
Marzec 2020             Nasza Trójwieœ Strona 1

www.istebna.eu

INFORMATOR
RADY I URZĘDU

GMINY

Trójwieœ
Nasza

NR 3 (319)    ROK XXIX    Marzec 2020 r.     ISSN 1506-0470                     Nakład 1000 egz.      cena 2,00 zł

Nowy ambulans dla pogotowia

XIX Zawody Furmanów

Dominik Bury Mistrzem Polski !

Zmarła Urszula Gruszka  
kierowniczka zespołu regionalnego Koniaków

foto: bieg-piastow.pl

Spotkania Ostatkowe 
dla Seniorów w Trójwsi

str. 24

str. 16 str. 12

str. 3 str. 14



Nasza Trójwieœ               Marzec 2020Strona 2

str. 13

III spotkanie z literaturą regionu

Szkubaczka z KGW Istebnianki 

fo
t. 

M
SZ

/O
X.

pl

Wieczór Kameralny z Piosenką Miłosną w tle
str. 19

str. 17



Marzec 2020             Nasza Trójwieœ Strona 3

Wójt Gminy informuje

SOŁECTWO TERMIN MIEJSCE

ISTEBNA 25 MARCA (środa)
godz. 16:30

Budynek OSP  
w Istebnej 

KONIAKÓW 24 MARCA (wtorek)
godz. 16:30

Budynek OSP  
w Koniakowie

JAWORZYNKA 26 MARCA (czwartek)
godz. 16:30

Budynek OSP  
w Jaworzynce

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Istebna
Marzec 2020r.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Istebna ogłosił nabór na stanowisko ds. zago-

spodarowania przestrzennego – 1 osoba.
Z kolei Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej ogło-

sił nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług 
Wspólnych w Istebnej.

Informacje o naborach zamieszczone są w Biuletynie In-
formacji Publicznej w zakładce „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Istebna.

Poza tym Wójt Gminy zamierza zatrudnić osobę na sta-
nowisku pomocy administracyjnej w Referacie Finansowym. 
Podania o przyjęcie do pracy na to stanowisko należy składać  
w terminie do 20.03.2020 r.

Informacja o godzinach urzędowania 
Posterunku Policji w Istebnej
Posterunek Policji w Istebnej nie posiada całodobowej służ-

by dyżurnej. W związku z powyższym w celu kontaktu z funk-
cjonariuszami zwracamy się z prośbą o używanie domofonu.

1) W pozycji pierwszej - PP Istebna - połączenie z biurem 
kierownika Posterunku

2) W pozycji drugiej - KP 
Wisła - uzyskują Państwo po-
łączenie z dyżurnym Komisa-
riatu w Wiśle (całodobowo)

3) W pozycji trzeciej - KPP 
Cieszyn - z dyżurnym Komen-
dy Powiatowej Policji w Cie-
szynie (całodobowo) 

Najbliższa całodobowa 
jednostka policji to Komisariat Policji w Wiśle , Wisła, ul 1- go 
Maja 44a, telefon 033 854 9710.

Kontakt z dzielnicowym Posterunku Policji w Istebnej. 
Rejon Istebnej - kom. 727 032  323
Rejon Koniakowa - kom. 727 032 327
Rejon Jaworzynki - kom. 727 032 329

Kierownik Posterunku
asp.szt. Marcin Sztwiertnia

Kierownik Posterunku
asp.szt. Marcin Sztwiertnia
e-mail - istebna@cieszyn.ka.policja.gov.pl
 marcin.sztwiertnia@cieszyn.ka.policja.gov.pl
Przyjęcia interesantów przez Kierownika:
każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
43-470 Istebna , Dzielec 1919
telefon 47 85 737 30    

Nowy ambulans dla naszego pogotowia
Ważne wydarzenie, które z pewnością wpłynie na pod-

wyższenie jakości świadczenia usług zdrowotnych naszym 
mieszkańcom w postaci uroczystego przekazania nowo-
cześnie wyposażonego ambulansu dla Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Istebnej miało miejsce 17 lutego.

Nowy samochód Mercedes Sprinter 4x4 został przekaza-
ny na terenie Stacji naszego pogotowia podczas spotkania  
z udziałem Stanisława Szweda – Wiceministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Posła RP, Jana Chrząszcza – I Wice-
wojewody Śląskiego, Piotra Nowaka – Dyrektora Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, Jana Kawu-
loka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego  
i Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Łucji 
Michałek – Wójta Gminy Istebna, Janiny Żagań – Wicesta-
rosty Powiatu Cieszyńskiego, Janusza Martynka – Wicedy-
rektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz Ryszar-
da Macury - Zastępcy Wójta Gminy Istebna.

Poniższy materiał został przekazany przez Dyrektora Cie-
szyńskiego Pogotowia Jana Kawuloka.

W miesiącu wrześniu 2019 r. otrzymaliśmy informację  
o dotacji Ministra Zdrowia – kwota 400 000 zł na zakup am-
bulansu dla Stacji Pogotowia w Istebnej. 

Ze względu na obszar działania konieczny był zakup ka-
retki z napędem na cztery koła. 

Po przeprowadzonej  procedurze przetargowej zakupiono 
w pełni wyposażony ambulans o poniższej charakterystyce: 

Ambulans typu C Mercedes-Benz 4x4 Sprinter
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Wójt Gminy informuje
Krzesło Ferno FAST
Ssak OB 2012
Pompa Medima S300
Zestaw transportowy Mondial
Łączny koszt 494 113,71 zł: 
400 000 zł – dotacja Ministra Zdrowia
94 113,71 zł - środki własne Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Po sfinalizowaniu dostawy i załatwieniu wszelkich spraw for-
malnych karetka została włączona do pracy 31.01.2020 r. (piątek).

„Serdecznie dziękujemy panu Janowi Kawulokowi za to, że podjął 
działania w kierunku wyposażenia naszej Gminy w ten pojazd. Dzię-
kujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta karetka 
trafiła do nas.” - powiedziała Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2001 

roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna odbędzie 
się w dniach 10 i 11 marca 2020 roku, natomiast dla kobiet 
w dniu 17 marca 2020 roku.

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 
pok. 202, III piętro.

 Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz 
pierwszy przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na 
ustalenie tożsamości

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do 
kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji woj-
skowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe

- Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się posiadaną 
dokumentację medyczną oraz wyniki badań z okresu 12 mie-
sięcy poprzedzających stawienie się do kwalifikacji wojskowej

- aktualną fotografię 3x4 cm, bez nakrycia głowy
- dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenie – 

zaświadczenie o pobieraniu nauki (jeśli się nie uczysz – świa-
dectwo ukończenia ostatniej klasy)

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby 

podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawie-
nia się w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu 
Wojewody Śląskiego. 

Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Szkolenie dla rolników 13.03.2020 r 
w Urzędzie Gminy Istebna.

Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Cieszynie 
zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych dopłatami bezpo-
średnimi do wzięcia udziału w 
szkoleniu, które odbędzie się w 
dniu 13.03.2020 o godz. 10.00  
w Sali sesyjnej Urzędu 
Gminy. Głównym tematem 
szkolenia są zmiany związa-
ne z oświadczeniami oraz  
z dobrostanem zwierząt 
świń i bydła utrzymywanego  
w gospodarstwach. Oświad-
czenia potwierdzające brak 

zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie 
płatności złożonego w roku 2019  można składać w termi-
nie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. Druk 
dokumentu umieszczony będzie na stronie ARiMR . Osoby 
chcące skorzystać z dodatkowych dopłat dotyczących do-
brostanu zwierząt zobowiązane są złożyć e-wniosek ( elek-
tronicznie).  Dobrostan zwierząt polega na wypasie krów 
mlecznych przez 120 dni – kwota 185 zł  rocznie , wypasie 
krów mamek przez 14 dni - 329 zł rocznie oraz na zwiększe-
niu powierzchni bytowych krów mlecznych o 20 % - kwo-
ta 595 na krowę mleczną rocznie. Szczegółowe informacje 
uzyskacie państwo na szkoleniu oraz podczas konsultacji  
z doradcą rolniczym w każdy piątek od godz. 9.00. Zapra-
szam do współpracy.

Doradca rolniczy Borejza Elżbieta tel.: 515 275 929

Szanowni mieszkańcy Gminy Istebna
Ostatnimi czasy bardzo modne stały się chusteczki nawil-

żające, które ułatwiają życie niejednej rodzinie. Lecz oprócz 
pozytywnych stron, chusteczki mają swoją ciemną stronę. 
Stały się prawdziwą zmorą przepompowni i oczyszczalni na 
terenie Gminy Istebna. Na opakowaniu jest zaznaczone, że 
nie można ich wrzucać do toalet, ale niestety, nie wszyscy 
czytają tę informację, a jeśli nawet czytają, to lekceważą. 
Chusteczki zaś wykonane są z tkaniny, która nie rozpuszcza 
się w wodzie. Zatykają więc rury, a jeśli je pokonają, to prob-
lem jest jeszcze większy, bo mogą uszkodzić nowoczesne 
urządzenia w przepompowni i oczyszczalni ścieków. Ludzie 
wrzucają do WC także obierki z cytryn, jabłek i ziemniaków 
oraz inne resztki jedzenia. Te śmieci nigdy nie powinny tam 
trafić, ich miejsce jest w pojemniku na odpady BIO, a nie  
w ubikacji. Aby nie przyczyniać się do awarii sieci kanalizacyjnej, 
do swoich toalet powinniśmy wrzucać jedynie papier toaletowy. 
Wytwarza on najmniejszą ilość osadu i jest bezpieczny dla urzą-

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Istebna - Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 200 lub 
pod nr telefonu (33) 8556500 wew. 42.

Sporządziła: Karina Kawulok
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dzeń. Wrzucając do kanalizacji chusteczki nawilżane i antybakte-
ryjne powodujemy zagrożenie, że owiną się one na urządzeniach 
i spowodują zator i awarię. Niestety w takich przypadkach owi-
nięte elementy należy oczyścić ręcznie. Pracownikom z trudem 
udaje się usunąć zanieczyszczenia z pomp oraz przywrócić pra-
cę przepompowni, tak aby ścieki mogły płynąć do oczyszczalni. 
Takie prace trwają nawet parę godzin. Zastanówmy się więc, 
co wrzucamy do naszych toalet! Nawilżane chusteczki stały się 
prawdziwym problemem dla kanalizacji, a szczególnie dla urzą-
dzeń oczyszczalni ścieków.

Apelujemy zatem 
do mieszkańców: 
Nie wyrzucajcie chu-
steczek nawilżanych 
ani innych odpadów 
czy śmieci do toalet. 
Szkodzicie przecież 
nie oczyszczalni, ale 
przede wszystkim 
sobie takim działa-

niem, które powoduje niedrożności rur kanalizacyjnych  
i cofnięcie się ścieków do domu.

Sporządził: Mirosław Książczyk 
Zastępca Kierownika Referatu Usług Komunalnych

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW  
I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

KONIAKÓW 6-7.04.2020 Legiery parking pod wyciągiem
JAWORZYNKA 20-21.04.2020 Czadeczka rejon „basenu”
ISTEBNA 27-28.04.2020 Tartak – teren oczyszczalni
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne 

powstające w naszych domach, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kon-
tenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety jak również części samochodowe, motorowery, ko-
siarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, odpa-
dy pochodzące  działalności rolniczej. Odpady tego typu 
można przywozić na PSZOK (Istebna Gliniane czynny  
6 razy w miesiącu - limit 1 m3 na nieruchomość)

Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt 
elektryczny i elektroniczny:
- urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, 
czajniki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządze-
nie wykorzystujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.

Można oddawać również opony z samochodów osobo-
wych pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą przyj-

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
W ostatnim czasie nasiliły się przypadki, gdy zwierzęta 

są puszczane wolno, a do Urzędu Gminy są kierowane różne 
skargi od zaniepokojonych mieszkańców, tak więc apeluje-
my, by wszyscy właściciele psów zwrócili szczególną uwagę 
na to, by psy były trzymane w odpowiednich warunkach  
i odpowiednio zaopiekowane.

Informujemy wszystkie osoby, które są świadkami sytu-
acji, gdy psy biegają wolno bez żadnej kontroli,  że w takiej 
sytuacji można dzwonić na Policję, która w przypadku na-
ruszenia obowiązków właściciela jest upoważnienia do wy-
ciągnięcia konsekwencji prawem przewidzianych.

Posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków, 
które nakłada na nas prawo.

Głównym z nich jest zakaz puszczania psów bez moż-
liwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego 
identyfikację ich właściciela lub opiekuna. Zwolnienie 
przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nierucho-
mość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opusz-
czenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpo-
wiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

W miejscach publicznych natomiast powinno się zacho-
wać powszechnie przyjęte środki ostrożności tzn. prowa-
dzić psa na smyczy lub w kagańcu, zabronione jest pusz-
czania psa luzem bez kontroli właściciela. Reguluje to  
art 77 KW, zgodnie z którym kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych 
albo karze nagany lub karze maksymalnej w wysokości 5000zł 
za doprowadzenie do tego, że zwierzę jest niebezpieczne.

Zabrania się ponadto szczucia psa, gdyż kto przez draż-
nienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje 
się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny do 1000 zł albo karze nagany (art.78 KW).

Kodeks wykroczeń reguluje również kwestię puszcza-
nia wolno psa na terenie lasu. Art. 166 głosi, że kto puszcza  
w lesie luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowa-
niem, podlega karze grzywny albo nagany.

Obowiązujący kodeks cywilny przewiduje odpowiedzial-
ność za szkody dokonane przez zwierzęta domowe. Art. 431 
§ 1 k.c., stanowi, że „Kto zwierzę  chowa albo się nim posłu-
guje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez 
nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, 
czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, 
za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Pa-
miętajmy więc, że nawet gdy nie jesteśmy formalnie właś-
cicielem zwierzęcia, ale pozostaje ono w danym momencie 
pod nasza opieką, ponosimy odpowiedzialność niezależnie 
od tego, czy zwierzę było pod nadzorem faktycznym czło-
wieka, czy też zbłąkało się bądź uciekło.

mowane opony pochodzące z prowadzenia działalności gospo-
darczej lub z innych samochodów niż osobowe czy traktorów.

Zbiórka odbędzie się w godzinach od 10.00 -16.00, 
prosimy przywozić odpady tylko w tych godzinach,  
w wyznaczonych punktach dwa dni w każdej wsi. Inne 
odpady niż wymienione nie będą odbierane! 
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Jeśli zatem nasze zwierzę domowe spowoduje szkodę 

osobową (np. pogryzienie) bądź majątkową będzie na nas 
ciążył obowiązek jej naprawienia. Zakres odpowiedzialności 
został określony w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego. 
Są to w szczególności art. 361, 362, 363, 444 – 447 k.c.

W przypadku wystąpienia szkody na osobie możliwe jest 
również pociągnięcie nas do odpowiedzialności karnej. Wy-
miar kary będzie zależny od zaistniałego uszczerbku na zdro-
wiu poszkodowanego. Odpowiedzialność za te czyny określa-
ją przepisy ogólne Kodeksu Karnego (art. 156, art. 157).

