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Wójt Gminy informuje
Terminy Zebrań Wiejskich
w roku 2017 roku
Wójt Gminy Istebna oraz Sołtysi Gminy Istebna
podają do informacji mieszkańców terminy i miejsca
zebrań wiejskich
SOŁECTWO

TERMIN

MIEJSCE
sala
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Koniakowie

KONIAKÓW

19 marca
(niedziela) 2017 r.
godz. 10:30

JAWORZYNKA

26 marca
(niedziela) 2017r.
godz. 10:15

sala
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Jaworzynce

ISTEBNA

2 kwietnia
(niedziela) 2017 r.
godz. 9:45

sala
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Istebnej

Zmiany dotyczące wycinki drzew
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy
w związku z tematyką usuwania drzew i krzewów. Obecnie
nie jest potrzebne uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie,
jeżeli rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób
fizycznych, a usunięcie nie jest związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej. W przypadku nie spełnienia
tego warunku, nowelizacja przewiduje kolejne zwolnienia z konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę. Uzyskanie zgody nie jest wymagane w sytuacji, gdy usuwanie
drzew i krzewów ma na celu przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub gdy drzewa,
których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza
100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej i platanu klonolistego, oraz 50 cm dla pozostałych gatunków drzew. Ważne zmiany nastąpiły również w
przypadku usuwania krzewów. Nie ma potrzeby uzyskania
zezwolenia na ich usunięcie, gdy powierzchnia zakrzewień
nie przekracza 25m2.
Zmiany dokonane w ustawie nie zakładają jednak całkowitego braku ograniczeń w usuwaniu drzew i krzewów.
Może się zdarzyć, że konkretne gatunki są objęte specjalną
ochroną. Jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody lub gdy
rośnie na terenie parku krajobrazowego czy na obszarze Natura 2000 może obowiązywać zakaz likwidowania i
niszczenia zadrzewień lub zakrzewień, jeżeli nie wynika to
z potrzeby dbania o bezpieczeństwo ludzi lub obiektów budowlanych. Podobnie w przypadku objęcia zieleni ochroną
konserwatorską może się okazać, że określone działania
wymagały będą zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast, jeżeli usuwanie konkretnego drzewa lub
krzewu będzie wiązało się z oddziaływaniem na chronione
gatunki zwierząt, roślin lub grzybów (zwłaszcza na obszarze Natura 2000), należy uzyskać zezwolenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska albo Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska.
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W celu rozwiania wątpliwości, zachęcamy konsultację z
pracownikami Urzędu Gminy, którzy zawsze służą pomocą,
tel: 33 855 65 00 wew. 48 lub 49.
Referat Gospodarczy i Rolnictwa

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w
Istebnej.
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na
załączniku graficznym do uchwały nr XXXIX/377/2014 Rady
Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, w dniach
od 14 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r., w siedzibie
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pok. nr 202
w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie
internetowej Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w
projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 10 kwietnia
2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna
1000, pok. nr 100 w godzinach 11.00 – 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Istebna
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja
2017 r.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353
ze zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i
terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroStrona
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nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w terminie do dnia 4 maja 2017 r.:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Wójt Gminy Istebna.
Wójt Gminy Istebna
mgr Henryk Gazurek

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Istebna na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r . – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 1, art.
33 – 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku
z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze
– Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna” na wniosek Pana Bartosza Kańtoch reprezentującego
firmę ENGroup Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14,
43-300 Bielsko - Biała – Pełnomocnika Inwestora t.j. Gminy
Istebna.
Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z §
3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy
zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko określony został w postanowieniu Wójta Gminy Istebna znak: GR.6220.10.2016
z dnia 6 lutego 2017 r., w którym ustalono również zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W
ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w
sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przystępuje się do przeprowadzenia procedury oceny
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, Wójt Gminy
Istebna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.
Strona
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Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy i treścią raportu oddziaływania na środowisko oraz składania
uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej
w terminie od 6 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r. w
Urzędzie Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 w Referacie
Gospodarczym i Rolnictwa, pok. 204, w godzinach pracy
Urzędu.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Istebna.
Obwieszczenie o rozpoczęciu prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zostało podane do
publicznej wiadomości przez: udostępnienie treści obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
zmieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, opublikowanie w prasie miejscowej „Nasza Trójwieś” oraz umieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Istebna
mrg Henryk Gazurek

Przypomina się, że z dniem 15 lutego 2017 r. upłynął
termin do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych oraz płatności pierwszej raty w/w podatku.
Ponadto informuje się, że 15 marca br. upływa termin
płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za rok 2017.

Obowiązek zgłoszenia faktu
posiadania drobiu/ptaków
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki - z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach
mieszkalnych.
Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub
ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w
pomieszczeniach mieszkalnych) powinien fakt ten w formie pisemnej zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Cieszynie.
Zgłoszenie należy:
- złożyć osobiście,
- przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie, ul. Bielska 3a, 43-400 Cieszyn,
- przesłać drogą e-mail na adres: cieszyn.piw@wetgiw.
gov.pl
Zgłoszenia przyjmowane są również w Urzędzie Gminy w Istebnej (pok. nr 201, II piętro).
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej
PIW w Cieszynie, na stronie internetowej Gminy Istebna oraz
w Urzędzie Gminy Istebna (pok. nr 201, II piętro).

Nasza Trójwieœ
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ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY
PTAKÓW (HPAI)

Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj ręce wodą
z mydłem.

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach
z budynków, w których
utrzymywany jest drób oraz
przy wjazdach i wyjazdach
z gospodarstwa.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, do
których mają dostęp dzikie ptaki.

W przypadku wykonywania
czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone
wyłącznie do tego celu.

APEL do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Głównego Lekarza Weterynarii
Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu
H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy
dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy
ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną
bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których
drób jest utrzymywany;
Marzec 2017
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Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany
jest drób oraz paszę przed
dostępem zwierząt
dzikich, w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących
objawach natychmiast
powiadom lekarza weterynarii.

–nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez
człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami
umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z
budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu
pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wniosek na wodociąg Zaolzie
Do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego
naboru wniosków o przyznanie pomocy na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej Gmina Istebna złożyła
wniosek obejmujący rozbudowę i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej o łącznej długości 6,3 km
oraz podłączenie 102 budynków.
Szacunkowa wartość zadania wynosi 5,48 mln zł brutto,
w tym wysokość kosztów kwalifikowanych w kwocie 2,83
mln zł. Wnioskowana kwota pomocy ze środków programu
Strona
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Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 1,84 mln zł, co
stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej w dwóch strefach. Strefa 1 zaopatruje budynki w
przysiółku „Skała” do wysokości 644 m n.p.m z ujęcia wody
na Pietraszonce, w tym zasuwa i reduktor ciśnienia przy
zbiorniku wody nad Brzyszkiem. Strefa 2 zakłada podłączenie do zbiornika wody nad Brzyszkiem budynki poniżej tego
terenu w przysiółkach: Łączyna, Mlaskawka, Zaolzie. Podział
na strefy i montaż zasuw strefowych i reduktorów umożliwi
wyrównanie ciśnień wynikających z dużych różnic w wysokościach terenu, co znacznie poprawi nadzór techniczny i
trwałość infrastruktury oraz wyeliminuje duże straty, które
występują na istniejącej starej i nieszczelnej sieci.
Zadanie posiada ważne pozwolenie na budowę i jest
gotowe do realizacji, natomiast w podanym zakresie będzie
realizowane wyłącznie po uzyskaniu wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i zabezpieczeniu środków
na wkład własny. Planowany termin zakończenia inwestycji
to grudzień 2017 (strefa 1) i grudzień 2018 (strefa 2).
Opracował: W.Legierski
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Nowa Rada
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
W niedzielę 26 lutego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej miało miejsce wprowadzenie w urząd nowej
Rady Parafialnej.
Wprowadzenia Rady dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ksiądz biskup Adrian Korczago. W uroczystości
uczestniczył także wójt gminy Istebna Henryk Gazurek z
małżonką. Po nabożeństwie członkowie nowej rady spotkali
się w sali parafialnej z zaproszonymi gośćmi.

Członkowie nowej Rady Parafialnej z księdzem biskupem Adrianem
Korczago oraz z proboszczem parafii Alfredem Stańkiem
Foto: facebook Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej
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Z życia szkół
Szkolna spartakiada zimowa
Trzeba przyznać, że zima nam w tym roku dopisała.
Śnieg, mróz, słońce- wszystkiego było pod dostatkiem. Kto
tylko chciał, mógł do woli korzystać z uroków białego szaleństwa. Jednak najbardziej z zimy cieszą się dzieci. I właśnie
dla nich przygotowaliśmy zimową spartakiadę, której przez
ostatnie kilka lat nie udało się zorganizować.

dopiero zaczynają. I tak w niemalże wiosennym słońcu minął czas zimowej spartakiady, a uczniowie zadowoleni, choć
zmęczeni wrócili do domów.
Chcielibyśmy podziękować Gminie Istebna za możliwość korzystania z tras na boisku oraz klubom MKS i NKS
Istebna oraz p. Władysławowi Zowadzie za zorganizowanie
narciarskiego sprzętu. 		
Nauczyciele SP 2 Istebna

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w
imieniu własnym i uczniów szkoły dziękuje wszystkim
Rodzicom za zaangażowanie i pracę przy organizacji balu
karnawałowego, z którego dochód w całości został przekazany na potrzeby szkoły.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich
sponsorów imprezy.
Impreza odbyła się 17 lutego b.r. Głównym organizatorem
była p. Janka Orzech oraz uczniowie klasy szóstej, którzy już
od wczesnych godzin rannych przygotowywali stanowiska
i potrzebne rekwizyty. Spartakiada miała charakter bardziej
zabawy, niż typowej rywalizacji. Za udział w zabawie każde
dzieci otrzymywało cukierka, a za zajęcie miejsca w czołówce
- dodatkową porcję. A że zawody były na dużym gminnym
boisku, jednocześnie odbywały się cztery konkurencje.
Najprostsza zabawą był
rzut do celu. Żeby jednak
nie był to zbyt nudne, a uczniowie szóstej klasy mogli
trochę poćwiczyć liczenie
– na śniegu ustawiono potrójne koło. I tak im mniejsze
koło, tym więcej zdobywało
się punktów. Ciekawą, ale
niełatwą konkurencją okazał się „napad na pociąg”. Należało przy pomocy woreczków
zrzucić kartonowe pudła z sanek. Trudność polegała na tym,
że sanki nie stały nieruchomo, lecz były ciągnięte przez uczniów. Oczywiście nie obyło się bez wyścigów saneczkowych
na czas. W tych zawodach brały udział trójki, które w czasie
trzech okrążeń musiały się zamieniać miejscami. Czwartą zabawą było „przesyłanie poczty”. Polegała ona na przeciąganiu
liny między dwoma słupkami. Do niej przywiązane były małe
saneczki, na których umieszczono przesyłki pocztowe. Ta konkurencja wymagała największej współpracy całego zespołu.
Trzeba było ciągnąć równo i nie za szybko, żeby kartoniki nie
pospadały. Dodatkowa atrakcją było „szukanie skarbu”. Każda
klasa otrzymała kopertę zawierającą stosowne wskazówki.
Trzeba było iść po śladach kulek z kolorowych bibułek, a w
ostatniej z nich była informacja o dokładnym miejscu ukrycia
skarbu. I choć nie była to wcale skrzynia pełna złota, a zwyczajne baloniki, emocji przy szukaniu było naprawdę sporo!
Ostatnia konkurencją, tym razem indywidualną, był biatlon z rzucaniem woreczków do celu. Tym razem mogliśmy
podziwiać nie tylko prawdziwą klasę, tych co już biegają w
klubach sportowych, ale też zapał i determinację tych, co
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Uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Istebnej - Łukasz Kukuczka
i Kacper Legierski wśród najlepszych
W dniu 23.02.2017 r. w Domu Kultury w Chorzowie Batorym odbył się XVI Międzygimnazjalny Konkurs Recytacji
w Gwarze Śląskiej „Śląska Ojczyzna Polszczyzna”, w którym
zaprezentowało się 30 uczniów z różnych zakątków Śląska.
Łukasz Kukuczka wyrecytował tekst własny „Jako mie
gajdoś muzykom zaścipił”-tekst ten uwieńczył piękną grą na
skrzypcach.
Również tekst własny „O tacikowym pielgrzymowaniu”
wspaniale zaprezentował Kacper Legierski. Opowiadanie
swoje zakończył grą na unikatowym instrumencie, jakim
niewątpliwie są gajdy. Grę swoją uświetnił także śpiewem.

Podczas przerwy, w której jury obradowało, chłopcy
przepięknie zaprezentowali swoje talenty, zagrali i zaśpiewali- muzyką góralską i częścią samych siebie podbili serca
widowni. Możemy być dumni, że mamy takich wspaniałych
uczniów w naszym gimnazjum.
Laureaci tego konkursu automatycznie przeszli na wyższy
szczebel konkursu, w dniu 14.03.2017r.będą uczestnikami w
XXVI Konkursu Recytacji w Mowie Śląskiej dla licealistów.
Chłopcom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych
sukcesów i trzymamy kciuki podczas finału.
Opiekun: Alicja Glebowicz-Gazurek
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Z działalności
Stowarzyszenia VIDES
Boski Bal Przebierańców dla dzieci
z całej Trójwsi
W sobotę 4 lutego hol istebniańskiego gimnazjum zamienił się w parkiet najbardziej boskiej imprezy dla dzieci
organizowanej w Trójwsi. Z okolicy przybywały na Boski Bal
Przebierańców księżniczki, królowie, wróżki, kowboje i policjanci, aby wspólnie z animatorami VIDES bawić się i tańczyć
w rytmach skocznej muzyki.

Wolontariusze VIDES czują się powołani do niesienia radości i nadziei tam, gdzie zostaną wezwani. W tegoroczną
uroczystość św. Jana Bosko, 31 stycznia, otrzymaliśmy zaproszenie od salezjańskiej parafii w Tambacounda w Senegalu,
aby angażując ichniejszą młodzież zorganizować wakacyjne
kolonie dla miejscowych dzieci. Swoją gotowość do wylotu
na wolontariat w Senegalu wyraziło czterech wolontariuszy,
którzy razem z salezjaninem, księdzem Piotrem Wolnym, w
sierpniu udają się na miesięczną pracę z dziećmi w Senegalu. Decyzja została podjęta, paszporty gotowe, bilety lotnicze zakupione - potrzeba nam wielkiego wsparcia, przede
wszystkim modlitewnego. Szerzej o tym projekcie będzie
można przeczytać na stronie internetowej stowarzyszenia
już niebawem. 				
Karina Czyż

TRZY LATA PO POŻARZE
STECÓWKA SZYKUJE SIĘ DO
WIELKIEGO JUBILEUSZU

W pierwszym oratorium na Valdocco św. Jan Bosko mawiał swoim wychowankom, że „Smutny święty, to żaden
święty” i zapewniał ich nie raz o tym, iż „Szatan boi się ludzi
radosnych”. Jego pedagogikę i sposób wychowania wolontariusze VIDES obrali jako najważniejszy wzór i przykład w
swojej działalności. Boski Bal organizowany jest już od kilku lat, a data Balu zawsze zbliżona jest do ostatniego dnia
stycznia, kiedy to w kościele wspomina się św. Jana Bosko,
patrona dzieci i młodzieży.
W tegorocznym Boskim Balu wzięło udział około stu dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Bardzo nam miło gościć na zabawie również kilku rodziców, którzy dotrzymywali
nam kroku. Podczas swawolnych tańców animatorzy ani na
chwilę nie opuszczali dzieci, lecz animowali każdy taniec jak
tylko potrafili najlepiej.

Wesołe hulańce przeplatane były grami i zabawami, a w
chwilach przerwy dzieci mogły troszkę się posilić, by nabrać
siły do dalszego imprezowania.
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„Tak szybko nikną z naszego pejzażu, gdyż tak płoną i płoną rok w rok” – pisał o drewnianych kościołach Stanisław
Wyspiański w liście do przyjaciela. Taki właśnie los w nocy
2/3 grudnia 2013 roku spotkał kościółek pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce. O pożarze świątyni i niepowetowanej
stracie „perełki architektury drewnianej” napisano już bardzo
wiele. A w czasie gdy powstawały kolejne artykuły, górale
zakasali rękawy i podjęli kroki zmierzające do odbudowy.
Dziś dzwon kościółka znów regularnie wzywa parafian na
nabożeństwa. To czas, by pokrótce podsumować wykonaną pracę a także zaprosić wszystkich chętnych do wzięcia
udziału w obchodach setnej rocznicy objawień fatimskich
wspólnie z parafią na Stecówce.

