowych i oświetleniowych po dokumenty i fotografie. 
Ciekawostką był silnik spalinowy na biogaz z 1937 r. czy 100- 
letnia żarówka „Edisona” świecąca nocą 190 W przy napięciu 
220 V oraz przedmioty codziennego użytku z naszej młodości. 
Była to powtórka z fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki.

Po kolejnej kontroli dokonanej przez nadgorliwych straż-
ników ubieramy się w kaski i kamizelki i idziemy zwiedzać 
czynną elektrownię. Poznajemy cały proces powstawania 
prądu z węgla i jesteśmy pełni uznania i podziwu dla pracy 
w centralnej depozytorni oraz dla gigantycznych urządzeń 
w kolejnych blokach energetycznych.

Jedziemy do Katowic – stolicy naszego województwa,  
w którym wszyscy byli ale czy znamy to miasto? Po zjedzeniu 
pysznego żurku w zabytkowym Dworku :Pod Lipami” zwie-
dzamy z przewodnikiem słynną dzielnicę Giszowiec – czyli 
unikatową na skalę europejską kolonię małych górniczych 
domków zbudowaną w latach 1906 – 10 dla pracowników 
kop. Giesche. Wszystko było perfekcyjnie przemyślane, zapro-
jektowane przez braci Zillmannów i wybudowane z pełnym 
zapleczem socjalnym, kulturalnym, rozrywkowym, religijnym, 
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oświatowym i licznymi udogodnieniami jak np. wąskotorową, 
bezpłatną kolejkę zwaną „Bałkan Express” łączącą te samowy-
starczalne osiedle Giszowiec, Nikiszowiec i kopalnie.

Kolejne górnicze, ponad 100 – letnie osiedle to Nikiszo-
wiec – uznane przez ROZ za Pomnik Historii – co jest rzadkim 
wyróżnieniem. Budynki są trzykondygnacyjne, ceglane, two-
rzące czworoboki  z wewnętrznymi dziedzińcami, chlewikami, 
komórkami i piekarniami do wypieku chleba (to „ukłon” dla 
górników sprowadzonych do pracy ze wsi). Całość to 9 budyn-
ków połączonych przewiązkami z pięknymi detalami architek-
tonicznymi i oknami obramowanymi czerwoną barwą. To ry-
nek z budowlą dawnej gospody z różaną mozaiką, kościół św. 
Anny, tematyczne muzea, gdzie kręcił o Śląsku filmy Kazimierz 
Kutz, aby utrwalić to, co dla nas seniorów jest już historią.

Przed nami jeszcze jedna dzielnica Katowic -pełna mo-
dernistycznych budowli, a jedną z nich jest dawny najwięk-
szy gmach Sejmu Śląskiego powstałego w latach 1924 – 
1929. Obecnie to śląski Urząd Wojewódzki, składający się  
z 4 czteropiętrowych skrzydeł. Najbardziej reprezentacyj-
nym miejscem jest Westybul z herbami 11 miast śląskich, 
Sala Marmurowa, Złota, Boazeryjna, Schron i Skarbiec, uni-
katowa paciorkowa winda oraz Sala Sejmowa, gdzie mo-
gliśmy zasiąść w fotelach lub stanąć przy mównicy. Byliśmy 
pod wrażeniem „dotykania” tego historycznego miejsca i po-
dziwiania unikatowego wystroju.

Przewodnik prowadzi nas dalej do neoklasycystycznej, naj-
większej polskiej Archikatedry Chrystusa Króla z I połowy XX 
w., której budowa wielokrotnie napotykała na przeciwności ze 
strony włądz powojennych. Poznajemy też wiele ciekawostek 
związanych z historią kurii biskupiej. Katedra ta ostatecznie 
ma 64 m. wysokości, 101 m długości i 50 m. szerokości.

W skupieniu i ciszy dziękujemy Panu Bogu za opiekę  
i łaski podczas całej naszej wycieczki. Czas żegnać się z Ka-
towicami i wracać do domu. Jesteśmy dumni z kulturalnego 
dziedzictwa naszego regionu.                                         A. Wisełka

*   *   *
8.04.2019

Otwarta kurtyna
Teatr to rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktorzy na 

żywo przedstawiają różne treści dla zgromadzonej publiczno-
ści ale i budynek, w którym odbywają się spektakle. Lubimy  
i chętnie wyjeżdżamy do odległych od Trójwsi teatrów. Byliśmy 
już w Bytomiu na operetce „Księżniczka czardasza”, w Rybniku 
na widowisku muzycznym „Usta milczą, dusza śpiewa”. Tym ra-
zem pojechaliśmy wszyscy elegancko ubrani do Chorzowa do 
Teatru Rozrywki. Bilety zakupione z wyprzedzeniem. Sztukę  
E. Taylora „Żona potrzebna od zaraz” wystawił Teatr Komedia  
z Warszawy ze znaną obsadą aktorską: K. Halejcio, M. Pakulnis,  
W. Książkiewicz, M. Wójcik, M. Troński, P. Sadowski. Obejrzeliśmy 
znakomitą komedię pełną wielu niespodziewanych, humory-
stycznych sytuacji. Bawiliśmy się świetnie. Warto było jechać.

*   *   *
16.04.2019 r.

Ostrawa – Cieszyn
Zgodnie z planem działalności mieliśmy zwiedzać czyn-

ną, najbliżej położoną za granicą hutę w Trzyńcu. Jednak ze 
względu na obchody 150 rocznicy powstania zakładu otrzy-
maliśmy odpowiedź negatywną. Ale wszystko przed nami – 
oczywiście w terminie późniejszym.

Jedziemy teraz do Witkowic koło Ostrawy w Czechach. 
Przewodnik, pan Józef przekazuje nam istotne wiadomości 
i ciekawostki w kraju, którym jedziemy, krajobrazie i planach 
zwiedzania. Słoneczna pogoda sprzyja dobrym humorom. 
Dojeżdżamy do Witkowic. To unikatowy kompleks, począw-
szy od wydobycia węgla, przez flotację, produkcję koksu aż 
po produkcję surówki żelaza. Historia tego nieczynnego już 
obiektu sięga 1828 roku i zwana była Hutą Rudolfa. Czasy 
świetności wygasły w roku 1998 i w tym prawie 200-letnim 
okresie wyprodukowano gigantyczne ilości surówki, żelaza  
i koksu. Jesteśmy podzieleni na 2 grupy i z przewodnikami – 
byłymi pracownikami zakładu zaczynamy zwiedzanie. Unika-
towa, ponad 20 m. nadbudowa wielkiego pieca i linia śrubo-
wa wydłuża trasę wyjazdu do prawie 80 m. wysokości, skąd 
oglądamy panoramę Beskidów i okolic Ostrawy. Jesteśmy 
przytłoczeni ogromem obiektu. Z zainteresowaniem słucha-
my jak w tajemniczych i gorących wnętrzach wielkiego pieca 
powstawała surówka żelaza. Cały kombinat został zachowa-
ny w oryginale ale dostosowano go do potrzeb zwiedzają-
cych i tak powstały działy: Gong, Wielki i mały świat techniki. 
Hlubina – centrum kulturalno – edukacyjne i Landek Park. 
Warto tu przyjechać na rodzinną wycieczkę z wnukami.

Wracamy do Polski, do Cieszyna – chwila odpoczynku na 
kawę lub posiłek, czy spacer i idziemy zwiedzać kolejny obiekt, 
jakim jest Browar Zamkowy Cieszyn powstały w 1846 r. na 
miejscu starego z XVII w. Ewenementem jest lokalizacja tego 
obiektu, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. To jeden  
z najstarszych browarów, wykorzystujący również urządzenia 
z przełomu XIX i XX wieku. Piwo fermentuje tutaj i leżakuje 
w piwnicach o własnym mikroklimacie w otwartych kadziach. 
Proces produkcji jest zgodny z zasadą – co podkreślała pani 
przewodnik Ewa – że natury nie wolno popędzać ani jej prze-
szkadzać, co procentuje unikatowym smakiem tych piw, któ-
rych aż 13 rodzajów oferuje browar. Mieliśmy możliwość za-
kupu wybranych piw na domową degustację z najbliższymi  
i prawie każdy senior wychodził z kilkoma butelkami.

Czas szybko mija. Przed nami jeszcze jeden punkt wyciecz-
ki – Pszczele Miasteczko w Dzięgielowie, gdzie mieliśmy moż-
liwość poznania pasjonata pszczelarstwa, pana Jana Gajdacza. 
Jest on kontynuatorem miłości do pszczół po swoim ojcu, 
który zbudował dla swoich ulubienic ponad 100 domków – uli  
w różnym stylu. W głosie pana Jana słychać było fascynację 
tymi pożytecznymi owadami. Gorąco zachęcał do zakładania 
własnych pasiek. Dziesiątki ciekawostek i tajemnic pszczół bu-
dziły w nas zrozumiałe zainteresowanie. Jednak chłód wieczo-
ru zmusił nas do powrotu do autokaru ale przedtem chętnie 
zakupiliśmy prawdziwe miody z tej ekologicznej pasieki.

Pełni wrażeń wróciliśmy do Trójwsi. Będzie o czym opo-
wiadać najbliższym przy świątecznym stole!
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*   *   *
30.04.19

Sadzimy drzewka
Las to skarbnica wielu gatunków roślin, grzybów, zwie-

rząt, zapachów – to nieoceniona rola proekologiczna, 
ochronna i zdrowotna. Niszczenie lasów w Europie poprzez 
nieprzemyślaną, rabunkową gospodarkę trwało do połowy 
XIX w., kiedy zostały wprowadzone pierwsze prawa nakazu-
jące sadzić lasy w miejscach, gdzie wcześniej je wycięto. My 
seniorzy lubimy las, znamy jego wartość i dlatego postano-
wiliśmy przyczynić się kolejny raz do zalesiania najbliższych 
okolic. Zwróciliśmy się do pana Nadleśniczego mgr. A. Ku-
dełki z Nadleśnictwa Wisła o pomoc w realizacji planu. Pro-
siliśmy również o pomoc i współpracę młodzież z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej.

We wtorek 30 kwietnia pogoda nam nie sprzyjała: była 
mgła, niebo zasnute chmurami i padał deszcz z drobnymi 
przerwami. Co robić? Decyzja trudna. To przecież seniorzy 
i dzieci. Na miejscu zbiórki o godz. 8.00 stawiają się jednak 
i dorośli i 25 dzieci z klas VII pod opieką p. U. Kierczak i J. 
Grucy. Jest też pan Nadleśniczy i jego pracownicy. Mamy 
peleryny, gumowe obuwie, rękawice i sprzęt do sadzenia. 
Dzielimy się na 2 grupy i z leśnikami idziemy sadzić – jedna 
grupa na miejscu dawnej skoczni, druga jedzie samochoda-
mi do Bukowca. Humory dopisują, wzajemnie się dopingu-
jemy i sadzimy. Jest z nami pani Barbara Juroszek – sołtys 
Istebnej, która fachowo pokazuje proces sadzenia jodełek. 
Grupa „Pod Skocznią” pod opieką leśnika Z. Hołysza posadzi-
ła równy 1000 sadzonek, a grupa pracująca w trudnym tere-
nie w Bukowcu pod okiem leśnika G. Młynarczyka posadziła 
700 drzewek. Potem zasłużony grill z gorącymi kiełbaskami 
i krupniokami, nad którym czuwał pan W. Kohut. Wspaniałe 
ciasta, gorąca kawa i herbata dopełniły poczęstunku.

Obecna była też Wójt Gminy Istebna pani Łucja Michałek 
i przekazała nam słowa uznania za wykonaną pracę. Sadzon-
ki z pewnością się przyjmą –pomoże im deszcz i to, że sadzo-
ne były z sercem. Będzie piękny las dla przyszłych pokoleń. 
Dziękujemy Nadleśnictwu Wisła za pomoc w realizacji akcji, 
a wspaniałym, zdyscyplinowanym 50 seniorom, którzy do-
trzymali zobowiązania serdeczne Bóg zapłać!

Prezes Agata Wisełka i Zarząd

Działo się i znów było BOSKO!
Wiosenny czas zarówno dla naszych 

wolontariuszy jak i dzieciaków był bo-
gaty w atrakcje. Nasze dwa spotkania 
z dzieciakami w Istebnej, Jaworzynce i 
Koniakowie przyniosły wszystkim wiele 
radości i nauczyły nowych umiejętności. 
Projektowaliśmy kreacje dla Pani Wios-
ny, pozwalaliśmy historię o chłopcu do-
strzegającym Boga w drugim człowieku oraz o Adasiu, który 
nie lubił Wielkanocy. Nasze spotkania to również okazja, by 
dzieciaki mogły wykazać się w konkurencjach sportowych, 
zmierzyć się w grach zespołowych, które z kolei uczą współ-
pracy z rówieśnikami. 

Kolejne nasze spotkanie w trzech szkołach odbędzie się 
w sobotę 18 maja w godzinach od 9:00 do 12:00 – już dziś 
serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!

Czas przed Świętami Wielkiej Nocy jest czasem, który wo-
lontariusze Jest BOSKO! Spędzają bardzo aktywnie i twórczo. 
Prócz spotkań dla dzieci przygotowywaliśmy się również do 
Kiermaszu Wielkanocnego. W pierwszej kolejności metodą 
decoupage tworzyliśmy świece. Praca ta wymagała niema-
łej cierpliwości i kreatywności. Ale młodzież jest pomysłowa, 
dzięki czemu spod ich rąk wyszły piękne ozdoby. Chcemy 
serdecznie podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury  
w Istebnej, zwłaszcza dyrektor Elżbiecie Legierskiej – Niewia-
domskiej za udostępnienie sali na spotkanie wolontariuszy.   
Gdy świece były już gotowe rozpoczęliśmy Wielkanocne wy-
pieki. Z wielką pomocą pani Marioli Czyż oraz państwa Mar-
ty i Józefa Wolnych udało nam się wypiec 100 baranków oraz 
70 babek. Za ich pomoc serdecznie dziękujemy! 