Oprac. K. Goryczka

Wsparcie dla Gminy Istebna 
w ramach programów rządowych
Wójt Gminy Istebna informuje mieszkańców o środkach 

przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Spo-
łecznej w ramach realizacji programów rządowych w 2019 
roku , które gmina przekazuje bezpośrednio do rodzin. Jest 
to pomoc finansowa oraz rzeczowa. Do wsparcia finansowe-
go należy zaliczyć środki przekazane z programu Rodzina 
500+, Dobry Start . Łączna pomoc w zakresie realizowanych 
programów opiewała na kwotę ponad 14, 5 mln złotych.
„Jako wójt wraz z kierownik GOPS Teresą Łacek na zaprosze-
nie wojewody Jana Chrząszcza uczestniczyłam w konferencji  
w Urzędzie Wojewódzkim, która dotyczyła podsumowania re-
alizowanych programów. Podczas tej konferencji głos zabierał 
między innymi minister Stanisław Szwed. Jako przedstawiciel 
samorządu wyraziłam słowa podziękowania w imieniu miesz-
kańców. Ta łączna kwota, którą możemy podsumować na  
15 mln złotych to bardzo duży wpływ zasilający nasze rodziny, 
co równocześnie przekłada się na ich lepsze funkcjonowanie  
i byt. Zasila to także nasz lokalny rynek, odżywa lokalna go-
spodarka, co bardzo nas cieszy. Dzieci mają wyrównane szan-
se , środki można przeznaczyć na rozwijanie ich kompetencji  
i talentów. Jako Gmina jesteśmy przekaźnikiem tych środków 
i bardzo się z tego cieszymy. Pragnę także podziękować pani 
kierownik Teresie Łacek za sprawne wprowadzenie procedury 
naborowej dotyczącej przyjmowania wniosków do progra-
mów, dzięki czemu nie było żadnych opóźnień, a środki trafiały 
na czas do rodzin” - mówi wójt Gminy Istebna Łucja Michałek.

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka 
      Pomocy Społecznej w Istebnej  
     dotycząca realizacji programów w 2019 roku.
1. Program Rodzina 500+
Skorzystało 1404 rodziny na 2586 dzieci
Na kwotę: 13 719 068,31 zł.
2. Program „Dobry Start”
Skorzystało  1114 rodziny na 1773 dzieci
Na kwotę: 531 900,00 zł.
3. Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020
Skorzystało  531 osób w tym 350 dzieci w szkołach
Na kwotę: 177.932,50 zł z czego środki zlecone 97.932,50 zł.

4. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 
2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 
2018/2019 oraz 2019/2020

Skorzystało  893 osób/268 rodzin
Wydano: 41 ton 150 kg.
Na kwotę: 207 598 00 zł.

Szansa na budowę chodnika 
na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid etap II
Gmina otrzymała informację o dofinansowaniu i moż-

liwości realizacji kolejnego etapu drogi 943 Jaworzynka – 
Istebna. Kwestia dotyczy udzielenia pomocy Województwu 
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa 
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 943 na odcinku Jawo-
rzynka Krzyżowa – Istebna Beskid etap II”.

Pojawiła się szansa na wykonanie kolejnego odcinka 
chodnika przy drodze z dużym natężeniem ruchu samocho-
dowego. Mamy tym samym możliwość, by wspólnie z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Śląskiego wykonać 
zadanie, które na pewno przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa i komfortu dla pieszych uczestników ruchu.

„Została już podjęta stosowna uchwała Rady Gminy Isteb-
na w tej sprawie i będziemy przymierzać się do realizacji tego 
zadania z 90- procentowym udziałem środków Urzędu Mar-
szałkowskiego , przy zaledwie 10- procentowej dotacji ze środ-
ków budżetu Gminy. Warto podkreślić, że to inwestycja bardzo 
opłacalna, ponieważ zwykle gdy starostwa powiatowe czy 
urzędy wojewódzkie realizują takie zadania oczekuje się wkła-
du gminy o wysokości minimum 50%.”- informuje wójt Gminy 
Istebna Łucja Michałek.

Rozmowy w sprawie otwarcia żłobka w Istebnej
Od kilku miesięcy w Urzędzie Gminy Istebna trwają roz-

mowy w sprawie uruchomienia żłobka na terenie gminy.  By-
łaby to prywatna inicjatywa państwa Sapetów, którzy pro-
wadzą sieć placówek „Żłobki w Sadzie”.

„Jako Gmina wskazaliśmy 3 lokalizacje, z czego jedna okaza-
ła się najbardziej korzystna i najlepiej spełniająca wymagania. 
Chodzi o niewykorzystywaną salę dawnej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Istebnej. Rozmowy w tej sprawie trwają. Może nawet  
w tym roku uda się doprowadzić do otwarcia żłobka.

Konieczność otwarcia takiej placówki jest wielokrotnie 
przedstawiana w rozmowach z mieszkańcami. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom robimy wszystko by zapewnić opie-
kę najmłodszym i umożliwić powrót na rynek pracy tym rodzi-
com, którzy chcą pracować.” - informuje Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek.

Przygotowania do odbudowy kładki na Trójstyku
Trwają przygotowania do odbudowy kładki na Trójstyku. 

Pierwsza koncepcja pojawiła się w lipcu ubiegłego roku. Wstęp-
ny projekt przedstawił starosta Gminy Cierne Pavol Gomola.

„Chcemy wraz z Gminą Cierne na Słowacji wykonać to 
połączenie mostowe. Starosta był na posiedzeniu rady przed-
stawiając dokumentację i zarys projektu. Teraz czekamy na 
opracowanie dokumentacji formalnej i będziemy szukać moż-
liwości finansowania tego zadania w ramach dostępnych pro-
gramów.” - mówi wójt Gminy Istebna Łucja Michałek.
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Z życia szkół

Muzyczny  Dzień Babci i Dziadka 
w SP2 w Istebnej
Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole odbył 

się już sporo „po terminie”, bo dopiero 5 lutego, ale śnieżna 
aura zdążyła znów do nas wrócić. Jakoś tak w tradycji mamy, 
że w ten właśnie dzień zawsze na dworze zabieli...I tym ra-
zem trzeba było więc szykować parking , mimo że dwa dni 
wcześniej zieleniła się trawa. Uroczysta akademia odbyła się 
na sali gimnastycznej, gdzie na ścianie wisiała już  piękna 
zimowa dekoracja przygotowana przez p. Magdalenę Krę-
żelok. Uczniowie klasy ósmej i siódmej z p. Janiną Orzech 
przygotowali ławki i stoły, a po nadejściu dziadków, uwijali 
się przy roznoszeniu słodkiego poczęstunku.

Uroczystość rozpoczął p. Dyrektor Bogdan Ligocki, wita-
jąc wszystkich zgromadzonych  gości i składając życzenia. 
Program poprowadziła uczennica klasy 7 - Aleksandra Ko-
bielusz, której na wstępie towarzyszyli Ania Michałek z kl.8 
i Michał Legierski z kl. 7.

Jako pierwsi  przedstawili się najmłodsi uczniowie. Jako 
że był to jeszcze czas świąteczny, dziadkowie mogli zoba-
czyć przepiękne Jasełka w tzw. teatrze cieni. W tym celu na 
sali zostały zasłonięte wszystkie okna, a przed widownią po-
jawił się duży parawan i reflektory. Muzyczna pantomima 
bardzo się podobała, o czym  świadczyła burza  oklasków 
po zakończonym przedstawienia. Zadowolona pani  Edyta 
Kukuczka zgarnęła swoją gromadkę, by przygotować ich do 
następnego wejścia.

Pierwsza klasa przygotowała krótkie wiersze oraz spe-
cjalną piosenkę - „Kiedy babcia była mała”. Jednak zdomino-
wały ich występ muzyczne aranżacje znanych piosenek tj. 
„ Wesołe jest życie staruszka”, „Orkiestry dęte” i „Autostop” . 
Pani Iwona Legierska co rusz podawała nowe rekwizyty i pil-
nowała podkładów muzycznych, a elegancko ubrane pierw-
szaki starały się jak mogły, by występ wypadł jak najlepiej. 
Dużo wspólnego, żywiołowego tańca i wymyślonych ukła-
dów spowodowało, że po refleksyjnym spektaklu uczniów  
z zerówki, zrobiło się barwnie i wesoło.

Po klasie pierwszej wystąpili uczniowie z klas drugiej  
i trzeciej. Tym razem nastrój zmienił się na bardziej  poetycki, 
ponieważ przygotowali oni z p.Danutą Szmigielską- Kawu-
lok wiersze dla babci i dziadka oraz  inscenizację znanych 
utworów Jana Brzechwy pt. „Żaba” oraz  „Wrona i ser”. Występ 
był dość krótki, ale  trzeba przyznać, że przygotowali się do 

niego sumiennie, zarówno pod względem tekstu, jak i stro-
jów. Kolorowe przebrania nie pozostawiały wątpliwości, co 
do granych postaci.

Potem znów pojawił się akcent muzyczny za sprawą pio-
senki: „ Z babcią cudnie mija czas... przy niej troski idą w las...” , 
którą dla gości wspólnie wykonały klasa czwarta i piąta. Przy-
gotowaniem i akompaniamentem zajął się p. Piotr Kohut.

 Na zakończenie uroczystości  jeszcze raz pojawiła się na 
scenie klasa zerowa i dała pokaz swoich muzyczno – tanecz-
nych zdolności. Był więc taniec, było śpiewanie piosenki ale 
także interpretacja utworu za pomocą instrumentów mu-
zycznych, co chyba było najtrudniejszym zadaniem. Całość 
jednak wypadła znakomicie.

I wreszcie przyszedł czas, kiedy wszystkie wnuki: te małe  
i te całkiem spore, „koczujące” niecierpliwie pod drzwiami 
sali i na schodach, i w klasach, mogły wejść na salę, dać przy-
gotowane niespodzianki, przytulić się do dziadków i pod-
jeść trochę z tych zastawionych stołów...

Muzyka, która pojawiła się we wszystkich występach, 
zdominowała tegoroczną uroczystość Dnia Babci i Dziadka 
w naszej szkole. Sami dziadkowie  muzycznym akcentem za-
kończyli obchody tego święta, śpiewając przepiękną ,starą  
i zawsze bardzo poruszającą pieśń: „Ojcowski dom”.

Dziękuję obsłudze szkoły za ogromną pomoc w przy-
gotowaniu tego dnia, nauczycielom i wszystkim zaangażo-
wanym uczniom. Dziękujemy za miłe słowa podziękowania 
skierowane do  nas, pracowników tej szkoły przez babcię p. 
Marię Kohut.

Pozdrawiamy wszystkie Babcie i Dziadków, mamy na-
dzieję, że już za rok ponownie  się spotkamy.

B. Dymarek

Spektakl historyczny 
pt. „Starożytny Rzym” w ZSP w Istebnej
Czy powtórzenie materiału musi być nudne? Wcale nie.  

Pokazała to „żywa lekcja historii” przeprowadzona 19 lutego 
2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej dla uczniów 

klas 4 - 6. Tym razem była to podróż w czasy starożytne, 
konkretnie w historię starożytnego Rzymu.

Miłośnicy historii z Agencji  Artystycznej „Atena” w bar-
dzo ciekawy sposób prezentowali historię starożytnego 
Rzymu. Stanowiło to krótką i niewątpliwie przyjemną lekcję 
historii oraz było utrwaleniem wiadomości wynikających 
z podstawy programowej. Zaprezentowano m.in. typowy 
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strój ówczesnego Rzymianina, przypomniano ustrój hierar-
chiczny oraz podział warstw społecznych na pospólstwo, plebs 
i patrycjuszy. Kilku ochotników czynnie pomogło w prezentacji. 
Dzięki rekwizytom, będącymi dokładnymi replikami sprzętów 
używanych w danej epoce historycznej, niektórzy uczniowie 
na własnej skórze mogli poczuć ciężar uzbrojenia legionisty lub 
gladiatora, albo przymierzyć odzież noszoną na co dzień przez 
starożytnych Rzymian wcielając się w przedstawiciela patry-
cjuszy. Pojawiły się również elementy prezentujące walki gla-
diatorów na arenach. Idea „żywej lekcji historii” to niewątpliwie 
połączenie atrakcyjnej formy z wiedzą. Uczniowie uczestnicząc 
w tej niecodziennej lekcji mieli możliwość pogłębienia swojej 
wiedzy historycznej, dobrze się przy tej okazji bawiąc.

Opracowała mgr Elżbieta Krężelok

Żywa lekcja historii 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
19 lutego 2020 roku do naszej szkoły po raz kolejny za-

witali aktorzy z Agencji Artystycznej Atena z Gniewu pod 
kierunkiem pana Damiana Klinkoscha. Tematem zajęć tym 
razem był „Starożytny Rzym”. Fakty historyczne oraz pojęcia 
dotyczące tego okresu przedstawiane były w sposób cieka-
wy. Pan Damian jak zwykle fenomenalnie operował ripostą. 
Młodzież chętnie brała udział w zabawie.

   Nasza podróż przez historię rozpoczęła się od założenia 
Rzymu. Ochotnicy przebierali się w legendarnych założycieli 
Miasta na Siedmiu Wzgórzach- Remusa i Romulusa. Byliśmy 
też świadkami walki gladiatora z lwem. W rolę gladiatora 
wcieliła się koleżanka Wiktoria . Podziwialiśmy stroje legioni-
stów. Zaś podczas porwania Sabinki ( Iza z 8 klasy) cała sala 
wybuchła śmiechem. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział 
w żywej lekcji na scenie, musieli być czujni, gdyż pan Da-

mian wyłapywał brak wiedzy i każde potknięcie niedoświad-
czonych aktorów i wykorzystywał, by rozbawić publiczność.

Lekcja historii z aktorami z Pomorza jest zawsze bardzo 
ciekawa. Czas płynie zdecydowanie szybciej niż na zwykłej 
lekcji w szkolnej ławie, a i zapewne w głowie zostaje dużo 
więcej informacji, gdyż przekazywane są one w bardzo przy-
jaznej formie. Z przyjemnością weźmiemy udział w kolejnej 
historycznej podróży w czasie!

I.B.B.

Podziękowanie za bal rodzicielski 
 11 stycznia 2020 r., w remizie na Zaolziu, odbył się bal 

rodzicielski  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej nr 
2 w Istebnej. Na zabawie karnawałowej przygrywał zespół 
"Kaczmarzycy" ,a  kuchni, jak zwykle, była niezastąpiona 
"ciocia Józia".  Dyrektor wraz z Radą Rodziców pragną ser-
decznie podziękować wszystkim , którzy zaangażowali się  
w organizację , zwłaszcza rodzicom za pracę oraz sponso-
rom za złożone na rzecz szkoły podarunki i wpłaty pieniężne. 
Dziękujemy również uczestnikom balu za wsparcie finanso-
we szkoły. Warto wspomnieć, że część pieniędzy zostanie 
przeznaczona na ufundowanie szkole sztandaru. 

