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Wójt Gminy informuje

Kochane Dzieci
Dzień Dziecka jest Waszym świętem więc pragniemy
Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy Wam, aby każdy dzień był dla Was wspaniałą
przygodą, abyście w gronie rodziców i przyjaciół rozwijały
swoje pasje i odkrywały z radością świat.
Życzymy Wam, aby Wasze dzieciństwo było jak najpiękniejsze i najlepsze, aby trwało jak najdłużej.
Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy, pracownicy Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Istebna

Zmiana wywozu w czerwcu
Przypominamy o zmianie wywozu odpadów w dniu 15
czerwca – Boże Ciało (trzeci czwartek miesiąca: Miki, Kiepki,
Gazury, Szymcze, Bystre, Las, Jasnowice), zastępczy termin
to sobota 17 czerwca.

III rata opłaty za śmieci
15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj i czerwiec.
Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach.

Beskidzka 169 miejsce przy czym większość klubów znajdujących się wyżej w klasyfikacji to kluby wielosekcyjne!
Za sukcesami naszych klubów stoi ciężka praca i zaangażowanie zawodników, trenerów, zarządu, rodziców i sympatyków.
Współzawodnictwo Systemu Sportu Młodzieżowego
prowadzi Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu
przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki.
Nagrody otrzymują, zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród Ministra Sportu i Turystyki, najlepsze lub najwyżej sklasyfikowane kluby sportowe oraz województwa,
powiaty i gminy.

Samorządowcy u Prezydenta
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego przepadającego na 29 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło
się spotkanie samorządowców z prezydentem Andrzejem
Dudą. Prezydent podkreślał, że „Praca samorządowca to
działalność, która wymaga serca, to służba”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów
Powiatu Cieszyńskiego, w tym wójt Gminy Istebna - Henryk
Gazurek.

Dobra praca z młodzieżą w naszych klubach i wyniki
osiągane przez naszych młodych sportowców zaowocowały wyróżnieniem naszej Gminy przez Ministra Sportu i
Turystyki za piąte miejsce w kraju w Systemie Sportu Młodzieżowego w klasyfikacji gmin z liczbą mieszkańców do 20
tysięcy.
W Liście Gratulacyjnym Minister Sportu i Turystyki Witold
Bańka napisał: „Serdecznie gratuluję gminie Istebna zajęcia
V miejsca w klasyfikacji gmin z liczbą mieszkańców do 20 tys.
„Systemu Sportu Młodzieżowego 2016”.
Bardzo dziekuję za aktywny udział w systemie szkolenia i
współzawodnictwa sportowego młodzieży w 2016 r.
Życzę dalszych sukcesów w pracy szkoleniowej i organizacyjnej na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży.”
Warto dodać, że rewelacyjnie prezentują się w klasyfikacji klubów nasze kluby narciarskie. Wśród 3474 klubów ujętych w zestawieniu MKS Istebna zajmuje 141 a NKS Trójwieś
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Ministerialne wyróżnienie
dla Gminy Istebna!

Pani Zofii Waszut oraz Panu Józefowi Waszut
wraz z całą rodziną
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci matki i żony

śp. Heleny Waszut
Składają:
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
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Wójt Gminy informuje
Obchody XXVI Rocznicy Powstania
Straży Granicznej z udziałem
delegacji z Istebnej
30 maja w Raciborzu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej obchodzili XXVI rocznicę powstania
Straży Granicznej. Z tej okazji Śląskiemu Oddziałowi SG
nadano imię nadkomisarza Józefa Bocheńskiego – legionisty, uczestnika III Powstania Śląskiego, oficera SG i żołnierza
Września 1939 roku. Wraz z imieniem nadano oddziałowi
sztandar. Został on poświęcony podczas mszy, która odbyła
się w kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