Dzięki pracy wielu ludzi mógł odbyć się Wielkanocny 
Kiermasz, a dzięki wsparciu ludzi o dobrym sercu zakończył 
się on powodzeniem. Każda ofiara przyczynia się do rozwoju 
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Relacja z VI Rajdu Rupienki
W sobotę 27.04.2019 r. odbył się VI Rajd Rupienki. Rajd 

w swej szóstej odsłonie zgromadził wcale pokaźną prawie 
200-osobową drużynę. W jej skład weszli tradycyjnie miesz-
kańcy Rupienki, którzy przybyli całymi rodzinami ubrani  
w specjalne koszulki z herbem Przełęczy Rupienka, a także 
przyjaciele Rupienki z innych przysiółków Koniakowa min. 
Dejów, Legierów, Fibaczki, Pańskiej Łąki czy Kosarzysk, byli 
też nasi znajomi z Jaworzynki i Istebnej, członkowie Gór-
skiego Klubu „Lhotse” z Koniakowa, dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej z Zapasiek z opiekunami oraz przyjezdni z dalszych 
stron min. z Ustronia, Żor, Kęt, Zwardonia, Kamesznicy, Mi-
lówki, Ujsół, Rajczy, Żywca

Gośćmi specjalnymi tegorocznego Rajdu byli: Wójt Gmi-
ny Istebna - Łucja Michałek, Sołtys wsi Koniaków - Jan Gazur, 
v-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie - Alicja 
Kaczmarzyk, Prezes OSP Kosarzyska - Józef Ligocki, Radna 
Gminy Istebna - Barbara Kubas, Kapela Jetelinka z kierow-
niczką zespołu  - Radną Powiatową panią Moniką Wałach-
-Kaczmarzyk. Zaszczycili nas w tym roku również znamienici 
goście spoza Trójwsi: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Zwardonia -  z Prezesem Dariuszem Płoskonką, Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy „Proćpok” – z Prezesem 
Małgorzatą Filary, Związek Podhalan Oddział Górali Żywie-
ckich – z członkiem zarządu Barbarą Musur, Babiogórski 
Oddział PTTK z v- ce przewodniczącą Komisji Krajoznawczej 
– Anną Ziębą. 

Wyruszyliśmy tradycyjnie już, ok. 9.30 z placu na Rupien-
ce, by malowniczym szlakiem dotrzeć na Wyrch Czadeczkę, 
gdzie wysłuchaliśmy prelekcji Komandora Rajdu – Rafała 
Grosza na temat szczytów i pasm górskich widocznych z tej 
malowniczej polany. Następnie udaliśmy się w wesołych na-
strojach dalej i trasą wzdłuż gościnnego przysiółka Zapasieki 
dotarliśmy do DW “Jano” na Krężelce, gdzie dołączyli do nas 
piechurzy, wędrujący innymi trasami i osoby, które z róż-
nych względów zdecydowały się na przyjazd samochodami,  

i wychowania dzieci i młodzieży naszej Gminy, pomoże nam 
przy organizacji zajęć, animacji, warsztatów czy wycieczek 
dla najmłodszych. Z serce każdemu z Państwa dziękujemy! 

Fundacja Jest Bosko! Powstałą z myślą o dzieciach i mło-
dzieży, dbania o ich wszechstronny rozwój, animowanie im 
czasu wolnego. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do 
najważniejszej inicjatywy w ciągu całego roku – akcji waka-
cyjne „W Trójwsi jest BOSKO!”.  Termin akcji to 30 czerwiec – 5 
lipiec 2019r. Szczegóły w kolejnym numerze „Naszej Trójwsi”. 
Trzymajcie za nas kciuki! 

Karina Czyż – prezes Fundacji Jest BOSKO!

a także duża ok. 40-osobowa grupa młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej w Jaworzynce-Zapasiekach, która wcześniej 
brała udział w sprzątaniu okolic Zapasiek i Krężelki.

Czekał już na nas gorący poczęstunek przygotowany 
przez gospodarzy ośrodka “Jano” na Krężelce i po chwi-
li odpoczynku - rywalizacja indywidualna i drużynowa  
w konkursach wiedzy o Beskidach oraz życiu i osiągnięciach 
wybitnego himalaisty - Jerzego Kukuczki. W międzyczasie 
można było posłuchać występu kapeli „Mała Jetelinka” jak i 
zobaczyć pokazy ratownictwa medycznego przeprowadzo-
ne przez strażaków z OSP Koniaków-Kosarzyska i OSP Ko-
niaków-Centrum. Dla najmłodszych dostępny był duży plac 
zabaw, gdzie mogli oddawać się w spokoju swoim pasjom.

Gościem honorowym tegorocznego Rajdu była pani Ce-
cylia Kukuczka, żona słynnego himalaisty, pochodzącego 
z Istebnej - Jerzego Kukuczki. Zgromadzonych w sali DW 
“Jano” gości zapoznała z życiem i wysokogórskimi dokona-
niami swojego męża. Wykładowi towarzyszył pokaz uni-
kalnych zdjęć i filmów z udziałem Jerzego Kukuczki. Po wy-
kładzie pani Cecylia Kukuczka zasypana została pytaniami  
o prywatne życie z niepokornym himalaistą, o sposoby przy-
gotowywania się do kolejnych wypraw, o wspólne pobyty  
w Trójwsi, o dzieci i wiele innych. Po wyczerpującej dyskusji  
i końcowej owacji pani Cecylia pozowała do zdjęć i wpisy-
wała dedykacje do książek o Jerzym Kukuczce, które były 
nagrodami w rajdowych konkursach.

Zwycięzcy konkursów otrzymali puchary, nagrody książ-
kowe, mapy i inne regionalne upominki. Dzieci, które jak co 
roku naprawdę licznie wzięły udział w Rajdzie, miały okazję 
do zabawy na placu zabaw, a strażacy obwozili chętnych wo-
zem strażackim OSP Koniaków-Kosarzyska. Śmiechu i rado-
ści było co niemiara. 

Wracaliśmy z uśmiechami na twarzach, rozmawiając  
w małych grupach, to z tym, to z tamtym sąsiadem czy przy-
jacielem, radując się wiosenną pogodą, pięknymi widokami 
i byciem razem w gronie przyjaciół gór i naszej małej, lecz 
ambitnej Rupienki.
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„Zagubione buty”

Gramy boso dla Justynki
Wszystkie dotychczasowe nie były 

zwyczajne, zatem i tym razem to nie 
będzie banalne wydarzenie... Znów  

w Istebnej będziemy grali w piłkę nożną... boso. Rywaliza-
cja jak zawsze odbywać się będzie bez sędziów. Werdykty 
uczestnicy rozstrzygać będą sami. W trzyosobowych zespo-
łach zagrają wspólnie koledzy i koleżanki, dziadek z synem  
i wnukiem, sąsiad z sąsiadem. Będą małe boiska, małe piłki  
i malutkie brameczki. Ale będą także wielkie serca uczestni-
ków ubranych takie same koszulki.

W czasie turnieju organizator - fundacja „Keepers Fou-
ndation” - przeprowadzi aukcje, z których dochód zostanie 
w całości przekazany na wsparcie Justynki Zowady z Jawo-
rzynki. Dziewczynka urodziła się z małogłowiem, wzmożo-
nym napięciem mięśniowym, hipoplazją móżdżku, stopami 
końsko-szpotawymi. 

W czasie turnieju będzie też trwała zbiórka używanych 
lecz nie zniszczonych buty aby wysłać je do najbiedniejszych 
ośrodków szkolnych i piłkarskich w Afryce, którym fundacja 
niesie pomoc od wielu lat. Para butów to takie symboliczne 
„wpisowe” do turnieju.

Naszym marzeniem jest zebranie funduszy pozwalających 
na wsparcie leczenia i rehabilitacji Justynki - mówią organiza-
torzy z fundacji „Keepers Foundation”, organizującej impre-
zę charytatywną, która odbędzie się 2 czerwca boisku „Pod 
Skocznią” w Istebnej. - Ewentualną nadwyżkę chcemy prze-
znaczyć na wysłanie butów do Afryki, które mamy nadzieję 
razem z uczestnikami naszego wydarzenia uzbierać. Prosimy 
dotychczasowych i nowych Darczyńców o wsparcie. Prosimy 
wszystkich sportowców, artystów, ludzi dobrej woli o przekaza-
nie na aukcję pamiątki, koszulki... Każdy wylicytowany przed-
miot, każda kwota pozwolą nam pomóc Justynce.

Impreza zapowiada się jako święto, zabawa i piknik. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich do wspólnej zabawy  
w niedzielne południe 2 czerwca, tym bardziej, że „Zagubio-
ne buty” to część dużej imprezy przygotowanej na Dzień 
Dziecka przez Gminny Ośrodek Kultury.

Żegnaliśmy się, obiecując spotkać się za rok, w może 
jeszcze pełniejszym składzie. Trasa przyszłorocznego Rajdu i 
jego tematyka będzie dopiero tematem szerokich konsulta-
cji społecznych w gronie Rupiyniorzy.

Wszystkich sympatyków Rupienki serdecznie zaprasza-
my na przyszłoroczną edycję Rajdu i zachęcamy inne dwory, 
place i dziedziny naszej malowniczej Trójwsi do organizowa-
nia podobnych rajdów i pikników – bo worce!

VI Rajd Rupienki organizowany był w ramach zadania 
publicznego ochrony, promocji zdrowia i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi pod nazwa „Łączymy pokolenia 2019”. Im-
preza ta stanowiła pierwszą część wspomnianego zadania 
publicznego realizowanego przy współpracy z OSP Konia-
ków-Kosarzyska, przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy 
Istebna. Za wszelką pomoc i wsparcie pani Wójt i pracow-
nikom Urzędu Gminy Istebna, pani Ewie Macoszek - gospo-
darzowi DW “Jano”, strażakom z OSP “Kosarzyska oraz wspa-
niałym fotografom: Karolinie Hojny i Andrzejowi Sikorze 
serdecznie dziękujemy!

Z górolskim pozdrowieniem - Rupiyniorze
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Gmina Istebna na Biało-Czerwonym 
korowodzie w Warszawie
2 maja od 2004 roku jest obchodzony jako Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to okazja do wyrażenia sza-
cunku do barw narodowych, miłości do ojczyzny oraz do pa-
triotyzmu, który objawia się chociażby wywieszeniem flagi. 

W tym dniu w Warszawie organizowano również jedno  
z wielu wydarzeń wpisanych do kalendarza oficjalnych im-
prez związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Korowód Biało – Czerwony, bo o nim mowa, 

odbył się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja 
Dudy. Wiele zespołów, orkiestr oraz grup Polonijnych z róż-
nych zakątków świata przeszło w tym dniu ulicami stolicy, 
radośnie świętując i demonstrując szacunek do tradycji. 

Wśród licznie reprezentowanych regionów, miast i kra-
jów, naszą Gminę reprezentowała kapela Mała Jetelinka na 
czele z panią Moniką Wałach – Kaczmarzyk. Młodzi górale 
z Jaworzynki już wczesnym rankiem wyruszyli w drogę, by 
przed korowodem móc zobaczyć kilka ciekawych miejsc  
w Warszawie. W godzinach po południowych na Placu Te-
atralnym zaczął formować się uroczysty pochód, który roz-
począł się o godz. 17:00 salwą honorową. Biało-Czerwony 
korowód, w którym udział wzięli muzykanci Małej Jetelinki 
przeszedł pobliskimi ulicami, Krakowskim Przedmieściem aż 
na Plac Piłsudskiego, gdzie zakończył się przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Za cały wyjazd i udział kapeli w korowodzie 
odpowiedzialny był Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.

Jesteśmy dumni, że w tak wielkim i pięknym wydarze-
niu dzięki kapeli Mała Jetelinka mógł być prezentowany 
nasz folklor, nasze stroje, muzyka i śpiew. Dlatego bardzo 
dziękujemy pani Monice Wałach – Kaczmarzyk i całej gru-
pie za przyjęcie zaproszenia i udział w Biało- Czerwonym 
korowodzie.                   Karina Czyż 

Informacje turystyczne

Gmina Istebna wśród najchętniej 
odwiedzanych terenów turystycznych 
województwa śląskiego – 
RAPORT TURYSTYCZNY WOJ. ŚLĄSKIEGO
Województwo śląskie jest coraz częściej wybierane jako 

cel podróży i wypoczynku. Nowe atrakcje turystyczne, bo-
gata oferta wydarzeń czy poprawiająca się infrastruktura 
drogowa to wybrane czynniki wpływające wielkość ruchu 
turystycznego w regionie. Śląska Organizacja Turystyczna 
opublikowała najnowszy raport odwiedzin turystów w woj. 
śląskim w 2018 roku. W ubiegłym roku region odwiedziło ok. 
5,7 mln turystów (w 2017: 5,4 mln). Według danych z raportu 
zostawili oni w regionie ok. 5,0 mld. złotych.