Uniwersytet seniora

Z DZIAŁALNOŚCI 
ISTEBNIAŃSKIEGO UNIWERSYTETU SENIORA
Katowice – stolica metropolii c.d.- 3.12.2019
Za nami Kolejny wyjazd do Katowic – które jako miasto 

mają już 150 lat. Ścierają się tu różne style: przemysłowy, 
modernistyczny czy nowoczesny czego przykładem jest 
Spodek (styl space age) , Osiedle Tysiąclecia. Górny Śląsk to 
od zawsze różnorodność kulturowa przy zachowaniu wspól-
nej tożsamości. Spacer z przewodnikiem pozwala nam po-
znać perły modernistyczne (45 budynków) , m.in. Sejm Ślą-
ski, Budynek Radia Katowice, domy mieszkalne (luksusowe 
wille i kamienice dla urzędników), czy śląski drapacz chmur 
z tarasem widokowym na 14. piętrze. Naszym celem jest 
Polskie Radio Katowice istniejące od 14.12.1927 r. Na ręce 
redaktorów składamy serdeczne życzenia urodzinowe wraz 
z tortem i piękną koronką koniakowską z dedykacją od se-
niorów. Redaktorzy, pani Gabriela Kaczyńska i pan Cezary 
Orzech oprowadzają nas po muzeum radia, studiu nagrań, 
koncertowym, emisyjnym oraz newsroomie. Poznajemy pra-
cę radiowców, mamy możliwość pozdrowienia słuchaczy  
i odśpiewania okolicznościowych życzeń. Dla nas – seniorów 
z Trójwsi było to wielkie przeżycie.

Przed nami następna atrakcja – zwiedzamy budynek 
NOSPR-u, gdzie dyrektorem jest pani Ewa Bogusz- Moo-
re. Jego ogrom nas przytłacza. Głównym architektem tego 
cuda budowlanego jest Tomasz Konior z mistrzem akustyki 
Yasushisa Toyota. Koszt ponad 300 mln zł., kubatura prawie 
200 tys.m. sześciennych, czas budowy 897 dni, wysokość 28 
m – tyle, co 9 pięter bloku, głównie sala,na którą prowadzi 
14 wejść mieści1800 osób, a kameralnie 300 osób. Sufit aku-
styczny waży 325 ton, estrada ma 312 m2 powierzchni. Je-
steśmy oszołomieni stylowym minimalizmem, przepiękny-
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mi żyrandolami, falistymi liniami ścian z naturalnego drewna 
– czeczotu. Budynek ten cieszy się zasłużonym uznaniem  
w całym muzycznym świecie i dumą Polaków.

A teraz do Teatru im. S. Wyspiańskiego – Narodowej 
sceny w regionie, którego otwarcie nastąpiło w 1907 r. jako 
teatru niemieckiego. Budowałgo w stylu modernistycznym 
znamienity architekt Carl Moritz. Nas już na początku urzeka 
frontowa ściana budynku, gdzie na portalach umieszczone 
są posągi muz.

Wita nas pani rzecznik teatru i z ogromną swadą ale  
i kompetencją opowiada nam o tym budynku, jego historii 
i współczesnej roli. Obecnym dyrektorem jest Robert Talar-
czyk, a cały zespół aktorów i pracowników liczy 150 osób. 
Zwiedzamy piękne foyer i główną scenę o wysokości 22 m., 
głębokość 20 m. i szerokość 9 m, pełną tajemniczych urzą-
dzeń dla inspicjentów i techników sprawiających, że 447 
widzów siedzących na widowni w pięknych, czerwonych 
fotelach – mają wrażenie, że przenoszą się w inne miejsca 
razem z aktorami. Zaglądamy na zaplecze teatru, a tam ma-
gazyny pełne dokładnie opisanych dekoracji, maszynownie, 
charakteryzatornie, garderoby aktorów i wiele tajemniczych 
miejsc. Na chwilę siadamy na widowni Kameralnej aby wy-
słuchać jakie sławy występowały z Katowicach, a są to np. 
Krystyna Feldman, Aleksander Barolini, Tadeusz Łomnicki, 
Irena kwiatkowska czy Gustaw Holoubek,a znani reżyserzy 
to Tadeusz Kantor czy Tadeusz Dejmek. Obecnie wystawiane 
są sztuki współczesne alei klasyczne. Należy jednak pamię-
tać, że teatr jest ulotny, niepowtarzalny, a istnieje wówczas, 
gdy są i widzowie i aktorzy.

Okres grudniowy to powód aby zawitać również na ka-
towicki rynek, gdzie usadowiły się liczne stoiska ze świątecz-
nymi smakolykami i ozdobami. Nasyceni niezaponianymi 
wrażeniami wracamy do Istebnej.

Wigilijka – 17.12.2019
Zbigniew Wałach – muzyk, regionalista, któego fascynu-

je tradycja. Gra na skrzypcach, gajdach, piszczałkach, budu-
je ludowe instrumenty. Z ogromnym znawstwem i miłością 
opowiada o swojej pasji umilając nam wraz ze swoim synem 
ostatnie spotkanie 2019 r. To okres przedświąteczny, więc 
czas poświęcić się przygotowaniom do Bożego Narodze-
nia. Stoły przykryte śnieżnobiałymi obrusami, udekorowa-
ne stroikami i świecami. Na każdego seniora czeka opłatek. 
Składamy sobie serdeczne życzenia trzymając się za ręce, 
a potem indywidualne uściski, łzy, uśmiechy. Każdy senior 
otrzymuje również od pani Prezes indywidualne życzenia 
w oryginalnej formie. Wspólne śpiewanie kolęd to ostatnie 
chwile w starym roku – do zobaczenia w nowym, 2020 roku!

Agata Wisełka – Prezes

Cykl”Podróże moich marzeń” - Stany Zjednoczone – 10.12.2019
O swojej podróży do USA opowiedziała nam członkini 

naszego Uniwersytetu Helena Bojko. Oto jak ona sama opi-
suje tę przygodę:

„Podróżą moich marzeń był kolejny wyjazd do USA  
i udział w uroczystościach związanych z zakończeniem na-
uki. Z mężem i córką mieszkającą w Chicago razem w czerw-
cu 2018 zwiedziliśmy to miasto:

Śródmieście z wieżowcami, Park Milenijny i dzielnica Pol-
ska – Jackowo, Muzeum Techniki z okrętem podwodnym, 
dom prezydenta Obamy, największy na świecie Ogród Bo-
taniczny „Garden” i Lincoln Park – największy ogród w Chi-

cago. Brali udział w doniosłej uroczystości rozdania dyplo-
mów ukończenia studiów na uniwersytecie San Paulo przez 
córkę Kornelię oraz uroczystości zakończenia nauki wnuczki  
z gimnazjum. Później przez dwa dni zwiedzali stolicę USA 
Waszyngton, lecieli samolotem z Chicago do Baltimore, da-
lej pociągiem do Waszyngtonu.

Córce udało się na miejscu załatwić wejście do Capitolu, 
potężnej budowli z 5 tysiącami pomieszczeń, największą na 
świecie bibliotekę liczącą 142 milionów dokumentów w 450 
językach, Biblią Gutenberga z 1543 roku, budynku z kopu-
łą ozdobioną freskami, kolumnami i pomnikami wszystkich 
prezydentów USA. Kopuła Kapitolu i Monument Waszyngto-
nu, iglica wysoka na 170 m. dominująca nad Waszyngtonem 
i widać ją z każdego miejsca.

W stolicy USA nie ma wieżowców, jest pełno zielonych 
skwerów i mnóstwo pomników.Przed Białym Domem na 
ulicy zbierają się turpiści, akrobaci, aktorzy, parodiują prezy-
denta i nikt ich nie przepędza.

Stoją w parku pomniki Dicksona, Waszyngtona, Kościusz-
ki, Pomnik National Mall – II wojny światowej.

Wielkie wrażenie robi Cmentarz Narodowy w Arlington – 
za rzeką Potomak. Też cmentarz wojskowy założony w 1864 
roku obejmuje 250 hektarów i spoczywa na nim 400 tysię-
cy żolnierzy i zasłużonych ludzi. Jeździ się przez cmentarz 
elektryczną kolejką, która zatrzymuje się przy grobie pre-
zydenta F. Kennediego i jego rodziny, przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza, przy pomniku Memorial poświęconym tym 
żołnierzom, którzy zginęli w walkach na całym świecie. Moż-
na wysiąść w dowolnym miejscu i za 15 minut jechać dalej 
następną kolejką. Cmentarz robi wrażenie, nie ma grobów 
tylko białe marmurowe tabliczki z nazwiskami i danymi oso-
by poległej. Na tych słupkach wydrążony jest albo krzyż albo 
gwiazda Dawida lub Półksiężyc, po tych znakach poznamy 
jaką wiarę zmarli wyznawali.

Z pagórków cmentarnych widać potężny 5 – piętrowy 
gmach ministerstwa obrony – Pentagon. Zalicza się do naj-
większych budynków na świecie. Zatrudnia 26 tys. pracow-
ników i liczy 28 korytarzy.

Waszyngton, czyli Dystrykt Kolumbii jest miastem jedy-
nym w swym rodzaju,nie znajduje się na terenie żadnego 
stanu i obowiązują w nim przepisy federalne – centralne,  
a nie stanowe. Jest Miastem Kwitnących Wiśni – dar burmi-
strza Tokio na początku XX wieku.

Helena Bojko

Cmentarz wojskowy w Arlington – National Cementary VI 2018
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Diametralnie inne wrażenia przekazała nam pani Iwona 
Gazurek – Legierska z pobytu w Nowym Jorku – 8 mieście w 
Stanach Zjednoczonych. Najlepiej zderzyć swoje wyobraże-
nia z rzeczywistością i zobaczyć atrakcje Nowego Jorku na 
żywo, co też spontanicznie pani Iwona ze znajomą uczyniły. 
Miasto nie jest tanim miejscem ani do życia ani do podró-
żowania – rozwiązaniem jest metro liczące 468 stacji i 26 
linii – czynne całą dobę lub Uber. Wędrując po kultowych 
dzielnicach Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx i Stateu 
Island można się natknąć na różne niespodzianki (nie za-
wsze miłe) ale i na charakterystyczne konstrukcje górujące 
nad miastem np. Empire State Building o wysokości 450 m., 
Bank of America, Tower czy Chrystler Building. Subiektyw-
na opowieść p. Iwony o mieście, które mówi 8000 językami 
i dialektami, jest pełne kontrastów, nigdy nie śpi, jest pełne 
kontrastów, atrakcji było marzeniem wielu Polaków w XIX i 
XX w. wart jest zobaczenia!

Obie prelekcje poparte licznymi zdjęciami wywoływały wśród 
seniorów ciekawą dyskusję – jaka jest ta Ameryka? I o to chodziło!

W tej chwili wizy są zniesione,więc najlepiej samemu 
(w miarę możliwości) pojechać „za Wielką Wodę” i naocznie 
przekonać się i przeżyć życiową przygodę – czego wszyst-
kim seniorom życzę.

Prezes IUS Agata Wisełka.

Jan i Helena Bojko podczas podróży do USA

04.03.2020
środa

Teatr Rozrywki – Chorzów - wyjazd

10.03.2020
wtorek

Cykl „Podróże moich marzeń” – gawęda Pana Tadeusza 
Papierzyńskiego „Azja Południowo-Wschodnia”

17.03.2020
wtorek

Dzień Regionalny
• wystawa prac seniorów
• małe warsztaty:

• haft krzyżykowy – Pani Magda Łacek
• koronka koniakowska – Pani Lucyna Ligocka-Kohut
• strój góralski – Pani Aneta Legierska
• heligonki – Pani Aniela Jałowiczor i Pan Edward Łacek
• kopytka – Pani Teresa Śliwka „spod Lyścio”
• catering potraw regionalnych

24.03.2020
wtorek

• Występ grupy teatralno-kabaretowej „Emocja” z Wisły.
• Porady dietetyka Pani Marioli Krężelok „Żywienie seniora 
pełne smaku i świadomości” – cykl zdrowie seniora

31.03.2020
wtorek

• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – rola i zadania.
• Komenda Powiatowa Policji – bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym i trzeźwość kierowców – cykl bezpieczeństwo seniora

07.04.2020
wtorek

Gawęda Pani Dyrektor Małgorzaty Kiereś „Wiosenna symbo-
lika jajka, ognia, wody i drzewa w kulturze ludowej górali 
Trójwsi na tle kultury ludów słowiańskich”.

14.04.2020
wtorek

Wolne po świętach.

21.04.2020
wtorek 

Kraków znany i nieznany
• Podziemia pod Rynkiem Głównym
• Wawel: komnaty królewskie, apartamenty królewskie
• Kazimierz, Skałka

28.04.2020
wtorek

Jesteśmy częścią przyrody – sadzenie drzewek z dziećmi 
z klubu „Kumasz kumaka” z SP Istebna pod patronatem 
Nadleśnictwa Wisła

05.05.2020
wtorek

Pieniński Park Narodowy: Dębno, zamki, spływ, Szczawnica.

12.05.2020
wtorek

Gawęda miłośnika i pasjonata fauny Pana Andrzeja Pająka  
o owadach lub ssakach.

19.05.2020
wtorek

„Majówka” na Stożku.

26.05.2020
wtorek

W trakcie negocjacji – informacje będą w terminie późniejszym.

02.06.2020
wtorek

Czechy: Hrad Bouzov, Zamek Hradec nad Moravicą, papiernia 
Velké Losiny.

09.06.2020
wtorek

• Gawęda Pani Elżbiety Borejza – doradcy rolniczego – „Cieka-
wostki i nowinki z pól, łąk, sadów i ogrodów”.
• „Ocalić od zapomnienia” – fotograficzne migawki z zajęć, 
spotkań, wyjazdów seniorów – przedstawi Pani Marysia Turek

16.06.2020
wtorek

Bielsko – Biała – ciąg dalszy zwiedzania miasta + Szyndzielnia.

23.06.2020
wtorek

• Cykl „Podróże moich marzeń” – gawęda Pana Janka 
Macoszka „Chiny”
• Podsumowanie działalności  za lata 2017 – 2020. Wybory.

30.06.2020
wtorek

Zakończenie kolejnego roku studiów – kwiatowa zabawa.

PROJEKT ZAJĘĆ NA II SEMESTR 
2019/2020

* Podczas każdych zajęć stacjonarnych będzie prowa-
dzona przez Panią Joannę Matuszny – mgr rehabilitacji  
10 – 15 minutowa gimnastyka ogólnokondycyjna za apro-
batą dr D. Hampla.
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Zajęcia dodatkowe – uzależnione 
od ilości chętnych
• informatyka – grupa początkująca i zaawansowana
• gimnastyka rozciągająca
• aerobik w wodzie
• sekcja taneczna 
• nordic walking

• Składka pozostaje bez zmian: 50 zł na jeden semestr.
• Szczegółowe informacje dotyczące zajęć i wyjazdów będą 

podawane w stosownym terminie na kolejnych spotkaniach.
• Spotkania seniorów odbywają się tradycyjnie za zgodą 

pana Nadleśniczego Andrzeja Kudełki w sali LOEE na Dzielcu 
w każdy wtorek o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy!