Solidarność – to słowo ważne w historii odbudowy kościółka. Okazali ją mieszkańcy okolicznych przysiółków, którzy pracowali przy porządkowaniu pogorzeliska, ci którzy
kopali fundamenty nowego kościółka, artyści organizujący
koncerty charytatywne, turyści i ludzie dobrej woli przekazujący pieniądze i materiały na konto odbudowy.
Ks. Grzegorz Kotarba, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ani przez chwilę nie miał wątpliwości, że kościółek zostanie odbudowany. Już na początku
sierpnia 2014 roku ruszyły prace budowlane. Wykonawcą
budowy kościoła był Zakład Rzeźbiarsko – Stolarski Wiesława Wojtasa z Koniakowa, a kierownikiem budowy - mgr inż.
Piotr Wojtyła. W pracach bezinteresownie pomagali mieszkańcy okolicznych przysiółków. Ich pracą było między in-
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nymi wykonanie fundamentów i zalanie płyty pod budowę
kościoła.
Do końca października 2014 roku, a więc zaledwie w 3
miesiące, wybudowano kościół do stanu surowego otwartego. Prace ruszyły znów na wiosnę 2015 roku, gdy wykonano
między innymi stół ołtarzowy, ambonkę, balaski na chórze,
ławki i schody. Nastąpiło mszenie kościoła po zewnętrznej
oraz wewnętrznej stronie, pokrycie dachu gontem, montaż
okien i drzwi, założenie prądu. Już od sierpnia 2015 roku
z zewnątrz można było podziwiać odbudowany kościół z
dzwonnicą. Jednak przez ponad rok trwały prace wykończeniowe i kompletowanie wyposażenia kościółka.
Ukoronowaniem odbudowy świątyni była rzecz jasna
pierwsza odprawiona w niej Msza Św. , która odbyła się w
ostatnią niedzielę ubiegłego roku liturgicznego, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016 roku.
Potem była przepiękna pasterka – z udziałem zespołów i
kapel regionalnych, gdy kościółek wprost pękał w szwach.
Jakże inna od tej z 2013 roku, kiedy to na pogorzelisku szalał
porywisty wiatr, który uniemożliwił odprawienie pasterki w
plenerze.
Kiedy dziś wchodzi się do kościoła na Stecówce, od progu wita zapach świeżego drewna świerkowego, które jest
jego głównym budulcem. Drzewo, zaimpregnowane preparatami ognioochronnymi, jest na razie jasne, z biegiem czasu jednak ściemnieje. Modrzewiowe ławki już nieco zmieniły
kolor. Z modrzewia wykonane są także okna, meble i ołtarz,
zaś podłoga jest jesionowa.
Kubatura budowli nie jest dokładnie taka sama, jak
pierwowzoru. Bale są znacznie większe niż w poprzednim
kościele, co pociągnęło za sobą konieczność nieznacznej
korekty wielkości. Znaczenie miały tu także względy bezpieczeństwa i komunikacji – dlatego poszerzono przejście pod
oknami. Jest zatem kościół odrobinę szerszy w stosunku do
pierwszego, za to okna są nieco mniejsze.
We wnętrzu uwagę przyciągają duże nowoczesne lampy w kolorze mosiądzu. To efekt konsultacji z architektami
wnętrz – celowy zabieg wynikający z potrzeby przełamania jednolitego charakteru drewnianego wnętrza. Kościół
wszak nie jest zabytkiem – choć, jak dodaje proboszcz Kotarba – za taki nieraz uważają go odwiedzający Stecówkę
turyści. Ogrzewanie kościoła odbywa się za pomocą lamp
– promienników ciepła. „Wypijają” one wilgoć z pomieszczenia, a więc mają właściwości osuszające, co ma duże znaczenie dla budynków drewnianych, które nie są stale ogrzewane.
Wiele napisano o tym, że w spalonym kościółku znajdowało się wiele bezcennych prac miejscowych artystów.
Choć niestety materialne dziedzictwo pokoleń nie jest dane
na zawsze, nowy wystrój kościoła jest dowodem na to, że
wybitnych twórców – cieśli, budowniczych, rzeźbiarzy i malarzy dalej na naszej ziemi nie brakuje. Obraz Matki Boskiej
Fatimskiej w ołtarzu głównym, który jest wierną kopią pierwowzoru autorstwa Jana Wałacha namalowała pani Iwona
Konarzewska z Bucznika. Jej autorstwa są również portrety
znajdujące się w przedsionku. Patrzą na nas z nich: Sługa
Boży Mateusz Talbot – wyleczony alkoholik, Święty Ojciec
Pio z Pietrelciny– patron dobrej spowiedzi, egzorcysta Matteo da Agnone i Święty Charbel Makhlouf – mistrz pokory.
Jak tłumaczy ksiądz Grzegorz Kotarba, każda z tych postaci
jest związana z jakąś naszą miejscową cechą. Przedsionek
Marzec 2017

Nasza Trójwieœ

kościółka przez dzień pozostaje otwarty – można się więc w
nim pomodlić, zamykany jest zaś o zmierzchu.
W przedsionku widzimy także drewniany krucyfiks –
krzyż wykonał Wiesław Wojtas, a pasyjkę - Grzegorz Kuśnierz
z Ciśca, także autor rzeźbionych stacji drogi krzyżowej i aniołów przy ołtarzu. Kropielnica to dzieło Bolesława Michałka
z Istebnej. Autorem większości prac snycerskich w kościele
jest Wiesław Wojtas, zaś elementy kute, w tym krzyż na wieży
kościelnej, wykonał kowal Jan Juroszek z Istebnej. Krzyż ten
pięknie pozłocił Czesław Muszalik z Jaworzynki.
Nowy dzwon znajdujący się na kościelnej wieży nazywa
się „Dobry Pasterz”- kiedy bowiem przywieziono go na montaż, na polanie akurat pasły się owce. Dzwon został odlany
w pracowni ludwisarskiej Jan Felczyński. Natomiast zachowane z pożaru skorupy starego dzwonu będą wmurowane
w kapliczkę, która ma powstać przy parkingu w 100 -lecie
objawień w Fatimie.
Najpilniej obecnie potrzebnym elementem doposażenia kościółka, którego ciągle jeszcze brakuje są organy te używane obecnie są wypożyczone z innej parafii. Sam
profesor sztuk muzycznych Julian Gembalski jest zaangażowany w poszukiwania najwłaściwszych organów, które
zapewnią tło muzyczne pasujące do wnętrza kościółka.
Muzyczna oprawa liturgii na Stecówce jest również bardzo
ważna i ciągle upiększana. Przykładem była ostatnia Jutrznia Cieszyńska śpiewana na pół godziny przed pasterką. To
przejaw inwencji młodego organisty Dominika Bocka z Pietroszonki, który chodzi na kurs organistowski do studium
w Bielsku. Kolejne plany dotyczą wprowadzenia śpiewania
Gorzkich żali w Wielkim Poście, które odbywać się będą
między dziewiątą a jedenastą przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.
***
Jeśli sercem każdego kościoła są odprawiane w nim nabożeństwa, to można powiedzieć, że serce Stecówki teraz
bije już równym, regularnym rytmem. Msze święte niedzielne w parafii odbywają się o 7.30 na Mlaskawce a o 9.00 i 11.00
– na Stecówce. W dni powszednie nabożeństwa odprawiane
są o godz. 18.00. , oprócz środy gdy msza święta odbywa się
o godzinie 7.00. Warto dodać, że parafia ma własny fanpage
na facebooku oraz stronę internetową www.parafiastecowka.pl
W szczególnym roku setnej rocznicy objawień fatimskich ksiądz proboszcz Grzegorz Kotarba zaprasza wszystkich od maja do października na Czuwania Fatimskie w
nocy z 12 na 13 dzień miesiąca. Każde czuwanie rozpoczynać się będzie o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim, potem
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nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu, rozważanie i odmawianie trzech części różańca. O północy odprawiana będzie Msza Św., po której odbywa się procesja z
figurką fatimską.
W maju tego roku planowany jest również wielki koncert
dziękczynny w 100 – lecie Objawień Fatimskich. Będzie to z
pewnością wielkie i podniosłe wydarzenie, w którym udział
zadeklarował między innymi muzyk Józef Skrzek.
Odpusty w parafii odbywają się co miesiąc, w niedzielę
po każdym czuwaniu. Najważniejszy, główny odpust będzie
odprawiany w październiku w pierwszą niedzielę po 12 –
tym , 13- tym dniu października. Nawiasem mówiąc to właśnie w październiku 2017 roku, minie też dokładnie 60 lat od
czasu gdy cieśle rozpoczęli budowę „owczarni” - pierwszego
postawionego tu kościółka.
***
Proboszcz Grzegorz Kotarba od początku do końca
czuwał nad odbudową, dbając o jej jak najlepszy przebieg,
zasięgając rady specjalistów z wielu dziedzin i parafian.
Dziś, zapytany o to, co jest dla niego w kościółku najważniejsze nie wymienia jednak żadnej rzeczy materialnej: „To,
że mogą się tutaj odbywać msze. To jest „perła”. Po to kościół
budowaliśmy – dla Pana Boga, by sprawować kult. (…) Gdy
trwała odbudowa, nabożeństwa odbywały się w dawnych
salkach katechetycznych. Ale wróćmy do początków – przecież w czasach prześladowania Kościoła, odprawiano nabożeństwa w katakumbach. Miejsce, w jakim jest odprawiana
msza, nie umniejsza jej w żaden sposób. Najważniejsza jest
Eucharystia” - mówi z przekonaniem ksiądz Kotarba. Swoistym potwierdzeniem jego słów jest fakt, że jedyna rzecz
zachowana z dawnego kościółka, jaka została przeniesiona do tego nowego to żaroodporna konstrukcja tabernakulum ocalonego przez strażaków w pamiętną grudniową
noc.
***
Trzy lata i trzy miesiące po wielkim pożarze, w słoneczny lutowy dzień, lekka bryła kościółka lśni na tle połaci śniegu otoczona panoramą gór. „Jak w bajce...” - chciałoby się
powiedzieć. Lecz historia tego miejsca z bajką ma niewiele
wspólnego - pisana jest nie pięknymi słowami ale czynami,
ciężką pracą i ofiarnością wielu ludzi. Zresztą kościółek na
Stecówce od zawsze był symbolem determinacji i uporu
górali – powstał wszak jako owczarnia, niejako na przekór
swoim czasom. Może także i dziś, na przekór czasom, gdy
kościoły są zamykane, przerabiane na galerie czy restauracje, odbudowana świątynia na Stecówce to dowód na to, że
jednak istnieje w nas jeszcze potrzeba posiadania własnego miejsca świętego, w którym czujemy, że jesteśmy bliżej
nieba.

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA
w Trójwsi !
7 kwietnia bieżącego roku na terenie Trójwsi po raz
pierwszy odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa.
EDK to rozważanie Misterium Męki Pańskiej podczas pieszej, nocnej wędrówki. Jest to czas wysiłku, zmęczenia, walki
z własnymi słabościami, a także spojrzenia w głąb siebie i
zastanowienia nad własnym życiem. Przede wszystkim jest
to jednak czas spotkania z Bogiem i przełom duchowy, dzięki któremu można odczuć choć ułamek tego, co przeżywał
Chrystus. Droga Krzyżowa odbywana pieszo przedstawia
nam zupełnie inną pespektywę Cierpień znoszonych przez
Jezusa. Inaczej bowiem rozumiemy ją modląc się w ciepłym
kościele, a inaczej kiedy doskwiera nam senność, zmęczenie
czy nieraz mokre i obolałe stopy.
Trasa składa się z 14 stacji i wynosi około 40 km, które
przemierzamy w zupełnej ciszy, kontemplując rozważania
do poszczególnych stacji.
Na terenie Trójwsi wyznaczone są dwie trasy, których szczegółowy przebieg oraz wszelkie informacje organizacyjne będą
na bieżąco uzupełniane na fanpage’u facebooka ‘’Ekstremalna
Droga Krzyżowa Trójwieś ”. Zapisy można składać na głównej
stronie EDK (www.edk.org.pl). Szacuje się, iż w tym roku w całej Polsce, w Idei uczestniczyć będzie około 100 000 ludzi.
Startujemy 7 kwietnia, rozpoczynając to wielkie wydarzenie Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Dobrego
Pasterza w Istebnej o godzinie 19:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych i dorosłych,
którzy w myśl słów Papieża Franciszka nie chcą spędzić życia
„siedząc na kanapie”. Poczyńmy więc „kroki” w kierunku naszego zbawienia i razem podejmijmy trud tej drogi!

Istebniański Uniwersytet Senioranajważniejsze działania w 2016 roku
Projekt pod hasłem „LUDZIE Z KIJAMI” zgłoszony do
„DZIAŁAŃ LOKALNIE” został przyjęty i przystąpiliśmy do realizacji zadań. Podczas realizowania projektu udało nam się
połączyć dbałość o kondycję fizyczną oraz uwrażliwienie
uczestników na pielęgnowanie gwary i dorobek literacki
twórców lokalnych.

opracowanie: Oliwia Szotkowska, Barbara Juroszek

Serdecznie dziękujemy proboszczowi parafii pw. Matki
Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorzowi Kotarbie za
poświęcony czas i udzielone informacje. Składamy podziękowania również pani Zofii Sowie z Łączyny, autorce kroniki
poświęconej historii i odbudowie kościółka na Stecówce za
możliwość wykorzystania zebranych przez nią wiadomości.
Część kronik pani Zofii w formie zdigitalizowanej jest dostępna do przeglądania na stronie Radia Istebna. Znajdziemy
tam szczegółowe dane dotyczące odbudowy, spis firm zajmujących się poszczególnymi pracami i wiele zdjęć z każdego
etapu pracy.
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Informacje
turystyczne
UWAGA GESTORZY TURYSTYCZNI!

Realizacja projektu przebiegała etapowo.
Etap I – lipiec 2016
W pierwszych dnia lipca organizowaliśmy spacery - treningi, który wpływały na poprawę kondycji fizycznej uczestników. Ich zwieńczeniem wymarsz grup z Koniakowa, Jaworzynki, Istebnej i Kubalonki. Meta rajdu ustalona była „Pod
Skocznią”. I Rajd Gwiaździsty zakończyliśmy wspólnym grillowaniem. Towarzyszyła nam muzyka: gitara, trzy akordeony, saksofon oraz śpiew i taniec. Był to bardzo udany pomysł,
zwłaszcza, że spora liczba osób zgłosiła się, aby zostać stałymi i aktywnymi uczestnikami spotkań seniorów. Świadczy
to o potrzebie działania i przebywania z sobą ludzi w wieku
50+. Podczas wspólnej biesiady zwróciliśmy uwagę na potrzebę podtrzymywania lokalnej gwary oraz popularyzację
twórczości naszych lokalnych twórców.
Etap II – sierpień 2016
Kontynuowaliśmy spacery z kijami oraz gromadziliśmy
materiały archiwalne dotyczące naszych twórców. Zakupiony został sprzęt nagłaśniający, który wykorzystaliśmy podczas kolejnego Rajdu Gwiaździstego „Pod Skocznią”. Tam też
zaplanowaliśmy przebieg wydarzeń promujących twórczość
lokalnych twórców.
Etap III – wrzesień 2016
Grupy wzmocnione treningami szybciej pokonywały wyznaczone odcinki trasy. Rajd zakończono tradycyjnie „Pod
Skocznią” przy grillu. W tym etapie uczestniczyło ok. 60 osób
(w tym osoby niezrzeszone). Zaplanowano spotkania literackie od września do grudnia.
Wrzesień – słuchanie nagrań archiwalnych naszych twórców. Jan Probosz (wnuk Jerzego Probosza) przybliżył postać
swojego dziadka, poznaliśmy pamiątki rodzinne oraz fakty
z życia poety. Był to wzruszający przekaz. Jan Probosz interpretował twórczość swojego dziadka, a my odnajdywaliśmy
piękno ukryte w gwarze ludowej.
Październik – poczynione zostały przygotowania do konkursu literackiego, dobór utworów, zgłaszanie uczestników.
Listopad - w konkursie uczestniczyło 10 seniorów. Recytowano i interpretowano poezję ludową. Uczestnicy byli
oceniani przez komisję w składzie:
Danuta Koptyńska – przewodnicząca
Helena Bojko- znawca literatury ludowej
Maria Makuch- członek
W zależności od interpretacji wręczone zostały nagrody książkowe. Sprzęt zakupiony z grantu (nagłośnienie) był
bardzo przydatny w realizacji projektu i nadal jest wykorzystywany przy okazji spotkań z „Ciekawymi Ludźmi”, spotkań
wtorkowych i uroczystości okolicznościowych.
Prezes
Maria Makuch
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• W związku z wyjazdem na Targi Turystyczne do Łodzi,
Warszawy, Chorzowa, Katowic prosimy o donoszenie ulotek,
wizytówek i innych materiałów drukowanych dotyczących
Państwa obiektów.
• Zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej po materiały promocyjne na temat gminy.
• Prosimy o bieżące informacje na temat wolnych pokoi
w Państwa obiektach, abyśmy mogli przekazywać je zainteresowanym turystom w okresie wielkanocnym. Telefon: + 48
33 855 61 58.
• Zawracamy się z prośbą o aktualizację danych adresowych,
telefonicznych, a przede wszystkim zdjęć Państwa obiektów.
• Prosimy o nadsyłanie informacji i plakatów na pobyty
świąteczne, długie weekendy oraz na imprezy na adres: promocja@ug.istebna.pl