Profil turysty odwiedzającego śląskie
W ramach badania nakreślono profil turysty odwiedza-

jącego woj. śląskie (spoza regionu). Pod względem klasy 
wielkości miejsca zamieszkania – wciąż najwyższy odsetek 
turystów to osoby mieszkające na wsi – 35% wszystkich od-
wiedzających. Wzrost zanotowała grupa osób z miast do 100 
tys. mieszkańców – z 22 % w 2017 roku do 29% w 2018.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne gości 
największy odsetek stanowili mieszkańcy województwa 
małopolskiego (26% odwiedzających w porównaniu z 2017 
r – 17%), mazowieckiego (17% ogółu, w 2017 – 18%) oraz 
dolnośląskiego (14%, w 2017 r. – 17%).

Mieszkańcy chętniej poznają region
Wzrost liczby turystów w regionie przełożył się na wzrost 

liczby mieszkańców regionu podróżujących w obrębie wo-
jewództwa. W 2018 roku podróż odbyło 66 % mieszkańców 
(wzrost w porównaniu do 2017 r.: 55%).

Najchętniej odwiedzane
Turyści spoza regionu częściej niż w poprzednim roku 

(41 % w 2017 r, 49% w 2018 r.) wybierali jako cel podróży 
centrum województwa (okolice Katowic, Chorzowa, By-
tomia, Zabrza, Gliwic). Wśród mieszkańców woj. śląskiego 
najpopularniejszym obszarem były okolice Wisły, Ustronia, 
Istebnej, Koniakowa, Cieszyna, Skoczowa.

Turyści bardziej zadowoleni z pobytu
Respondenci spoza woj. śląskiego prawie 2 razy częściej 

niż w 2017 roku (2017 – 24% wskazań, 2018 – 47%) wskazy-
wali wysoki poziom zadowolenia z pobytu w regionie. Nadal 
powodem tego są mili i gościnni ludzie (49 %), ciekawa ofer-
ta spędzenia czasu wolnego (43%) oraz smaczna kuchnia 
(32%).

Wydatki turystów
Wydatki turystów spoza regionu w 2018 roku były, we-

dług szacunków, nieco wyższe niż w roku ubiegłym i stano-
wiły 122 zł dziennie na osobę (w 2017 – 111 zł) w przypadku 
podróżujących mieszkańców regionu wartość ta wyniosła 
92 zł. Łącznie biorąc pod uwagę zarówno turystów spo-
za regionu jak i podróżujących w jego obrębie szacuje się  
w przybliżeniu, że zostawili oni w regionie w 2018 roku oko-
ło 5,0 mld złotych (turyści spoza regionu: około 3,1 mld; tu-
ryści z regionu: około 1,9 mld).

Turyści zagraniczni w atrakcjach turystycznych
W ramach raportu przeprowadzone zostały badania  

w wybranych 76 obiektach turystycznych
z terenu woj. śląskiego. Wśród turystów zagranicznych 

odwiedzających badane placówki zdecydowanie niezmien-
nie przeważają turyści z Niemiec (aż 63 %, wzrost w porów-
naniu z 2017 – 54%). Kolejno wśród wskazań narodowości 

fo
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Książka „Dzieci odkrywają Śląskie”
Gmina Istebna znalazła się wśród propozycji wycieczek 

dla rodzin z dziećmi po województwie śląskim, a opisana 
jest w książce „Dzieci odkrywają Śląskie. Subiektywny 
przewodnik dla rodzin z dziećmi po województwie ślą-
skim”. Przewodnik po raz pierwszy wydano w połowie 2016 
r. i zaraz został bardzo dobrze przyjęty 
zarówno przez czytelników 
jak i przez branżę turystycz-
ną (III miejsce w XXV Ogól-
nopolskim Przeglądzie Książki 
Krajoznawczej i Turystycznej 
podczas targów Tour Salon 2017 
w kategorii “wydawnictwa dla dzie-
ci”). W tym roku pojawiła się kolejna, 
zaktualizowana i mocno rozszerzona 
wersja przewodnika, w którym opisane są 
atrakcje kulturalne, przyrodnicze i rekreacyjne z Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa. Drugie wydanie Dzieci odkrywają Ślą-
skie można kupić za pośrednictwem bloga podrozehani.pl, 
którego autorką jest blogerka Barbara Salomon-Szympruch 
wraz ze swoją rodziną oraz w wybranych księgarniach w re-
gionie, a także w Punkcie Informacji Turystycznej w cenie 
30 zł. Przypominamy, iż w PIT Istebna można także zakupić 
mapy, przewodnik po gminie, znaczki turystyczne, czy na-
klejki Wander Card. Zapraszamy!

Kalendarz imprez
Zapraszamy po odbiór drukowanej wersji kalendarza 

imprez w gminie Istebna na 2019 rok do Punktu Informacji 
Turystycznej w centrum Istebnej. 

Przypominamy, iż elektroniczna - najbardziej aktualna 
wersja kalendarza, znajduje się od początku roku na stronie 
internetowej www.istebna.eu w zakładce kalendarz imprez.

PRZEWODNIK
CZEKA UDZIAŁ

BEZPŁATNY

TRASA
Istebna Centrum

Złoty Groń

Zaolzie

Stecówka

Leszczyna

Olza

Istebna Centrum

22 czerwca 2019 (sobota)
Start godz. 10.00  Istebna - Parking "Pod Grapą"

Przejście z wykwalifikowanym przewodnikiem, znawcą
gór i miłośnikiem terenu Trójwsi Beskidzkiej.

Kontakt: +48 516 195 614; +48 604 121 364

Skarby Ojcowskiego Domu 
w TV TRWAM
W okresie Wielkiego Postu TV trwam zrealizowała na na-

szym terenie reportaż na temat zwyczajów wielkopostynych 
w Trójwsi Beskidzkiej. Za serce chwyta m.in. piękne wykona-
nie pieśni wielkopostnych. Warto zwrócić uwagę na piękne 
wnętrza XVIII w. kościoła pw. Dobrego Pasterza w Istebnej 

odwiedzających badany obiekt turystyczny na drugim miej-
scu zanotowano turystów z Ukrainy (aż 39 % wszystkich 
wskazań w porównaniu z 17% w 2017 r.) oraz z Czech (37%) 
i Wielkiej Brytanii (29%).

Zobaczcie najnowszy raport z badań ruchu turystycznego 
w naszym województwie pod linkiem: https://www.slaskie.
travel/Media/Default/Dokumenty/Raport%20Badanie%20
Ruchu%20Turystycznego%202018%20Pe%C5%82ny.pdf

i wspomnienia 94-letnej Pani Hanki Bury. Z reportażu do-
wiemy się także czym są „morzanny”. Reportaż zrealizowany 
przez TV Trwam przy współpracy z p. Małgorzatą Kiereś znaj-
duje się w internecie pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=P2ZayP1db9k&fb
clid=IwAR2w8b7B7Y74jC19YMlLDSOkzORCQQQsr3aBuq
8g_Ut4SXa7TNbBtlICRqU
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„Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.”
Wisława Szymborska, Gawęda o miłości ziemi ojczystej

„5 Minut w góralskij chałupie” - 
czyli Konkurs Wiedzy o Regionie 2019
Jest taka wiedza, którą zdobywamy przez całe życie – wie-

dza o naszym regionie, miejscu, które z dumą nazywamy na-
szym ojcowskim domem. Zdobywa się ją nie tyle ślęcząc nad 
książkami, a częściej podczas rodzinnych wypraw górskimi 
szlakami, szkolnych wycieczek do muzeów, rozmów z dziad-
kami, czy podczas pomocy w gospodarstwie. Na szczęście 
w Trójwsi nie braknie tych, którzy już od najmłodszych lat 
chcą tę wiedzę pogłębiać i pielęgnować. By nagrodzić ich 
wysiłki wiosenną porą Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
organizuje Konkurs Wiedzy o Regionie, w który angażują 
się uczniowie, nauczyciele i opiekunowie z lokalnych szkół.

25 kwietnia w czytelni Zespołu Szkolno Przedszkolnego w 
Istebnej zaroiło się od przejętych młodych górali, którzy wraz 
ze swoimi opiekunami przybyli sprawdzić swoje umiejętno-
ści. Zebranych powitała serdecznie Aneta Legierska – Za-
stępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

 Jak co roku, najtrudniejszą rolę miało do spełnienia Jury, 
w którym zasiedli: pani Małgorzata Kiereś – Dyrektor Muze-
um Beskidzkiego w Wiśle, etnograf, autorka wielu publikacji 
o naszym regionie, pani Urszula Gruszka – kierowniczka 
Zespołu Regionalnego „Koniaków”, pani Helena Bojko – 
emerytowana polonistka i znawczyni tematyki regionalnej, 
pani Anna Łupieżowiec – folklorystka, pracownica Wiślań-
skiego Centrum Kultury.

Nadszedł wreszcie czas, by młodzi górale chwycili za dłu-
gopisy i przystąpili do pisania testu wiedzy ogólnej. W tym 
roku musieli wykazać się między innymi znajomością wyso-
kości gór, pieśni regionalnych i oczywiście – gwary oraz ru-
szyć głową wypełniając niełatwe krzyżówki. Nie brakło i hu-
morystycznych pomyłek. Tegoroczny faworyt oceniających? 
„Śtyry dziywki we dworze, żodyn nimi nie łorze”(!)

Po części pisemnej gość specjalny konkursu – pan Józef 
Broda zachwycił opowieścią o wiośnie, przyrodzie, której je-
steśmy częścią, znaczeniu bycia dobrym człowiekiem. Narra-
cja przeplatana była śpiewem grą na instrumentach, a nawet 
na listku. Spotkanie z tym wybitnym multiinstrumentalistą, 
folklorystą i budowniczym instrumentów z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci młodych słuchaczy.

Drugą, bardzo widowiskową część konkursu stanowiły in-
scenizacje, w których uczniowie przenieśli się w czasie wciela-
jąc się w dawnych górali. Tegoroczne scenki przeszły najśmiel-
sze oczekiwania pod względem bogactwa tematyki i rekwizy-
tów. Tematem przewodnim była obrzędowość wiosenna, a do 
chałup przyszli postni kolędnicy - Morzanny i Grzegorze.

Dość wąski zakres tematyczny panie potraktowały z dużą 
kreatywnością i wyobraźnią. Morzanny przedstawiły aż 3 róż-
ne warianty pieśni postnych kolędniczek. Grzegorze przyby-
li z brzózką ustrojoną wstążkami w odpowiednich kolorach. 
Każdy szczegół miał tutaj znaczenie! Po obejrzeniu wszyst-
kich 7 scenek , które wzruszały i bawiły słuchaczy, uczestnicy 
i goście udali się na pyszny obiad do szkolnej stołówki. Po 
tej miłej przerwie nadszedł czas na najbardziej wyczekiwany 
moment - ogłoszenie wyników.

W teście wiedzy ogólnej na poziomie szkół podstawo-
wych klasy IV- VI najwyższą ilość punktów zdobyła Magda 
Gazurek z ZSP Istebna. Za nią uplasowała się Julia Gazurek 
z ZSP Istebna, miejsce trzecie zaś przypadło Julii Ruckiej z 
ZSP w Istebnej. Wśród uczniów klas VII, VIII i oddziałów gim-
nazjalnych I miejsce zajęła Natalia Zowada z SP2 Istebna, II 
była Ola Juroszek z SP1 Jaworzynka a III był Paweł Kukucz-
ka z SP2 Istebna. 

Najlepsi w teście Pisemnym

Spośród scenek poziom był bardzo wyrównany. „Chcia-
łam wam z serca podziękować za to, że na 5 minut byliśmy 
w góralskiej chałpie, której już nie ma” - powiedziała pani 
Małgorzata Kiereś komentując inscenizacje. I miejscem 
Jury wyróżniło grupę dziewczyn  z oddziału gimnazjalne-
go Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej przygoto-
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wane przez panie: Alicję Glebowicz – Gazurek i Joannę 
Kossowską. Spośród uczniów szkoły podstawowych dwa 
równorzędne pierwsze miejsca uzyskały reprezentacje SP1 
Jaworzynka (opiekunki - p. Maria Łacek i p. Maria Klimek) 
oraz ZSP Istebna (opiekunki – p. Elżbieta Gadacz, p. Agata 
Szymańska, p. Joanna Kobielusz). Równorzędne II miejsca 
przyznano grupie uczniów SP2 Istebna (nad których przy-
gotowaniem czuwały p. Adriana Czerniecka, p. Elżbieta 
Kukuczka) oraz SP2 Koniaków (p. Adriana Czerniecka, 
p. Dorota Kobielusz). Wyróżnieniem nagrodzono: grupę  
z SP2 Jaworzynka, którą przygotowały panie Anna Kędzior 
i Agnieszka Gretkowska oraz reprezentację SP1 Koniaków 
prowadzoną przez panie Renatę Haratyk i Beatę Waszut. 
Na najlepszych w scenkach i testach czekały atrakcyjne na-
grody rzeczowe, a każdy uczestnik otrzymał posiłek, dyplom 
i drobny upominek.

 Warto dodać, że Konkurs Wiedzy o Regionie swoją 
obecnością zaszczycili: Zastępca Wójta Gminy Istebna Ry-
szard Macura, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
w Istebnej  Robert Biernacki, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koniakowie Monika Kukuczka, Radny Sołecki Jerzy 
Kędzior i wielu innych gości.

„Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku na-
szym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła.” - 
powiedział W. Hodding Carter. Niezależnie od wyników trze-
ba podkreślić, że wygranymi są wszyscy, którzy postanowili 
wyruszyć na poszukiwanie skarbu, jakim jest wiedza o swo-
ich korzeniach. Ona będzie procentować nawet wtedy, gdy 
„wyfruną”do dalekiego świata. Gratulujemy uczestnikom, 
nauczycielom i opiekunom oraz wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji konkursu, zwłaszcza zaś dyrekcji i pra-
cownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej za 
miłe przyjęcie.

Konkurs Wiedzy o Regionie odbył 
się w ramach projektu „Od jarzy do zimy 
tradycji się uczymy” realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, dofi-
nansowanego ze środków MKiDN pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wyniki testu pisemnego, kategoria klasy VII, VIII, III gim-
nazjum
M-ce Imię i nazwisko Szkoła Ilość punktów
1. Natalia Zowada SP2 Istebna 52,5
2. Aleksandra Juroszek SP1 Jaworzynka 47,5
3. Paweł Kukuczka SP2 Jaworzynka 42
4. Anna Urbaczka SP1 Jaworzynka 40,5
5. Paweł Rucki SP1 Jaworzynka 39,5
6. Kamila Idziniak SP2 Istebna 39
7. Anna Legierska ZSP Istebna 37
8. Emilia Lipowska SP2 Istebna 35,5
9. Marta Małyjurek ZSP Istebna 33,5
10. Zofia Kohut SP1 Koniaków 33,5
11. Weronika Rucka ZSP Istebna 30,5
11. Julia Sikora ZSP Istebna 30,5
12. Konrad Porębski SP1 Koniaków 27,5
13. Franciszek Fiedor SP2 Koniaków 25
13. Michalina Gazur ZSP Istebna 25
14. Kacper Legierski SP2 Jaworzynka 24,5
15. Jan Maniecki SP1 Koniaków 24
15. Karolina Patyk SP1 Jaworzynka 24
16. Julia Łabaj SP2 Jaworzynka 21,5
17. Marek Rucki SP2 Jaworzynka 11

Wyniki testu pisemnego, kategoria klasy IV -VI
M-ce Imię i nazwisko Szkoła Ilość punktów
1. Magdalena Gazurek ZSP Istebna 45
2. Julia Gazurek ZSP Istebna 35,5
3. Julia Rucka ZSP Istebna 35
4. Natalia Suszka SP2 Jaworzynka 32,5
4. Dżesika Waszut SP2 Koniaków 32,5
5. Marek Rucki ZSP  Istebna 31,5
7. Magdalena Jałowiczor SP2 Jaworzynka 30
8. Jakub Kobielusz SP2 Koniaków 29,5
9. Kamil Wojnar SP2 Jaworzynka 25

oprac. Barbara Juroszek

Krzyżówka z testu pisemnego Konkursu Wiedzy o Regio-
nie dla grupy starszej
1. Gwarowo „wstążka” - np. do warkocza.
2. Nazwisko znanej koronczarki, której poświęcona jest  

w Koniakowie izba pamięci znana też jako Muzeum Ko-
ronki Koniakowskiej.

3. Zespół fortyfikacji i umocnień polowych wznoszonych 
jako obrona przed zagrożeniem tureckim – znajdowały 
się one m. in. w Koniakowie.

4. Wąż ze złotą koroną opisywany w istebniańskich legen-
dach.  

5. Gwarowa nazwa Śmigusa Dyngusa.

Opiekunowie
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Wernisaż wystawy najmłodszych 
uczestników Autorskiej Szkółki 
Malarskiej Iwony i Antka Konarzewskich
W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Leśnym Ośrodku Edu-

kacji Ekologicznej odbyło się  spotkanie i prezentacja prac 
plastycznych uczestników Szkółki Malarskiej z Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa.

Blisko 250 małych artystów bierze udział w zajęciach 
Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony i Antka Konarzewskich 
prowadzonej w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz 
w szkołach podstawowych w Istebnej, Jaworzynce i Konia-
kowie. Zajęcia organizowane są przez Nadleśnictwo Wisła  
i Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Bibliotekę Publiczną w Istebnej. Zapraszamy do podziwia-
nia prac do Istebnej na Dzielec.

Wernisaż otworzył gospodarz obiektu Nadleśniczy Nad-
leśnictwa Wisła - pan Andrzej Kudełka, który powitał zebra-
nych gości: Wójta Gminy Istebna - Łucję Michałek, Dyrek-
tora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Istebnej - Roberta 
Biernackiego wraz z zastępcą - Elżbietą Krężelok, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Istebna - Stanisława Legier-
skiego, Zastępcę Dyrektora GOK Istebna - Anetę Legierską, 
obecną sołtys Istebnej - Barbarę Juroszek oraz poprzednie-
go sołtysa - Jerzego Michałka, pracowników Nadleśnictwa 
Wisła oraz oczywiście panią Iwonę i Antoniego Konarzew-
skich oraz wszystkich małych artystów wraz z rodzicami  
i opiekunami.

6. Przysiółek Istebnej, gdzie znajduje się zbiornik retencyj-
ny na potoku oleckim.

7. Ludwik .............. - malarz i rzeźbiarz z Bucznika.
8. Nazwisko misjonarza, który przybył do Istebnej w roku 

1716 i krzewił wśród górali katolicyzm.
9. Nazwa zwyczaju rozpoczynającego wesele górali isteb-

niańskich, kiedy to rodzina pana młodego przyjeżdża do 
rodzinnego domu panny młodej i dokonuje jej „wyku-
pin”.

10. Gwarowa nazwa lalki, którą niosły Morzanny.

Hasło: ……………………………………………………….

Oprócz gratulacji i ciepłych życzeń dalszej wspólnej pracy 
na rzecz rozwoju pasji najmłodszych mieszkańców Trójwsi 
zebrani goście i rodzice z dziećmi odśpiewali gromkie sto lat 
i złożyli życzenia dla pani Iwony, która niedługo będzie ob-
chodzić swoje urodziny. Prezent otrzymany od Nadleśnictwa 
i Gminy Istebna sprawił solenizantce wiele radości i wzrusze-
nia. Artystka otrzymała strój góralski. Całe wydarzenie od-
było się w ciepłej i rodzinnej atmosferze, a wszystkie dzieci 
prezentowały swoje prace zebranym gościom i rodzicom. Na 
żółtym tle można zobaczyć obrazki dzieci z Koniakowa, na 
czerwonym z Jaworzynki, a na szarym z Istebnej. Wśród prac 
znajdują się także obrazy autorstwa Antoniegi i Iwony Kona-
rzewskich, a wśród nich wyjątkowy Autoportret Artystki.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania wystawy!

Wernisaż Artystyczny Prac Podopiecznych 
Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś”
Dzisiejszym przedpołudniem w Gminnym Ośrodku Kul-

tury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicz-
nej w Istebnej miało miejsce ważne wydarzenie, jakim co 
roku jest dla nas Wernisaż Artystyczny Prac Podopiecznych 
Stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś”. Artyści, w większości 
ludzie młodzi, na co dzień rozwijają swoje plastyczne pasje 
pod czujnym i zawsze życzliwym okiem prowadzącej zaję-
cia w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej malarki Iwony 
Konarzewskiej. Wernisaż tegorocznej edycji wystawy zgro-
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Powstały Koła Gospodyń Wiejskich 
w Istebnej i Jaworzynce
Na wiosnę w naszej gminie zakwitają nie tylko przydomo-

we zogródki, ale i nowe inicjatywy! I tak w Istebnej i w Jawo-
rzynce zebrały się grupy pań chętnych do założenia Kół Go-
spodyń Wiejskich. Planów, pomysłów oraz zapału panie mają 
co niemiara, a teraz czas na ich realizację!

W Istebnej inicjatorką założenia KGW była Barbara Juro-
szek – obecna sołtys wsi Istebna. Pierwsze spotkanie miało 
miejsce 5 kwietnia w remizie OSP w Istebnej. O przepisach 

prawnych dotyczących funkcjonowania KGW i o możliwoś-
ciach działania tego typu organizacji pozarządowych opo-
wiedziała Danuta Kożusznik. Z kolei przedstawicielka Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Sylwia Kisza 
zachęciła panie do rejestracji Koła przy Agencji, co pozwoli 
im na zyskanie osobowości prawnej i pozyskiwanie środków 
na działalność. Przedstawicielki KGW w Koniakowie opowie-
działy o tym, jak u nich sprawdza się praca w szeregach koła. 
Stanisław Kędzior – Prezes OSP Istebna Centrum dał paniom 
„zielone światło” dla wykorzystania remizy jako miejsca 
spotkań i działalności. Na spotkaniu obecna była również 
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, która pogratulowała pa-
niom pomysłu, zapału i życzyła realizacji planów.

W Jaworzynce pierwsze spotkanie, które miało miejsce 
w Muzeum na Grapie 9 kwietnia 2019 r. zainicjowała Joanna 
Szkawran. Prócz zainteresowanych pań byli obecni również: 
Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna, ustępujący sołtys Jawo-
rzynki Paweł Rucki, sołtys Jaworzynki Bogusława Juroszek, 
dyrektor GOK w Istebnej Elżbieta Legierska – Niewiadomska. 
Tutaj także pani Sylwia Kisza z ARiMR udzieliła konkretnych 
porad co do pierwszych kroków założenia Koła. Ustalono, że 
i w tym przypadku zapleczem dla gospodyń będzie lokalna 
remiza OSP.

Cieszy fakt, że w naszej Gminie aktywizują się coraz to 
nowe środowiska, a zapału i chęci do działania nie brakuje. 
Gratulujemy inicjatorkom powstania Kół i życzymy owocnej 
działalności!

madził liczne grono autorów 
prezentowanych prac, a także 
ich rodziny i opiekunów na 
czele z Bogumiłą Juroszek 
oraz instruktorkami Iwoną 
Konarzewską, Małgorzatą 
Pawlusińską i Grażyną Ha-
ratyk. W tak wyjątkowym dla 
podopiecznych stowarzysze-
nia dniu nie mogło zabraknąć 
także znamienitych gości, to-

też z radością powitaliśmy na nim sołtysa wsi Istebna – Jó-
zefa Michałka oraz ks. Dariusza Madzia – administratora 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej.

Zgromadzonych w progach Gminnego Ośrodka Kultury 
powitała pani dyrektor Elżbieta Legierska-Niewiadomska, 
po czym głos zabrała prowadząca zajęcia z malarstwa Iwona 
Konarzewska, która w niezwykle barwny i ekspresyjny spo-
sób wprowadziła wszystkich w pełen kolorów świat uzdol-
nionych artystycznie wychowanków Stowarzyszenia „Do-
brze, że jesteś”. Dzięki jej narracji otworzył się przed osoba-
mi zgromadzonymi na wernisażu nowy, niezwykły wymiar 
przeniesionej na papier wrażliwości w postrzeganiu tego, co 
nas otacza.

Na koniec głos zabrał także ks. Dariusza Madzia dzięku-
jąc opiekunom stowarzyszenia za pełną oddania drugiemu 
człowiekowi działalność  społeczną oraz samym artystom za 
emocje, jakimi poprzez swe prace dzielą się z ich odbiorcami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tej 
nietuzinkowej wystawy, którą można oglądać w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej do 10 maja.                O. Szotkowska 



Maj 2019               Nasza Trójwieœ Strona 23

„Noc w stodole” na Grapie
Z pewnością nie żałowali ci, którzy przybyli w sobotni 

wieczór 27 kwietnia do Muzeum Regionalnego „Na Grapie” 
w Jaworzynce. W ramach Nocy Muzeów odbyła się tam tym 
razem … „Noc w Stodole”. Jak zwykle w tym niezwykłym 
miejscu witała nas miła atmosfera, uśmiechnięte twarze  
i okazja do spędzenia czasu w nietuzinkowy sposób.

Wydarzenie rozpoczęło się w miejscu niezwykłym – go-
ście zostali bowiem zaproszeni do edukacyjnej stodoły, któ-
rej nowa odsłona zadziwiła wszystkich. Przekraczając drew-
niane „dźwiyrka” wchodziło się w inny, dawny świat. Prócz 
imponującej wystawy sprzętów i maszyn rolniczych ściany 
miejsca zdobiły duże zdjęcia kadrów z filmu „Procny beskidz-
ki rok” oraz cytaty z twórczości Jerzego Ruckiego.

Wydarzenie zgromadziło wielu zainteresowanych - za-
równo mieszkańców gminy Istebna, jak również turystów, 
którzy rozsiedli się na przygotowanych z tej okazji ławach. 
Wśród obecnych była także Wójt Gminy Istebna Łucja Micha-
łek oraz radny Gminy Istebna Bartłomiej Jałowiczor. Wszyst-
kich serdecznie powitała gospodyni miejsca, kustosz muze-
um Katarzyna Rucka – Ryś.

Już po chwili stodoła edukacyjna zamieniła się w … salę 
teatralną. I to wysokiej klasy! Członkowie nowo zawiązanej 
grupy rekonstrukcji literackiej „Na granicy”: Monika Micha-
łek, Sylwia Mojeścik, Bartłomiej Jałowiczor, Marek Micha-
łek, Artur Jackowski wzięli na warsztat powieść Pawła Łyska 

„Twarde żywobyci Jury Od Cesty”. Aktorzy w pełen ekspresji 
sposób przedstawili kolejne rozdziały żywobycia bohatera – 
od młodości aż po grób. Tak jak to zwykle bywa, gdy o losy 
ludzkie chodzi, był i czas na śmiech, na liryczne pieśniczki 
i typową „prozę życia”, na refleksję i na łzy. Niezwykle oglą-
dało się rekonstrukcję powieści Łyska w najprawdziwszej 
stodole, przy muzyce wiatru świstającego na zewnątrz. Ko-
lejne rozdziały przeplatane były śpiewem i – tak jak w prozie 
Łyska – dosadnymi powiedzeniami: („Lepszo gorść prowdy 
niż miech nadziei”, „ Doł Pón Bógłowieczkym, to do i tro-
weczkym”). Na koniec nikt chyba nie miał wątpliwości, że 
Jura od Cesty miał w istocie „twarde żywobyci”. Można by-
łoby spokojnie wystawić montaż na deskach teatru, jednak 
nigdzie chyba nie udałoby się stworzyć tak niezwykłego kli-
matu jak właśnie „Na grapie”.