• Zajęcia mogą ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.
Prezes i zarząd

Z życia Zespołu 

Regionalnego „Istebna”

II MIEJSCE DLA „Trzech Króli” w Radlinie
W dniu 4 lutego 2020 roku "Trzo Króle" z Małej Istebnej 

zaprezentowali się na scenie Radlińskiego Domu Kultury  

Cenne wyróżnienie dla Agroturystyki 
„Na Połomiu”
W sobotę 1 lutego podczas czwartej edycji  Centralnych 

Targów Rolniczych w Nadarzynie właściciele zlokalizowa-
nej na terenie sołectwa Istebna Agroturystyki „Na Połomiu” 
odebrali niewątpliwie zasłużoną nagrodę zdobywając na 
szczeblu krajowym drugie miejsce w kategorii Gospodar-
stwo Agroturystyczne Roku Polski 2019. Plebiscyt ten odby-
wał się 3-etapowo, toteż warto podkreślić iż gospodarstwo 
agroturystyczne Państwa Bielesz zostało już wcześniej uho-
norowane tytułem najlepszego w powiecie, a także w całym 
województwie śląskim.

Serdecznie gratulujemy!
Agroturystyka „Na Połomiu” znana jest z rodzinnej atmo-

sfery, wyśmienitej kuchni, dopracowanych w najmniejszych 
szczegółach wnętrz i pięknego otoczenia, nie wszyscy jed-
nak wiedzą, że od lat odbywają się tam również plenery ma-

Informacje turystyczne
larskie. Prace powstałe podczas ostatniego z nich niedawno 
podziwiać można było w sali wystawowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Istebnej.

w ramach XXIII Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych 
"Radlinskie Betlejki". W kategorii Szkół Podstawowych zdobyli  
II miejsce, występując w składzie Jan Cieślar, Paweł Cieślar, Jan 
Łupieżowiec. Tym występem zakończyliśmy sezon kolędowy. 

Maria Motyka
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XIX Zawody Furmanów w Istebnej
Dawniej nasze lasy były ich pełne. Rozbrzmiewały od rana 

ich pokrzykiwaniami, turkotem wozów, rżeniem koni. Dziś 
coraz częściej swoimi kasztanami, gniadymi, karymi wożą już 
tylko wycieczki na kuligach. Furmani - pracownicy leśni, któ-
rzy w dobie maszyn pracują ze zwierzętami. To właśnie im de-
dykowane są Zimowe Zawody Furmanów. Wydarzenie, które 
organizowane jest już od 19 lat przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Istebnej i Nadleśnictwo Wisła. Od lat skupia ono rzesze 
zainteresowanych wartką, nieprzewidywalną akcją i rywaliza-
cją, w której liczy się współpraca zwierzęcia i człowieka.

Tegoroczne , XIX już rozgrywki miały miejsce 9 lutego 
2020 roku. Po raz pierwszy odbyły się one na parkingu leś-
nym za stacją paliw w Istebnej - Tartaku. Ta lokalizacja zosta-
ła wybrana z myślą o większej dostępności parkingów dla 
widzów. Do rywalizacji stanęło 20 par koni i 38 furmanów 
którzy przyjechali z Beskidzkiej Trójwsi ale i z Żywiecczyzny, 
Czech i Słowacji.

 XIX Zawody Furmanów uroczyście otworzyli: Wójt Gmi-
ny Łucja Michałek, Arkadiusz Wojciechowicz Dyrektor 
RDLP w Katowicach  i Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła An-
drzej Kudełka życząc zawodnikom udanych zmagań, a wi-
dzom miłego oglądania.

W tym roku mistrzowie furmańskiego fachu rywalizowali  
w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich - „Slalom z drewnem 
stosowym” - sprawdzała technikę i szybkość zawodników, któ-
rzy najpierw musieli ekspresowo załadować ok. 500 kg drewna 

stosowego na sanie, następnie przejechać wyznaczoną trasą 
między drzewkami, a potem jak najszybciej rozładować drew-
no. Warto dodać, że specjalnie na potrzeby zawodów Nadleśni-
ctwo Wisła zamówiło w tym roku nowe sanie.

Najbardziej wyczekiwaną przez wielu konkurencją była 
„Siła uciągu” - przejazd pojedynczym koniem ciągnącym 
potężną kłodą drewna, a po przejechaniu pierwszego od-
cinka mieli za zadanie szybko dopiąć drugą kłodę, następnie 
zaś po raz kolejny ruszyć z miejsca i dojechać do mety.

Organizatorzy pamiętali także o konkurencjach dla pub-
liczności. Młodsi mogli spróbować sił w rzucie gnotem, zaś 
dla starszych przygotowano zapasy na rękę „z prawdziwego 
zdarzenia”. Prowadziła je Barbara Juroszek - sołtys Istebnej 
ale i zawodniczka klubu Viking Nisko, zdobywczyni medali 
na Mistrzostwach Polski w Armwrestlingu. W kategorii Open 
mężczyzn po raz kolejny triumfował niezwyciężony już od 
trzech lat Mariusz Kawulok z Istebnej, drugi był Józef Waw-
rzacz z Jaworzynki a trzeci Mateusz Formas z Nieledwi. 
Wśród kobiet najsilniejsza okazała się Joanna Szkawran  
z Jaworzynki, za nią uplasowała się Joanna Kawulok  
z Istebnej, a trzecia była Jadwiga Witulska z Soblówki.

Konferansjerzy: Aneta Legierska- Zastępca Dyrektora 
GOK w Istebnej oraz Wojciech Kohut z Nadleśnictwa Wisła 
gorąco dopingowali uczestników, z humorem komentując 
ich zmagania. Atmosfery dopełniała znakomicie dobrana 
góralska muzyka. Zbigniew Wałach, Jan Wałach, Martin 
Wałach i Bolesław Niedoba przypomnieli szeroki repertuar 
piosenek o „kónićkach” i nie tylko.

Zwieńczeniem imprezy była koronacja zwycięzców. Na-
grody w postaci bonów finansowych wręczyli Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka i Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek oraz Przewodniczący Rady Gminy Isteb-
na Stanisław Legierski. Ponieważ z uwagi na dużą liczbę 
uczestników przeprowadzono 2 konkurencje, w slalomie  
z drewnem stosowym nagrodzono 6 najlepszych par, które 
otrzymały kolejno: I i II miejsce- po 800 zł. , III i IV miejsce – po 
600 zł. V i VI miejsce – po 500 zł. W konkurencji „Siła uciągu” 
zdobywcy podium otrzymali kolejno: 400, 300 i 250 zł a zdo-
bywcy IV, V i VI miejsca dodatkowo nagrody rzeczowe. Każdy 
uczestnik otrzymał ponadto worek owsa, sztangę kiełbasy, 
produkty MOKATE, chleb ufundowany przez piekarnię „Ko-
niaków”, pamiątkowy dzwonek i ciepły posiłek.

Na miejscu można było posilić się gulaszem z dziczyzny oraz 
innymi przysmakami serwowanymi przez Koło Łowieckie „Olza”.
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Muzyka i echo zawodów niosło się daleko ponad górami, 
zaś wieści o zawodach rozniosły się dzięki mediom, które uwiel-
biają tę widowiskową imprezę. Obecni byli przedstawiciele  
m. in. portalu OX.pl, Głosu Ziemi Cieszyńskiej, czy Radia Istebna.

XVIII Zawody Furmanów zaszczycili swoją obecnoś-
cią: Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna, Zastępca Wój-
ta Ryszard Macura, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła  
Andrzej Kudełka, Starosta Cieszyński Mieczysław  
Szczurek, Stanisław Legierski Przewodniczący Rady Gminy 
Istebna, sołtys Istebnej Barbara Juroszek, starosta Ciernego  
Pavol Gomola, Arkadiusz Wojciechowicz Dyrektor RDLP  
w Katowicach i Hubert Wiśniewski Zastępca Dyrektora ds. 
Gospodarki Leśnej,  starosta Hyrczawy Marek Sikora (któ-
ry podjął się nawet uczestnictwa w jednej z konkurencji), 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok, delegacja zaprzyjaźnionej 
Gminy Iława z Wójtem Krzysztofem Harmacińskim na 
czele oraz Radni Gminy Istebna. Tegoroczne zawody cie-
szyły się także wyjątkowym zainteresowaniem mediów  
i fotoreporterów, co jest dowodem na to, że ranga imprezy  
z roku na rok rośnie.

Podziękowania składamy na ręce Nadleśnictwa Wisła za 
bardzo dobrą współpracę przy organizacji i prowadzeniu za-
wodów. Organizatorzy dziękują również Barbarze Juroszek 
- sołtys Istebnej prowadzącej zapasy na rękę, a także wszyst-
kim uczestnikom, którzy w ten dzień postanowili podjąć wy-
zwanie niełatwej rywalizacji. Dziękujemy także publiczności, 
która wiernie kibicowała faworytom.

Poza organizatorami głównymi: Nadleśnictwem Wisła  
i Gminnym Ośrodkiem Kultury sponsorami nagród pod-
czas Zawodów Furmanów byli: Zakład Przetwórstwa Mięs-
nego Legierski, Piekarnia „Koniaków” oraz Polskie Składy Bu-
dowlane Golik Istebna.

Serdeczne podziękowania za pomoc składamy także stra-
żakom z OSP Istebna Zaolzie oraz OSP Koniaków Kosarzyska.
Wyniki konkurencji Slalom z drewnem stosowym (pierwsza trójka):

1. Sławek Pawlus, Tomasz Pochec (Radziechowy/Świerczek)
2. Jan Urbaczka, Ryszard Haratyk (Jaworzynka)
3. Marcin Szkawran, Michał Szkawran (Jaworzynka)
Wyniki konkurencji Siła Uciągu (pierwsza szóstka):
1. Jan Francisty Młodszy (Krupina/Słowacja) - koń Perla
2. Sławomir Pawlus (Radziechowy) - koń Jurek
3. Michał Kumor (Mukruszowice) - koń Gniady
4. Grzegorz Zygiel (Dziewin) - koń Saron
5. Piotr Kubica (Leśna) - koń Gwiazdor
6. Łukasz Tracz (Węgierska Górka) - koń Burek
Nagroda dla Najstarszego Furmana - Ryszard Haratyk (Jaworzynka)

Opracowanie: Barbara Juroszek

III SPOTKANIE Z LITERATURĄ REGIONU
W środowy wieczór 12 lutego zostaliśmy zaproszeni do 

obejrzenia i wysłuchania inscenizacji baśni pt.: " Rajka na Ocho-
dzitej " ks. Emanuela Grima, wyreżyserowanej przez grupę 
Rekonstrukcji Literackiej " Na Granicy", która to przeniosła nas  
w czasy przodków poszukujących skarbów zakopanych na gó-
rze Ochodzitej.

Inscenizacja doskonale przedstawiła poszukiwaczy zbójni-
ckich skarbów, złota, srebra i innych klejnotów ukrytych na górze 
Ochodzitej. Z każdym taktem odkrywała powoli jej tajemnice, 
związane z góralami, zachowane w sałaszach i innych miejscach, 
aż na koniec i co najważniejsze odkryła zupełnie inną przestrzeń, 
którą są wartości przekazane przez potomków naszych góral-
skich przodków, czyli czystość naszych serc i sumień... . Tak więc 
góra Ochodzita daje do myślenia.... .

Niezwykle dynamiczna, tajemnicza a zarazem harmonijna 
spójność akcji przedstawionego poematu nadawała oryginalno-
ści całemu wykonaniu aktorów: Teresy Przybyły, Sylwii Mojeścik, 
Moniki Michałek, Bartłomieja Jałowiczora, Artura Jackowskiego 
oraz Andrzeja Suszki.

W drugiej części przedstawiono nowości wydawnicze – Ba-
sia Juroszek z GOK w Istebnej przybliżyła zawartość publikacji 
„Kalendarza z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 2020”, który spo-
kojnie może dać się odkryć szerokiemu gronu czytelników, gdyż 
zawarte w nim są historie ludzi znanych, mniej znanych i zasłużo-
nych dla beskidzkiej ziemi.

Ważnym punktem wydarzenia było spotkanie z etnolog Mał-
gorzatą Kiereś podczas, którego przedstawiła najnowsze odkry-
cia badawcze dotyczące historii administracyjnej, gospodarczej 
oraz tożsamości mieszkańców tej ziemi.

Następnie Józef Michałek – inicjator spotkania - zaprezento-
wał album " Beskidzkie Sałasznictwo na przestrzeni wieków”  oraz 
reprint przedwojennego, unikatowego wydania "Zdobnictwa 
metalowego na Ślóńsku" Mieczysława Gładysza. Józef Michałek 
wspomniał o sensie istnienia kultury pasterskiej na naszym tere-
nie we współczesnym świecie.

Na koniec Aneta Legierska – zastępca dyrektora GOK w Isteb-
nej złożyła podziękowania prelegentom i występującym. Na wy-
pełnionej po brzegi sali Gminnego Ośrodka Kultury obecni byli 
również Łucja Michałek – wójt gminy Istebna, Stanisław Legierski 
– przewodniczący rady gminy, Teresa Łaszewska – sekretarz gmi-
ny Istebna, a także radni Gminy Istebna.

Opracowała: Małgorzata Owczarczak – GOK Istebna
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08.02.2020 r. zmarła niezwykła postać beskidzkiego folkloru, wie-
loletnia kierowniczka Zespołu Regionalnego „Koniaków”, założycielka  
i prezes Stowarzyszenia Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tań-
ca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie - Urszula Gruszka.

Z Jej pogrzebu 11 lutego każdy zapamięta niekończące się 
idące przez koniakowski kościół rzesze muzykantów przybyłych  
z różnych stron. Dziesiątki instrumentów połączonych jedną, ża-
łobną nutką „Ej byli chłopcy byli, ej ale sie minyli. Ej i my się miny-
my. Ej po malućkiej chwili” . Niejedna cesarzowa nie miała takiego 
orszaku! W pamięci zostanie też widok płaczących Zespoloków, 
wiernie stojących przy trumnie „Cioci” z różyczkami w rękach. Mia-
ła rację, kiedy jeszcze niedawno mówiła o nich: ”Móm wspaniały 
Zespół, wspaniałe dziecka. Sóm jako rodzina.”

Wygłaszając homilię na Jej pogrzebie ks. Krzysztof Pacyga, 
proboszcz koniakowskiej parafii powiedział, że miała „życie po-
dobne do pięknego, kolorowego witraża” . W istocie tak było. 
To była barwna, złożona Osobowość, której nie da się za-
mknąć w kilku słowach czy kilku stronicach tekstu.

Kierowniczka, solistka, tancerka, organizatorka, dusza to-
warzystwa, gaździna, heklowaczka, żona, matka i babcia, gó-
ralka, podróżniczka, niezmordowana wojowniczka o tradycję i 
folklor, ambasadorka Koniakowa...Ciocia...

Życie jak piękny witraż… wielobarwne, złożone z różnych 
elementów. Każdy z tych, którzy Ją znali ma swoje własne 
wspomnienia, może dołożyć własne „szkiełko” do tego witraża.