Istebna w mediach
A życie toczy się dalej - TVP 3 Katowice –
kolejne wspomnienia

Po raz kolejny ekipa Telewizji Katowice przyjechała na teren Trójwsi Beskidzkiej celem zrealizowania programu „A życie
toczy się dalej…”. W archiwach telewizyjnych wyszukano stare
nagrania mówiące o mieszkańcach Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Na podstawie starych filmów odszukano osoby, bądź
rodzinę postaci występujących na nagraniach i zaproszono je
na spotkanie, które zostało uwiecznione w lutym 2017 roku na
taśmach filmowych. Tym razem usłyszymy m.in. wspomnienia
mieszkanek Jaworzynki o Państwie Polok oraz o Pawle Ruckim. W programie także wspomnienie o Zuzannie Gwarek,
koronczarkach i rodzinie Kamieniarz. Całość nowego programu zrealizowana została w Muzeum Koronki w Koniakowie. A
film można zobaczyć w internecie pod linkiem: http://katowice.tvp.pl/29116596/18022017-koniakowjaworzynka
Uwaga!
Zapraszamy właścicieli obiektów noclegowych, gastronomicznych, sklepów, ośrodków, aptek i innych po
odbiór kalendarzy z wykazem imprez na cały rok
2017. Kalendarze do odbioru w Punkcie Informacji Turystycznej. + 48 33 855 61 58.
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Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gimnastyczna na Zaolziu. Obiekt czynny jest we wtorki i czwartki
od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 do 20:00, a w soboty
10:00 do 18:00. Kontakt: + 48 517 252 995.
Serdecznie zapraszamy!

Dziękujemy!
Sezon zimowy i narciarski (myślimy, że raczej udany) powoli dobiega końca, ale przypominamy, że cały czas czynne
są jeszcze wyciągi narciarskie Złoty Groń i Zagroń. W okresie
od grudnia do marca gminę Istebna odwiedziła spora ilość
turystów, którzy korzystali z wypoczynku na naszym terenie.
Z tego miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim Gestorom Turystycznym za zaangażowanie w obsługę gości, którzy poprzez dobre przyjęcie i wspomnienia , mamy nadzieję
- wrócą do nas w najbliższym czasie z powrotem. Wspólnym
działaniem tworzymy jakość i produkty, które w efekcie finalnym trafiają do turystów, a tym samym świadczą o naszej
bogatej ofercie. Serdecznie dziękujemy za współpracę!
Oprac. A. Legierska

Spotkania Noworoczne dla Seniorów
w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie
W dniach 14 – 16 lutego w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie odbyły się jubileuszowe XX Spotkania Noworoczne
dla Seniorów w Trójwsi. Tradycja ich organizowania przez
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ma swój początek w
1998 roku. Choć w pierwotnym zamyśle miały to być spotkania opłatkowe, dziś odbywają się zwykle w karnawale, w
okolicach Dnia Babci i Dziadka. To niepowtarzalna okazja,
by uczcić wspólnie to piękne święto, złożyć sobie dobre życzenia w nowym roku, wspólnie się pobawić i miło spędzić
przedpołudnie przy smacznym poczęstunku, muzyce i dobrej zabawie.
Pierwsze z tegorocznych spotkań odbyło się w Walentynki - 14 lutego w remizie OSP w Istebnej. Serdeczne życzenia wszystkim zebranym złożyli: Wójt Gminy Istebna Henryk
Gazurek, Zastępca Wójta Józef Polok, Przewodniczący Rady
Gminy Artur Szmek, Sołtys Wsi Istebna Jerzy Michałek oraz
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Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej Robert Biernacki. Następnie z radosnym programem wystąpili
podopieczni istebniańskich „zerówek”. W wykonanych przez
siebie kolorowych kreacjach dzieci zatańczyły i zaśpiewały
dla babć i dziadków. Nad wszystkim czuwały panie nauczycielki: Renata Gorzołka i Wioletta Kawulok. Prowadząca – Elżbieta Legierska – Niewiadomska, dyrektor GOK w Istebnej
zawezwała dziadków i wnuków do konkurencji, z których
pierwszą był taniec z balonikami przywiązanymi do nogi.
Trzeba było wyzbyć się wszelkich skrupułów próbując porozbijać balony konkurencji i jednocześnie zachować swój w
całości. Dzieci miały również za zadanie przygotować dziadkom i babciom karnawałowe kreacje z kolorowego papieru
toaletowego.
15 lutego babcie i dziadkowie przybyli do remizy OSP
w Jaworzynce. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności w nowym roku złożyli wszystkim włodarze naszej
gminy, sołtys wsi Jaworzynka Paweł Rucki oraz pani Grażyna
Przybyła dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. W
imieniu opiekunów i pracowników Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” pierwszy program
artystyczny zapowiedziała pani Łucja Michałek, dyrektor
placówki a zarazem radna powiatowa. Przez następny kwadrans scena należała do podopiecznych „Słonecznej Krainy”,
którzy pokazali świetnie przygotowany program regionalny.
Na skrzypcach przygrywała pani Aleksandra Lipowska. Mali
górale skradli serca publiczności i zasłużyli na gromkie owacje. Następnie dla babć i dziadków wystąpili uczniowie klas
III a i III b przygotowani przez panie: Marię Czyż i Irenę Łacek.
Piosenki i wierszyki o dziadku i babci wyrecytowane z niemałym zacięciem aktorskim rozbawiły i wzruszyły widzów.
Także i tu seniorzy i ich wnukowie mogli zasmakować rywalizacji biorąc udział w konkurencjach. Nie obyło się bez opo-
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wiadania „wiców” i wspólnego śpiewania. Pieśniczki takie jak
„Na fojtowej roli” czy „Przez Czadeczkym mostek...” na heligonkach zagrali: pani Aniela Jałowiczor i pan Edward Łacek.
16 lutego w słonecznym Koniakowie odbyło się ostatnie
spotkanie. Dla dziadków wystąpili uczniowie klas „O” pod
opieką pań: Elżbiety Studzińskiej i Janiny Kukuczka. Można było wysłuchać przepięknie deklamowanych wierszy o
„taciku i matce” i podziwiać choreografię przygotowaną do
znanych i lubianych piosenek. Do żywiołowych tańców zaproszono również i starsze pokolenie! Na koniec mali artyści
wręczyli ukochanym babciom i dziadkom walentynkowe
serduszka i własnoręcznie wykonane laurki. Nie zabrakło
„wiców”, wspólnych zabaw i tańców. Pogody ducha, zdrowia
i pomyślności w nowym roku życzyli zebranym przedstawiciele najwyższych władz naszej gminy, sołtys Koniakowa Jan
Gazur i Dyrektor SP1 w Koniakowie Andrzej Ryłko. Miłych
wrażeń dopełnił pyszny poczęstunek przygotowany przez
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Spotkania dla seniorów w Trójwsi minęły bardzo szybko.
Pozostaną po nich miłe wspomnienia, zdjęcia uśmiechniętych babć i dziadków i roześmianych twarzy wnuków. Patrząc na nie, nie można mieć wątpliwości że ta najbardziej
międzypokoleniowe spotkania w roku mają głęboki sens.
W spotkaniach licznie udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu. Byli to: Wójt Gminy Istebna Henryk
Marzec 2017
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Gazurek, Zastępca Wójta Józef Polok, Przewodniczący Rady
Gminy Artur Szmek, Zastępca Przewodniczącego RG Stanisław Legierski, Skarbnik Gminy Istebna Bronisława Fiedor,
Dyrektor TPP „Słoneczna Kraina” i radna powiatowa Łucja Michałek, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej Robert Biernacki, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Jaworzynce Grażyna Przybyła, Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Koniakowie Andrzej Ryłko, sołtys Istebnej Jerzy Michałek, sołtys Jaworzynki Paweł Rucki oraz sołtys Koniakowa
Jan Gazur.
Organizatorzy serdecznie dziękują piekarniom : FRADA Franciszka i Danuty Kawulok z Istebnej, PROPIEK A. i
A. Probosz z Jaworzynki oraz piekarni KONIAKÓW Małgorzaty i Zbigniewa Kawulok za sponsorowanie pączków na tę okazję. Składamy podziękowania również
Zarządom OSP Jaworzynka Centrum, Istebna Centrum i
Koniaków Centrum za bezpłatne udostępnienie sal.
Barbara Juroszek

Wernisaż wystawy
„Na Styku Dwóch Światów”
i spotkanie Twórców Ludowych w Istebnej
W poniedziałek 6 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Na styku
dwóch światów”. Wystawa przygotowana przez Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle, dofinansowana przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wreszcie
zawitała do Istebnej.
Na wernisaż wystawy licznie przybyli twórcy ludowi z
Beskidzkiej Trójwsi i spoza jej terenów. Wszystkich powitała Katarzyna Rucka – Ryś z Gminnego Ośrodka Kultury w
Istebnej. O projekcie „Na styku dwóch światów. Transformacja teneryfu i koronki koniakowskiej” opowiedziała jego koordynatorka Agnieszka Macoszek z Muzeum Beskidzkiego
w Wiśle. Wyjaśniła, skąd wziął się pomysł zderzenia dwóch
światów i pokazania przemian jakie zachodziły na przestrzeni lat w historii koronki. Zaznaczyła, iż ważnym elementem
projektu były warsztaty koronki koniakowskiej prowadzone
przez Małgorzatę Pawlusińską z Koniakowa a potem teneryfowej (w lokalnym nazewnictwie znanej jako wyszywani
na koluszku) prowadzone przez Beatę Legierską z Koniakowa. Przed ekspozycją w GOK odbyły się także 4 wystawy: w
Jasienicy, w Żywcu, w Cieszynie, w Muzeum Beskidzkim w
Wiśle. Perełką projektu był obszerny katalog w bogatej albumowej oprawie. Autorem jest pani Małgorzata Kiereś,
etnograf, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Album
„Na Styku dwóch światów” jest opowieścią o przemianach
koronki i mistrzyniach szydełka, które tę historię tworzyły.
„Projekt został napisany by udokumentować czas który był
i który jest; by popatrzyć na zachodzące przemiany (…). Zawsze na drodze spotykamy kogoś , kto ofiaruje nam serce. Taką
osobą która połączyła pokolenia i ofiarowała nam serce była
Pani Marysia z Andziołówki z Kubitkuli. Przychodziłam tam,
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kiedy dokumentowałam panią Marysię do twórców ludowych.
Zupełnie inaczej wtedy patrzyło się na twórczość i twórcę ludowego, który posiadając swoją legitymację mógł z tego tytułu
otrzymywać emeryturę. Muzeum w Wiśle dokumentowało
twórców – każdy z nich miał założoną kartę. Większa część
tych ludzi już nie żyje... Wszystko jest chwilą a twórczość trwa”.
- powiedziała pani Małgorzata Kiereś dzieląc się swoją refleksją nad twórczością trzech głównych bohaterek katalogu i
autorek prac eksponowanych na wystawie: Marii Michałek z
Andziołówki, Marty Legierskiej z Koniakowa i Beaty Legierskiej z Koniakowa.
TWÓRCA LUDOWY DAWNIEJ I DZIŚ
Po wernisażu wystawy zaproszono twórców i uczestników
na poczęstunek. Przy herbacie, kawie i kołoczu wysłuchano
wspomnienia pani Małgorzaty Kiereś o dawnym i obecnym
statusie twórcy ludowego . Dyrektor Muzeum Beskidzkiego
chciała tym samym nawiązać do czasów, kiedy to twórcy ludowi z Gminy Istebna spotykali się ze sobą znacznie częściej,
uczestnicząc we wspólnych posiedzeniach i wyjazdach.
„W 1981 roku powstał oddział Beskidzki STL w Lublinie z
siedzibą w Bielsku - Białej. W 1981 roku prezesem został pan Leszek Gwarek. STL miało w nim wielkiego ambasadora. Potrafił
zadzwonić nawet do Gierka. Był osobowością, która nigdzie nie
miała zamkniętych drzwi. Po jego śmierci w 1987 roku funkcję prezesa objęła Zuzanna Kawulok a następnie przez długie
lata była nim Helena Kamieniarz. Systematycznie odbywały
się spotkania, których miejscem był Dom Leśnika na Dzielcu.
Odbywały się również spotkania sekcyjne” - wspomniała pani
Małgorzata Kiereś .

Twórcy ludowi podczas pokazu Twórczości Ludowej w Wiśle w czasie TKB około roku 1988. Zdjęcie z archiwum Muzeum Beskidzkiego w
Wiśle

i jako góralka nieraz jest zaniepokojona odstępstwami od
reguł jakich dopuszczają się górale zakładając strój przodków. Wywiązała się rozmowa na temat sposobów czepienia,
właściwej kolorystyki, detali takich jak kućki przy brucliku
a nawet sposobów prania poszczególnych elementów regionalnego stroju. Twórcy podzielili się spostrzeżeniami na
temat trudności w pozyskaniu dobrej jakości materiałów
jak len czy sukno. Pojawił się pomysł organizacji spotkania
kształtującego naszą estetykę jeśli chodzi o właściwe zakładanie stroju regionalnego.
„Trzeba mieć taką siłę, żeby samemu dać przykład. U nas
bardzo silnie jest rozwinięto normatywność. (…) W stroju trzeba normatywność okazać. (…) Mamino izba jest wartością
- tak robili i my też tak chcemy robić. ” - podkreśliła pani Małgorzata Kiereś.
„Nie unikniemy transformacji. Zmieniają się kolory, odcienie. Dziś staramy się wrócić do dawnych kożuchów. Nie uzyskamy jednak tej precyzji. Ale ważne, żeby szacunek do pracy
ojców pozostał w nas. Nie możemy iść na skróty, w stronę plastików. Staramy się, żeby w Sklepie Góralskim w Koniakowie
były towary oryginalne. Trudno kupić dobre sukno, płótno – teraz jest fabryczne. Na pewno to, co powstaje dzisiaj to nie to,
co powstawało niegdyś.” - dodał pan Józef Michałek, Radny
Gminy Istebna i wielbiciel regionalizmu.

Twórcy ludowi na wycieczce w skansenie w Rożnowie pod Radhostem/ zdjęcie z archiwum Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.

Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle zaznaczyła, że
dziś świadczenia z tytułu twórcy ludowego odeszły już w
niepamięć, a jednak niezależnie od tego warto ubiegać się o
legitymację uprawniającą do używania zaszczytnego tytułu
„twórca ludowy”.
Na spotkaniu, które miało charakter mini – konferencji i
dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, wywiązała się również debata o stroju regionalnym i właściwym sposobie jego
noszenia. Pani Małgorzata Kiereś przyznała że jako etnograf
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Dyskusję zwieńczyło pamiątkowe zdjęcie oraz spontaniczne wspólne śpiewy, którym przygrywała na heligonce
pani Aniela Jałowiczor z Jaworzynki.
Można powiedzieć, że kluczowym słowem wernisażu i
spotkania była „transformacja”. Nieuchronnie podlega jej nie
tylko koronka koniakowska ale także strój czy nawet znaczenie statusu twórcy ludowego. Zmiany wpisane są w dzieje
ludzkości i nie da się ich uniknąć. Ważne są jednak właśnie
takie spotkania i rozmowa na ten temat, by nie zmierzać w
niewłaściwym kierunku i wiedzieć, czego bezwzględnie się
trzymać. Wszystkim uczestnikom tego spotkania a także pani
Małgorzacie Kiereś, jego inicjatorce serdecznie dziękujemy.
Oprac. BJ

Wystawa „Szydełkiem i na klockach –
Koniaków i Kraków”
24 lutego w Ośrodku Kultury – Nowa Huta w Krakowie
odbył się wernisaż wystawy „Szydełkiem i na klockach – Koniaków i Kraków”. Wystawa ta jest wynikiem spotkania się
w zeszłym roku z Jadwigą Węgorek z Krakowa, koronczarką klockową na Międzynarodowej Konferencji Koronkowej
w Kozardzie na Węgrzech. Podczas wspólnych warsztatów
koronkarskich Pani Jadwiga zaprosiła nas do Krakowa, by
wspólnie zaprezentować twórczość z koronki koniakowskiej
i krakowskiej.

przedstawia owalne i okrągłe „rózićki” w kolorze białym oraz
kremowym, przykład konfekcji damskiej w postaci kołnierza
oraz jedną z najbardziej archaicznych form jaką jest czepiec.
Większość prac wykonanych jest z nici bawełnianych w rozmiarze 50, ale można podziwiać również prace autorek z
tzw. nici chirurgicznych, wykonanych przez Mariolę Wojtas
i Beatę Legierską. Beata Legierska jest prekursorką nowatorskiego podejścia do koronki koniakowskiej tworząc nietypowe obrazy, tu namalowała heknadlą „Maki Dwa”.
Obok koronek koniakowskich widnieją cieniutkie serwetki z koronki krakowskiej klockowej autorstwa Zofii Dunajczan, Olgii Szerauc, Zofii Siernickiej, Danuty Majewskiej i
Genowefy Nowosad odtworzone na Warsztatach Rękodzieła Artystycznego „Czar nici”. Warsztaty prowadzone są pod
okiem Jadwigi Węgorek od stycznia 2000 roku, w których
dotychczas wzięło udział ok. 200 osób, a rezultaty zaprezentowano na 46 wystawach.
Wystawę można oglądać do 28 marca 2017 roku w Centrum Kultury Nowa Huta w Krakowie. My również wyszliśmy
naprzeciw koronczarkom z Krakowa, zapraszając je do nas.
Wstępnie ustaliliśmy termin na tegoroczne Dni Koronki Koniakowskiej, więc mam nadzieję, że i nasi mieszkańcy będą
mogli podziwiać krakowską twórczość już niedługo.
mgr Lucyna Ligocka - Kohut

„Koronka koniakowska na co dzień”
stypendium Zuzanny Ptak

Zanim udaliśmy się na wernisaż zwiedziliśmy sukiennice
poszukując z powodzeniem naszej koronki koniakowskiej
oraz Podziemia Rynku w Krakowie, by przypomnieć sobie
historię miasta Kraków.
Wystawa prezentująca prace Zuzanny Ptak, Beaty Legierskiej, Marioli Wojtas, Joanny Kawulok, Apolonii Legierskiej,
Anny Krupy, Ireny Rabin, Anastazji Białożyt, Sylwii Kawulok,
Marii Suszki i Bronisławy Fiedor z Koniakowa to przegląd
przepięknych serwet w tradycyjnych kształtach. Ekspozycja
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Zuzanna Ptak z Koniakowa otrzymała stypendium z MKiDN, na zadanie pt.
„Koronka koniakowska na co dzień” w
ramach, którego powstanie wystawa kolekcji ubrań z koronki koniakowskiej.
Koronka koniakowska, jak każda twórczość ewoluuje,
dopasowuje się do potrzeb obecnych czasów i tak oprócz
tradycyjnych serwet, obrusów i czepców, coraz częściej zamawiane są stroje z koronki koniakowskiej.
Interesują się nimi także projektanci mody, czy salony sukien ślubnych. Zauważono jednak, iż niewiele koronczarek
potrafi wykonać tego rodzaju zamówienia, przy zachowaniu
tradycyjnych wzorów, czy sposobu ich łączenia. Realizacja zadania, w trakcie którego od stycznia do czerwca 2017 zostaną wykonane koronkowe kreacje jak suknia ślubna, sukienka
koktajlowa, bluzka, spódnica, woalka, kołnierz oraz krawat,
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Kolędnicy z Leszczyny zaprezentowali na przeglądzie archaiczne kolędowanie w starej izbie składające się ze śpiewu, „powiyńszowania” i krótkich dopowiedzi słownych.
To kolejny ogromny sukces „Męskiej Grupy Sąsiedzkiej”.
Mamy nadzieję na kontynuowanie podróży, w której „Leszczyniocy” szerokiemu gronu zaprezentują to, co tak pięknie
przekazali Im Ojcowie, a co Sami wspaniale pielęgnują.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Do udziału w konkursie Grupę wydelegował Regionalny
Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej, nagradzając tym samym
Kolędników z Leszczyny za zwycięstwo na Godach Żywieckich. Przejazd grupy do Bukowiny Tatrzańskiej możliwy był
dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Istebna.
fot. W. Kubina

wzbogacone o konsultacje z koronczarkami przyczynią się do
poszerzenia wiedzy, praktyki i umiejętności w tej dziedzinie.
Odbędą się 4 spotkania w Koniakowie i w Istebnej, gdzie
zainteresowane koronczarki, szczególnie młode pokolenie
będą mogły poznać sposób wykonania poszczególnych
ubrań powstających w ramach stypendium. W ramach zadania zostaną zorganizowane pokazy i otwarte warsztaty z
koronki koniakowskiej podczas Dni Otwartych Centrum Pasterskiego w Koniakowie, skierowane do dzieci, młodzieży
i pozostałych uczestników imprezy. Całość zostanie zwieńczona wystawą pt. „Koronkowe kreacje” w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Powstałe prace zostaną przekazane
na własność ośrodkowi kultury i będą stanowić ekspozycję
towarzyszącą Największej Koronce Koniakowskiej Świata.
Plan spotkań dla koronczarek:
6 luty godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
21 marca - godz. 14.00 w Centrum Pasterskim w Koniakowie
3 kwiecień – godz. 16.00 siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Koniakowie
23 maj – godz. 14.00 w Centrum Pasterskim w Koniakowie
Zapraszamy wszystkie zainteresowane koronczarki, które nie tylko mogą zasięgnąć porad od Pani Zuzki, ale również
pomogą zaprojektować, czy zaproponować swoje pomysły
na poszczególne kreacje.
Warsztaty z koronki koniakowskiej
1 maj godz. 10.00 – 14.00 w Centrum Pasterskim w Koniakowie podczas Dni Otwartych.
mgr Lucyna Ligocka - Kohut

Leszczyna numer 1 na Konkursie
Grup Kolędniczych!
Grupa kolędnicza z Istebnej Leszczyny w składzie: Władysław Zowada, Michał Zowada, Andrzej Zowada, Tadeusz
Papierzyński, Piotr i Mateusz Zowadowie, Antoni Czepczor i
Jakub Kaczmarzyk, zdobyła I miejsce w Konkursie Grup Kolędniczych, który odbył się w dniach 9-11 lutego 2017 r. w ramach 45. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.
Strona
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Regulamin
XII Międzyszkolnego
Konkursu
Wiedzy o Regionie
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza uczniów
wszystkich szkół w gminie Istebna
do udziału w XII Konkursie Wiedzy
o Regionie. Konkurs odbędzie się
w dniu 27 kwietnia 2017r. o godz.
10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.
• Przebieg konkursu. Konkurs podzielony będzie na 2
etapy:
1. Pisemny test indywidualny z zakresu: geografia terenu (góry, doliny, rzeki, potoki, przysiółki, szlaki turystyczne); przyroda (podstawowe gatunki roślin, drzew, zwierząt,
ptaków), daty powstania miejscowości, daty budowy kościołów, symbolika pieczęci wsi w gminie Istebna; miejsca
i obiekty udostępnione do zwiedzania; ważne postacie,
które znacząco wpłynęły na historię tej ziemi; zwyczaje i
obrzędy obchodzone wśród górali istebniańskich (związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą), osoby
związane z samorządem gminy Istebna oraz współczes-
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ne wydarzenia w gminie (imprezy kulturalno - sportowe);
sztuka ludowa i tradycyjne rzemiosło górali; zespoły i kapele regionalne z Trójwsi, słownik gwarowy. Test składać się
będzie z ok. 15 pytań. Przewidywalny czas trwania testu to
45 minut.
2. Indywidualna Prezentacja tekstu gwarowego - gawędy, pogodki, bajki (nie wiersza!) pozyskanego od najstarszych mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej.
Drużyny z poszczególnych szkół typują dwóch lub więcej
uczestników konkursu do gwarowej prezentacji tradycyjnego podania, legendy, bajki. Każda z tych osób wygłasza indywidualnie tekst gwarowy, dostosowany odpowiednio do
wieku dziecka. Prezentacja powinna trwać od 3 do 5 minut.
Jury oceniać będzie m.in. autentyczność i archaizm gwary,
dobór gawędy odpowiedni do wieku dziecka, ciekawe interpretacje tematu. Szczególnie wysoko oceniane będą
podania, gawędy, pogodki nie utrwalone dotychczas w
zapisach, lecz pozyskane od najstarszych mieszkańców
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
• Postanowienia ogólne
A. Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach regionalnych.
B. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, nagrodę za udział, zaś zwycięzcy (miejsca 1,2,3) nagrody specjalne.
C. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu poczęstunek oraz obiad.
• Zgłoszenia do udziału w konkursie
Zgłoszenia uczestników (4 osoby ze szkoły podstawowej, 8 osób z gimnazjum oraz 4 osoby ze szkoły zawodowej)
przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2017 roku w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej lub telefonicznie - 33 855
62 08; mail: kultura@ug.istebna.pl
Serdecznie zapraszamy!

Matki Teresy z Kalkuty „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do
swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże
Narodzenie. Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak
żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności, jest Boże
Narodzenie”.
W konkursie udział wzięło siedemnaścioro uczestników i
choć główne nagrody były tylko trzy, trudno oprzeć się wrażeniu, że jeśli młodzi ludzie w swym dorosłym życiu nie zapomną o wyznawanych dziś ideałach, to wygrani „będziemy
wszyscy”.
Nagrodzonych „Złotymi Piórami” wykonanymi przez lokalnego artystę kowala Jana Juroszka zostało troje uczniów
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej: Martyna Białożyt,
Teresa Mucha oraz Jan Juroszek.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Jednocześnie pragniemy złożyć podziękowania dla
wspierających przeprowadzenie konkursu pedagogów: Ewy
Czulak, Moniki Michałek, Cecylii Suszki oraz Andrzeja
Suszki.
Patronat medialny i wsparcie logistyczne konkursu Józef
Michałek – Radio Istebna.

Oraz spotkanie z autorem
prof. Danielem Kadłubcem

„Złote pióra”
W sobotę 25 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w
Istebnej nastąpiło uroczyste podsumowanie konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży oraz rozdanie przyznanych
w nim nagród – „Złotych Piór”. Inicjatorką ogłoszenia konkursu, a zarazem główna fundatorką nagród była Karolina
Kaźmierczak – mieszkająca w Stanach Zjednoczonych Polka związana z Radiem Istebna, redaktorka fanpage’u „Świat
Słów”. Konkurs ogłoszony został w grudniu ubiegłego
roku, a ostateczna data nadsyłania prac upłynęła 17 lutego.
Młodzi poeci oraz autorzy prozy mieli za zadanie podjąć
temat świąt Bożego Narodzenia. Pani Karolina nie ukrywała, że liczyła na prace związane z lokalną tradycją tego niezwykłego dla większości z nas okresu w roku. Młodzi literaci poszli jednak w zupełnie inną stronę, poruszając ważne
społecznie i egzystencjonalnie tematy związane z rodziną,
miłością bliźniego, samotnością i życiowym zagubieniem.
W ich krótkich opowiadaniach pobrzmiewa echo słów św.
Marzec 2017
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Teksty nagrodzone w konkursie publikacji tekstów
gwarowych organizowanym przez Karolinę Kaźmierczak,
redaktorkę fanpage’u „Świat słów” przy współpracy z Radiem Istebna

Kóniokowski spómniynia
Wiećiór w Kóniokowie
Spod karćmy U Stolorza ćiuć porskani kóni. To srómbki,
kierymi przijechali gazdowie, coby ugasić spragnióne duśie,
porzóndzić z sómsiodami, dorzóndzić się w handlu, łogwarzić
gazdowski i gminne wiecy. Na łOchodzitej widno nitkym cesty
wyłoranej w hrubej pierzinie śniega, kany lecykiedy przejyżdżio kóń z nakidanym na sanie gnojym, kiery Kónikowianie
wywożiajóm na złorane na jesiyń prziłogi. Na cysorskij ceście
w Kóniokowie bawióm sie dziecka, spuściajóm sie na sónkach,
robiónych skisach, miechach nabitych słómóm... Ze ścitów
chałp przikrytych hrubóm pierzinóm śniega widać ciyniutki
nitki biołego dymu, w chałpach baby i dziywki tak jyny zwijajóm przi robocie. Jedne przyndóm wełnym na kolewrotkach,
śtrykujóm kopyca a rynkawice, drugi rychtujóm wiećierzym,
jeśćie inkśi łodbywajóm w chlywie, tkajóm płótno na krosnach
a w wolniyjśich chwilach heklujóm róźie, róźićki ci aji ćiepce.
Śćmiywo sie pomalućku, w dolinach robi sie cicho...
W łoknach zapolajóm sie światełka, gaździny rozpolajóm
lampki naftowe abo i śćiapy bukowe, przi kierych matki i tacikowie zacinajóm łopowiadać dzieckóm bojtki i łopowieści
ło zaćiarowanych źmijach, noćnicach, zbójnikach, downych
bohatyrach i przigodach z wilkami abo i niedźwiydźiami zo
młodych roków ...
Mlyćno łOdyseja
Krowy podojóne, cielyn naplekane, koćkóm nalote
do halbije, mlyko łocedzóne, do baniek nalote, w studni
schłódzone, ku ceście bańki zaniesione, mlyciorz pojadzie
tóź ich weźnie do mlyciarni na Istebnym. Na wiećierzym
chleba z mlykym pojedzone, zaś rano śiuli uwarzóne, reśta
w gorcach zestawióno, cosi do bańioćka Janowi ze Zogrody
łodlote, dyć majóm Kwiatulym przisuśiónóm, z kiśki śmietónka sebrano, masło w maśnićce zrobione, we forymkach
uformowane, maślónka sloto do gorca, z łomaściónymi śtuchankami na wiećierzym zjedzóno, kiśka łogrzoto na syr, syr
łodcedzóny, drugi mlyko sklagane, bundz wybrany, żyńcica
poslywano do gorćków, tak jyny fukło i uź wypito, serwotka
z pulyntóm a pomyjami świnióm dano. Bundz a syr sprzedany, pinióndze babie do grajcarećka łoddane… Krowy wyjóm, tak jyny źni w chlywie. Zaś trzeja krowićki podoić…
Łochodzito - Góra Matka
Góra Łochodzito - je tam zakopany przełokropny skarb
zbójników... kupa ludzi go hladało, ale nóńść go moźie
jyny tyn - jak pisióm wielebny ks. Emanuel Grim w swoich
wierśiach - co mo ćiste serce...
Na tych kamiynistych kónskach my tam pasli krowy, kosili łotawym i zboźi kosóm, toćiali, płostkowali, ukłodali do
łostrewek, zwoziali siano kóniami, abo i znosiali w dzichtach,
ći brali całe łostrewki ze sianym na pleca i heja do stodoły!
Zbiyrali borówki, łostrzyńźlice, hybali kamiynie na grómadnice, chytali skiby rynkami, bo sie przewracały... Rzykali do
Pani Gór... Nasi tacikowie i łocowie, nasi sómsiedzi, korcowali
strómy i krzoki, wyłorowali cesty. Nasi przodkowie tu paśli
łowce, muzykowali, zbójowali. My Kóniokowanie znómy
tóm górym łod dziecka... To ni ma góra ćiarownic, to je Góra
Matka... Ale jakosi magija w nij je...
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Jako zrozumieć tóm gwarym - Porada dlo młodych i
tych ze światu...
Jak ganc nie trufieś ło ćim tu rzóndzimy, tóź isto musiś do
Kóniokowa przijechać na dłóźij, a naućić się heklować z naśimi babami. Heknadlym Ci zrobi łoto abo Jano ze Zogrody,
abo jak uź tak, tóź aji Palko łod Spodchlywianki. Nasie baby
łokropnie rade przi heklowaniu gwarzić w tutejśij gwarze ( a
nejbarźij ło chłopach), tóź sie hónym naućiś...a uź bejeś wśiecko wiedziała ...
Gazdowski dumania …
W lecie, na jesiyń, aji w zimie, jesi moś gazdówkym, toź
trza wstać wciaśnij, poroz jako kohót zacino pioć. Krowy
podoić, wygnać, przemykać, napaść, skludzić, podkidać, pościelić, wykidać, na gnojarni rozkidać, napioić, bykowi ukosić
na potoku, w dzichcie prziniyść, siana schynóć, za jaśle dać,
pulyntym uwarzić, drobnioki uśtuchać, liści nazbiyrać, ćwiklym skrójźiać, źrani świnióm narychtować, do halbije wloć,
kuróm zasuć, wajca wybrać (jedno tam aji moźieś, jak baba
nie widzi, wypić na miyjscu) ... i uź moś ćias coby cosi dychnóć a chycić sie struganio źierdzi na łostrewki...
Dzieproch podojił, połodbywoł. Cosi pośniodómy. I trza
porzez narychtować a chytać sie struganio. Dyć uź widno…
Źierdzi uź móm cosi nastrugane na łostrewki, jeście mi trzeja
zrobić zorymbym w zogrodzie tóź fórt strugóm ...
Móm strugacóm stolicym jeście po świyntej pamiynci tacikowi z Legierów. Na dej im tam Boźie niebo. Tak jóm
przismyćim do izby łoto jak uź tak beje barźij przikurzóne,
a porzez narychtujym łostry, tóź ty śćieblićki tak yny bedóm
furgać. Po roz beje forymno fura nastrugano…
Wziyno mie na dumania ... ło gazdówce. Nie wiym ci sie
to gazdowani jeście łopłaco ? Co ło tym myślicie ?
Andrzej Suszka