Po gromkich oklaskach i podzię-
kowaniach nadszedł czas na pro-
mocję nowego wydawnictwa Mu-
zeum zatytułowanego „W stodole  
i zagrodzie górali beskidzkich” dofi-
nansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach 
Programu „Kultura - Interwencje 
2018. EtnoPolska.” Znajdziemy tam 
autentyczne opisy prac gospodar-
skich w żywych relacjach mieszkańców Trójwsi i przepiękne 
fotografie dawnych zajęć gazdowskich.

Na koniec przyszedł czas do wymiany wrażeń przy we-
soło trzaskającym ognisku rozpalonym „Na Grapie” , przy 
kiełbaskach, przyrumienionym na ogniu chlebie i herbacie 
z zielin, która nigdzie nie smakuje tak, jak tutaj. To zakończe-
nie imprezy było tak miłe, że ostatni goście opuścili „Grapę” 
późno po zmroku.

„Noc w stodole” była z pewnością udanym otwarciem 
sezonu, a mamy nadzieję, że w edukacyjnej stodole odbę-
dzie się jeszcze niejedno ciekawe wydarzenie, bo to miejsce 
z ogromnym potencjałem i niezwykłym klimatem. Zachęca-
my wszystkich gorąco do zwiedzania Muzeum, które otwiera 
nam swoje podwoje od wtorku do niedzieli od 10 do 16.00.

Barbara Juroszek

“Niebo mnie unosi
gadam sobie z aniołami,
dziwy zbytnie na mój rozum
wolę być tu z wami. “
Wałasi, Złoty Groń

VII Noc Muzeów w pracowni Jana Wałacha
Wielbiciele sztuki i muzyki wiedzą już, że w weekend 

majowy jeden wieczór warto przeznaczyć na Noc Muzeów  
w pracowni malarskiej Jana Wałacha. W tym roku to nastro-
jowe wydarzenie miało miejsce  w piątkowy wieczór 3 maja. 
Jak zwykle było to spotkanie z pięknem – sztuki, muzyki, li-
teratury i wiosennej przyrody.
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O godz. 19.00 w Karczmie „po Zbóju” na Andziołówce 
bardzo licznie zgromadzonych gości powitała Lucyna Li-
gocka – Kohut -Prezes Muzeum i Stowarzyszenia im. Jana 
Wałacha w Istebnej.  W tym roku tematem przewodnim była 
„Muzyka Beskidu Śląskiego w obrazach Jana Wałacha”.

Wysłuchaliśmy prelekcji dr Michała Kawuloka, która 
traktowała o związkach malarstwa Jana Wałacha z muzy-
ką. Nietrudno zauważyć, że jego obrazy i drzeworyty wręcz 
rozbrzmiewają muzyką – widzimy na nich gajdoszy i skrzyp-
ków, wirujące pary, trombity na sałaszu, sceny wesel i rodzin-
nego muzykowania. Po ciekawym wykładzie ilustrowanym 
prezentacją multimedialną z szerokim wyborem prac Jana 
Wałacha, nadszedł czas na dalszą część programu. Jak wia-
domo, Noc Muzeum u Wałacha to tradycyjnie spotkanie 
dwóch sztuk : muzyki i malarstwa. W tym roku dołączyła do 
nich i „trzecia muza” za sprawą grupy rekonstrukcji literackiej 
„Na Granicy.” Monika Michałek, Sylwia Mojeścik, Bartłomiej 
Jałowiczor, Marek Michałek, Artur Jackowski przedstawili 
fragmenty powieści Pawła Łyska „Twarde żywobyci Jury Od 
Cesty”. Zrobili to zaś tak wspaniale i wzruszająco, że wielu wi-
dzów na koniec miało łzy w oczach!

„Znów zaświecamy lampy; (…) lamp lśnienie, migotanie/ 
księżyc na każdej ścianie, / nocne muzykowanie.” - słowa Gał-
czyńskiego jak co roku przypomniały się podczas drugiej 

części Nocy Muzeum. Goście z lampionami wyruszyli do pra-
cowni Jana Wałacha. Światełka rozstawione wzdłuż polnej 
ścieżki i zawieszone na gałęziach rozkwitłych jabłonek two-
rzyły niezwykły klimat. W pracowni, pod ogromnym obra-
zem sądu ostatecznego już czekała kapela ”Wałasi” w skła-
dzie: Zbigniew Wałach, Jan Kaczmarzyk, Bolesław Niedoba, 
Jan Wałach. Koncert według słów lidera kapeli Zbigniewa 
Wałacha miał być połączeniem „starego z nowym.” Rozpoczął 
się od preludium „na dwoje gajd” . Potem zabrzmiały naj-
starsze nutki istebniańskie („Kiedy jo szieł przez Istebnym”, 
„Szumi dolina”) i najnowsze kompozycje autorskie („Złoty 
Groń”, „Uwielbienie”, czy najnowsza „Iluminacja”). Nie brakło  
i repertuaru z dalszych zakątków Karpat („Oči oči čierne 
oči”). Jak zawsze tego koncertu inaugurującego kolejny se-
zon w muzeum chciało się słuchać bez końca.  Goście oglą-
dali też wystawę “muzycznych” prac Jana Wałacha a dawni 
gajdosze I hóśliści spoglądali z obrazów I zdawali się przyłą-
czać do koncertu. Uczestnicy odchodzili z pracowni żegnani 
blaskiem lampionów.  

Na koniec - wspomnienie. .. W 2014 roku w Katowicach 
profesor Zbigniew Kuriata wygłaszał prezentację o walo-
rach wizualnych wsi na przykładzie Istebnej. Po kolei oma-
wiał plusy i minusy wizerunku naszej miejscowości. Kiedy 
na ekranie wyświetliło się zdjęcie pracowni Jana Wałacha 
na Andziołówce z jego ust padły słowa:  „Proszę państwa, są 
miejsca , w których człowiek raz będąc,  nigdy potem już ich nie 
zapomina ...”  Podczas takiej okazji jak Noc Muzeum warto 
przypomnieć sobie, jakie mamy szczęście, że posiadamy ta-
kie perełki, które, nieraz mimo rozlicznych trudności, otwie-
rają przed nami swoje podwoje. Ci, którzy w tym miejscu nie 
byli (a nie ukrywajmy, jest ich niemało) powinni koniecznie 
wybrać się tam na spacer ze zwiedzaniem. Naprawdę warto! 
Muzeum czynne będzie w tym sezonie od środy do niedzieli 
w godzinach 10.00 – 16.00.

W VII Nocy Muzeów wzięła udział Barbara Juroszek soł-
tys wsi Istebna, Aneta Legierska Zastępca Dyrektora GOK PIT 
BP Istebna, radny Gminy Istebna Bartłomiej Jałowiczor oraz 
wiele innych gości – zarówno miejscowych jak i przebywają-
cych u nas turystów. VII Noc Muzeów u Jana Wałacha została 
dofinansowana przez Urząd Gminy w Istebnej.

Oprac. Barbara Juroszek
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Wystawa pamiątek i wspomnień 
Zespołu Regionalnego Istebna w WCK 
2 maja w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury uro-

czyście otwarto wystawę poświęconą historii Zespołu Re-
gionalnego Istebna i Mała Istebna! Była to okazja do spot-
kania, wspomnień, zobaczenia wielu pamiątek i nagród  
i oczywiście kameralnego występu Zespołu. 

Licznie zebranych gości w hallu Domu Zdrojowego  
w Wiśle powitała Katarzyna Czyż – Kaźmierczak dyrektor Wi-
ślańskiego Centrum Kultury. Słowa uznania na ręce kierow-
nictwa Zespołu złożył m.in. Sebastian Foltyn Sekretarz Mia-
sta Wisła i Aneta Legierska – Zastępca Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej. Na wernisaż przybyli także radni 
gminy Istebna: Lucyna Bytow, Barbara Kubas, Władysław Zo-
wada wraz z małżonką, Bartłomiej Jałowiczor wraz z małżon-
ką, Józef i Anna Łupieżowiec – instruktorzy Zespołu, radny 
sołecki Jerzy Kędzior i wielu innych gości, w tym członków  
i sympatyków zespołu.

Rozpoczęto od krótkiego lecz pełnego radości występu 
Zespołu Istebna i „Mała Istebna”. Z przyjemnością patrzyło 
się na kilkuletnich i kilkunastoletnich górali, którzy „ubrani, 
a nie przebrani” w regionalny strój odtwarzają pieśni i tańce 
swoich przodków czerpiąc z tego autentyczną radość.

w Australii, wizerunek skośnookiej Matki Boskiej, dyplomy  
i podziękowania pisane w różnych językach i alfabetach 
świata – to tylko część pokazanych pamiątek. Prawdziwą 
gratką były także wystawione do oglądania, przepięknie i 
barwnie prowadzone kroniki Zespołu, gdzie można było 
zobaczyć zdjęcia i humorystyczne komentarze z wyjazdów i 
koncertów. Widać, że członkowie „Istebnej” ciężko pracowali 
nie tylko na nagrody i wyróżnienia – ale przede wszystkim 
na wspaniałe wspomnienia! 

Historia zespołu Istebna toczy się dalej na naszych 
oczach, kolejne pokolenia uczą się słów pieśni i przyśpiewek, 
kolejne pary kyrpców zdzierają się na scenach całego świa-
ta przy kołomajkach i łowiyjzioćkach. Skład i kierownictwo 
zmienia się ale ...przeglądając archiwalne i najnowsze zdję-
cia, odnajdujemy „rodowe podobieństwo” , bowiem nieraz 
w szeregi „Istebnej” wstępują dzieci niegdysiejszych zespo-
loków. Energia młodości i niezmienność tradycji – to połą-
czenie, które podbija serca widowni na całym świecie. I niech 
tak zostanie jak najdłużej!

Można rzec, że wernisaż 2 maja wpisał się świetnie w ob-
chody Święta Flagi, bowiem stroje „zespoloków” są przecież 
właśnie biało – czerwone a patriotyzm zaczyna się od tego, 
co nam najbliższe! Wszyscy , którzy chcą zobaczyć pamiątki 
z działalności Zespołu zapraszamy do galeryjki WCK w Wiśle 
do 31 maja 2019 r.       Barbara Juroszek

Obecna kierownik Zespołu Maria Motyka wygłosiła pre-
lekcję streszczającą długą historię Zespołu, przywołując 
nazwiska kierowników, którzy ją tworzyli oraz ważniejsze 
osiągnięcia i wyjazdy młodych górali. Przypomniała, że ze-
spół w ciągu swojej, prawie 120- letniej historii zdobył wiele 
nagród i wyróżnień są to m.in. Złote Żywieckie Serce - naj-
ważniejsza nagroda na Festiwalu Folkloru Górali Polskich  
w Żywcu, a także Nagroda im. Oskara Kolberga - za zasługi 
dla kultury ludowej.  Część z nich zdradził również kierownik 
Zespołu w latach 1996 – 2016 Tadeusz Papierzyński, obec-
nie kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Sportu urzędu 
miasta Wisła, który dzięki zespołowi”zwiedził” m.in. szpita-
le w różnych, najbardziej egzotycznych miejscach na świe-
cie. Stwierdził, że nauczyło go to, że nie ma takich sytuacji,  
z którymi nie można by sobie poradzić. 

Po tym wstępie zaproszono wszystkich do zwiedzania 
ciekawej ekspozycji. Czego tam nie było! Trofea sprzed kil-
kudziesięciu lat, pamiątki z czasu kręcenia ostatniego odcin-
ka serialu „Czterej Pancerni i pies”, „magiczne” czarno - białe 
fotografie Gavina Jamesa z koncertu w North Tamborine  

Po zimowej przerwie owce powróciły 
na hale
Tradycje związane z pasterstwem już na dobre zagoś-

ciły w naszej gminie i przyciągają coraz więcej miłośników 
owczarstwa. Wielu mieszkańców, a także turystów ucieszył 
fakt, iż z nadejściem wiosny owce po uroczystym „miyszaniu” 
zostały wypędzone na wypas, który potrwa do września, do 
święta św. Michała. 

Tłumów turystów oraz mieszkańców naszej gminy nie 
zabrakło na miyszaniu owiec w Koniakowie, które odbyło się 
dnia 1 maja. Wydarzenie to rozpoczęło się rozpaleniem wa-
try przy Centrum Pasterskim, gdzie przygrywali muzykanci, 
a młodzież z Zespołu Regionalnego Koniaków razem z kie-
rownikiem p. Urszulą Gruszką uświetnili ten czas góralskim 
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śpiewem. Główny baca, Piotr Kohut z Koniakowa, dokonał 
tradycyjnego okadzenia stada, a poświęcił i pobłogosławił je 
koniakowski proboszcz, ks. Krzysztof Pacyga. W uroczystym 
redyku udano się na Ochodzitą. Nie zabrakło degustacji gaz-
dowskich serów, a także pokazów i warsztatów. 