Dziś zamieszczamy pożegnanie, które w imieniu ludzi kultury 
Gminy Istebna i mieszkańców Trójwsi odczytała Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Istebnej Elżbieta Legierska – Niewiadomska.

Z Zespołem w Chacie Kawuloka

Pożegnani Urszuli Gruszki
Było to nie deli jako trzy tydnie tymu. Był piekny, mroźny 

wieciór, miesiónciek świycił nad Łochodzitóm, a na Beskidzie 
grała muzyka. Zespolocy tańcowali Trómbitym, Kapitana, 
Kwiotki, muzykancio grali, a Urszula Gruszka, kierownićka 
kóniokowskigo zespołu siumnie spiywała . Zatańcowała też 
łowiyjzioćka  - honorowo, pomalućku i dostojnie . Witała się 
ze wsieckimi swoimi kamaradami, z każdym słowo zamiyni-
ła. Była jednako  jakosi insio niż wdycki…. Siedziała wiyncej  
z boku, a jyny sie przyziyrała tym tańcujóncym poróm.

Tak to było jeście trzi tydnie tymu, na dwacatym siód-
mym Balu Góralskim na Beskidzie. Tyn bal łostatnimi roki był 
dlo Urszulki coroz zocniyjsi. Wiela miała z tym roboty! Wiela 
się nadzwoniła, nazałatwiała, naumawiała, bo przeca „na do-
gworze moc zoleży”! Radowała się wsieckimi, co mogli wte-
dy być pospołu, a wroz radować się tóm krótkóm chwilóm 
ziwota, kiero jest nóm tu dano.

Padała wdycki „Mom – dom… podziwóm się ... a jeście 
mom”, bo muzyka, ta radość ludzi była dlo Ni siłóm w ziwocie.

Cosi z kierownićki miała w sebie chyba łod dziecka. Jeście 
jako dziywciontko z długim ciornym binkosiym zaciyna spiy-
wać i tańcować w kóniokowskim zespole. Chcieli Jóm zwer-
bować do Zespołu „Śląsk” ale łodmówiła. Powiadała, zie „nie 
ziałuje, bo była potrzebno tu u nas, w Kóniokowie.”

Uciła się łod nejlepsich – łod ujca Jana Kawuloka i jego 
cery Zuzki, łod Jana Sikory i Jana Kukuczki. Kierownictwo przejyna 
w 1992 roku, potym uciła też dziecka z Małego Koniokowa. Ponad 
śtyrycet roków piastowała naś folklor i robiła to z wielkim poświyn-
cynim. Opracowywała nowe programy, wyjeżdżała na festiwale, 
nagrywała płyty, wystympowała w mediach. Załoziła Stowarzysze-
ni Beskidzkigo Folkloru, Muzyki i Tańca Pod Ochodzitą.

Ostatni łowiynziociek Urszuli Gruszki

fo
to

: M
. K

uź
m

a



Marzec 2020             Nasza Trójwieœ Strona 15

Nie dziwota, zie dostała w życiu moc nagród. Była wśród nich 
i Nagroda Oskara Kolberga. Na jesiyń minionego roku łodbiera-
ła w Ciesinie łostatnióm nagrodym- Laur Srebrnej Cieszynianki,  
z kierej była łokropnie rada.

Laureatka, Prezes, Kierowniczka – to zocne tytuły ale to nejzoc-
niyjsi miano nie było zapisane na papierze. Bo tak naprowdym to 
porym pokoleń zespoloków nazywało Jóm inacyj. Dlo nich była 
i zawsze uż bedzie „CIOCIÓM” - tóm kiero poradziła pochwolić  
i skóniyrować, zmobilizować i pociesić, a nieroz rozbawić do łez 
tymi swoimi powiedzyniami. Miała rada ty swoje dziecka, aji nej-
wiynksich rufijoków.  Łotwiyrała im dźwiyrze  siyroko z Konioko-
wa w świat, przedeptywała im chodnićki na wielki festiwale. I nie 
darmo sóm tu dziśka dziesiątki tych jei zespoloków, a każdy nosi  
w sercu jakisi dobre wspomniyni ło tej niepowtarzalnej Cioci Urszuli.

Umiała nawiónzywać i podtrzymywać prawdziwe przyjaźnie 
– łod prostego ćłowieka po ludzi rozmaitych profesji. Kamaradów 
i kamaradki miała na całym świecie. Na Podhalu i na Kaszubach, 
na Uhrach, w Turcji, w Maroku, w Gruzji. Z każdym sie dogwarzy-
ła w tym nejbardzi uniwersalnym jynzyku świata-  po nasziymu. 
Miała rada ludzi. Nie ciójziło się Ji jechać choćby pół Polski, coby 
komu powinszować, zawieźć rózićkym, ci kołoć. Na dziśka też uż 
miała zaplanowany wyjazd. Miała jechać wiynsiować na urodziny 
serdećnymu kamratowi, kardiochirurgowi profesorowi Zembali. 
Napytała uż kapelym, zamówiła prezynt i zjednała transport ale 
Urszulko … wyjazd odwołany. Uż się nie musisz kónać.

Była prawdziwóm Ambasadorkóm Koniokowa i Beskidz-
kigo Folkloru. Z rózićkóm w rynkach, w siumnym kabotku  
i kyrpiećkach krociała dumnie po rozmaitych miastach świata. 
Przejechała z zespołym tysiónce kilometrów. Na nejwiynksich 
festiwalowych scenach na Sri Lance, w Indiach, we Francji spiy-
wała „Koniokowski Pole...”„Hej góra Łochodzito”, „Uś miesiónciek 
downo wzesieł” i insi bojtki. W tych pieśnićkach był Jei cały ziwot, 
całe serce prawdziwej kóniokowskij góralki.

Powiadajóm, zie jaki zici tako śmierć. Urszula była nogło do 
działania, do organizacji, odważno do każdej roboty. I tako też- 

nogło -była Jeji śmierć.
Powiadała, że nie boi się śmierci. Ziwot był dlo Ni jednym wiel-

kim spotkanim z drugim człowiekiem  
i aji śmierć widziała jako spotkani z tymi, 
kierych miała rada.

 „Jo myślim, zie tak se jyny furknym 
do góry, mama mi wyndóm naprociw, 
a Janko z Małej Łónćki będzie groł i 
wroz se uż bedymy Ponbóćkowi spiy-
wać.” - tak se tóm śmierć wyłobrażała….

Urszulko… i tak to tam moś?
Bozie Ci zapłoc Urszulko za twoje tańcowani i spiywani, za 

wsiecki nerwy i utropym, za tóm Twoje szczerość, łoryginalność  
i góralski serce. Bez Tebie Konioków nie będzie uż taki sóm ale dej 
Bóg, coby Twój trud nie posieł na marne.

Ziegnajóm Cie twoi zespolocy, brać muzykancko, ludzie 
kultury. Ziegno Cie ukochano rodzinno kóniokowsko ziymia. 
Bedzie w gróniach brakować Twoigo spiywanio ale Urszulko… 
rychtuj nóm miejsce u Pónbóćka na tym wielkim Górolskim 
Balu kany nóm bedzie grała hormia muzykantów, a wsiecy be-
dymy tańcować.

Z Panym Bogym Urszulko, a jeście roz piekne Bozie Zapłac!
Opracowała Barbara Juroszek – GOK Istebna

Nauczycielka folkloru

z kamaradkami...

z Jankiem z Małej Łączki

Całej Rodzinie 

śp. Urszuli Gruszki
wyrazy współczucia i żalu

składają
Wójt Gminy, Rada Gminy Istebna oraz pracownicy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

 List Wiceprezesa Rady Ministrów na okoliczność śmierci Urszuli Gruszki
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Spotkania Ostatkowe dla Seniorów w Trójwsi
Trwa czas karnawału, zabaw i spotkań. W tym czasie odby-

ły się Spotkania Ostatkowe dla Seniorów w Trójwsi zorganizo-
wane przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Przyświecała 
im prosta idea – stworzyć warunki najstarszym mieszkańcom 
gminy do spotkania się przy wspólnym stole, posłuchania mu-
zyki i porozmawiania z sąsiadami, znajomymi, może dawno 
niewidzianymi lub widywanymi tylko przelotnie w sklepie czy 
w kościele. W tym roku spotkania miały miejsce w dniach 18- 20 
lutego w remizach OSP w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. Te 
trzy dni pełne były prawdziwego ciepła i radości.

Seniorzy, którym dedykowane były spotkania przybyli  
z dalszych i bliższych stron Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 
Uśmiechnięci i odświętni pozdrawiali się wzajemnie rozmawia-
jąc z dawno niewidzianymi znajomymi. Serdecznie witała ich 
prowadząca spotkania Aneta Legierska – Zastępca Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Seniorzy zasiedli przy stołach zastawionych przygotowa-
nym dla nich poczęstunkiem. Zaś ucztą dla ucha i oka był re-
gionalny program artystyczny przygotowany przez młodych 
artystów. W Istebnej zapewniła go Mała Istebna pod kierun-
kiem Marysi Motyki, z udziałem Józefa Łupieżowiec, Jana 
Kaczmarzyka i Zbigniewa Wałacha. W Jaworzynce prze-
pięknie zatańcowali i zaśpiewali górale z Małej Jetelinki pod 
kierunkiem Moniki Wałach - Kaczmarzyk zaś Koniakowianie 
mogli wysłuchać podopiecznych OPP Koniaków przy akom-
paniamencie Bartłomieja Rybki, Pauliny Kupczyk, Bła-
żeja Knopka. Seniorzy z radością w oczach oglądali popisy 
najmłodszych „bómbonków” śpiewając i tańcząc wraz z nimi.

Podczas dwóch spotkań wiązankę wiców i gawęd okra-
szoną grą na trombicie i rogu zaserwował pan Tadeusz Rucki  
z Koniakowa. Seniorzy nie poprzestali na siedzeniu za stołami 
lecz ruszyli także do tańca i śpiewu przy muzyce. To był ich czas!

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek składała serdeczne 
życzenia noworoczne wszystkim seniorom życząc im jak 
najlepszego świętowania tego dnia. W tym roku postanowi-
ła również w sposób szczególny uhonorować najstarszych 
uczestników każdego ze spotkań wręczając im bukiety kwia-
tów. W Istebnej był to 92-letni pan Stanisław Michałek z An-
dziołówki, w Jaworzynce pani Jadwiga Małyjurek z Polany  
i pani Helena Dragon z Dragonów (obie panie rocznik 

1934), zaś w Koniakowie pani Anna Dobosz (rocznik 1932)  
i młodszy o trzy miesiące pan Józef Legierski zwany „An-
tońkiem.”

W spotkaniach uczestniczyli również: Przewodniczący Rady 
Gminy Istebna Stanisław Legierski, Zastępca Wójta Gminy 
Istebna Ryszard Macura, Sołtys Wsi Istebna Barbara Juro-
szek, Sołtys Wsi Jaworzynka Bogusława Juroszek, Sołtys Wsi 
Koniaków Jan Gazur, Radni Gminy Istebna: Barbara Bielesz, 

Barbara Kubas, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Teresa Łacek.

Jak powiedział Paul Hey-
se „Kto się czuje szczęśliwy nie 
starzeje się” . Mamy nadzieję, 
że takie właśnie małe chwile 
szczęścia podarowane zostały 
uczestnikom Spotkań Opłat-
kowych. Miłe było to, że wielu  
z nich wychodząc podkreślało, 
że to był dobrze spędzony czas, 

a spotkania były bardzo udane. Warto dodać, że w tym roku 
po raz pierwszy zapewniony był również bus, dowożący  
i odwożący seniorów, którzy nie mieli własnego transportu.

W imieniu organizatorów dziękujemy serdecznie: OPP  
w Koniakowie i Kapeli „Mała Jetelinka” za zapewnienie progra-
mu artystycznego, Piekarni FRADA Franciszka i Danuty Ka-
wulok z Istebnej, Propiek A. i A. Probosz z Istebnej, Piekarni 
Koniaków Małgorzaty i Zbigniewa Kawulok z Koniakowa 
za sponsoring pączków i kołaczy na tą okazję oraz Piekarni  
„U Jonczoka” z sponsoring pieczywa. Składamy też podzięko-
wania Zarządom OSP Jaworzynka Centrum, Istebna Cen-
trum i Koniaków Centrum za bezpłatne udostępnienie sal  
w remizach.

Oprac. Barbara Juroszek
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Wieczór Kameralny z Piosenką Miłosną w tle
Niezapomniane wrażenia muzyczne , kameralna atmosfera, 

połączenie tradycji z nutką jazzu czy popu - to wszystko czekało na 
tych, którzy w niedzielny wieczór 16 lutego zgromadzili się w Sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej na Wieczorze Kameralnym 
z Pieśnią Miłosną w tle.

Tłumnie zgromadzonych gości serdecznie powitała Aneta 
Legierska - Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej zapraszając do zapomnienia się na chwilę przy najpięk-
niejszych pieśniach miłosnych - tych góralskich i tych nieco bar-
dziej współczesnych.

Rozpoczęliśmy od …mocy tradycji czyli pieśni miłosnych z 
repertuaru regionalnego. Zabrzmiały najpiękniejsze melodie ta-
kie jak melancholijne „Od Morawy Deszcz idzie”, „Doliny” , „W ja-
worowym lesie” czy „Nie ma nie ma ciebie”. Wyśpiewali je i wygrali 
Zbigniew Wałach (skrzypce) , Jan Kaczmarzyk (skrzypce, gajdy), 
Martin Wałach (kontrabas). Towarzyszyła im Elżbieta Polok  ob-
darzona przepięknym aksamitnym głosem.

Potem w świat piosenki romantycznej zabrali nas Błażej i Ka-
sia Knopek -duet , która świetnie zgrywa się nie tylko w życiu ale i 
na scenie. Artyści uraczyli nas pięknymi aranżacjami takich klasy-
ków piosenki romantycznej jak „Bądź moim natchnieniem”, „Moi 
Lolita” , „Byłam Różą”, What the world needs now”. Ciepły, piękny 
głos Kasi i talent instrumentalny Błażeja zagwarantowały publice 
niezwykłe wrażenia i podróż przez różne style muzyczne, kraje, 
języki – od Francji po Bałkany. Było lirycznie, niebanalnie i po pro-
stu pięknie.

Na koniec wszyscy artyści wystąpili razem. Skomasowane siły 
muzyków w utworach takich jak „Złoty Groń”, „Jaworze, jaworze”  
były okazją do zabawy tradycją i eksperymentalnych nietuzinko-
wych  brzmień. Wszystko zwieńczyły gorące owacje publiczności. 
Słuchacze opuszczali progi istebniańskiego GOK-u dzieląc się wra-
żeniami z koncertu. Różne odcienie miłości wyśpiewane i wygrane 
wpisały się w „powalentynkowy” nastrój i były ciekawym  zderze-
niem dwóch muzycznych, nie tak odległych światów . Repertuar 
nie został wyczerpany, bowiem z zasady muzyka - ta ludowa czy 
współczesna najczęściej opowiada przecież właśnie o miłości..