Na dziedzińcu XII – wiecznego Zamku w Raciborzu odbył się uroczysty apel. Obchody uświetnił pokaz musztry
paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej oraz bardzo widowiskowy koncert orkiestry reprezentacyjnej Straży
Granicznej. Pięknym zwieńczeniem obchodów był koncert
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Na uroczystościach obecni byli: Komendant Główny
Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński, wojewodowie, posłowie, przedstawiciele duchowieństwa, władz
wojewódzkich i samorządowych. W uroczystościach wzięli
również udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Istebna wraz z delegacją. :Wójt Gminy Istebna Henryk
Gazurek, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Istebna
Stanisław Legierski ,Władysław Zowada – Radny Gminy Istebna, Elżbieta Legierska – Niewiadomska Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, Jacek Kohut i Barbara Juroszek z GOK Istebna, Michał Zowada z UG Istebna,
Andrzej Kawulok - muzykant.
Delegację z Istebnej wyróżniały stroje regionalne, a krótka prezentacja folkloru muzycznego naszego regionu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.
BJ
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Nieodpłatna pomoc prawna
w Powiecie Cieszyńskim
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od
stycznia 2016 roku w Powiecie Cieszyńskim stworzony został
dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez
adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe.Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach:
Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i
w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminneoraz ZZOZ w Cieszynie.
DLA KOGO?
• młodzież do 26. roku życia
• osoby, które ukończyły 65 lat
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
• kombatanci i weterani
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną
• kobiety w ciąży.
JAKI ZAKRES?
Uprawnieni mogą otrzymać informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka,
w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
GDZIE?
Adres najbliższego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:
GMINA WISŁA
Pl. B. Hoffa 3 lokal 6
budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 855 35 53
wtorek od 8.00 – 16.00
środa od 8.00 – 12.00
piątek od 800 – 1600
Wykaz wszystkich punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego
znajduje się na stronie internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce Pomoc prawna.
Szczegółowe informacje pod adresem:Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47
77 209.
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Prace pielęgnacyjne drzewostanu
na terenie Parku im. Pawła Stalmacha
w Istebnej
W maju br. prowadzone
były prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzewostanu
rosnącego na terenie parku
w Istebnej. Cięciom sanitarnym i korekcyjnym poddano
22 drzewa. Zadanie miało na
celu przywrócić właściwy stan
zdrowotno-sanitarny cennych
okazów drzew, zlikwidować
ogniska chorób grzybowych
i szkodników rozprzestrzeniających się na inne skupiska
drzew. Gałęzie i drewno zostały rozdrobnione i wywiezione z terenu parku. Powyższe zadanie za kwotę 16.000,00 zł
wykonała firma posiadająca odpowiednie kwalifikacje do
prowadzenia prac konserwatorskich, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Prace zostały zrealizowane w ramach inicjatywy pn. „Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej-ochrona karpackiego środowiska naturalnego”. Wniosek o jej
dofinansowanie złożyła w listopadzie 2015 r. Rada Sołecka w
Istebnej. Umowę o dofinansowanie zawarto rok później na
kwotę 17.500,00 zł (100% dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za pośrednictwem Stowarzyszenia Ekopsychologia). W ramach inicjatywy za kwotę 1.500,00 zł na terenie parku zostanie zamontowana również tablica edukacyjno-promocyjna.