Dwie Jadwiśki
(06.02.2017)

Pośły dwie Jadwiśki na przechadzkym do Boga
ale isto to nie była lachko dlo nich droga.
Zanim wyśły długo łopowiadały
ło tym jak to skromne zici z sercym pokochały.
Jako to krowy paść na Łochodziej musiały
albo całymi dniami ziymnioki w polu kopały.
Wspóminały swojich umrzytych i ich bytowani,
a teź rozmyślały jaki to bedzie, to umiyrani.
Jo tak siedziałach z nimi i dziwałach sie na Jadwiśki,
widzialach łoci miłości i zrobione ich róncićki.
Dziśka moja babcinka przyśła wziónść pod rynkym Ciotkym
z Burule,
idom se spacerkym łod Siarculi aś do Pietrule.
Zawrzyłach łoci, łzy mi do nich przyśły,
ale ni ma co wydziwać bo postrodóm zmysły.
Naroz uś ich ni ma.
Mgła zakryła Bukowinym, Jadwiśki mi zmizły.
Pón Bóciek mi woło:”Une uś przy Moim piecu sie ucisły.
Siedzóm i zaziyrajóm na Bukowinkym i swoje dómećki,
ale teraz musióm krzóntać niebiański izbećki.”
Pamięci mojej babci i jej przyjaciółki.
Faustyna Pressel

Nasza Trójwieœ

Marzec 2017

27 MAJA
2017

GODZ. 19:00
Bilety do
nabycia
w GOK
Istebna
Cena biletu 60 zł
Dzieci do lat 13
30 zł
Organizator:

ś

6 kwietnia 2017, godz. 16.00

Marzec 2017

Nasza Trójwieœ

ROZKŁAD ZAJĘĆ NASH FITNESS
CLUB W JAWORZYNCE
PONIEDZIAŁEK
16.00 – AEROBIC – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej na Zaolziu
18.00 – AEROBIC TBC
Dynamiczne ćwiczenia aerobowe. Działamy na całe ciało z użyciem hantli, gum, piłek z obciążeniem, dużych piłek i stepów
WTOREK
17.45 – PILATES
Zajęcia dla każdego, szczególnie dla osób z problemami kręgosłupa. Ćwiczenia rozciągające nie obciążające stawów.
19.00 – TABATA
Trening interwałowy, bardzo dynamiczne zajęcia mające na celu
poprawę wydolności naszego organizmu.
ŚRODA
9.00 – AEROBIC DLA KAŻDEGO
19.00 - AEROBIC
CZWARTEK
17.00 - YOGA
18.00 - AEROBIC – Zajęcia prowadzone na trampolinach
PIĄTEK
16.30 – MODELUJEMY
Ćwiczenia na mięśnie brzucha, nóg i pleców.
WEJŚCIE Z KARNETEM – 10 ZŁ.
WEJŚCIE BEZ KARNETU – 15 ZŁ.
kontakt: 501 509 047
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IMPREZ
2015
04.01. –KALENDARZ
Noworoczny
Koncert Charytatywny
i–
pastorałek
Sto4-25.01. – Zimowa
Impreza Beskidzkiej
5 i Radiakolęd
ZET
Kompleks
warzyszenia
„Dobrze,
że
Jesteś”
–
kościół
pw.
Św.
Bartłomieja
Apostebna Zagroń
stoła w Koniakowie
STYCZEŃ:
5.01. – II Finał
o Puchar Prezesa Zagronia;
Kompleks Istebna Zagroń
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
04.01.
–
Noworoczny
Koncert
Charytatywny
kolęd
i pastorałek
0.01. – Spotkanie
wdzieci;
Istebnej
–i animacje
remiza
OSP
18.01. –Opłatkowe
FIKU-MIKU - ISeniorów
Niedziela dla
gry
dla Stonajwarzyszenia
„Dobrze,
że
Jesteś”
–
kościół
pw.
Św.
Bartłomieja
Apomłodszych;
KompleksSeniorów
Istebna Zagroń
1.01. – Spotkanie
Opłatkowe
w Jaworzynce– remiza OSP
stoła w Koniakowie
24-25.01.
– Zimowa Seniorów
Impreza Beskidzkiej
5 i Radia–ZET
– Kompleks
2.01. - Spotkanie
w Koniakowie
remiza
OSP
11.01. Opłatkowe
–Zagroń
Turniej Siatkówki
„O Puchar
Wójta Gminy Istebna”
Istebna
1.01. – karnawałowy
bal przebierańców
dla dzieci
Gimnazjum
18.01. ––IIFIKU-MIKU
- I Niedziela
dla dzieci;
gry i –
animacje
naj25.01.
Finał o Puchar
Prezesa Zagronia;
Kompleks
Istebnadla
Zagroń
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
stebna, org. 20.01.
VIDES–(www.vides.pl)
Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
24-25.01.
Impreza
Beskidzkiej
5Jaworzynce–
i Radia
ZET –remiza
Kompleks
1.01. – Bal Góralski
w– Zimowa
Koniakowie
– Karczma
Pod
Ochodzitą
– Sto21.01.
– Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów w
OSP
Istebna
Zagroń
22.01.Ochodzitą”
- Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
warzyszenie „Pod
25.01. ––IIkarnawałowy
Finał o Pucharbal
Prezesa
Zagronia; Kompleks
Istebna
Zagroń
31.01.
przebierańców
dla dzieci
– Gimnazjum
3, 10, 17 i 31.01.
- Spotkanie
Szusowanie
z Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
20.01.
–
Opłatkowe
Seniorów
w
Istebnej
–
remiza
OSP
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
7 i 21.01. –31.01.
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
–
GOK
Istebna
21.01.
–– Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w
Jaworzynce–
remiza
OSP
Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto22.01.
Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów
w
Koniakowie
–
remiza
OSP
o 31.03. - Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
MARZEC
31.01.
–
karnawałowy
bal
przebierańców
dla
dzieci
–
Gimnazjum
o 28.02. – Wystawa
– grupaz Dj-em;
obrzędowa
z Beskidu
Ślą03, 10, 17 i„Mikołaje
31.01. - Szusowanie
Kompleks
Istebna Zagroń
Istebna,
org.– VIDES
(www.vides.pl)
07
i 21.01.
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
– GOK Istebna
02.03.
– „W
moji zogródce”
spotkanie
miłośników
ogrodkiego” – Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-

KALENDARZ IMPREZ 2017

do 31.03.i -sadownictwa;
Wystawa koronki koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
nictwa
Gminny Ośrodek
Kultury,
Promowarzyszenie
„Pod
Ochodzitą”
do
28.02.
–
Wystawa
„Mikołaje
–
grupa
obrzędowa
z
Beskidu
Ślącji,
Informacji
Turystycznej
Publiczna
w Zagroń
Isteb03, 10,
17 i 31.01.
- Szusowanie
Dj-em; Kompleks
Istebna
LUTY: nai zBiblioteka
skiego”
–
Muzeum
Regionalne
Grapie
w
Jaworzynce
nej;
godz. 16:00
07 i 21.01.
– Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
1.02. – Zimowe
Zawody
Furmanów
– Istebna Zaolzie
03
- 04.03.
- Eliminacje
Mistrzostw
Polski Amatorów
w
do 31.03.
- Wystawa
koronki koniakowskiej
autorstwa
Marioli Wojtas
LUTY:
do
28.02.
–
Wystawa
„Mikołaje
– Ośrodek
grupa obrzędowa
z Beskidu
ŚląSlalomie
i Slalomie
Gigancie;
Narciarski
Złoty Groń
1.02. - I Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
01.02.
Zawody
– Istebna
Zaolzie
skiego”––-Zimowe
Muzeum
Regionalne
na Grapie
w Jaworzynce
05.03.
III Paintballowy
Dzień
Kobiet
- Base
CampBrucIsteb8.02. – 40. Międzynarodowy
BiegFurmanów
Narciarski
„O
Istebniański
01.02.
I
Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna pod
Zagroń
na - Zgłoszenia
indywidualne oraz kilkuosobowe
nr tel:
k” – trasy biegowe
Kubalonka
08.02. – 40. MiędzynarodowyLUTY:
Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc661 794 lub
na FB.Koniakowskiej (co druga środa) –
4 i 18.02. –888
Warsztaty
Koronki
lik”
– trasy biegowe
Kubalonka
30.04.
Wystawa
„Pisanki
, kraszanki…”kolekcja
01.02.
––Zimowe
Zawody
Furmanów
– Istebna
Zaolzie
04
i 18.02.
– Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
(co druga środa) –
GOK Istebna 10.03.
01.02.
- I Miłoś
Rodzinny
Puchar
Zagronia; Kompleks
Zagroń
Bożeny
- sala
w Gminnym
OśrodkuIstebna
Kultury,
PromoGOK
Istebna
7 i 14.02. - cji,
Szusowanie
z
Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
08.02.
–
40.
Międzynarodowy
Bieg
Narciarski
„O
Istebniański
BrucTurystycznej
i Bibliotece
Publicznej
w Istebnej;
07 iInformacji
14.02. - Szusowanie
z Dj-em;
Kompleks
Istebna Zagroń
5.02. - Slalom
dla
zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
lik”
–
trasy
biegowe
Kubalonka
wernisaż
godz.dla
16:30
15.02. - Slalom
zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
04 i 18.02.
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
druga
środa)
2.02. - FIKU-MIKU
- Dzień
II–Niedziela
dla
dzieci;
gry i gry
animacje
dla
22.02.
- –FIKU-MIKU
- II Niedziela
dla
dzieci;
i(co
animacje
dlanajnaj-–
11.03.
Kobiet
i Gala
Konkursu
Oryginalnej
KoGOK
Istebna
młodszych; Kompleks
Istebna
Zagroń
młodszych;
Kompleks
Istebna Zagroń
biety
Śląska
Cieszyńskiego
2016
– Hotel
Złoty Groń; godz.
07 31.03.
i 14.02.- Wystawa
- Szusowanie
z Dj-em;
Kompleks
Istebna Zagroń
do
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
o 31.03. - Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
18.00
15.02.
- Slalom
dla zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
do
28.02.
–
Wystawa
„Mikołaje
–
grupa
obrzędowa
z
Beskidu
Ślą19.03.
„Namioty
- dzieci;
wykładgry- Gminny
Ośrodek
o 28.02. – Wystawa
„Mikołaje
– grupa dla
obrzędowa
Beskidu
22.02. --FIKU-MIKU
- Wyklętych”
II Niedziela
i zanimacje
dlaŚląnajskiego”
–
Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
Kultury,
Promocji,
Turystycznej
i Biblioteka Pubmłodszych;
KompleksInformacji
Istebna
Zagroń
kiego” – Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w Jaworzynce
liczna
w Istebnej;
17:30
do 31.03.
- Wystawagodz.
koronki
koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02.
– Wystawa monografii
„Mikołaje – grupa
obrzędowa
z Beskidu
Ślą22.03.
- Promocja
„Płyniesz
Olzo”
oraz spotskiego”
–
Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
kanie z jej redaktorem prof. Danielem Kadłubcem - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 16.00
26.03. – III Turniej tenisa stołowego; Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Istebnej godz. 14:00
31.03. – Wielkanocne warsztaty artystyczne; zajęcia odpłatne; sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej; godz. 16:00
stale - WystawaKALENDARZ
Największej Koronki
Koniakowskiej
IMPREZ
2015
Świata – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej
STYCZEŃ:w Istebnej

trona

04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Stowarzyszenia „Dobrze,
że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja ApoKWIECIEŃ
stoła w Koniakowie
Turniej Siatkówki
„O Puchar Wójta
Gminy Istebna”
06.04. – „W 11.01.
moji–zogródce”
spotkanie
miłośników
ogrodni18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla najctwa i sadownictwa;
Gminny
Ośrodek
Kultury,
Promocji,
Informłodszych; Kompleks Istebna Zagroń
macji Turystycznej
i Biblioteka
Publiczna
w Istebnej;
godz.
16:00
24-25.01.
– Zimowa Impreza
Beskidzkiej
5 i Radia ZET
– Kompleks
Istebna ZagrońDroga Krzyżowa; ghodz. 19:00 Msza
Strona - Ekstremalna
07.04.
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
Św. w kościele
w –Istebnej;
po mszySeniorów
wyjście;
TRASA:
Istebna
20.01.
Spotkanie Opłatkowe
w Istebnej
– remiza
OSP
21.01. – Spotkanie
Opłatkowe
Seniorów w Jaworzynce–
remiza
OSP
Centrum - Szymcze
- Jasnowice
- Jaworzynka
Trzycatek
- Za22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
Strona - Koczy
pasieki
Zamek
Tyniok
Karolówka
Stecówka
Ku31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum
balonka - Kiczory
Dupne
- Sałasz - Istebna Centrum
Istebna,-org.
VIDES (www.vides.pl)
– Bal Góralski
w Koniakowie
– Karczma
Pod Ochodzitą
– Sto23.04. – 7531.01.
Rocznica
Śmierci
Jerzego
Probosza
i Pawła
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
Gazurka; Lesny
Ośrodek
Edukacji
Ekologicznej
w
Istebnej;
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
godz. 15.00; 07
org.
Krzysztof
Kiereś
i 21.01.
– Warsztaty
Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03.Koszykówki
- Wystawa koronki „
koniakowskiej
Marioli Wojtas
23.04. – III Turniej
O Pucharautorstwa
Przewodnicządo 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślącego Rady Gminy
Istebna”
Gimnazjum
Jana Pawła II w
skiego” – Muzeum
Regionalne
na Grapieim.
w Jaworzynce

18

18

18

Istebnej; godz. 12:00
LUTY:– Szkoła Podstawowa
27.04. - Konkurs Wiedzy o Regionie
01.02.
–
Zimowe
Zawody
Furmanów
– Istebna Zaolzie
Nr. 1 w Jaworzynce; godz. 10.00
Strona

20

01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” – 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-

ZAJęCIA STAłE
organizowane w gminie Istebna

„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
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 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