W wydarzeniu wzięli udział  dr Piotr Wróblewski i dr Rafał Ce-
kiera z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Marek Sikora 
Starosta Hyrczawy. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu 
"Moc tradycji" / Sila tradic w ramach programu INTERREG V-A 
REPUBLIKA CZESKA - POLSKA, Oś priorytetowa 4: Współpraca 
instytucji i społeczności.

Opracowanie Barbara Juroszek
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PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE LITERACKIM 
„JAK MATKA Z TACIKYM BYLI JEŚCIE MALI”
Praca Jakuba Kobielusza- „Śmidek”
 III miejsce w kategorii DZIECI MŁODSZE
Na miano mi Jakub i chcym wóm napisać, jako mi ujec 

Karol Michałek (ŚMIDEK) ur. 1926 r. , kierzy teraz bywajóm na 
Matysce łopowiedzieli, jako to było, kiedy wybuchła drugo 
wojna światowo.

Jo, Karol nie broł udziału w wojnie ale cosi uś pamiynto-
łech, boch mioł 13 roków. My wiedzieli, że beje wojna, ro-
dzice byli przygotowani, bo to było głośne, zie beje wojna, 
bo sie się zaczyno tak, zie Polocy sie skumali z Niymcami ło 
Zaolzi, ci łoni Ciechy.Niemcy zdobyli Ciechy bez jednego 
strzału, a jak wlyźli do Ciech tóś potym  śli uś dali…

1 września 39 r. to był pyrsi pióntek, mama z tatóm, lu-
dzie, wsiecy śli rzykać do kościoła do Istebnej, bo my uś wie-
dzieli, zie to uś się zacino wojna. Jeście my byli w kościele,  
a uś było ciuć strzały. Probościym w Istebnej był Grimm, od-
prawił mszym i potym zaroz wyjechoł. Zación un budować 
probostwo, jyny go nie skóncił, potym go Niymcy dokoncili 
i tam bywali i mieli biura. Przez jakisi cias nie było w ogóle 
ksiyndza w Istebnej ani w Koniokowie.

Po połedniu 1 września Niymcy byli uś w Istebnej.  
A w Istebnej był jedyn pluton wojska, kiery mioł bronić Trój-
wsi. Mieli jyny chyba ze 2 karabiny maszynowe, dowodził 
nim Sikora. Jak Niymcy wleźli, Polocy się wycofali, jyny tela 
co zdónżyli wysadzić mostek w Glinianym, potym na Łolzie 
drugi, w Kubalonce drogym naprzeciw żłobom na nowej 
drodze, kaj było nejbardzi stromo i wycofali się i Niymcy uś 
to zajyni. Polocy, jak to zauwazili nie wiedzieli co się beje 
robić z wioskóm w Istebnej, tóś zaciyni uciekać z krowami 
na Zaolzi ale dali ni mieli kany uciekać, tóś nazot do chałpy. 
Niymcy potym zaciyni łobsadzać swoich, tóś pyrsigo areśto-
wali probościa za doliny, un pisoł do ślónskij gazetki i tytuł 
tej gazetki był „Maciek bzdura gada.”

Nieskorzy, jak się Niemcy tu uś łosiedlili, zaczyni areszto-
wać Poloków. Nejbardzi utkwiło mi w pamiynci jako Niemcy 
zrobili siubienicym w Istebnej na targowisku i tam łodbyła 
sie egzekucja. Egzekucja była nagłaśniano i wsiecy Polocy 
musieli się tam stawić i to łoglądać i jo też tam był i wsiecko 
widzioł. Poloków było 5 abo 8 - z Istebnej, Andziołówki, ze 
Zapasiyk. Przikludzili ich spiyntych, zakludzili ich pod siubie-
nicym, wycitali wyrok, a zie dali im zastrzyki do jynzyków, 
tóś ni mogli się łodezwać ani bronić. Wsieckich wykludzili  
i ich powiesili, a my stoli w kółku i musielimy sie na to dziwać 
(płacz). To właśnie była pyrsi roz tako pokazówka, zie Niym-
ców trza było się boć. 

Ujec mi jeście łopowiadali, zie w ciasie wojny z Niemcami 
lepi było nie dyskutować. Jak się zatrzymali to było „Halt” - 
rynce do góry, potym kontrolowali, a kiery próbowoł ucie-
kać to go zastrzelili. Niemcy jak wkrocili do nas, wioski jeście 
ni miały prądu, tóś łokna musiały być zasłoniynte na noc, nie 
wolno było chodzić ze światłym, tóś wsiecki roboty wieczor-
ne tj. łodbywani krów musieli my robić za widna. Pyrsi jako 
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Niymcy tu weśli, tóś wprowadzili , zie zamiast dowodów oso-
bistych były odciski palców, a potym zmienili na odwałzoch 
- dowód osobisty. Jo teś dostoł druk na dowód, wypełnił jo go 
swoim imieniem, nazwiskiem, kiedych się urodził i posiełech 
oddać. Szwarc, Siler to byli Niemcy, kierzy urzyndowali przy 
tych dowodach. Jedyn z nich wzion te papiery i ich przeczy-
toł i sie mu to nie podobało, siednół ku stole, papiery wzión 
i rzóndzi: - Napisołeś „jynzyk polski”, przecież ty nie umiesz 
rzóndzić po polsku, to jest język śląski, to jest gwara, a język 
polski to jest polski. Un się mie pyto - Jaki ty jesteś Polak jak ty 
jesteś urodzony w Istebnej, a to jest śląski. „Ślązak” powinien 
napisać. Wzion mi ty papiery, potargoł, doł mi nowe i kozoł 
mi napisać tak, jak un chciał. Jo drugi roz zaś tak samo napisoł 
jako przedtym, un to przecitoł drugi roz, potargoł, potym mie 
zbił, skopoł, nejbardzi bił po gymbie. Pamiyntom, zie zaroz  
z nosa leciała mi krew, a im to sprawiało przyjemność, ciesiło 
ich to, jak kierysi był cały zakrwawiony. Jo to przeził na włas-
nej skórze, jak Niymcy Poloków zmusiali do podpisanio volkli-
stów. Kupa ludzi podpisywało te dowody, tóś tych młodych 
wsieckich brali do wojska niemieckiego. A jak zieś kany sieł 
i spotkołeś się z Niemcami, tóż żeś musioł stanónć na bacz-
ność i powiedzieć „Hajtla!” i rynkym wystawić do przodku.  
A w każdej chałpie musioł wisieć jako łobrozek Hitler, to był 
taki łobrozek jako my teraz mómy łobrozki świyntych.

Jeście ujec łopowiadali, zie jak skóncili 15 roków, a było 
to 14 stycznia, tóś musieli na drugi dziyń się łodstawić. Mieli 
kartkym do gloga do Niymiec do roboty. Spóminali, zie uś 
to miało być po niedzieli. Ale w międzyczasie przyśła ka-
rolkowo mama, kierzy bywali w nowej izbie w Kóniokowie 
na usnoboci, bo Jurym (brata karolkowego taty) wziyni do 
niemieckigo wojska. A zie matka teś tam bywali, tóś rozpi-
sali gospodarkym na dwóch braci: Jana (tata karolka), Jurym 
(brat taty) i napisali, zie Jura jest żywicielem rodziny i zie mu-
sioł by zostać w chałpie i się zajmować gospodarstwym. Ale 
matce powiedzieli, zie im dajóm kogosi do roboty, no i jo się 
tam dostoł na gazdówkym zamiast do gloga.

Ale jo zaroz musioł się zameldować na numer 128 na 
Usnoboci, bo by mie byli chladali, a tak jo figurowoł pod tym 
numerem i tam jo zación bywać. Karolkowy łojciec Jano je-
ście rok był z nami, a potym też go wziyni na wojnym i jo tam 
słuził i pomogoł. Słuziłech tam 6 roków, miołech sie tam do-
brze, nie pamiyntóm dokładnie ale isto dostowałech 20 ma-
rek na miesiónc, płacili mi to u Karolka, nie było tego kupa 
ale zaś mi dowali jakisi zdziorby, buty. Roboty miołech tam 
dość, były 4 krowy, koń i do lasach jeździł. Robota była też  
w polu, z Kubzokiem my się sprzągali, jeździli my do lasa.

Za Niymców przysługiwały kartki na żywność, buty, łob-
leczeni, cygaretle, a zie jo był Polok, tóś Polocy dostowali 
połówkym miyni. Jak jo dostoł kartkym na cygaretle (rał-
karta) przysługiwało mi 5 cygaretli na dzień. Jak jo roz kiejsi 
sieł po cygaretle do stolorza do karczmy, było to uś po ro-
bocie, pod wieczór, kupiłech i idym nazot. Na plynisku pod 
Franusiowóm chałupóm idóm Niymcy. Poznołech ich po 
chodzie, bo mieli ciężki chód, w łoficerkach. Jo mioł przy 
sebie bateryjkym i błysknołech po ziemi, po śłapach a uni 

do mnie „Halt” - stój! Ałzwajs - kozali chladać dowodu, a jo 
dobrze wiedzioł, że go ni mom, bo jo nie podpisoł. Chladom 
po kapsach i nima… nima ale wyciągom kartki na żywność, 
wiedziołech, że dowodu nie zastómpióm ale trzymołech to  
w rynce, un mi to wzión, przeczytoł „Michalik”, bo Niymcy nie 
uznowali „ł” jyny „l”, a żeby sprawdzić czy to prowda, wziyni 
mie nazot na plynisko (uś jo był za ławkóm) do Franusia. Fra-
nusia nie było, były jyny dziecka, a jego baba doiła krowym, 
zawołali jóm i się pytajóm: ci mie zno. Una rządzi zie zno, tóś 
się spytali jako się nazywom.

- Bieleś
Niymcy jako by pierón strzelił do nich, jo wiedzioł, zie za-

roz dostanym i zaciyni mie bić, kopać, bo uni se myśleli, zie jo 
partyzant. A ciotka łod Franusia mie nie znali, a zie jo bywoł 
przed wojną u Deja, u Bielesia tóś se myśleli, ziej o łod Bielesia.

Potym kozali mi stować i wziyni mie , a zie byli znerwo-
wali tóś wlyźli do stolorza do karczmy i jo z nimi, cały zakrwa-
wiony. Jak my wlyźli, tóś stolor się mie pyto co ziech wymaś-
cił. Jo chciał powiedzieć, ale Niymiec wrzasnół „Ruit!” - cicho, 
nie wolno mi było rzóndzić. Niymcy zaciyni robić wywiad ze 
stolorym, a zie un nie znoł moich bliskich, tóś mi wsiecko wy-
tłumacił, aji im powiedział kany słuzim i pod jakim numerym 
i puścili mie wolno

Bateryjkym mojóm wziyni i połozili na bufet. Jak mi ko-
zali iść, jo se bierym bateryjym jako swojóm i rzóndzim, zie 
to moje i wychodzim. Ale se myślim… iść a nic nie powie-
dzieć złe, a powiedzieć też „złe”, bo by trzabyło powiedzieć 
„Hajhitler” , wychodzim i sie nie łodzywom i uś jo w progu. 
Naroz ze zadku skocił na mnie pies i mie przewrócił. Niemcy 
się nie pytajóm czy nie wiem co trza robić. Psa zawołali, jo 
wstoł, powiedziołech „Hajtla” i posieł. W czasie wojny Niymcy 
porobili bloklajterów - to tacy ludzie jako teraz nasi radni. 
Bloklajter mioł za zadani powiedzieć Niymcom co się dzieje 
na jego terenie.

Jeście ujec mi łopowiedzieli o swoij rodzinie od strony 
mamy. Siostra mamy była wydano w Bystrzycy. Jei syn ro-
bił na robotach w Trzyńcu i roz kiejsi był tam jakiś sabotaż. 
Niymcy się ło tym dowiedzieli i pojechali tam i kiery tam ro-
bił a nie zdónził uciec to ich wychytali. Syn łod siostry mamy 
zdónził uciyc. Niymcy wiedzieli, przyśli do chałpy, pytajóm 
się kany jest, siostra mamy rzóndzi zie jeście nie wrócił. 
Niymcy powiedzieli, zie jutro mo się zgłosić na posterunek 
ale się nie zgłosił, bo uciykł.Niymcy rano prziśli, wziyni i po-
zbierali chłopa od siostry mamy i moigo kuzyna, wykludzili 
ich na pole pod chałpym i łobóch zastrzelili. Siostrym łod 
mamy i jeji dwie cery wziyni do łobozu do Ośiyncimia i tam 
pozostały do końca wojny, a jak ruscy się zbliziali, tóś Oświę-
cim zaciyni likwidować tóś zaciyni ich gnać do insigo łobo-
zu. Siostra łod mamy uż nimogła dali iść, cery jóm kludziły, 
potym jóm musiały zostawić, tóś Niymcy zastrzelili jóm na 
łociach swoich dziecek. Tyn syn kiery uciekł nigdy nie wrócił 
do chałpy, bo reszta rodziny jako została miała do niego żoł, 
zie przez niego zginyło tela osób.

Ujec spominali, zie roz w zimym nakurzyło łokropnie. 
Front jeście był, Niymcy byli jeście w Milówce a w Żywcu uż 
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byli Ruscy. Niymcy jak przejeżdżali tóś musieli mieć cestym 
łodśnieżonóm, a pługa jako teraz nie było, to wsiecko kidali 
rynkami. Wsieckich gnali, nawet ze szkoły i aji dziywciynta, 
nejbardzi Poloków, mie wdycki Jozef łod Plyniściora łodko-
zoł, zie trza kidać. Na Pietrasinie druty telefoniczne były zasy-
pane , a miały wysokość 4,5 m., bo jak kidali tóś wychybowali 
z cesty na 2 m. , potym my wychodzili wysi i zaś chybali i tak 
aś było wykidane na 4,5 m., do dzisio to spominóm wiela się 
trzabyło nakidać, łopaty my musieli mieć swoje. Powiadali 
nóm - Pokiyl nie wykidocie nie pódziecie do chałpy. Ciasym 
cały dziyń bez jedzynio. Kopali my też pancergraby - był to 
wykop na 3 m. żeby auto nie dało rady przejechać. Kopali 
to miejscowi ludzie. Ujec powiadali mi na końcu, zie wojna 
straśno rzecz.

Choć było to 80 roków tymu, tóś wsiecy wiymy, zie lu-
dzie, kierzy to przezili wspominajóm to jakby to było wciora, 
z takimi samymi emocjami, przeżyciami. Podziwiom Ujca, zie 
zechcioł mi wsiecko łopowiedzieć choć wcale to nie było dlo 
niego łatwe, spominały się przeżycia, aji łzy poleciały. Chcioł-
bych być taki odważny, jako byli Ujec w ciasie wojny.

Zbigniew Wałach Osobowością Roku 2019
Zbigniew Wałach z Istebnej znalazł się wśród nominowanych 

do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura, w woje-
wództwie śląskim w akcji prowadzonej przez Dziennik Zachodni.

Nominację przyznano mu za dbałość o tradycję góralską 
Beskidu Śląskiego, m.in. przez budownictwo instrumentów  
i promocję muzyki na najwyższym poziomie.