Inicjatywa pn. „Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej-ochrona karpackiego środowiska naturalnego” została zrealizowana w ramach projektu Stowarzyszenia Ekopsychologia „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”
finansowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Słowacka autostrada D3
wkrótce otwarta!
Na zaproszenie Pavla Gomoli, starosty zaprzyjaźnionej
gminy Čierne na Słowacji, w środę 31 maja 2017 r. władze naszej Gminy miały możliwość wizytacji prawie gotowej autostrady D-3 na odcinku Svrčinovec – Skalité – granica państwa.
Wśród zaproszonych gości byli także samorządowcy z
Wisły i Skoczowa oraz starostowie sąsiadujących gmin z
Republiki Czeskiej a także przewodnicy z wiślańskiego Koła
Przewodników Beskidzkich.
Naszą Gminę reprezentował wójt Henryk Gazurek oraz
zastępca wójta Józef Polok. Z zaproszenia skorzystała również prawie cała Rada Gminy na czele z jej przewodniczącym
Czerwiec 2017
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Arturem Szmekiem, zastępcą przewodniczącego Stanisławem Legierskim oraz przewodniczącym komisji gospodarczej Piotrem Gburkiem. Obecni byli także sołtysi; z Jaworzynki Paweł Rucki i z Koniakowa Jan Gazur.
Wspomniany odcinek autostrady przejechano najpierw z
węzła w Svrčinovcu do granicy z Polską. W sumie 15 kilometrów. W drodze powrotnej, kiedy zza chmur wyszło słońce,
zatrzymano się najpierw w tunelu Pol’ana, liczącym ponad
900 m długości, gdzie można było zobaczyć rozwiązania techniczne gwarantujące bezpieczeństwo podróżnych, włącznie z
przejściem całej grupy przez tunel ratunkowy. Po przejechaniu
przez most Rieka zatrzymano się na moście Čadečka, z którego można było zobaczyć miejsce, gdzie jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć budowa połączenia drogowego między
Polską a Słowacją. Most Čadečka jest najdłuższym mostem na
tym odcinku i ma prawie 700 m oraz 64 m wysokości. Jego
konstrukcja nośna została wykonana ze stali konstrukcyjnej.
Kolejnym przystankiem był most Valy, który jest najwyższym mostem w Europie środkowo-wschodniej i mierzy sobie 85 m oraz ma prawie 600 m długości. Most wykonano w
całości z betonu komórkowego a przy budowie wykorzystano polskie żurawie (dźwigi) o wysokości ponad 100 m. Wrażenia są niesamowite.
Trzeci postój zaplanowano na punkcie odpoczynkowym
Čierne, skąd roztaczają się piękne widoki na Kisuce, a także
na Jaworzynkę i Ochodzitą.
Przyjacielskie spotkanie dzięki tradycyjnej gościnności
Gospodarza zakończyło się obiadem w centrum Čiernego.
Na trasie znajdują się dwa tunele oraz pięć mostów, których wysokość przekracza 50 m.
Oficjalne otwarcie nastąpi w sobotę 10 czerwca 2017 r.
Warto zaplanować i wypróbować rodzinną przejażdżkę.
Droga jest kolejnym istotnym etapem tworzenia dróg
szybkiego ruchu, ekspresowych i autostrad łączących Bałtyk
(północ) z Adriatykiem (południe) w ramach europejskiej
sieci TEN-T, do której nawiązuje projekt Gminy Istebna i Obec
Čierne „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2”. Nowa droga
gminna pozwoli na znaczną oszczędność czasu i kosztów
przejazdu doliną Czadeczki na Słowację i skorzystanie z wybudowanych zjazdów z D3 w miejscowościach Skalité i Svrcinovec.
oprac. Józef Polok
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Uroczyste obchody 100-lecia
Objawień Fatimskich na Stecówce
W sobotę 13 maja obchodziliśmy ważną rocznicę, jaką
było 100-lecie pierwszego Objawienia Fatimskiego. W
tym dniu miejscem szczególnym zarówno dla mieszkańców Dekanatu Istebniańskiego, jak i naszych gości stał się
niewielki, pięknie położony na polanie Stecówka Kościół
pw. Matki Bożej Fatimskiej. Niedawno odbudowana po
tragicznym pożarze z grudnia 2013 roku świątynia, od 20 listopada 2016 r. ponownie cieszy serca i oczy parafian oraz
wszystkich odwiedzających to niezwykłe miejsce. W całej
Diecezji Bielsko – Żywieckiej są tylko dwa kościoły pw. Matki
Bożej Fatimskiej – nasz oraz w Bielsku – Białej Obszarach. W