Ośrodku Kultury w Istebnej

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
ZAJęCIA 506
STAłE
(tel. kontaktowy
444 211)
organizowane
w
gminie
znów w Ośrodku EdukacjiIstebna
Ekologicznej w Isteb
na Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dla dzieci i młodz
ZAJęCIA
STAłE
Autorska Szkółka
Malarska
Iwony
Konarzewskiej
odbywają się pod patronatem:
organizowane
w444
gminie
Istebna
(tel. kontaktowy 506
211)
1. Urzędu
Gminy
w- Istebnej:
28.04. - Warsztaty
artystyczne
kwiaty
z bibuły;
zajęcia
znów w Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
w Istebnej
odpłatne;
Gminny
Ośrodek
Kultury,
Promocji,
Informacji
Tuw
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
Dzielcu.Malarska
BezpłatneIwony
zajęcia
dla dzieci i młodzieży
AutorskanaSzkółka
Konarzewskiej
rystycznej
i
Biblioteka
Publiczna
w
Istebnej;
godz.
16:00
odbywają
się pod
patronatem:
poniedziałek
– 14.00
–506
17.00
(tel. kontaktowy
444 211)
29.04. - 1.
IVUrzędu
Rajd Rupienki
- więcej na www.rajdrupienka.
Gminy
w
Istebnej:
2.
Nadleśnictwa
Wisła:
znów w Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej w Istebnej
wix.com/rajd
w
LeśnymnaOśrodku
Edukacji
Ekologicznej
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dla dzieci i młodzieży
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
30.04. - Noc Muzeum
Muzeum Malarstwa Jana Wałacha
poniedziałek
– 14.00się
–w
17.00
odbywają
pod patronatem:
/ Karczma
„Po Zbóju”
w Istebnej
Andziołówce;
wtorek,
środa,
piątek
– 14.00
– 17.00 godz. 19.00
2.
Nadleśnictwa
Wisła:
1. Urzędu
Gminy w Istebnej:
do
30.04.Wystawa
„Pisanki,
kraszanki…”kolekcja
3.
Gminnego
Ośrodka
w Istebnej: Bożew
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
w Leśnym
Leśnym
Ośrodku
EdukacjiKultury
Ekologicznej
ny
Miłoś
sala
w
Gminnym
Ośrodku
Kultury,
wtorek,
środa,–piątek
14.00 – 17.00
w
Gminnym
Przedszkolu
w Istebnej Promocji, Inforponiedziałek
14.00
–– 17.00
macji
Turystycznej
i
Bibliotece
Publicznej
3.
Kultury w Istebnej: w Istebnej
2. Gminnego
Nadleśnictwa
środa
–Wystawa
9.30Ośrodka
–Wisła:
11.00
stale
Największej
Koronki Koniakowskiej
w
Przedszkolu
w Istebnej
w Gminnym
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
w
Szkole
Podstawowej
nr1
w
Jaworzynce
Świata
–
sala
w
Gminnym
Ośrodku
Kultury, Promocji, Inforśroda
– 9.30
– 11.00
wtorek,
środa,
piątek – 14.00 – 17.00
macji
Turystycznej
i
Bibliotece
Publicznej
w Istebnej
czwartek12.30
–
14.00
w
Podstawowej
nr1 w Jaworzynce
3. Szkole
Gminnego
Ośrodka Kultury
w Istebnej:
w
Szkole12.30
Podstawowej
nr 1 w Koniakowie
czwartek– 14.00 w Istebnej
w Gminnym
Przedszkolu
w
Szkole
Podstawowej
nr
1
w
Koniakowie
stałe w
Gminie Istebna
piątek
12:00
– 13:30
środaZajęcia
– 9.30
– 11.00

piątek
12:00
– 13:30 nr1 w Jaworzynce
w Szkole
Podstawowej
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
czwartek-WARSZTATY
12.30 – 14.00KORONKI
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący:
Wojtas
w Szkole Prowadzący:
Podstawowej
nr 1Mariola
w Koniakowie
Mariola
Wojtas
KONIAKOWSKIEJ
DLA
DZIECI
piątek 12:00
–godz.
13:30
w
16.00
- 18.00
(cośrodę
drugą
środę miesiąca)
wProwadzący:
godz.
16.00
-Mariola
18.00
(co
drugą
miesiąca)
Wojtas
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Istebnej
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
Miejsce:
SP
2
Koniaków
Rastoka
WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ w Istebnej
Termin:
21
styczeń,
4 luty,
18 luty.
Termin:
10
marzec,
24
marzec,
14
Mariola
Wojtas
Termin:Prowadzący:
21
styczeń,
4 luty,
18kwiecień,
luty. 28 kwiecień
w godz. 16.00
- BOXING
18.00 (co drugą środę miesiąca)
KARATE,
KICK-KARATE
ZAJĘCIA
KARATE,
KICKBOXING
Miejsce:
Ośrodek
Kultury
Zajęcia
wGminny
Szkole
Podstawowej
nr 1wwIstebnej
Istebnej
Karate
Oyama,
Klub
karate Mawashi.nr 1 w Istebnej
Termin: 21
styczeń,
4
18 luty.
Zajęcia
wluty,
Szkole
Podstawowej
DZIECI
– piątki,
godz.
17:30
Miejsce:
Szkołagodz.
Podstawowa
nr 1 w ISTEBNEJ,
DOROŚLI
–KICKpiątki
18:3017:30
DZIECI
–550
piątki,
godz.
KARATE,
BOXING
Istebna
Kontakt: Zajęcia
505 128w906
Podstawowej
nr 1przez
w Istebnej
piątki
godz.
18:30
(wejście naDOROŚLI
treningSzkole
od–strony
płacy
zabaw
małą salę.)
DZIECI
–
piątki,
godz.
17:30
JUDO
Kontakt:
505
128 906
Termin: każdy
piątek
godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa zaDOROŚLI
–wpiątki
18:30
Zajęcia
Gimnazjum
im.
Jana Pawła II w Istebnej
awansowana.
Kontakt:
tel.godz.
505 128
906
Kontakt: 505PONIEDZIAŁKI
128
906
JUDO
I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt:
507
861
ZAJĘCIA
JUDO
Zajęcia
w143
Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Isteb
JUDO
Miejsce:
Gimnazjum
im.
Jana
Pawła
II IIww
Istebnej
Zajęcia
w
Gimnazjum
im.
Jana
Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODYPawła
godz.
16:40
Elba Szkoła
Języków
Termin:
każde
wtorki
i Obcych
piątki
w16:40
godz. od 16:30 do
Publikacje
dostępne
w
Gminnym
PONIEDZIAŁKI
I
ŚRODY
godz.
Kontakt:
507
143 861w Istebnej (Dzielec)
Kursy językowe
dla507
dzieci
i dorosłych
18:00
Ośrodku
Kultury
w 143
Istebnej
Kontakt:
861
i Koniakowie
(OPP),
(język
angielski,
hiszpań„Historia
koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś niemiecki,
– 35 zł
Kontakt:
tel. 697
870 497,
judoistebna@gmail.com
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
ski
i
francuski).
Zajęcia
dla
dzieci
w
małych
grupach
dwa
Elba
Szkoła
Języków
Obcych
„Z
ich krwi
i ciepień nasza
wolność” Krzysztof
Kiereś, Jerzy
Klistała,
2011,
– 10 zł
razy
w
tygodniu
po
60
minut.
Zapisy
pod
numerem
VIDESowe
Oratorium
dla
dzieciIstebnej
– tel. (Dziele
Kursy
językowe
dla
dzieci
i Kiereś,
dorosłych
Kursy
językowe
dla dzieci
iKrzysztof
dorosłych
w
Istebnej
„Od
Baraniej
Góry po Monte
Casino,
2012
– 20 zł w(Dzielec)
„Serce
Górala
i
Groń”
piórem
Jana
Probosza
–
15
zł
607
467
586,
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła
Języków
Obii Koniakowie
(OPP),
(językzł angielski,
niemiecki,
hiszpańświetlica
Koniakowie
(OPP),
angielski,
niemiecki,
hiszpa
„Serce
Górala i Groń” płyta
CD – 10(język
cych
zaprasza!
ski i francuski).
Zajęcia
dla dziecigry
w małych
dwa
Warsztaty
tematyczne,
i zabawy,
program
wyski i francuski).
Zajęcia
dla dzieci
w grupach
małych
grupach
dw
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
chowawczy
ZAJęCIA
STAłE
razy467
w
tygodniu
po 609:00minut.
Zapisy
pod Obnumerem te
586,
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła
Języków
w 607
każdą
sobotę
w godzinach
12:00
(prócz
Świąt)
organizowane
w
gminie
Istebna
Nasza
Trójwieœ
Styczeń
2015
607 zaprasza!
467im.
586,
cych
Gimnajzum
Janawww.elbasjo.pl.
Pawła II w Istebnej Elba Szkoła Języków Ob
Kontakt:
tel.
502
244
896
cych
zaprasza!
Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej

Elba Szkoła Języków Obcych

(tel. kontaktowy 506 444 211)
Styczeń 2015
SZKÓŁKA
znów
w Ośrodku MALARSKA
Edukacji Ekologicznej w Istebnej
naIWONY
Dzielcu. Bezpłatne
zajęcia dla dzieci i młodzieży
KONARZEWSKIEJ
Styczeń
odbywają
się pod patronatem:
Poniedziałek
, godz. 14.00 – 17.00, Ośrodek Eduka1. Urzędu Gminy w Istebnej:
cjiLeśnym
Ekologicznej
w
Ośrodku Edukacji Ekologicznej
Wtorek, godz.
9.00
– 10.30 Przedszkole przy Zespole Szkół
poniedziałek
– 14.00
– 17.00
2.
Nadleśnictwa Wisła:
Podstawowych
w Istebnej
w
Leśnym
Ośrodku Edukacji
Ekologicznej
godz.
14.00-16.00
Ośrodek
Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
Środa,
godz.
14.00
–
16.00
Ośrodek
Edukacji Ekologicznej
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
Czwartek,
godz. 12.30
– 14.00 SP1 Jaworzynka
w
Gminnym Przedszkolu
w Istebnej
środa
– 9.30
– 11.00
Piątek,
godz.
11.30 – 14.00 SP1 Koniaków
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
Marzec 2017
piątek 12:00 – 13:30

Nasza Trójwieœ

Nasza Trójwieœ

Nasza Trójwieœ

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

l
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Kolejny „Bieg O Istebniański Bruclik”
przeszedł do historii
5 lutego na Kubalonce
odbyła się kolejna, już 42.
edycja biegu narciarskiego „O
Istebniański Bruclik”. . To już
trzeci rok z rzędu „Istebniański
Bruclik” wygrywa zawodnik z
Trójwsi. W tym roku zdobył go
Mikołaj Michałek zawodnik
MKS Istebna.
W mglisty niedzielny ranek na Kubalonkę zjeżdżali się
zawodnicy i zawodniczki z całej Polski (Warszawa, Wrocław,
Śrem woj. wielkopolskie)oraz pobliskich przygranicznych
miejscowości, by zgłosić swój udział w 42. biegu narciarskim
„O Istebniański Bruclik”. W imprezie wzięli udział miłośnicy,
pasjonaci, amatorzy i zawodnicy w kategoriach od juniora
po seniora.
Łącznie wystartowało 210 uczestników. Szczególną radość sprawiła wysoka frekwencja wśród dzieci i młodzieży.
W kategoriach szkół podstawowych i gimnazjum wystartowało łącznie 119 zawodników i zawodniczek.
Na dystansach 5 km, 10 km i 15 km rywalizowali dorośli
zawodnicy, a wśród nich 25 kobiet. Najszybszą w kategoriach
kobiecych okazała się być Eliza Rucka z MKS Istebna, która
pokonała swoje rywalki w wieku między 17., a 25 rokiem życia. Zaś w kategorii kobiecych weteranek naszego biegu najlepszą była Barbara Byrtus z Istebnej (Team na Biegówkach).
W najstarszych kategoriach mężczyzn, którzy mieli do
pokonania 5 km. pętle najszybszym był Zbigniew Radomski z Bielska- Białej. W rywalizacji na 10 km najlepszy wynik
uzyskał Piotr Michałek z Jaworzynki (Team na Biegówkach).
Marzec 2017

Nasza Trójwieœ

W biegu głównym, czyli tym najdłuższym, gdzie do pokonania były 3 okrążenia po 5 km., najlepszy czas (niespełna
43 minuty) wywalczył Mikołaj Michałek z Jaworzynki, zawodnik MKS Istebna. O prawie 2 minuty wyprzedził on Wojciecha Fojcika z NKS Trójwieś Beskidzka, który zwyciężył w
swojej kategorii wiekowej.
Ceremonii wręczenia nagród dokonali włodarze naszej
gminy: Wójt Gminy Istebna, Henryk Gazurek, Zastępca Wójta, Józef Polok, który był również jednym z sędziów biegu,
Przewodniczący Rady Gminy, Artur Szmek oraz Zastępca
Przewodniczącego, Stanisław Legierski, którzy przypatrywali
się zawodom na trasach. Za zajęcia miejsc na podium w każdej kategorii wiekowej zawodnicy i zawodniczki otrzymywali
szklany puchar, dyplom i nagrody rzeczowe. Wśród nich akcesoria marki „Viking” i T-shirty marki „Ździorby” ufundowane
przez sklep sportowy UPHILL Sport w Jaworzynce Krzyżowej,
upominki z „Galerii Pod Aniołem” . Każdy nagrodzony otrzymał także pamiątkowy kubek z logiem biegu, które ufundował Kompleks Wypoczynkowy „JANO” z Jaworzynki. W kategoriach kobiecych nagrody za zajęcia I miejsca oraz za zajęcia
I miejsc w biegu na 15 km. mężczyzn nagrody ufundowały
firmy DREWNOSTYL i DREWNOPARK ze Skoczowa.

W trakcie oczekiwań na dekoracje dorosłych nasi konferansjerzy przeprowadzili wśród publiczności quiz o tematyce narciarskiej. Nagrody w quizie ufundował skipol.pl oraz
marka Fischer.
Bieg o Bruclik jest imprezą pełną tradycji. W góralski klimat wprowadzali nas konferansjerzy- Aneta Legierska i Tadeusz Papierzyński, który ubrani w stroje regionalne komentowali wszystko co się dzieje na trasach lub co się będzie działo.
Nie zabrakło tradycyjnej muzyki na góralską nutę, a przygrywali nam tym razem młodzi muzykanci z kapeli „Posłuchej”.
Strona
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Od samego rana działo prężnie Biuro Zawodów, a pracowali w nim: Ela, Ewa,Basia, Staszek i Arek, którzy prowadzili
zapisy, wydawali numery startowe i udzielali podstawowych
informacji o zawodach. Na mecie krzątały się Daria, Zuzia i Renia, by w zamian za oddany numer startowy wręczyć pamiątkowy medal oraz bloczek na posiłek i herbatę, który wydawały Ania i Wiola, dbając tym samym, by żaden z zawodników
nie poszedł do domu głodny. Za porządek i bezpieczeństwo
odpowiedzialni byli strażacy z OSP Koniaków Centrum, zaś za
porządek wokół stadionu pracownicy GOKu: Genek i Michał.
Nad sprawami technicznymi czuwał Paweł Cieślar. Sędzią
Głównym zawodów był Jacek Suszka, a Delegatem Technicznym Adam Cieślar, którzy razem z załogą sędziowską
sprawnie przeprowadzili tegoroczne zawody. Opracowaniem
wyników jak zwykle zajmował się Jacek Kohut - Sekretarz Zawodów. Całej ekipie z serca dziękuję, bo bez ich pomocy i zaangażowania organizacja Biegu byłaby niemożliwa.
Na koniec pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Sponsorom tegorocznej imprezy:
1. Firma Drewnostyl ze Skoczowa, Adam Matuszny
2. Firma Drewnopark ze Skoczowa, Sebastian Tomica
3. Budowa obiektów drogowych inż.Józef Noga
4. Tartacznictwo S.C. Kawulok Andrzej, Kawulok Stanisław, Zawada Walerian z Istebnej
5. Biuro Usług Budowlanych Gerard Miczko z Wisły
6. Biuro Rachunkowe BEMA z Istebnej
7. Eko Skład Glinianne z Istebnej, Robert Rucki, Wojciech Kobel
8. Kompleks wypoczynkowy „Jano” w Jaworzynce,
Ewa Macoszek, Eugeniusz Dragon
9. Sklep sportowy Uphill Sport na Krzyżówce.
10. Firma „Olzianka”, Józef Waszut z Istebnej
11. „Halifax”- Galeria Pod Aniołem w Istebnej
Dzięki Waszemu wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu Organizatorom przyczyniliście się Państwo do rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych naszego regionu. Dziękujemy!
Mamy cichą nadzieję, że z roku na rok zawodników startujących w „Brucliku” będzie przybywało, a biegi narciarskie
w regionie będą stawały się sportem coraz bardziej popularnym we wszystkich grupach wiekowych.
Do zobaczenia w przyszłym roku na Kubalonce!
Karina Czyż

SPONSORZY 42. BIEGU „O ISTEBNIAŃSKI BRUCLIK”