Głosowanie trwało do 12 lutego 2020 r.  i ostatecznie iloś-
cią 296 głosów artysta wygrał etap powiatowy.,zaś w etapie 
wojewódzkim zajął 23 lokatę. 

Serdecznie gratulujemy!
Oprac. BJ

Tradycyjna szkubaczka z KGW Istebnianki
Tradycyjne szkubaczki to z pewnością jeden ze zwyczajów 

naszych przodków wartych podtrzymywania stanowiący kla-
syczny przykład połączenia przyjemnego z pożytecznym!

Koło Gospodyń Wiejskich „ Istebnianki” i Dwór Kukuczka 

w sobotę 15 lutego 2020 r.  zorganizowało Tradycyjną Szku-
baczkę na Ostatki z Biesiadą Góralską.

Już od godz. 14.00 rozpoczęła się Tradycyjna  Szkubacz-
ka. Większość gaździn z Istebnej ale i Jaworzynki i Konia-
kowa przybyło w strojach regionalnych. Kiedy pierze było 
naskubane a wnętrze posprzątane, na uczestniczki „szku-
baczki” , chętnych gości i turystów czekała wspólna biesiada 
z kuchnią regionalną i góralską muzyką. Przygrywała kapela 
Wałasi i Zespół „Istebna.”

„Mam nadzieję, że to wydarzenie wpisze się w kalen-
darz imprez, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Bardzo 
serdecznie dziękujemy właścicielom Dworu Kukuczka za 
udostępnienie lokalu i przygotowanie pysznego jedzenia, 
mediom które zaszczyciły nas swoją obecnością: Głosowi 
Ziemi Cieszyńskiej, portalom OX i Gazeta codzienna, Kape-
lom góralskim ,paniom z KGW z całej Trójwsi, sponsorom  
i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do tego aby szkubaczka się odbyła.” – napisała Barbara Juro-
szek, sołtys Istebnej i prezes KGW Istebnianki, główna orga-
nizatorka Szkubaczki.

Opracowanie Barbara Juroszek – GOK Istebna

KALENDARZ  IMPREZ
MARZEC

08.03. Dzień Kobiet i Gala Finałowa Konkursu „Kobieta 
Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2019” - Dwór Kukuczka

11.03. - Warsztaty mydlarskie dla dzieci i dorosłych - 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej  
i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 16.30

18.03. - 03.05. - Wystawa malarstwa i grafiki Kingi Polok-
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-Kądzieli; wernisaż godz. 17.00 - Gminny Ośrodek Kultury, Pro-
mocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

22.03. - Turniej Tenisa Stołowego o „Puchar Wójta 
Gminy Istebna” ; godz. 11:30 - Hala Sportowa ZSP Istebna

KWIECIEŃ

do 03.05. - Wystawa malarstwa i grafiki Kingi Polok-
-Kądzieli - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

19.04. - Turniej Siatkówki - Hala Sportowa ZSP Istebna
27.04. - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie; 

godz. 10.00

MAJ

01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku – Jaworzynka 
Trzycatek – Trójstyk

01.05. - Noc Muzeów w Muzeum Sztuki Jana Wałacha 
w Istebnej; org. Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty Jana 
Wałacha w Istebnej

02.05. - Tradycyjne Miyszani Owiec w Koniakowie - 
Centrum Pasterskie Koniaków 33 - od godz. 11.00

03.05. - Msza św. na Wyrchczadeczce; org. Bogusław 
Bochynek; godz. 11.00

12.05. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej 
Fatimskiej na Stecówce; godz. 21.00

15.05. - 17.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bi-
blioteka Publiczna w Istebnej

15.05. - XVIII Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki; org. 
Oddział PTTK „Wisła”, Gmina Istebna - meta Amfiteatr “Pod 
Skocznią” w Istebnej

15 - 17.05. - II Turystyczny Rajd MINI; org.Turystyczny 
Rajd MINI  - Kompleks Istebna Zagroń (start i meta)

16.05. - Olza Run - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny 
Istebna Zaolzie (meta)

17.05. - Festyn Kóniokowianów; org. Sołectwo Koniaków
28.05. - 25.06. - Wystawa prac podopiecznych Stowarzy-

szenia “Dobrze, że jesteś” - Gminny Ośrodek Kultury, Promo-
cji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

30.05. - Dzień Dziecka z Base Camp Istebna - Base 
Camp Istebna

31.05. - Dzień Dziecka - Amfiteatr “Pod Skocznią”  
w Istebnej
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Dotacje dla Centrum Koronki Koniakowskiej 
z MKiDN
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy-

znało Fundacji Koronki Koniakowskie dotację w wysokości 
80 000 zł na realizację dwóch projektów: „Entliczek, pen-
tliczek, heklowany koszyczek” w wysokości 60 000 zł oraz 
„Czwartkowe heklowanie w Centrum Koronki Koniakow-
skiej” w wysokości 20 000 zł

Pierwszy projekt dedykowany jest przede wszystkim 
dzieciom, gdyż one są dla nas najważniejsze. To dla nich zna-

ny autor napisze bajkę o koronce koniakowskiej. Zaprosiłam 
do współpracy Grzegorza Kasdepkę jednego z najpopular-
niejszych polskich pisarzy, który był wieloletnim redaktorem 
naczelnym magazynu „Świerszczyk”, opublikował ponad 50 
książek, m.in. posiada tytuł „Ambasadora Polszczyzny”, jest 
Kawalerem Orderu Uśmiechu.  Powstaną również koloro-
we obrazki o koronce koniakowskiej, które namaluje nasza 
artystka  z Koniakowa Wiesława Karch – Krężelok. Obrazy 
będą stanowiły stałą ekspozycję w Muzeum znajdującym się 
w Centrum Koronki Koniakowskiej. Dodatkowo,  aby nasza 
oferta była jeszcze bardziej interesująca powstanie GRA ME-
MORY  z „kóniokowskimi kwiotkami”. Przez cały rok będą od-
bywać się u nas bezpłatne warsztaty koronki koniakowskiej.

Drugi projekt, to z kolei warsztaty dla koronczarek z Ko-
niakowa pod okiem Mistrza Tradycji Zuzanny Ptak, które od-
bywać się będą co czwartek w Centrum Koronki Koniakow-
skiej. To mają być miłe spotkania jak za dawnych lat, kiedy 
koronczarki miały czas i możliwości heklować po sąsiedzku. 
Ponieważ Panie przez ten rok współpracy same wyraziły 
chęć, by spotykać się właśnie w Centrum Koronki, udało mi 
się pozyskać środki i będzie to możliwe.

Zapraszam koronczarki od 5 marca (w każdy czwartek) 
do grudnia w godz. 14.00 – 17.00 na I PIĘTRO Centrum Ko-
ronki Koniakowskiej.

Wspólne heklowanie ma na celu nie tylko poznawanie, 
czy przypominanie nowych wzorów, będzie to okazja, by 
się spotkać, napić kawy i poplotkować… Ma byś swojsko  
i przyjemnie.

Serdecznie zapraszam!!!

 Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie pojawiają 
się bieżące informacje. 

www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl 

Lucyna Ligocka – Kohut
Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KORONKI KONIAKOWSKIEJ 
DLA DZIECI

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020 r.

PROWADZĄCA: Mariola Wojtas      soboty     godz. 10.- 13.00
Styczeń:  18, 25                                                                 Lipiec: 4,18
Luty:    8,22                                                                   Sierpień: 8, 22
Marzec:    7,14                                                          Wrzesień: 12, 26
Kwiecień:    4,18                                                  Październik: 10, 24
Maj : 9, 23                                                                     Listopad: 7, 21
Czerwiec: 6, 20                                                          Grudzień: 5, 19
Organizator: Fundacja Koronki Koniakowskie
Współorganizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej.
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l Sport l Sport l Sport l Sport l
Bracia Bury z kolejnymi punktami PŚ
Miesiąc luty był kolejnym miesiącem, w którym swój punk-

towy dorobek w Pucharze Świata powiększyli bracia Bury. 
Szczególne powody do sa-

tysfakcji może mieć Kamil, 
który podczas rozgrywanego 
w Trondheim (Norwegia) pią-
tego etapu cyklu FIS Ski Tour 
2020 osiągnął najlepszy wy-
nik w historii swoich startów 
w Pucharze Świata zajmując  
w sprincie techniką klasycz-
ną 16 miejsce. Warto dodać, że  
w ćwierćfinale – walcząc z taki-
mi asami sprintu jak Norwedzy 
Johannes Høsflot Klæbo i Paal 
Golberg – starszy z braci Bury 
uzyskał 13 czas.

W pierwszej trzydziestce 
ukończył IV etap cyklu FIS Ski 
Tour 2020 młodszy z braci Do-
minik zdobywając jeden punkt 
w biegu na dystansie trzydziestu 
czterech kilometrów techniką 
dowolną ze startu wspólnego z 
szwedzkiego Storlien do norwe-
skiego Meråker.

Ten sezon jest zdecydowanie 
najlepszy w historii startów bra-
ci Bury w Pucharze Świata. Na 
dzień 27 lutego Dominik zgro-
madził 70 punktów zdobywając 
miejsca w czołowej trzydziestce 
w ośmiu pucharowych biegach. 
Z kolei Kamil punktował trzy 
razy i ma w dorobku 28 punktów.

J. Kohut

BIEGI NARCIARSKIE – LUTY 2020
*** 

Bardzo dobrze spisali się zawodnicy z Istebnej podczas 
rozgrywanej w miejscowości Štrbské Pleso sześćdziesiątej 
drugiej edycji Memoriału 24. Poległych Bohaterów Słowa-
ckiego Powstania Narodowego, zaliczanego do klasyfikacji 
FIS „Slavic Cup” w biegach narciarskich.

W sprincie techniką dowolną mężczyzn zwyciężył  nasz 
najlepszy aktualnie biegacz, reprezentant MKS Istebna Do-
minik Bury, a drugie miejsce zajął Mateusz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka). Dla Mateusza był to drugi medal impre-
zy, gdyż wcześniej zajął trzecie miejsce w biegu na piętna-
ście kilometrów klasykiem. 

Z kolei w rywalizacji kobiet znakomicie zaprezentowała 
się Magdalena Kobielusz (Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk), 
która triumfowała w biegu na dziesięć kilometrów techniką 
klasyczną i zajęła drugie miejsce w sprincie techniką dowolną.

*** 
Jedenaście miejsc na podium to bilans startów naszych 

zawodników w czwartych w tym sezonie zawodach Narodo-
wego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Puchar Gru-
py Azoty 2020”, które rozegrane zostały w Zakopanem.

Poniżej bilans tych osiągnięć:
Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x 1 miejsce, 

Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x 1 miejsce, 
Wojciech Wojtyła (MKS Istebna) - 2 x 1 miejsce, Łukasz Ga-
zurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x 2 miejsce, Anna Pro-
bosz (MKS Istebna) - 2 i 3 miejsce, Martyna Michałek (MKS 
Istebna) - 2 miejsce.

***
 Jan Łacek z Jaworzynki (team nabiegowkach.pl) zajął 

drugie miejsce w kategorii wiekowej M50 w rozegranym  
=w Gorcach a zaliczanym do Pucharu Polski Amatorów  
w biegach narciarskich biegu Turbacz XC.

*** 
Prawdziwy worek medali wywalczyli nasi młodzi biega-

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KORONKI KONIAKOWSKIEJ 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH

PROWADZĄCA: Małgorzata Pawlusińska    
soboty      godz. 10.00 – 13.00
Marzec:    21, 28                                                               Sierpień: 1, 29
Kwiecień:  18 (godz. 13.00), 25                              Wrzesień: 5, 19
Maj : 16, 30                                                              Październik: 3, 17
Czerwiec: 13, 27                              Listopad: 14, 21 (godz. 13.00)
Lipiec: 11, 25                                     Grudzień: 5 ( godz. 13.00), 19
Organizator: Fundacja Koronki Koniakowskie
Współorganizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

HARMONOGRAM WARSZTATÓW KORONKI KONIA-
KOWSKIEJ DOROSŁYCH z TRÓJWSI

PROWADZĄCA: Zuzanna Ptak  
każdy czwartek od 5 marca     godz. 14.00 – 17.00
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cze na rozegranych na trasach biegowych PZN Kubalonka 
czwartych w tym sezonie zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi 
Regionalnej w biegach narciarskich.

W swoich kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: 
Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka), Kinga Gazu-

rek (MKS Istebna), Hanna Michałek (MKS Istebna), Szymon 
Zawada (MKS Istebna).

Na drugim miejscu rywalizację ukończyli:
Teresa Brączek (NKS Trójwieś Beskidzka), Kamila Idzi-

niak (NKS Trójwieś Beskidzka), Amelia Juroszek (MKS Isteb-
na), Nikodem Czepczor (NKS Trójwieś Beskidzka, Dariusz 
Słowioczek (NKS Trójwieś Beskidzka).

Trzecie miejsca zajęli:
Zuzanna Kohut (NKS Trójwieś Beskidzka), Martyna Mi-

chałek (MKS Istebna), Maria Szkawran (NKS Trójwieś Be-
skidzka), Mateusz Bury (MKS Istebna), Tobiasz Golik (NKS 
Trójwieś Beskidzka), Jonasz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidz-
ka), Jakub Szkawran (NKS Trójwieś Beskidzka).

J. Kohut

Sukcesy naszych sportowców na OOM
Bardzo udana była dla naszych biegaczy i skoczków te-

goroczna XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w spor-
tach zimowych "Śląskie 2020".

*** 

Rozgrywane na Kubalonce biegowe konkurencje XXVI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych 
"Śląskie 2020" przyniosły naszym biegaczom 13 medali.

Biegi techniką klasyczną:
Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) - 1 miejsce
Magdalena Kobielusz (Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk) - 1 miejsce 
Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - 2 miejsce
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 3 miejsce
Wojciech Wojtyła (MKS Istebna) - 3 miejsce

Sprinty techniką dowolną:
Magdalena Kobielusz (Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk) - 1 miejsce
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 3 miejsce

Biegi łączone:
Magdalena Kobielusz (Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk) - 1 miejsce
Wojciech Wojtyła (MKS Istebna) - 2 miejsce

Biegi interwałowe:
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 miejsce

Sprinty drużynowe techniką klasyczną:
Wojciech Wojtyła i Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - 1 miejsce
Magdalena Kobielusz (Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk)  
i Marcelina Wojtyła (Pogórze) - 1 miejsce
Ewa Gazur i Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) - 3 miejsce

*** 

Pięć medali wywalczyli nasi skoczkowie bracia Szymon  
i Arkadiusz Jojko z Istebnej podczas rozegranych w Szczyr-
ku Skalitem trzech konkurencji XXVI Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży w sportach zimowych "Śląskie 2020".

Trzy razy na podium imprezy stanął Szymon, który wraz 
z dwoma kolegami z innych miejscowości triumfował w ry-
walizacji juniorów w konkursie drużynowym oraz wywalczył 
dwa brązowe medale - w konkursie na skoczni K-70 i na śred-
niej skoczni.