Miyszani Owiec na Stecówce
W niedzielę 5 maja na Stecówce odbyło się ważne pa-

sterskie święto – Miyszani Owiec. Miyszani to nic innego, jak 
połączenie wielu liczących niejednokrotnie zaledwie  kilka-
naście, czy kilkadziesiąt owiec stad w jeden potężny kierdel, 
który pod czujnym okiem bacy wyrusza na górskie łąki. To 
czas prastarych wołoskich obrzędów, nadziei na możliwość 
godziwego zarobku, ale też i obaw o zdrowie i bezpieczeń-
stwo stada, daleko od domu, w sytuacji gdy pasterze są zda-
ni tylko na siebie i swoje umiejętności. W taką drogę nie ma 
co udawać się bez błogosławieństwa.

Mimo, iż w Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  
w dniu tym obchodzona była Uroczystość Pierwszej Komu-
nii Świętej – Ks. Proboszcz Grzegorz Kotarba znalazł czas 
by po Mszy św. wyjść na położoną nieopodal świątyni łąkę, 

gdzie pasły się owce, a na błogosławieństwo czekali już 
niecierpliwie pasterze i znaczna grupa gości. Kapłan pro-
sząc Boga o opiekę dla ludzi i zwierząt oraz płodność ziemi  
i obfite owoce pracy rąk ludzkich przeżegnał pastwisko, po-
błogosławił i poświęcił zebranych, idące na hale zwierzęta  
i pierwszy „bochen pasterskiego chleba” – owczy ser. Na ko-
niec duszpasterz poprosił o wspólną modlitwę „Ojcze Nasz” 
i „Zdrowaś Maryjo”.  Tak jakby już bezpieczne od wszelkiego 
zła owce, radośnie ruszyły w kierunku koliby u Kukuczki po-
przedzone  grupą muzyków z Kapeli Jetelinka. 

Po wyjściu na otwartą przestrzeń łąk ludzie zatrzymali się 
by posłuchać gry na trombicie, a owce zbiegły ze wzgórza 
wprost do prowizorycznego koszora, na środku którego sta-
ła umojona jedliczka, wokół której owce  zgodnie z tradycją 
zostały wymieszane. Powstały w ten sposób kierdel święco-
nymi ziołami okadził Mateusz Kawulok. 

Nadszedł czas by podzielić pierwszy tegoroczny ser, tak 
więc nabożnie, jak chleb znakiem krzyża kroić począł go Jó-
zef Michałek. Rozpoczął się pełen gościnności i uśmiechu 
gospodarzy poczęstunek – serem, chlebem ze smalcem 
i kołoczem, a w tle wciąż usłyszeć można było góralską 
muzykę, najpierw w wykonaniu młodych artystów zwią-
zanych z Kapelą Jetelinka, a później także Grupy Śpiewa-
czej  „Grónie” z Wisły. Wyrabiająca według tradycyjnej re-
ceptury owczy ser  Urszula Galej uwijała się pośród gości 
z kolejnymi porcjami smakołyków – „proszę się częstować”, 
zachęcała.  Rodziny Kawuloków i Galej  przejęły po zna-
nym stecowiańskim bacy „pasterską laskę” i   mimo wiążą-
cego się z tym trudu dnia codziennego i ciężkiej pracy, nie 
chcą dopuścić do tego, by ucichły dzwonki owiec na oko-
licznych halach. By jednak tak się nie stało, nie wystarczy 
zapał garści ludzi… pomyślmy czasem o tym wrzucając  
w markecie pakowany w plasterkach ser do koszyka. A może 
by tak pójść na halę, do kolyby?                              O. Szotkowska

ZAPRASZAMY DO KONIAKOWA!
* IV Festyn Kóniokowianów 16 CZERWCA – Szkoła 

Podstawowa nr. 1 w Koniakowie; godz. 15.00 
* Janiczkowe nuty - odsłonięcie pomnika Janka 

Gajdosza 23 CZERWCA- Karczma Pod Ochodzitą w Ko-
niakowie; godz. 15.00

Miyszani owiec jest najbardziej uroczystym świętem  
w pasterskim kalendarzu, ale również momentem, kiedy wię-
zy człowieka z przyrodą zacieśniają się jeszcze mocniej. Życz-
my zatem bacom sprzyjającej pogody i dobrego wypasu.

Karina Czyż
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KALENDARZ  IMPREZ
MAJ

1.05. – Stawianie Moja na Trójstyku – Jaworzynka Trzyca-
tek – Trójstyk; godz. 10.00
1.05. - Miyszani Owiec - Centrum Pasterskie w Koniakowie; 
godz. 11.00
03.05. – Msza Święta na Wyrchczadeczce; org. Bochynek 
Bogusław – Jaworzynka Wyrchczadeczka; godz. 11.00
03.05. - Noc Muzeum w Muzeum Sztuki Jana Wałacha w 
Istebnej Andziołówce - początek wydarzenia w Karczmie 
Po Zbóju o godz. 19.00
05.05. - Miyszani Owiec na Stecówce; org. Rodzina Kawulo-
ków, Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich - Agroturysty-
ka „U Kukuczków”; godz. 12.15
08.05. - Otwarcie Bacówki na Pietroszonce; org. Rodzina 
Kawuloków, Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich - Isteb-
na Pietroszonka; godz. 13.00
08 - 15.05. Tydzień Bibliotek; org. Gminny Ośrodek Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
12.05. - Czuwanie Fatimskie -  Kościół pw. Matki Bożej  
Fatimskiej na Stecówce; godz. 21.00
17.05. - XVII Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki; org. Od-
dział PTTK „Wisła”, Gmina Istebna  - meta Amfiteatr “Pod 
Skocznią” w Istebnej
19.05. -  Beskidzki  Triathlon  Górski; org. Stowarzyszenie 
Promocji i Rozwoju Ustronia - biuro zawodów – Istebna, leśny 
parking obok stacji paliw; godz. 14.00
19.05. - Biegowy Festiwal Sztafet  - Kompleks Sportowo-
-Rekreacyjny Istebna Zaolzie
w tym miesiącu także – Wernisaż Wystawy „Historia He-
knadlą Pisana” – Centrum Koronki Koniakowskiej

CZERWIEC

02.06 - Turniej „Zagubione Buty”- boisko, amfiteatr „Pod 
Skocznią”- turniej charytatywny, aukcja, loteria. Zapisy od godz. 
13:00, start rozgrywek godz. 14:00, org. „Keepers Foundation”
01.06. - Dzień Dziecka z Base Camp Istebna - Base Camp 
Istebna
02.06. – Leśny Dzień Dziecka  - Amfiteatr “Pod Skocznią”; 
godz. 14.00
09.06. - Turniej Piłkarski “O Puchar Wójta Gminy” - Orlik 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej
09.06. - IV Konkurs Muzykantów i Spiywoków – Muzeum 
Regionalne „Na Grapie”; godz. 15.00
12.06. - Czuwanie Fatimskie -  Kościół pw. Matki Bożej  
Fatimskiej na Stecówce; godz. 21.00
12 - 28.06. - „Pejzaż z muzyką w tle” – wystawa poplenero-
wa I pleneru międzyszkolnego dla dzieci ze szkół podstawo-
wych z Trójwsi org.: Magdalena Krężelok, Dorota Jakubek przy 
wsparciu: Ewy Cudzich i Zbigniewa Wałacha | Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publicz-

na w Istebnej (wernisaż pierwszego dnia o godz. 14.00).
16.06. – IV Festyn Kóniokowianów – Szkoła Podstawowa 
nr. 1 w Koniakowie; godz. 15.00
19 - 23.06. - Beskidy MTB Trophy; org. G&G Promotion  - 
Istebna Zaolzie i Amfiteatr „Pod Skocznią”
22.06. – Przewodnik czeka; trasa: Istebna Centrum - Złoty 
Groń -  Zaolzie -  Stecówka - Leszczyna – Olza - Istebna Cen-
trum - strat: Parking „Pod Grapą”; godz. 10.00
22.06. - Smaki Karpat - Czas na Bryndzę - Centrum Paster-
skie w Koniakowie; godz. 10.00 – 15.00
22.06. - Noc Świętojańska w Base Camp Istebna  - Base 
Camp Istebna
23.06. – Janiczkowe nuty - odsłonięcie pomnika Janka 
Gajdosza  - Karczma Pod Ochodzitą w Koniakowie; godz. 
15.00
26 - 29.06. Warsztaty Wakacyjne w Muzeum Sztuki Jana 
Wałacha w Istebnej Andziołówce; godz. 10.00 - 14.00
28–30.06. – III Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 
Nożnej „W drodze do reprezentacji”; org. Strefa Futbolu – 
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie i Amfiteatr 
„Pod Skocznią”
do 28.09. - Wystawa Twórczości Ludowej - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
w lipcu – Wernisaż Wystawy Malarstwa Magdaleny Krę-
żelok - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

ZAJęCIA STAŁE w Gminie Istebna
SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się pod 
patronatem:

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 16.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
wtorek – 8.15 – 9.45
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek – 12.40 – 14.10
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12.30 – 14:00 

ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, Istebna 
550 (wejście na trening od strony placu zabaw przez 
małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa 
zaawansowana. Kontakt: 505 128 906

KÓŁKO SZACHOWE w GOKu 
Każda środa od godz. 16:00
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ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

ludzie pamiyntjóm, a młodym dobrze to jest przypomnieć, 
coby wiedzieli jako kiejsi bywało.

Kiejsi jak starzi ludzie łopowiadali ło jakichś wydarzy-
niach z downych czasów tóś nie powiadali w kierych rokach, 
jyny: za Austryje, za starej Polski, za Niymców, a teraz dołozić 
za komuny.

Śniyg miyrzali wiela go jest tak: na kyrpiec, na kopyco, 
do kolana, do pasa, pod pazuchi, ale to uś nie śło iść. Nieroz 
ty małe chałupki zafujoł śniyg, tóś wychodzili z nich jak się 
łodkidali. Ky każdej chałupie był udeptany chodniciek.

Jak kiery umrzył tóś tóm słómym z łóźka na kierej lezioł 
spolili koło cesty abo chodnika przi chałupie. Kiery przecho-
dził kole tego popiołu mioł porzykać za tego co umrzył, abo 
chociaż powiedzieć wieczny łodpoczynek.

Świynconóm kociankym w Niedzielym Palmowóm wty-
kali do ziymi, ziegnali, na urody, jak sioli zbozi abo sadzili 
ziymnioki. 

Na Świyntego Jóna moili gałónzkami dźwiyrze, kole ło-
kiyn w chałupach, na ściynści, a w polu na każdym kónsku 
była wbito gałónź na urody. 

Ku wiośnie chłapcy chodzili z umojónóm brzóskóm po 
chałupach, po Drzegorzum spiwali specjalne pieśniczki. 
Dziynczynta zaś chodziły z ustrojónóm lalkóm po Morza-
nach i teś spiwały. Mozie kiery ze starych ludzi co wtynczas 
chodzili jak byli mali pamiynto ty pieśniczki.

Potym w grudniu były jeście mikołaje, połaźnicy z połaź-
niczkami we Świynta, co jeście się praktykuje, pastuśkowie, 
ślachcice, podobni do Mikołaji przed Nowym Rokym, a w 
styczniu Trzo Królowie.

Opisuje: Józef Legierski z Koniókowa od Cisowiana 

Gminna Biblioteka

Publiczna 

w Istebnej zaprasza

na spotkanie

autorskie 

z Szymonem J.

Wróblem

Gdzie i Kiedy?

15.05.2019
 o godz. 16:00

sala GOK Istebna
Centrum

l Sport l Sport
Majówkowy Turniej Szachowy za nami!
Tegoroczna majówka ogólnie uznawana jest za dosyć 

długą. Gdy weźmie się trzy dni wolnego, weekend majowy 
trwa wówczas aż 9 dni. 

Weekend majowy można spędzać na wiele sposobów. 
Jedną z wielu propozycji był udział w Majówkowym Turnie-
ju Szachowym. Na zaproszenie organizatorów, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej odpowiedziało trzynastu śmiał-
ków, którzy w niedzielę 28 kwietnia spotkali się w sali domu 
parafialnego w Istebnej Centrum. Do szachowej rywalizacji 
przystąpiło młodych adeptów szachów oraz 7 panów, którzy 
mają już za sobą nie jedną szachową partię. 

Turniej odbył się w dwóch rundach systemem „każdy  
z każdym” w danej grupie wiekowej, więc zawodnicy, którzy 
przegrali pierwszą rundę mieli okazję do rewanżu. 
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Cieszy fakt, że szachy krok po kroku stają się coraz bar-
dziej popularne wśród mieszkańców naszej gminy, a zwłasz-
cza wśród dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy wszystkim 
rodzicom, którzy dopingowali swoje pociechy, udzielali 
drobnych rad i wskazówek. 

Serdeczne gratulacje za udział należą się wszystkim 
uczestnikom Turnieju, gdyż chęć wyjścia z domu, zmierzenia 
się z innymi przeciwnikami, spróbowania swoich sił zasługu-
je na uznanie. 

Słowa podziękowania kierujemy również do pana Edwar-
da Majeranowskiego, który jest zaangażowany w populary-
zację szachów w naszej gminie, prowadzenia kółka szacho-
wego i pomoc w organizacji Turniejów. 