DZIĘKU JEMY
Strona
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Wyniki
Kategoria: Dziewczęta - do klasy II 2008 i młodsze
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwisko i Imię
Gazur Martyna
Kliś Paulina
Brączek Teresa
Pyszkova Maja
Michałek Hanna
Słobodzian Julia
Gorzołka Maria
Wacławkova Eva
Łazarczyk Aleksandra
Malina Dominika
Rożenkova Zoja
Kobielusz Marta
Mojeścik Joanna
Zdziechowska Helena
Cieślar Klara
Jachymek Gabriela

Miejscowość
NKS Trójwieś Beskidzka
MKS Istebna
NKS Trójwieś Beskidzka
TJ Dolni Lomna
Istebna
Cieszyn
Jaworzynka
TJ Dolni Lomna
Istebna
Gilowice
TJ Dolni Lomna
Istebna
Istebna
Śrem
Przezchlebie
Kozy

Wynik
0:01:26.00
0:01:43.90
0:01:44.60
0:02:06.70
0:02:07.90
0:02:09.10
0:02:15.00
0:02:19.90
0:02:36.60
0:02:40.90
0:02:41.90
0:02:46.20
0:02:57.70
0:03:10.30
0:03:24.70
0:03:26.50

Kategoria: Dziewczęta - Klasa III - IV Rocznik 2006 - 2007
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwisko i Imię
Wantulok Laura
Piechaczkova Nina
Haratyk Kamila
Tomanek Ema
Zawada Elżbieta
Rucka Julia
Bury Patrycja
Cieślar Anna
Kantorova Justyna
Pawlik Anna
Pyszko Ester
Tylova Agata
Wacławkova Walentyna
Juroszek Karolina
Probosz Kamila

Miejscowość
WSS Wisła
Ski Mosty
WSS Wisła
TJ Dolni Lomna
MKS Istebna
MKS Istebna
MKS Istebna
Przeschlebie
TJ Dolni Lomna
LKS Klomczok
TJ Dolni Lomna
SK Universe
TJ Dolni Lomna
NKS Trójwieś Beskidzka
NKS Trójwieś Beskidzka

Wynik
0:02:45,80
0:02:58,20
0:02:59,80
0:03:00,40
0:03:08,20
0:03:20,00
0:03:30,80
0:03:44,50
0:03:46,60
0:03:47,70
0:03:54,10
0:04:04,60
0:04:16,60
0:04:34,30
DNF

Kategoria: Dziewczęta - Klasa V-VI Rocznik 2004 - 2005
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwisko i Imię
Byrtus Sylwia
Jałowiczor Jolanta
Probosz Anna
Kobielusz Anna
Idziniak Kamila
Sroka Oliwia
Kawulokova Teresa
Michałek Martyna
Zawada Natalia
Legierska Martyna
Kohut Karina
Małyjurek Zofia
Milerska Anna
Krężelok Oliwia
Kubies Emilia
Korzonek Martyna
Czech Julia
Kupczewska Wioleta
Piwko Dominika

Miejscowość
Ski Mosty
NKS Istebna
MKS Istebna
MKS Istebna
NKS Istebna
NKS Trójwieś Beskidzka
TJ Dolni Lomna
NKS Istebna
Istebna
NKS Trójwieś Beskidzka
NKS Trójwieś Beskidzka
NKS Trójwieś Beskidzka
Nydek Ski Mosty
NSK Trójwieś Beskidzka
LKS Pogórze
LKS Pogórze
MKS Czechowice-Dziedzice
MKS Czechowice-Dziedzice
MKS Czechowice-Dziedzice

Nasza Trójwieœ

Wynik
0:10:32,90
0:11:05,10
0:11:14,00
0:11:54,10
0:11:55,60
0:12:14,80
0:12:16,40
0:12:19,40
0:12:54,70
0:13:25,10
0:14:29,80
0:14:40,70
0:14:57,30
0:17:37,90
0:17:59,40
0:18:05,70
0:20:51,50
0:21:34,60
0:26:59,50
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Kategoria: Dziewczęta - Gimnazjum Rocznik 2001 - 2003

M
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwisko i Imię
Kukuczka Karolina
Kawulokova Zuzana
Polok Julia
Rusnok Zuzana
Wrzeszcz Patrycja
Gazur Michalina
Chromik Julia
Kohutova Karolina
Byrtus Jolanta

M
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwisko i Imię
Rucka Eliza
Kobielusz Magdalena
Tvarużkova Tereza
Gruszka Kamila
Bury Natalia
Kawulokova Jana
Łacek Anna
Czabok Klaudia

Miejscowość
MKS Istebna
TJ Dolni Lomna
MKS Istebna
TJ Dolni Lomna
LKS Pogórze
NKS Trójwieś Beskidzka
LKS Pogórze
NKS Trójwieś Beskidzka
Nydek Ski Mosty

Wynik
0:11:45,00
0:12:21,60
0:12:45,80
0:13:08,40
0:15:10,90
0:15:41,10
0:17:35,90
DNF
DNF

Kategoria: Kobiety 17 - 25 lat Rocznik 1992 - 2000
Miejscowość
MKS Istebna
Istebna
Jarcova
NKS Trójwieś Beskidzka
WSS Wisła
NKS Trójwieś Beskidzka
Jaworzynka
Warszawski Klub Kolarski

Wynik
0:15:37,40
0:15:42,60
0:16:30,90
0:17:27,70
0:17:48,80
0:17:56,10
0:20:20,50
0:21:42,30

Kategoria: Kobiety 26 - 35 lat Rocznik 1982 - 1991
M
Nazwisko i Imię
1 Wuwer Magdalena
2 Żaczek Magdalena

Miejscowość
Team na Biegówkach
MKS Czechowice-Dziedzice

Wynik
0:20:11,10
0:24:58,60

Kategoria: Kobiety 36 lat i powyżej Rocznik 1981 i starsze
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwisko i Imię
Byrtus Barbara
Ligocka Danuta
Kawulok Aleksandra
Palka Anna
Dybczyńska Jadwiga
Procko Milena
Pawlik Izabela
Czabok Elżbieta
Łacek Genowefa
Daszkiewicz Ewa
Pajkowska Joanna
Sienkan Elżbieta
Rączka Joanna
Hołysz Elżbieta
Zdziechowska Ewa

M
1
2
3
4
5

Nazwisko i Imię
Zawada Szymon
Kulik Jan
Kluka Dawid
Pawlik Jakub
Jachymek Rafał

Miejscowość
Team na Biegówkach
Istebna
Jaworzynka
Wisła
LKS Pogórze
SILVINI NADSHUS TEAM
Wilkowice
Warszawa
Jaworzynka
Olkusz
Warszawa
TKKF Saturn Czeladź
Team na Biegówkach
Istebna
Śrem

Wynik
0:17:22,90
0:18:16,50
0:19:10,10
0:21:04,80
0:21:44,60
0:23:47,30
0:24:08,10
0:25:49,20
0:27:40,30
0:28:28,30
0:28:37,90
0:28:49,80
0:28:51,60
0:29:04,40
0:33:44,10

Kategoria: Chłopcy - do klasy II 2008 i młodsi
Miejscowość
MKS Istebna
Istebna
MKS Czechowice Dziedzice
LKS Klimczok
Kozy

Wynik
0:01:22,10
0:01:55,50
0:02:10,30
0:02:14,20
0:02:46,40

Kategoria: Chłopcy - Klasa III - IV Rocznik 2006 - 2007
M
1
2
3
4
5

Nazwisko i Imię
Kawulok Paweł
Kantor Damian
Michałek Marcin
Juroszek Kacper
Szczotka Samuel

Marzec 2017

Miejscowość
Mks Istebna
Tj Dolna Lomna
Mks Istebna
Mks Istebna
Górki Wielkie

Nasza Trójwieœ

Wynik
0:02:43,00
0:02:57,10
0:02:58,60
0:03:10,30
0:03:18,20

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Legierski Kamil
Kawulok Radek
Probosz Jan
Zowada Michał
Wrzeszcz Dawid
Słobodzian Jan
Łacek Krzysztof
Wojnar Wojciech
Łacek Mateusz
Wojtas Patryk
Korzan Krzysztof
Tomanek Max
Zawada Tomasz
Jurasz Dawid
Byrdek Kacper
Zwardon Mateusz
Beskidzki Dominik
Kubies Igor
Klimczak Michał

Nks Trójwieś Beskidzka
Ski Mosty
Nks Trójwieś Beskidzka
Nks Trójwieś Beskidzka
Lks Pogórze
Ks Cieszyn
Jaworzynka
Lks Pogórze
Mks Istebna
Nks Trójwieś Beskidzka
Jaworze
Tj Dolna Lomna
Nks Trójwieś Beskidzka
Ustroń Nierodzim
Mks Czechowice Dziedzice
Jaworzynka
Bielsko-Biała
Lks Pogórze
Mks Czechowice Dziedzice

0:03:19,60
0:03:27,70
0:03:35,50
0:03:41,20
0:03:43,50
0:03:57,00
0:03:59,00
0:04:00,00
0:04:00,70
0:04:02,40
0:04:03,30
0:04:04,10
0:04:07,70
0:04:48,80
0:05:00,40
0:05:29,80
0:05:34,40
0:05:40,20
0:07:03,10

Kategoria: Chłopcy - Klasa V - VI Rocznik 2004 - 2005
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nazwisko i Imię
Kohut Franciszek
Wawrzacz Dominik
Legierski Dawid
Łabaj Mateusz
Kukuczka Paweł
Solawa Kacper
Rucki Paweł
Malina Mikołaj
Wojtas Marcin
Dołowy Adam
Zdziechowski Jan
Bartosz Wizner
Dybczyński Kasper
Palka Piotr
Klimczak Mateusz
Borgieł Jonatan
Mazurek Karol
Kluka Oliwier

Miejscowość
Ski Mosty
Nks Trójwieś Beskidzka
Nks Trójwieś Beskidzka
Apn Góral Istebna
Koniaków
Nks Trójwieś Beskidzka
Nks Trójwieś Beskidzka
Gilowice
Nks Trójwieś Beskidzka
Wisła
Śrem
Mks Czechowice Dziedzice
Lks Pogórze
Wisła
Mks Czechowice Dziedzice
Mks Czechowice Dziedzice
Szczerbice
Mks Czechowice Dziedzice

Wynik
0:10:51,70
0:11:13,80
0:11:18,90
0:11:51,70
0:13:48,00
0:13:49,60
0:13:49,90
0:13:58,40
0:15:14,70
0:16:02,20
0:16:11,60
0:18:32,00
0:18:45,20
0:20:07,10
0:20:27,70
0:20:43,40
0:30:14,30
0:31:08,80

Kategoria: Chłopcy - Gimnazjum Rocznik 2001 - 2003
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nazwisko i Imię
Gazurek Łukasz
Juroszek Antoni
Zawada Grzegorz
Wojciech Wojtyła
Zawada Jan
Kawulok Piotr
Tyl Marek
Puczok Adam
Wojtas Wiktor
Paszek Jan
Drewniak Igor
Dawid Łukasz
Fiedor Paweł

Miejscowość
Nks Trójwieś Beskidzka
Mks Istebna
Mks Istebna
Mks Istebna
Mks Istebna
Mks Istebna
Tj Dolna Lomna
Nks Trójwieś Beskidzka
Nks Trójwieś Beskidzka
Mks Czechowice Dziedzice
Mks Czechowice Dziedzice
Mks Czechowice Dziedzice
Nks Trójwieś Beskidzka

Wynik
0:09:50,20
0:10:06,60
0:10:37,40
0:10:49,50
0:11:24,70
0:11:40,60
0:11:47,30
0:12:05,60
0:12:24,70
0:15:42,90
0:17:31,20
0:17:47,20
0:18:54,40

Kategoria: Mężczyźni 17 - 19 lat Rocznik 1998 - 2000
M
Nazwisko i Imię
1 Michałek Mikołaj

Miejscowość
Mks Istebna

Wynik
0:42:38,50
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2
3

Konderla Luboś
Zdziechowski Maciej

Trzyniec
Sms Szczyrk Śrem

0:48:41,90
0:49:56,20

Kategoria: Mężczyźni 20 - 29 lat Rocznik 1988 - 1997
M
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwisko i Imię
Fojcik Wojciech
Sikora Robin
Habrat Piotr
Lysek Jan
Sporysz Mateusz
Bialik Marcin
Macura Dawid
Bielesz Dawid

Miejscowość
Nks Trójwieś Beskidzka
Dolni Lomna
Wrocław
Dolni Lomna
Kozy
Katowice
Goleszów
Trzyniec

Wynik
0:44:33,00
0:45:11,10
0:46:39,00
0:51:11,60
0:59:19,60
1:01:58,90
1:11:13,30
DNF

Kategoria: Mężczyźni 30 - 39 lat Rocznik 1978 - 1987
M
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i Imię
Pilch Piotr
Korzan Marek
Kaleta Daniel
Odróbka Stanisław
Kaleta Jan
Probosz Michał
Warchoł Konrad

Miejscowość
Wisła
Jaworze
Hradek
Siemianowice Śląskie
Hradek
Istebna
Kraków

Wynik
0:46:31,60
0:49:26,70
0:50:07,50
0:51:52,30
0:55:27,10
1:02:51,60
1:09:24,10

Kategoria: Mężczyźni 40 - 49 lat Rocznik 1968 - 1977
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwisko i Imię
Legierski Grzegorz
Matuszny Wacław
Mojeścik Andrzej
Słobodzian Eugeniusz
Ryś Paweł
Rolski Michał
Zimoń Paweł
Pawlik Nikodem
Zdziechowski Paweł
Sporysz Krzysztof
Żagan Andrzej
Haratyk Jacek
Kulik Grzegorz
Stradowski Marcin
Mroczek Tomasz
Dziewiór Marek
Kordos Mirosław
Pietrzykowski Zbigniew
Mazurek Wacław
Bereszko Bartosz

Miejscowość
Koniaków Team Nabiegow.
Istebna
Istebna Team Nabiegow.
Cieszyn
Jaworzynka
Team Nabiegowkach
Częstochowa Akn Ratrak
Wilkowice
Śrem
Kozy
Zebrzydowice
Koniaków Team Nabiegow.
Istebna
Tikf Saturn Czeladź
Lublin
Istebna
Kozy
Bielsko-Biała
Szczerbice
Tikf Saturn Czeladź

Wynik
0:30:53,40
0:32:56,10
0:33:33,50
0:35:31,70
0:35:38,40
0:37:16,80
0:38:05,80
0:38:57,60
0:42:01,60
0:42:19,60
0:45:02,00
0:46:28,80
0:49:42,80
0:51:21,80
0:52:15,60
0:52:50,00
0:57:53,30
0:59:06,70
DNS
DNS

Kategoria: Mężczyźni 50 - 59 lat Rocznik 1958 - 1967
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwisko i Imię
Michałek Piotr
Kawulok Zbigniew
Kawulok Piotr
Porębski Piotr
Magiera Janusz
Jachymek Piotr
Urbański Stanisław
Sinera Mirosław
Koprawski Edward
Cichy Wojciech
Czabok Brunon
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Miejscowość
Jaworzynka Team Nabieg.
Dolni Lomna
Grodziec
Rybnik
Wodzisław Klub Forma Wś
Kozy
Lks Pogórze
Tikf Saturn Czeladź
Mysłowice
Tikf Saturn Czeladź
Warszawa

Wynik
0:28:42,90
0:33:50,10
0:37:09,50
0:37:19,00
0:39:19,20
0:39:35,60
0:41:13,90
0:41:40,00
0:42:45,30
0:44:06,10
0:47:14,30

12 Lorens Adam
13 Waleczek Krzysztof
PK Radomski Zbigniew

Ustroń
Łąka
Bielsko-Biała

0:47:20,40
0:52:48,00
0:36:07,10

Kategoria: Mężczyźni 60 - 69 lat Rocznik 1948 - 1957
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwisko i Imię
Radomski Zbigniew
Kliś Jan
Siwczyk Andrzej
Suchy Franciszek
Małek Andrzej
Beskidzki Ryszard
Wilk Tadeusz
Tadeusz Gaweł
Bereszko Waldemar
Zdziechowski Kazimierz
Juroszek Józef

Miejscowość
Bielsko-Biała
Łazy
Ustroń
Bielsko-Biała
Bkn Gronie Pttk
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Ttkf Czeladź Mosir
Ttkf Saturn Czeladź
Śrem
Jaworzynka

Wynik
0:17:50,20
0:18:37,20
0:19:15,40
0:20:14,50
0:22:53,60
0:23:49,40
0:25:54,20
0:33:38,80
0:38:30,10
0:39:10,20
0:40:02,40

Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej Rocznik 1947 i starsi
M
1
2
3
4
5
6

Nazwisko i Imię
Jurasz Jan
Kaleta Karel
Mazur Waldemar
Mikołajczyk Piotr
Kurek Edward
Pasterny Franciszek

Miejscowość
Cisiec
Hradek
Ttkf Saturn Czeladź
Ttkf Saturn Czeladź
Ttkf Saturn Czeladź
Ustroń

Wynik
0:23:12,90
0:23:41,10
0:25:25,00
0:27:07,40
0:38:08,70
0:44:02,20

BIEGI NARCIARSKIE – LUTY 2017
*** W największym po Biegu Piastów polskim biegu
narciarskim czyli IX Biegu Podhalańskim w Nowym Targu z
powodzeniem startowali Piotr Michałek i Grzegorz Legierski. Na dystansie 18 km nasi biegacze zajęli dwa pierwsze
miejsca w kategorii open i wygrali zarazem swoje kategorie
wiekowe.
Jan Łacek startował z kolei w Beskidzie Małym na Magurce Wilkowickiej w biegu techniką klasyczną na dystansie
10 km, w którym zajął pierwsze miejsce. Swój sukces biegacz
z Jaworzynki powtórzył dzień później triumfując w Zwardoniu w organizowanym w ramach Rajdu Chłopskiego biegu
Beskidy bez Granic na dystansie 20 km.
*** Kolejny bardzo dobry występ zanotowali nasi zawodnicy
tym razem w rozgrywanych w
Dusznikach-Zdroju dwudniowych
zawodach Pucharu Grupy Azoty
- Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na
Igrzyska”.
Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś
Beskidzka) - 2 x pierwszy
Mateusz Haratyk (NKS TrójAgata Warło
wieś Beskidzka) - 2 x pierwszy
Eliza Rucka (MKS Istebna) - pierwsza i druga
Jana Kawuloková (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x druga
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - druga
Jan Zawada (MKS Istebna) - 2 x drugi

Nasza Trójwieœ
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Wojciech Fojcik (NKS Trójwieś Beskidzka) - drugi i trzeci
Kamil Kajzar (MKS Istebna) - trzeci
Przemysław Zawada (MKS Istebna) – trzeci

Zwycięskie sztafety ZSP SP 1 Istebna z opiekunami
*** Sztafety dziewcząt i chłopców ZSP SP 1 w Istebnej
okazały się bezkonkurencyjne w rozegranych na trasach w
Istebnej Kubalonce Mistrzostwach Województwa Śląskiego
w Sztafetowych Biegach Nartciarskich Szkół. Podopieczni Jarosława Hulawego i Małgorzaty Galej biegali w następujących składach:
Dziewczęta: Jolanta Jałowiczor, Anna Kobielusz, Anna
Probosz
Chłopcy: Paweł Kawulok, Szymon Zawada, Marcin Michałek
W kategorii dziewcząt na trzecim miejscu ukończyła zawody sztafeta SP 1 Jaworzynka w składzie: Martyna Legierska, Zofia Małyjurek, Karina Kohut.
Chłopcy SP 1 Jaworzynka (Bartłomiej Michałek, Artur
Patyk, Jan Probosz) zajęli w swojej kategorii piąte miejsce.
Opiekunem sztafet z Jaworzynki był Mariusz Juroszek.
Prowadzone przez Michała Nosowicza sztafety Gimnazjum im. Jana Pawła II zajęły w swoich kategoriach miejsca
drugie (chłopcy - Grzegorz Zawada, Antoni Juroszek, Łukasz Gazurek) i piąte (dziewczęta - Justyna Mojeścik, Julia
Polok, Wiktoria Kukuczka).
*** Nieźle zaprezentował się w rozegranych w Zakopanem w ramach zawodów Pucharu Kontynentalnego „Slavic
Cup” biegach Bartłomiej Rucki. Zawodnik NKS Trójwieś
Beskidzka zajął szóste miejsce w
biegu na dystansie piętnastu kilometrów techniką dowolną oraz
siódme w rywalizacji na dziesięć
kilometrów techniką klasyczną.
*** Andrzej Mojeścik z Istebnej zajął piąte miejsce w XXVI
Narciarskim Biegu Gwarków, który odbył się na Przełęczy Jurgowskiej w Górach Sowich. Uzyskany
wynik dał zawodnikowi Teamu
nabiegowkach.pl trzecie miejsce
w kategorii wiekowej.
Andrzej Mojeścik
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Biegacz amator z Istebnej stanął również na trzecim
stopniu podium w kategorii „czterdziestolatków” w biegu na
dystansie dwudziestu kilometrów techniką dowolną, który
rozegrano w czeskiej miejscowości Velké Vrbno, w ramach
zawodów w biegach narciarskich „JeLyMan”.
W klasyfikacji open nasz biegacz zajął siedemnaste miejsce.
*** Podopieczni trenera Józefa Michałka z Teamu nabiegowkach.pl startowali także w
Jakuszycach w finałowym spotkaniu w cyklu „Enervit Classic”. W
rozegranym techniką klasyczną
biegu na dystansie 15 km w klasyfikacji Open Piotr Michałek zajął czwarte a Grzegorz Legierski
siódme miejsce. Obaj nasi biegacze stanęli na podium w swoich
kategoriach wiekowych - Piotr był
pierwszy a Grzegorz drugi.
J. Kohut Grzegorz Legierski

Historia biegówkami pisana!
Niecodzienne wydarzenie w postaci zawodów w biegach narciarskich przy sztucznym świetle miało miejsce w
Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Istebnej Zaolziu.

Na starcie Finału Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej
Grupy AZOTY w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Biegów Narciarskich Bieg na Igrzyska 2017 stanęło aż 116
najmłodszych biegaczy, którzy w znakomitych warunkach
pogodowych i przy dopingu licznych kibiców rywalizowali
na bardzo dobrze przygotowanych trasach.
Tradycyjnie już bardzo dobrze wypadli reprezentanci naszych klubów narciarskich, którzy 11 razy stanęli na podium!
Pierwsze miejsca zajęli:
Gazur Ewa (NKS Trójwieś Beskidzka), Jałowiczor Jolanta (MKS Istebna), Kohutowa Karolina (NKS Trójwieś Be-
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Niezłe starty naszych biegaczy
w Mistrzostwach Świata

skidzka), Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka), Zawada Grzegorz (MKS Istebna)
Drugie miejsca:
Juroszek Antoni (MKS Istebna), Kajzar Kamil (MKS
Istebna), Zawada Jan (MKS Istebna)
Trzecie miejsca:
Fujak Zuzanna (NKS Trójwieś Beskidzka), Kukuczka Karolina (MKS Istebna), Zawada Elżbieta (MKS Istebna)
Kto wie czy nie były to jedne z pierwszych w Polsce
zawodów w takiej scenerii, czyli przy sztucznym świetle.
Jedne z pierwszych i na pewno nie ostatnie!
J. Kohut

Dominik Bury mistrzem Polski!
Wspaniały sukces odniósł Dominik Bury, który
w drugim dniu rozgrywanych na Kubalonce Mistrzostw Polski w biegach
narciarskich zdobył złoty
medal w biegu seniorów na
10 km techniką klasyczną!
Dominik, który jest
członkiem polskiej kadry
biegaczy - mimo, że ciągle
Dominik Bury na trasie sprintu jeszcze młodzieżowiec staje się powoli najlepszym biegaczem w Polsce.
Dominik wraz z bratem i
kolegą klubowym Kamilem
wywalczyli złoto i srebro Młodzieżowych Mistrzostw Polski!
Wcześniej - w pierwszym
dniu Mistrzostw Polski w biegach narciarskich - Dominik
Bury wywalczył brązowy medal wśród seniorów a wraz z
bratem Kamilem stanęli na
dwóch najwyższych stopniach podium w kategorii
Dominik i Kamil Bury na pomłodzieżowców w sprincie.
W rywalizacji seniorów Ka- dium Mistrzostw Polski
mil zajął w finale piąte miejsce.
W rywalizacji ze starszymi i bardziej doświadczonymi rywalami biegacze MKS Istebna potwierdzili dobrą dyspozycję
z Mistrzostw Świata, które odbyły się w USA.
J. Kohut
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*** W pierwszym swoim starcie na rozgrywanych w fińskim Lahti Mistrzostwach Świata Seniorów w narciarstwie
klasycznym Dominik Bury zajął wraz z Maciejem Staręgą
(UKS Rawa Siedlce) dziesiąte miejsce w finale sprintu drużynowego.
Wynik zawodnika MKS Istebna to najwyższe w historii
Mistrzostw Świata miejsce biegacza z naszej gminy w konkurencjach biegowych.
*** Bardzo dobry start zanotowali bracia Bury (MKS
Istebna) w Soldier Hollow w amerykańskim stanie Utah,
gdzie rozegrano Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym.
Dominik zajął dziesiąte miejsce w biegu na piętnaście kilometrów techniką dowolną młodzieżowców (U-23). Starszy
brat i zarazem kolega klubowy Dominika Kamil został sklasyfikowany na trzydziestej pierwszej pozycji.
Kamil z kolei awansował do półfinału sprintu techniką
klasyczną i ostatecznie zajął jedenastą pozycję, natomiast
Dominik, który nie jest specjalistą od sprintów, został sklasyfikowany na dwudziestym trzecim miejscu (odpadł w
ćwierćfinale).
W biegu na 10 km stylem dowolnym Mateusz Haratyk (NKS Trójwies Beskidzka) zajął 25 miejsce w stawce 73
zawodników. 					J. Kohut

Morowe Chopy z Pucharem Wójta Gminy!
Rozegrana z udziałem pięciu drużyn kolejna edycja Turnieju Siatkówki o „Puchar Wójta Gminy Istebna” zakończyła
się zwycięstwem „Morowych Chopów”.

Można więc powiedzieć, że jaka nazwa taka gra.
Na wielkie słowa pochwały zasługują jednak wszystkie
drużyny, gdyż rywalizacja na parkiecie była bardzo zacięta a
co najważniejsze przebiegała w bardzo „fair play” atmosferze.
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” na
dwóch boiskach z planowanym finałem pomiędzy dwiema
najlepszymi drużynami.
Tak się złożyło, że ostatni mecz fazy „każdy z każdym”
okazał się być zarazem Wielkim Finałem pomiędzy „Morowymi Chopami” a drużyną OSP Koniaków Centrum.
Zwyciężyli ci pierwsi 2:0.
Sędzią głównym Turnieju był Wojciech Gościniak, który
wraz z Wójtem Gminy Istebna Henrykiem Gazurkiem wręczał nagrody uczestnikom zawodów.
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Wyniki:
Morowe Chopy - Nadleśnictwo 2:0
OSP Koniaków - Młodzi 2:0
Nadleśnictwo - Dream Team 2:0
Morowe Chopy - Młodzi 2:0
OSP Koniaków - Nadleśnictwo 2:1
Morowe Chopy - Dream Team 2:0
Dream Team - Młodzi 2:0
OSP Koniaków - Dream Team 2:1
Młodzi - Nadleśnictwo 2:0
Finał:
Morowe Chopy - OSP Koniaków 2:0 (25:13, 25:17)
Kolejność:
1. Morowe Chopy
2. OSP Koniaków
3. Nadleśnictwo
4. Dream Team
5. Młodzi

9. Postanowienia końcowe: Organizator nie odpowiada
za rzeczy pozostawione w szatniach oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe na wskutek
uczestnictwa w Turnieju ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Nowy Zarząd KP Trójwieś

J. Kohut

III Turniej Tenisa Stołowego
„O puchar Wójta Gminy”
REGULAMIN
1. Organizator: Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna
w Istebnej. Osobą do kontaktu z
ramienia Organizatora jest: Karina
Czyż.
2. Cel: popularyzacja tenisa stołowego, zapewnienie aktywnego wypoczynku mieszkańcom Gminy Istebna
3. Termin i miejsce Turnieju: 26 marzec (niedziela), godz.
14:00, hol Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
4. Zapisy: do 23 marca (czwartek), osobiście w biurze Organizatora, telefonicznie pod nr. 33 855 62 08 lub mailowo na
adres: karina.istebna@gmail.com
5. Kategorie: K1 – dzieci ze szkoły podstawowej, K2 – młodzież 13-17 lat, K3 – dorośli od rocznika 1999
6. System rozgrywek i przepisy gry: turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych, pojedynki
rozgrywane będą w dwóch setach po 11 pkt. ( za wygrane
2 sety przyznawane będą 2 pkt, za 1 wygrany set 1 pkt.,
za przegranie 2 setów 0 pkt. ). Turniej rozgrywany będzie
systemem każdy z każdym ( w każdej kategorii wiekowej
osobno). W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada
„fair – play”.
7. Warunki uczestnictwa: turniej przeznaczony dla mieszkańców Gminy Istebna. Uczestnik turnieju zobowiązany jest
do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka,
obuwie zmienne, strój sportowy). Uczestnicy nieletni zobowiązani są przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w
Turnieju.
8. Nagrody: trzej najlepsi w kategoriach wiekowych otrzymają puchary oraz drobne nagrody rzeczowe, Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom.
Marzec 2017
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Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Klubu Piłkarskiego KP Trójwieś Istebna, które odbyło się w
dniu 26 lutego dokonano wyboru nowego Zarządu Klubu.
Dotychczasowi członkowie Zarządu KP Trójwieś wraz z
wieloletnim Prezesem Krzysztofem Chorążym zdecydowali
się nie kandydować do władz klubu na kolejną kadencję.
Skład nowego Zarząd Klubu:
Wojciech Matuszny – Prezes
Paweł Matuszny – Wiceprezes d/s sportowych
Eliasz Suszka – Wiceprezes d/s finansowych
Andrzej Łacek – Członek
Mirosław Łacek – Członek
Mateusz Krężelok – Członek
Sławomir Suszka – Członek
Skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję:
Stanisław Galej – Przewodniczący
Marek Kohut – Członek
Łukasz Kajzar – Członek
Ustępujący Prezes Krzysztof Chorąży związany był z Klubem od jego powstania czyli od ponad 20 lat najpierw jako
zawodnik a potem jako działacz. W strukturach administracyjnych klubu działał od 16 lat zaś przez ostatnie 12 lat był
jego prezesem.
Urząd Gminy Istebna i Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
serdecznie dziękują Panu Krzysztofowi Chorążemu za wieloletnią, owocną współpracę w czasie jego działalności w
KP Trójwieś Istebna.
Panu Krzysztofowi życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
J. K.

Krzysztof Chorąży (z prawej) podczas Jubileuszu 20-lecia KP Trójwieś wraz z założycielem i pierwszym Prezesem klubu Piotrem
Jałowiczorem (w środku) oraz Zenonem Wawrzyczkiem - Przewodniczącym Wydziału Gier i Dyscypliny Podokręgu Skoczów
Strona

27

Pierwsze zwiastuny wiosny 2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com
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Morowe Chopy
z Pucharem Wójta Gminy!

„Na styku dwóch światów”

str. 13

Uczestnicy wernisażu wystawy „Na styku dwóch światów” 6 lutego 2017 r. Foto: J. Michałek

str. 26

A U TO R Y Z O WA N Y
D Y S T R Y B U TO R :

TECHNIKA GRZEWCZA

£AZIENKI

Ustroñ
ul. Daszyñskiego 64e
tel. 33-858-75-97
Istebna 1630
tel. 33-855-21-41
Wis³a
ul. 1 Maja 23
tel. 33-855-21-19

5

K SLAA ESMA I ES JM
KLA
I SI PSAJ LI I N
S PA L I N

N O W O C Z E S N E KOT £ Y Z D O F I N A N S O WA N I E M ! ! !

nasi okuliści przyjmują:

Dbamy o twój wzrok !

Wisła, ul. 1-go Maja 43 , tel: 33 855 53 31
Lek.Maciej Klepacki - Czwartek 8 - 11
Lek.Katarzyna Kalisz - Sobota 9 - 12
30

30

30

30

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

Lek.Adam Jankowski - Środa 14 - 16
Marzec 2017
Nasza Trójwieœ
00

00

www.optykexpert.net
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Boski Bal Przebierańców

str. 8

Kościółek na Stecówce
La

to
juz.
2
w s
prz 017
ed .
Istebna, Dzielec 1643
azy
tel.: 33 444 60 43
!
istebna@mea-travel.pl

www.mea-travel.pl

Bilety
Wczasy
Wycieczki
Kolonie i Obozy

str. 8
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