Dwa srebrne medale to z kolei dorobek Arkadiusza, który 
stanął na drugim stopniu podium wśród juniorów w konkur-
sie drużynowym a także indywidualnie na średniej skoczni.

Podobnie jak kilkunastu innych skoczków z Trójwsi bra-
cia Jojko reprezentują klub WSS Wisła.

J. Kohut

Jan mistrzem, Adam wicemistrzem Polski!
*** 

To był znakomity weekend (15-16 luty) dla Jana Łacka z Jawo-
rzynki, który został mistrzem Polski amatorów oraz wygrał katego-
rię weteranów w XXXVI Ogólnopolskim Biegu Gąsieniców.

W Mistrzostwach Polski nasz biegacz triumfował na dy-
stansie 15 km techniką klasyczną zaś w Biegu Gąsieniców ry-
walizacja toczyła się na dystansie 10 km techniką klasyczną.

Tytuł mistrzowski Jana Łacka to nie jedyne zdobycze na-
szych biegaczy podczas Mistrzostw Polski Amatorów. 

Medale w swoich kategoriach wiekowych wywalczyli 
także Barbara Byrtus z Istebnej (srebro) i Grzegorz Legier-
ski z Koniakowa (brąz).

Warto dodać, że wszyscy medaliści MP Amatorów - Barba-
ra, Jan i Grzegorz są członkami ekipy team nabiegowkach.pl.

*** 
Kolejny medal Mistrzostw Polski w swojej karierze wy-

walczył nasz dwuboista Adam Cieślar z Istebnej. Reprezen-
tujący klub AZS AWF Katowice Adam został wicemistrzem 
Polski podczas zawodów, które zostały rozegrane na skoczni 
w Szczyrku-Skalitem oraz trasach biegowych PZN Kubalonka. 

Tytuł najlepszego dwuboisty w kraju przypadł koledze 
klubowemu Adama Szczepanowi Kupczakowi.

J. Kohut

Adam Cieślar
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Nasi biegacze i skoczkowie 
w kadrze na MŚJiM

Pięciu naszych 
zawodników bronili 
barw Polski na Mistrzo-
stwach Świata Junio-
rów i Młodzieżowców 
(U-23) w narciarstwie 
klasycznym, które 
odbędą się w dniach 
28 lutego - 8 marca  
w niemieckim Obe-
rwiesenthal.

W tym gronie znaj-
dują się przedstawicie-
le biegów narciarskich:

Karolina Kukuczka 
(MKS Istebna)

Mateusz Haratyk 
(NKS Trójwieś Beskidzka)

Magdalena Kobie-
lusz (Istebna / SS-R LZS 
Sokół Szczyrk)

oraz skoków:
Szymon Jojko 

(Istebna/WSS Wisła)
Kacper Juroszek (Ja-

worzynka/WSS Wisła).

W sztabach szkole-
niowych reprezento-
wać nas będą Mikołaj 
Michałek i Bartłomiej 
Rucki - serwisanci mę-
skiej kadry w biegach 
narciarskich.

J. Kohut

Dominik Bury zwycięzcą 
Biegu Piastów i mistrzem Polski!
Nasz najlepszy biegacz Dominik Bury z Istebnej wygrał 

tegoroczny Bieg Piastów na głównym dystansie i został rów-
nocześnie mistrzem Polski na 50 km.

Rozgrywany w trudnych warunkach bieg zgromadził na 
starcie 1635 uczestników, z których do mety dobiegło 1619. 
To rekord w historii Biegu, która liczy już 44 lata. 

Rywalizacja na trasie była bardzo zacięta a o zwycięstwie 
Dominika zadecydował finisz, na którym nasz zawodnik wy-
przedził Niemca Jakoba Walthera o 1 sekundę.

Dominik jest pierwszym od ośmiu lat i zaledwie drugim w tym 
wieku polskim zwycięzcą Biegu Piastów na głównym dystansie.

foto: bieg-piastow
.pl

Nasz 44 Bieg Piastów - podsumowanie
Tradycyjny, rozgrywany już po raz 44 Bieg Piastów przy-

niósł sporo dobrych wyników naszym biegaczom.
Rozgrywana na Polanie Jakuszyckiej trzydniowa impreza 

składa się z kilku biegów, w których co roku z powodzeniem 
startują nasi biegacze. Nie inaczej było także w tegorocznej 
44 edycji, w której udział wzięło ponad 5200 biegaczy.

Poniżej prezentujemy zestawienie najlepszych wyników 
naszych biegaczy (miejsca w pierwszej 100), które z uwagi 
na liczbę startujących w poszczególnych biegach wyglądają 
naprawdę imponująco.

Bieg główny na 50 km techniką klasyczną (1865 uczest-
ników/180 kobiet):

Dominik Bury - Istebna
Open - 1, Kategoria wiekowa - 1
Grzegorz Legierski - Koniaków/Team na Biegówkach
Open - 40, Kategoria wiekowa - 12
Bieg na 30 km techniką dowolną (568 uczestników/66 kobiet):
Adam Cieślar - Istebna
Open - 5 miejsce, Kategoria wiekowa - 3 miejsce
Jan Łacek - Jaworzynka/Team na Biegówkach
Open - 20, Kategoria wiekowa - 2
Andrzej Mojeścik - Istebna/Team na Biegówkach
Open - 41, Kategoria wiekowa - 12, MP Amatorów - 3 miejsce
Adam Matuszny - Istebna/Team na Biegówkach
Open - 42, Kategoria wiekowa - 13
Bieg na 25 km techniką klasyczną (1988 uczestników/444 kobiet):
Wojciech Wojtyła - MKS Istebna
Open - 7, Kategoria wiekowa - 1
Piotr Michałek - Jaworzynka/ Team na Biegówkach
Open - 17, Kategoria wiekowa - 1
Bieg na 6 km techniką klasyczną (814 uczestników/254 kobiet):
Wojciech Wojtyła - MKS Istebna
Open - 28, Kategoria wiekowa - 1
Paweł Ryś - Jaworzynka
Open - 73, Kategoria wiekowa - 28

Zwycięstwo Dominika zapewniło mu również tytuł 
mistrza Polski w biegu na 50 km stylem klasycznym, gdyż 
również taką rangę miał ten bieg. Ciekawostką jest fakt, że 
mistrz Polski na 50 km i inni startujący w tym biegu zawod-
nicy przebiegli w rzeczywistości 42 km, gdyż do takiego dy-
stansu ze względu na panujące warunki organizatorzy skró-
cili jego dystans.

J. Kohut
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SKOKI 2020
Zimowa Trójwieś nartami stoi. Od lat pasjonujemy się 

sukcesami naszych biegaczy, a tymczasem coraz lepiej po-
czynają sobie także nasi skoczkowie. Startując w barwach 
klubu WSS Wisła młodzi następcy Małysza, Stocha i spółki 
również notują sporo wartościowych osiągnięć. Wg infor-
macji, które otrzymaliśmy z klubu z Wisły w sumie trenuje 
tam ponad 20 naszych mieszkańców w tym trzy dziewczęta.  
Z tym większą przyjemnością będziemy uważnie śledzić wy-
stępy zarówno naszych biegaczy jak i skoczków.

Nadrabiając niejako zaległosci prezentujemy poniżej najlepsze 
tegoroczne wyniki skoczków z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, 
którzy – przypomnijmy raz jeszcze – w komplecie reprezentują 
klub WSS Wisła. O medalowych zdobyczach na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży piszemy w innym miejscu.

PIŁKA NOŻNA – UKKS ISTEBNA

*** 

Reprezentujące Liceum Ogólnokształcącego im.  
P. Stalmacha w Wiśle piłkarki UKKS Istebna wygrały  II Wa-
lentynkowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt, który odbył się  
w Pogórzu. Dziewczyny wygrały komplet 5 spotkań strzela-
jąc 18 bramek i tracąc zaledwie jedną. Jednym z dwóch opie-
kunów reprezentacji szkoły był Marcin Pudalik.

Skład: Kinga Kukuczka, Joanna Legierska, Łucja Ka-
wulok, Kinga Golik, Wiktoria Bojko, Katarzyna Żyrek, 
Kinga Jochacy, Karolina Bojko, Dżesika Cieślar.

*** 
Kolejne piłkarki UKKS Istebna otrzymały powołania na 

konsultacje do Kadry Śląska. Są to zawodniczki kategorii 
rocznik 2006 U14 i młodsze Anna Legierska i Nikola Sta-
rzyk a także Marta Golik z rocznika 2008 U12 i młodsze.

J. Kohut

Mateusz „Dynamit” 
z mistrzowskim pasem!
Nasz zawodnik MMA Mateusz Legierski z Koniakowa 

osiągnął największy sukces w dotychczasowej karierze zdo-
bywając mistrzowski pas prestiżowej czesko-słowackiej or-
ganizacji Oktagon MMA w wadze lekkiej.

Podczas rozegranej w Samorinie na Słowacji walki „Dyna-
mit” pokonał po niejednogłośnej decyzji sędziów reprezen-
tanta gospodarzy Mirosława Strbaka. 

Po tej walce zawodowy bilans Mateusza jest imponujący 6-0 
przy czym pierwsze pięć pojedynków kończyło się przed czasem.

Warto dodać, ze 23-letni „Dynamit”  z Koniakowa zajął 
drugie miejsce za 2019 rok w kategorii „Odkrycie Roku” przy-
znane przez MMA.pl.

J. Kohut

LOTOS CUP – Szczyrk - 10.01.2020
1 miejsce – Arkadiusz Jojko (Istebna)
1 miejsce – Kacper Juroszek (Jaworzynka)
3 miejsce – Szymon Jojko (Istebna)

LOTOS CUP – Szczyrk - 11.01.2020
1 miejsce – Kacper Juroszek 
2 miejsce – Szymon Jojko 
3 miejsce – Arkadiusz Jojko 
3 miejsce – Mikołaj Wantulok (Koniaków)

LOTOS CUP KIDS – Chochołów – 20.01.2020
3 miejsce – Oliwia Bury (Istebna)

LOTOS CUP KIDS – Wisła 1.02.2020
3 miejsce – Kacper Wantulok (Koniaków)

LOTOS CUP – Szczyrk – 7.02.2020
1 miejsce – Arkadiusz Jojko 
3 miejsce – Szymon Jojko 
3 miejsce – Mikołaj Wantulok 

LOTOS CUP – Szczyrk – 8.02.2020
2 miejsce – Arkadiusz Jojko 
3 miejsce – Szymon Jojko 

LOTOS CUP – Szczyrk – 15.02.2020
1 miejsce – Arkadiusz Jojko 

Kacper Juroszek, który jest członkiem Kadry Narodowej 
B reprezentował nasz kraj na konkursach Pucharu Konty-
nentalnego w Planicy (Słowenia), Brotterode (Niemcy), Iron 
Mountain (USA) i Val di Fiemme (Włochy) zdobywając w su-
mie 15 punktów (stan na dzień 28 lutego).

Kacper Juroszek oraz bracia Arkadiusz i Szymon Jojko 
brali udział w zawodach FIS CUP w Zakopanem, Rastbüchl 
(Niemcy) i Villach (Austria) zdobywając odpowiednio  
75 (Kacper), 53 (Szymon) i 19 (Arkadiusz) punktów. 

J. Kohut

Kacper Juroszek
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VI Turniej Tenisa Stołowego 
„O Puchar Wójta Gminy”
REGULAMIN
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, In-

formacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą 
do kontaktu z ramienia Organizatora jest Jacek Kohut.

2. Cel: popularyzacja tenisa stołowego, zapewnienie 
aktywnego wypoczynku mieszkańcom Gminy Istebna

3. Termin i miejsce Turnieju: 22 marzec (niedziela), 
godz. 11:30, hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego na Buczniku (dawne Gimnazjum) 

4. Zapisy: do 19 marca (czwartek), osobiście w biurze 
Organizatora, telefonicznie pod nr 516 171 447  lub mailowo 
na adres: jacek@istebna.eu

5. Kategorie: K1 – dzieci rocznik 2008 i młodsi, K2 – 
młodzież rocznik 2003 - 2007, K3 – dorośli rocznik 2002 i starsi

6. System rozgrywek i przepisy gry: Turniej rozegra-
ny zostanie w grach singlowych systemem „każdy z każdym”. 
Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów 
do 11 pkt. (za 2 wygrane sety przyznawane będą 2 pkt., za  
1 wygrany set 1 pkt., za 2 przegrane sety 0 pkt.). Organizator 
zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywek w zależ-
ności od ilości uczestników. 

7. Warunki uczestnictwa: Turniej przeznaczony 
jest wyłącznie 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 zgo-
dę rodziców na udział w Turnieju. 

8. Nagrody: trzej najlepsi w kategoriach wiekowych 
otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik 
Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 

9. Postanowienia końcowe: Organizator nie odpo-
wiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz nie pono-
si odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe na 
wskutek uczestnictwa w Turnieju. 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej 
zatrudni na stanowisko Głównego Księgowego

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, praca od poniedziałku do piątku.
Wymagania:
- wykształcenie: wyższe ekonomiczne - tytuł magistra lub ekono-
miczne studia podyplomowe
- doświadczenie:  co najmniej 5 lat praktyki w księgowości, w tym  
3 lata na stanowisku kierownika działu,
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni  
z praw publicznych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, 
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności insty-
tucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wia-
rygodności dokumentów oraz przestępstwa skarbowe,
- znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

Aplikacje prosimy kierować na adres: wcpkadry@onet.pl, listownie 
lub złożyć w sekretariacie szpitala.
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

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

OKULISTA  

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl
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Jan Łacek (w środku) 
Mistrz Polski amatorów w biegul Reklamy l

Arkadiusz i Szymon Jojko

Grzegorz Zawada i Łukasz Gazurek

Mateusz Legierski 
z mistrzowskim pasem ! 
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PORADNIA MEDYCZNA
 ISTEBNA 

USŁUGI Z ZAKRESU:
Poradni Chirurgicznej
Poradni Schorzeń Sutka
Poradnia Schorzeń Tarczycy

  
DIAGNOSTYKA 
ULTRASONOGRAFICZNA:

tarczycy
piersi
narządów jamy brzusznej
węzłów chłonnych

 
 
ZABIEGI W RAMACH PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH

USUNIĘCIE ZNAMION 
USUNIĘCIE KASZAKÓW
BIOPSJĘ CIENKOIGŁOWE pod kontrolą USG 
(Tarczycy, Piersi, Węzły Chłonne)
BIOPSJĘ GRUBOIGŁOWE pod kontrolą USG (Piersi)
BADANIA HISTOPATOLOGICZNE
EKG
SPIROMETRIA

 
BADANIA LABORATORYJNE

SZEROKA OFERTA BADAŃ
WYNIKI ON-LINE DOSTĘPNE JUŻ TEGO SAMEGO DNIA!

         Poradnia Medyczna
         Istebna 423
Rejestracja tel. 

   512 556 497, 508 403 381
  on-line: 

poradniamedycznaistebna.medfile.pl

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek  8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 12.00
Piątek 8.00 - 12.00

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

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

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REDAKCJĄ!

Wyróżnienie dla Agroturystyki „Na Połomiu”
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