Dziękujemy również księdzu Tadeuszowi Pietrzykowi za 
udostępnienie sali domu parafialnego, gdyż nasza sala w 
Ośrodku Kultury byłaby za mała na tę liczbę graczy i kibiców. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia kółka sza-
chowego, które odbywają się w każdą środę (prócz dni świą-
tecznych) od godz. 16:00 w GOKu w Istebnej Centrum. Zaję-
cia te są bezpłatne. 

Tabela końcowa Turnieju
Dzieci Młodsze
1. Marcel Małysz z Istebnej  -  9pkt. 
2. Antoni Cichy z Istebnej  -  8 pkt. 
3. Bartosz Kukuczka z Jaworzynki  -  6 pkt.
4. Adela Patyk z Jaworzynki  -  5 pkt. 
5. Małgorzata Kawulok z Koniakowa  -  1,5 pkt. 
6. Adela Cichy z Istebnej  -  0,5 pkt. 
Dorośli 
1. Robert Bujok z Istebnej  -  9 pkt. 
2. Leszek Bujok z Istebnej  -  7,5 pkt. 
3. Edward Majeranowski z Istebnej – 5 pkt. 
4. Stanisław Kędzior z Istebnej  -  4 pkt. 
5. Józef Kukuczka z Istebnej  -  3 pkt. 
6. Artur Krężelok z Istebnej  - 1,5 pkt. 
7. Dominik Czepczor z Jaworzynki  - 0 pkt. 

Karina Czyż

Regulamin biegu sztafetowego
19 maj 2019 r. – Istebna Zaolzie

1. Organizatorem „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej  
i Biblioteka Publiczna w Istebnej, osobą do kontaktu jest 
Karina Czyż: 33 855 62 08, karina.istebna@gmail.com
2. Celem organizacji „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest 
popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród 
mieszkańców Gminy Istebna.
3.
a. Miejsce zawodów: Kompleks sportowo – rekreacyjny 
Istebna Zaolzie ( boisko sportowe, trasa nartorolkowa i ścież-
ka rekreacyjna).
b. Start zawodów: 14:00 (dzieci szkół podstawowych) – po-
zostałe godziny startów oraz przebieg zawodów  uzależnio-
ny od ilości zgłoszonych sztafet.
c. Biuro zawodów czynne od godz. 13:00. W pierwszej kolej-
ności rejestrowane będą dzieci i młodzież (do godz. 13:30), 
potem dorośli. Przy rejestracji należy okazać dokument toż-
samości (w przypadku zawodników niepełnoletnich wystar-
czy legitymacja szkolna).
4.
a. Zawody zostaną rozegrane w następujących katego-
riach wiekowych:
- rocznik 2010 i młodsze ( osobna klasyfikacja dla chłopców  
i dziewczyn)- dystans 2 x 100 metrów
- roczniki od 2009 do 2005 ( osobna klasyfikacja dla chłop-
ców i dziewczyn) – dystans 2 x 400 metrów
- roczniki od 2004 do 2002 ( osobna klasyfikacja dla chłop-
ców i dziewczyn) – dystans 2 x 800 metrów
- roczniki 2000 i starsi ( osobna klasyfikacja dla kobiet i męż-
czyzn)- dystans 2 x 800 metrów
b. W zawodach biorą udział sztafety składające się z dwóch 
zawodników w tej samej kategorii wiekowej i tej samej płci 
(do zawodów nie dopuszcza się sztafet mieszanych). Pod-
czas biegów zawodnicy dokonują zmiany w wyznaczonej 
strefie zmian przekazując sobie pałeczkę z ręki do ręki. 
c. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na włas-
ną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowie-
dzialności za urazy i kontuzje doznane podczas zawodów.
d. Dzieci i młodzież niepełnoletnia startują w zawodach wy-
łącznie pisemną za zgodą rodziców, którzy przy rejestra-
cji uczestników zobowiązani są do podpisania specjalnego 
oświadczenia lub do dostarczenie go Organizatorom do 
dnia 17.05 (piątek) do godz. 15:30. Oświadczenie dostępne 
w biurze Organizatora.
e. Jeden zawodnik może startować w zawodach wyłącznie 
jeden raz, reprezentując jedną sztafetę. W przypadku, gdy 
zawodnik wystartuje w dwóch różnych sztafetach, obie zo-
staną zdyskwalifikowane.
f. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz wy-
stępowania w kolcach.
5.
a. O wyniku sztafety decyduje ostateczny czas obu zawod-
ników uzyskany na mecie przez drugiego z nich.
b. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę, na-
pój i coś słodkiego.  
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III Bieg Rodzinny - najważniejsze informacje
I. Cel imprezy:
Propagowanie zdrowego, rodzinnego trybu życia, aktywne-
go wypoczynku i rekreacji.
II. Organizator
Ochotnicza Straż Pożarna Istebna – Centrum
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej  
i Biblioteka Publiczna w Istebnej 
III. Termin i miejsce: 19 maja 2019 r.
Kompleks sportowy Istebna-Zaolzie 
V. Trasa i dystans
Zawody rozgrywane są na trasie o długości około 550 m,  
o nawierzchni utwardzonej (asfalt) w którym mogą starto-
wać wszystkie chętne rodziny: dorośli wraz z dziećmi. 
Podczas startu obowiązuje tempo dostosowane do umie-
jętności zawodników (może być nawet spacerowe, liczy się 
ukończenie biegu, dzieci mogą być przewożone w wózkach).
V. Zgłoszenia:
Warunkiem udziału w ww. zawodach jest zarejestrowanie 
rodzin składających się z co najmniej jednej osoby dorosłej  
i co najmniej jednego dziecka, w stosunku do którego osoba 
dorosła jest rodzicem / opiekunem prawnym, wszyscy człon-
kowie drużyn muszą być spokrewnieni z sobą co najmniej  
w stopniu III.
Zgłoszenia dokonuję się w biurze zawodów, w dniu bie-
gów tj. 20 maja 2018 r., w miejscu rozgrywania zawo-
dów. W godzinach od 14:00- 15:30
Rodzina startuje pod nazwiskiem osoby zgłaszającej i w sto-
sunku do tej osoby będą liczone bonusy punktowe.
Impreza ma charakter otwarty. 
Uczestnictwo w biegach jest bezpłatne. 
Prawo startu mają osoby fizyczne bez względu na wiek  
i płeć. Osoby poniżej 18 roku życia startują pod stałą opieką 
i za zgodą Rodziców lub Opiekunów prawnych startujących 
w zawodach. 
Rodzice/Opiekunowie prawni rejestrujący osobę niepełno-
letnią biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nie-
letniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
VI. Zasady rozgrywania biegów
Rodzina na trasę wyrusza wspólnie, czas okrążenia liczony 
jest od podania komendy START przez sędziego, a zatrzymy-
wany po przekroczeniu linii mety przez ostatniego członka 
rodziny zgłoszonego do biegu.
VIII. Zwycięzcy i nagrody
Impreza ma charakter promujący zdrowy, rodzinny tryb ży-
cia, aktywny wypoczynek i rekreację, w której zwycięzcami 
są wszystkie rodziny które ukończą bieg.
Puchar otrzyma rodzina, która uzyska najlepszy czas okrąże-
nia pomniejszony o bonusy punktowe.
Każda rodzina otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. 

c. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii 
wiekowej wśród chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i ko-
biet otrzymują pamiątkowy medal, dyplom oraz drobne na-
grody rzeczowe.
6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zu-
pełności należeć będzie do Organizatorów.

Sukcesy naszych rowerzystów
W pięknym stylu tegoroczny sezon rowerowego ściga-

nia rozpoczęli Anna Kaczmarzyk i Janusz Lewandowski! 
Szczęśliwym okazał się dla nich rozegrany w ostatnią nie-
dzielę Bike Atelier MTB Maraton w Rybniku, w którym wy-
startowało ponad 1000 uczestników! W wyścigu tym Anna 
Kaczmarzyk zajęła trzecie miejsce w swej kategorii wieko-
wej, a Pan Janusz Lewandowski pierwsze.

*   *   *
5 maja w Dąbrowie Górniczej odbyły się kolejne zawody 

w kolarstwie Górskim. Choć zawodnikom towarzyszyła bar-
dzo niska temperatura i deszczowa aura to nasza zawodnicz-
ka - Anna Kaczmarzyk zajęła 3 miejsce w swojej kategorii, 
przegrywają walkę o drugie miejsce jedynie o 16 setnych 
sekund! Gratulujemy!

Najlepszy w historii start w BRD!
Czwarte miejsce w Finale Powiatowym wywalczone 

przez drużynę uczniów ZSP w Istebnej z opiekunem  Jaro-
sławem Hulawym  to najlepsze osiągnięcie w historii star-
tów naszych szkolnych drużyn w Turnieju Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego.

W ekipie, która reprezentowała nas w Kończycach Wiel-
kich znaleźli się Michał Jojko, Bartłomiej Juroszek i Prze-
mysław Probosz.

Drużyna uczniów ZSP w Istebnej z opiekunem Jarosławem Hulawym
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Uzyskany wynik to wielki sukces drużyny i świadectwo 

wielkiego zaangażowania zarówno trójki uczniów jak i ich 
opiekuna, gdyż aby liczyć się w stawce najlepszych ekip w po-
wiece trzeba naprawdę solidnych i czasochłonnych przygoto-
wań zarówno teoretycznych jak i praktycznych.              J. Kohut

Prestiżowe wyróżnienie dla MKS Istebna!
Podczas uroczystej Gali z okazji 20-lecia Sportowego 

Plebiscytu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” prestiżową nagro-
dę dla Najlepszej Drużyny Powiatu Cieszyńskiego otrzy-
mali  Eliza Rucka  i  Dominik Bury  z klubu MKS Istebna. 
Gala, która jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla naszej 
lokalnej społeczności odbyła się w Restauracji EkoTradycja 
w Cieszynie.

Nagroda to wyraz uznania dla wieloletniej wytężonej 
pracy i zaangażowania wielu osób - zawodników, trenerów, 
działaczy i osób wspierających działalność klubu.

Od lewej: Mirosław Kapaś, Marcelina Wojtyła, Eliza Rucka, Jarosław 
Hulawy

Zarówno dla Elizy jak i Dominika miniony a także po-
przedni sezon były czasem wielu sukcesów na arenie krajo-
wej jak i międzynarodowej. Obydwaj zaczynają odgrywać też 
coraz większa rolę w Kadrze Narodowej. W przypadku Domi-
nika jest to już nawet rola wiodąca, czego potwierdzeniem 
są zdobywane przez niego kolejne tytuły mistrza Polski.

Prezes MKS Istebna, zarazem człowiek - instytucja w tym 
klubie Jarosław Hulawy serdecznie dziękuje wszystkim czy-
telnikom „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i zarazem sympatykom 
klubu za oddane głosy, które pozwoliły na tak szczególne 
wyróżnienie. 

W tym kontekście na szczególne wyróżnienie i osob-
ne potraktowanie zasługuje właśnie  Jarosław Hula-
wy,  który nie tylko przygotowuje biegaczy od strony 
sportowej ale też zajmuje się całą sferą organizacyjną. Nie 
sposób przecenić jego zaangażowania, determinacji i sta-
rań o to, aby wszystko było dopięte «na ostatni guzik». 
W jego przypadku oprócz czysto strony sportowej dochodzi 
także praca administracyjna związana z funkcjonowaniem 
klubu czyli niezliczone papiery, dokumenty, faktury, licencje, 
projekty, że wymienimy tylko pierwsze z brzegu sprawy.

J. Kohut

Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkół
Drużyna chłopców ZSP w Istebnej wygrała Turniej piłki 

nożnej dla szkół z gminy Istebna dla rocznika 2006 i awanso-
wała do II etapu mistrzostw powiatu cieszyńskiego.

Turniej odbył się na boisku Orlik w Istebnej a jego organi-
zatorem był Jarosław Hulawy. 

Końcowa tabela:
1. ZSP w Istebnej - opiekun Jarosław Hulawy
2. SP 1 Jaworzynka - opiekun Mariusz Juroszek
3. SP 1 Koniaków - opiekun Marcin Pudalik

J. Kohut

Uczestnicy Turnieju z opiekunami

Powiatowy sukces chłopców ZSP w Istebnej
Drużyna uczniów-piłkarzy ZSP w Istebnej zajęła drugie 

miejsce w powiatowym finale Igrzysk Dzieci w piłce nożnej, 
który odbył się w Zebrzydowicach.

Podopieczni  Jarosława Hulawego  pokonali najpierw 
zespół reprezentujący SP w Chybiu 8:2 a w decydującym  
o pierwszym miejscu meczu przegrali z gospodarzami 1:3.

Turniej stał na wysokim poziomie sportowym a nasza 
drużyna wystapiła w składzie: Bury Mateusz, Godek Bar-
tłomiej, Kawulok Igor, Kukuczka Bartłomiej, Kwapisz  To-
masz, Tomica Maciej, Urbaczka Dawid, Sewastynowicz 
Tomasz, Sikora Tymoteusz, Śleziak Igor.

W drodze do finału powiatowego drużyna chłopców 
ZSP w Istebnej wygrała rozegrany w Goleszowie Turniej Pił-
ki Nożnej Igrzysk Dzieci Grupa I. Nasi piłkarze pozostawili  
w pokonanym polu ekipy z Wisły oraz Goleszowa.          J. Kohut 

Drużyna ZSP w Istebnej
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Deszcz nagród na zakończenie sezonu!
Bardzo miła uroczystość z udziałem naszych sportow-

ców miała miejsce na Skoczni im. Adama Małysza w Wiśle 
Malince, gdzie wręczono nagrody najlepszym biegaczkom 
i biegaczom Śląsko-Beskidzkiej Ligi za sezon 2018/2019. 
Wśród nagrodzonych znalazło się wielu zawodników na-
szych klubów narciarskich, dla których miniony sezon był 
bardzo udany co znalazło odzwierciedlenie w Rankingu Ligi.

Nagrodzeni trenerzy klubowi a wśród nich Mirosław Kapaś (drugi od 
lewej), Jarosław Hulawy (piąty), Justyna Ligocka (siódma), Tomasz Si-
kora (dziewiąty), Mariusz Zowada (dziesiąty)

Poniżej prezentujemy miejsca naszych biegaczek i biega-
czy w pierwszych szóstkach poszczególnych kategorii:

Juniorka C:
1. Fujak Zuzanna (NKS Trójwieś Beskidzka)
5. Idziniak Kamila (NKS Trójwieś Beskidzka)
6. Jałowiczor Jolanta (MKS Istebna)
Junior C:
1. Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Wojtas Wiktor (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Kajzar Kamil (MKS Istebna)
2. Zawada Jan (MKS Istebna)
6. Puczok Adam (NKS Trójwieś Beskidzka)
Wojtas Wiktor, Kajzar Kamil i Zawada Jan uzyskali taką samą 

ilość punktów rankingowych.
Juniorka D:
1. Michałek Martyna (MKS Istebna)
3. Rucka Julia (MKS Istebna)
4. Probosz Kamila (NKS Trójwieś Beskidzka)
5. Skurzok Maria (NKS Trójwieś Beskidzka)
6. Kliś Lena (MKS Istebna)
6. Zawada Elżbieta (MKS Istebna)
Kliś Lena i Zawada Elżbieta uzyskały tyle samo punktów 

rankingowych.
Junior D:
2. Legierski Przemysław (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Solawa Kacper (NKS Trójwieś Beskidzka)
6. Juroszek Kacper (MKS Istebna)
Juniorka E:
6. Gazurek Kinga (MKS Istebna)
Junior E:
1. Zawada Szymon (MKS Istebna)
2. Michałek Marcin (MKS Istebna)
3. Probosz Jan (NKS Trójwieś Beskidzka)
5. Haratyk Jonasz (NKS Trójwieś Beskidzka)

6. Łacek Krzysztof (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorka F:
1. Michałek Hanna (MKS Istebna)
3. Rucka Zuzanna (MKS Istebna)
Junior F:
2. Skurzok Samuel (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Probosz Paweł (NKS Trójwieś Beskidzka)
Podczas uroczystości wyróżnieni zostali także trenerzy 

klubowi -  Jarosław Hulawy  i  Mirosław Kapaś  (obaj MKS 
Istebna) oraz  Tomasz Sikora, Mariusz Zowada  i  Justyna 
Ligocka  (wszyscy NKS Trójwieś Beskidzka), którzy poprzez 
swoją pracę i zaangażowanie mają wielki wkład w sukcesy 
swoich podopiecznych.       J. Kohut

Dominik Bury mistrzem Polski raz jeszcze!
W wielkim stylu zakończył sezon biegowy Dominik Bury 

zdobywając tytuł mistrza Polski w biegu na 30 km.
Zawodnik MKS Istebna triumfował w rozegranych na Po-

lanie Jakuszyckiej zawodach i tym samym dołożył kolejny 
złoty medal MP do tegorocznej kolekcji. Przypomnijmy, że 
wcześniej Dominik zdobył tytuł mistrza Polski w biegu na 15 
km podczas pierwszej części Mistrzostw, które zostały roze-
grane na Kubalonce.

Obszernie o Mistrzostwach Polski informowaliśmy w po-
przednim numerze „Naszej Trójwsi”.    J. Kohut

Podwójny mistrz Polski Dominik Bury

PIŁKA NOŻNA – Sezon 2018/19
UKKS Istebna – Kobiety
06.04.19  UKKS Istebna – Unia Opole  0:2
13.04.19  AZS II Wrocław – UKKS Istebna  3:0 w.o.
28.04.19  UKKS Istebna – Błotnica Strzelecka  0:2
05.05.19  Jelenia Góra – UKKS Istebna  4:0
UKKS Istebna – Młodziczki
14.04.19  Piast II Cieszyn – UKKS Istebna  0:0
23.04.19  UKS Wisła – UKKS Istebna  1:2
27.04.19  UKKS Istebna – Beskid II Skoczów 1:2
Uwaga! Liga, w której występują nasze młodziczki jest ligą „mę-
ską”, dlatego rywalami naszych dziewcząt są drużyny chłopców.
APN Góral Istebna - Seniorzy
30.03.19  Piast Cieszyn – APN Góral Istebna 2:0
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06.04.19  Goleszów – APN Góral Istebna  4:3
14.04.19  APN Góral Istebna – Bąków  2:1
20.04.19  Pogórze - APN Góral Istebna  2:1
28.04.19  APN Góral Istebna - Beskid II Skoczów  2:2
01.05.19  Brenna - APN Góral Istebna  4:2
05.05.19  APN Góral Istebna – Dębowiec  4:0
APN Góral Istebna - Juniorzy
13.04.19  Nierodzim – APN Góral Istebna  3:2
23.04.19  Zabłocie - APN Góral Istebna  7:2
27.04.19  APN Góral Istebna - Pruchna  5:2
04.05.19  Kończyce Wielkie - APN Góral Istebna  1:4
APN Góral Istebna - Trampkarze
23.04.19  Zabłocie - APN Góral Istebna  12:0
27.04.19  APN Góral Istebna - Pruchna  2:4
04.05.19  Kończyce Wielkie - APN Góral Istebna  6:7
APN Góral Istebna – Młodzicy
06.04.19  UKS Cieszyn – APN Góral Istebna  9:3
14.04.19  Piast Cieszyn – APN Góral Istebna  3:1
25.04.19  APN Góral Istebna – Goleszów  4:3
03.05.19  APN Góral Istebna  - Beskid Skoczów  3:3
05.05.19  APN Góral Istebna – UKS Cieszyn  3:5
APN Góral Istebna – Orliki I
29.04.19  Goleszów - APN Góral Istebna  4:4
APN Góral Istebna – Orliki II
29.04  APN Góral Istebna – Brenna-Górki  4:16
APN Góral Istebna – Żacy
25.04.19  Goleszów - APN Góral Istebna  0:3 w.o.
02.05.19  APN Góral Istebna – Brenna-Górki  11:7

Uczniowie naszych szkół na Biegu 
w Gródku
Tradycyjnie, w pierwszą sobotę po Świętach Wielkanoc-

nych w pobliskim Gródku za czeską granicą odbywa się Běh 
Hrádkem. Biorą w nich udział zarówno zawodnicy ze szkół 
lekkoatletycznych jak i amatorzy. Już od wielu lat reprezen-
tanci szkół Gminy Istebna również stają na starcie biegu ry-
walizując nieraz z o wiele mocniejszymi od siebie biegacza-
mi. Mimo to często walka o cenne sekundy jest wyrównana. 
Miejsca na podium wywalczyli: Kacper Bojko z Jaworzynki 
(III m. W kat. chłopców 12-13 lat) oraz Łukasz Gazurek (II m. 
w kat. chłopców 16-17 lat). 

Wielkie brawa należą się każdemu, kto reprezentując na-
szą Gminę udał się na Bieg w Gródku! 

Serdeczne podziękowania kierujemy także do opieku-
nów, nauczycieli wychowania fizycznego, którzy zebrali 
chętnych i udali się do Gródka: pani Wioletcie Strokosz, panu 
Mariuszowi Juroszkowi oraz panu Jarosławowi Hulawemu. 

Jeszcze raz, dziękujemy i gratulujemy wszystkim zawod-
nikom!                   Karina Czyż 

Z różnych aren sportowych
*** Znakomitą serię trzech kolejnych zwycięstw zano-

towała Magdalena Kobielusz z Istebnej, która wygrała 
kategorię kobiet podczas XXIX Biegu Przełajowego na Gro-
jec oraz rozegranych na Słowacji XXXV Crossu Wyzwolenia 
Strečna oraz Biegu na Rokoš.

*** Dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy w XI Mię-
dzynarodowych Mistrzostwa Ustronia w sprintach na narto-
rolkach techniką klasyczną.

Drugie miejsce zajął Grzegorz Legierski z Koniakowa  
a tuż za podium na czwartej pozycji ukończył zawody Józef 
Michałek z Istebnej.

Wśród kobiet pierwsze dwa miejsca zajęły biegaczki  
z Istebnej. Najlepsza okazała się Joanna Kukuczka (13 miej-
sce w Open) zaś drugi czas uzyskała Barbara Byrtus (14 
miejsce w Open).

*** Kolejny dobry mecz rozegrała w reprezentacji Śląska 
piłkarka UKKS Istebna Kinga Legierska. W meczu piątej ko-
lejki eliminacji makroregionalnych Mistrzostw Polski Kadr 
Wojewódzkich Młodziczek (U-14)  w piłce nożnej, który roze-
grano na bocznym boisku Stadionu Śląskiego w Chorzowie 
kadra Śląskiego ZPN z Kingą w składzie rozgromiła kadrę 
Opolskiego Związku Piłki Nożnej - 8:0 (3:0).

*** Janusz Lewandowski z Koniakowa wygrał swoją ka-
tegorię wiekową drugich w tym sezonie zawodów w mara-
tonie rowerowym z cyklu „Bikemaraton 2019”, które rozegra-
no w Zdzieszowicach.       J. Kohut

Turniej Piłki Nożnej na Orliku 
„O Puchar Wójta Gminy” 

Najważniejsze informacje 
(pełny Regulamin na stronie www.isebna.eu)

I Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
teka Publiczna w Istebnej. Osobą do kontaktu z ramienia Organiza-
tora jest Karina Czyż: karina.istebna@gmail.com, tel. 33 855 62 08. 
II Termin i miejsce Turnieju
9 czerwca (niedziela), godz. 14:00 – boisko „Orlik” przy daw-
nym Gimnazjum w Istebnej, 43-470 Istebna 1345
III Zapisy
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 6 czerwca w siedzibie 
Organizatora, telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenie musi zawierać: 
nazwę drużyny, ilość zawodników, imię i nazwisko kapitana oraz te-
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SKUP SAMOCHODÓW 
UŻYWANYCH 

ORAZ POWYPADKOWYCH

883-740-728

Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Turnieju

lefon kontaktowy. UWAGA!!! Ilość drużyn ograniczona – o udzia-
le w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 
IV Przebieg
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 10 zawodników (mieszkań-
ców Gminy Istebna), którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału za-
wodników młodszych WYŁĄCZNIE za pisemna zgodą opiekunów 
prawnych). 
Pkt 2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpi-
sani na listę zgłoszeń. 
Pkt. 3 Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. Do-
konywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejo-
wym” tylko w wyznaczonej strefie zmian. 
Pkt. 4 Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek ustala Organi-
zator w dzień turnieju (uzależnione od ilości drużyn).
Pkt. 5 Uczestników Turnieju oraz kibiców obowiązuje całkowity 
zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz zakaz palenia wy-
robów tytoniowych podczas trwania Turnieju na całym obiekcie 
(boisko, widownia, szatnie). Organizator ma prawo wykluczyć z 
udziału w Turnieju zawodników, którzy stawią się na rozgrywki w 
stanie nietrzeźwym !!!
Pkt. 6 Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elemen-
tów wewnętrznych szatni, boiska zwraca koszty poniesione  
w wyniku wandalizmu.
Pkt. 7 Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w 
stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej 
bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z defi-
nitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie 
znajdzie miejsce po zakończonym meczu na zapleczu sportowym 
oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje 
organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego za-
chowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich za-
kończenia.
Pkt. 8 .  Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite stroje (bramkarz 
musi być w wyróżniającym się od pozostałych), buty z płaską po-
deszwą lub przeznaczone na sztuczną nawierzchnię (obowiązuje 
regulamin korzystania z obiektu).
Pkt. 9 Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję or-
ganizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego 
spotkania).
Pkt. 10 Udział w Turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego 
Regulaminu (pełny tekst na stronie www.istebna.eu lub w siedzibie 
Organizatora), a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawodników oraz na publikację wizerunku w materia-
łach relacjonujących Turniej oraz promujących Gminę Istebna. 
V Nagrody
Drużyny, które zajmą miejsca od I do III otrzymują puchary oraz 
drobne nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymują pamiąt-
kowe statuetki oraz dyplomy. 
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

 www.optykexpert.net www.facebook.com/optykexpert.net 

OKULISTA  

Majówkowy Turniej Szachowy str. 28

Wernisaż wystawy uczestników Autorskiej Szkółki
Malarskiej Iwony i Antka Konarzewskich str. 21
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KOREPETYCJE
z języka niemieckiego

tel. 794 721 788

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl

Lato 2019 

juz w sprzedazy!

.

.

JACEK LIGOCKI
>sprzedaż i montaż kotłów CO

>sprzedaż i montaż pomp ciepła CWU
>kompleksowe usługi koparkami

Firma Budowlano- Instalacyjna KOTŁY POD DOTACJĘ!!!
 

 

Fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze kotła 
<każdy typ oraz marka>

" N a s z a  T r ó j w i eś"
i d e a l n y m  m i e j s c e m  

n a  T w o ją  r e k l a mę!
CHCESZ ZAMIEŚCIĆ  REKLAMĘ  LUB DROBNE OGŁOSZENIE?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REDAKCJĄ!

Konkurs Wiedzy o Regionie
str. 19