roku tak ważnego jubileuszu tradycyjnie organizowane w
kościele na Stecówce Czuwania Fatimskie nabierają wyjątkowego znaczenia.
W nocy z 12 na 13 maja odbyło się pierwsze w tym roku
czuwanie, a zarazem pierwsze zorganizowane w nowopowstałym domu Pani Fatimskiej. Od tej chwili aż do października wierni będą spotykać się tu każdego miesiąca. Zgodnie
z tradycją Czuwania Fatimskie rozpoczynają się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, a kończą pasterką maryjną o godz.
24.00 i procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła parafialnego. Majowej pasterce maryjnej przewodniczył
Dziekan Dekanatu Istebniańskiego Ks. Tadeusz Pietrzyk,
następne nabożeństwa poprowadzą proboszczowie poszczególnych parafii z Istebnej Jaworzynki i Koniakowa, tak by
wszyscy mieli swój udział w świętowaniu 100-lecia objawień.
Na kolejne Czuwanie Fatimskie zapraszamy:
• 12 czerwca (poniedziałek);
• 12 lipca (środa);
• 18 sierpnia (piątek);
• 12 września (wtorek);
• 12 października (czwartek).
Oprócz uroczystości sakralnych obchody jubileuszu fatimskiego miały też swój wymiar kulturalny, a dokładniej
muzyczny. Sobotnim popołudniem 13 maja na Stecówce odbył się piękny, kameralny koncert Józefa Skrzeka i Kapeli
"Wałasi" – „Serce Górala i Groń – Prolog”. Artyści swą muzyką
uczcili 100-lecie Objawień Fatimskich, dziękując zarazem
za dzieło odbudowy istebniańskiej świątyni, która w sposób
szczególny wpisuje się w kult Matki Bożej Fatimskiej. Józef
Skrzek – to wybitny multiinstrumentalista, kompozytor i wokalista, którego sercu od lat już bliski jest drewniany kościołek
na Stecówce – koncertował, gdy trzeba było zbierać pieniądze na odbudowę spalonej świątyni. Teraz zagrał z radością,
dziękczynnie na zalanym słońcem placu przed nowym kościołem, który powstał dzięki pełnej poświęcenia pracy proboszcza parafii Ks. Grzegorza Kotarby oraz wierze, nadziei i
miłości do tego miejsca bardzo wielu ludzi dobrej woli.
Także blisko związana ze Stecówką Kapela „Wałasi” zaprezentowała się nam w nowym składzie, którego niebanalne brzmienie mogliśmy już usłyszeć podczas tegorocznej
Nocy Muzeów w Muzeum Jana Wałacha. Swą muzyczną
interpretacją tematyki sakralnej, pasterskiej i motywów ludowych podzielili się z nami Zbigniew i Jan Wałachowie,
Katarzyna Broda – Firla oraz Maciej Szymkowiak i Bolesław Niedoba.
Zgodnie z zamysłem organizatorów 25 sierpnia na polanie Stecówka ma się odbyć koncert plenerowy SBB &
Górale Karpat „Serce Górala i Groń”. Wydarzenie będzie
mieć charakter charytatywny, a zebrane w jego trakcie pieniądze pomogą w sfinansowaniu zakupu nowych organów.
Jeśli więc wszystko potoczy się zgodnie z planem, to z pewStrona
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nością w Parafii Matki Bożej Fatimskiej odbędzie się jeszcze
niejeden niezapomniany koncert - tym razem organowy J
Składamy serdeczne podziękowania i gratulacje za
organizację koncertu Proboszczowi Parafii Matki Bożej
Fatimskiej ks. Grzegorzowi Kotarbie, Józefowi Skrzekowi
oraz Zbigniewowi Wałachowi i jego kapeli.

20-lecie poświęcenia kościoła
pw. św. Józefa w Istebnej Mlaskawce
24 maja tego roku minęło dokładnie 20 lat od poświęcenia w Istebnej Mlaskawce niewielkiego drewnianego
kościoła pw. św. Józefa, należącego do Parafii Matki Bożej
Fatimskiej na Stecówce. Na początku historii swego istnienia świątynia nie była wcale zlokalizowana w Istebnej, ale w
pobliskiej Jaworzynce Trzycatku, gdzie w latach 1947 – 1948
wybudowali ją okoliczni mieszkańcy jako wotum dziękczynne za przetrwanie wojennej zawieruchy. Inne też było
wezwanie kościółka, bowiem patronką jego była natenczas
Matka Boska Frydecka. Związane było to z jej silnym lokalnym kultem i pielgrzymkami, jakie odbywały się w przeszłości do tej niewielkiej czeskiej miejscowości. Już wtedy kaplica była poniekąd trochę związana z Mlaskawką, albowiem
wśród wykonawców jej ołtarza znalazł się wybitny twórca
ludowy zamieszkujący tenże istebniański przysiółek –Józef
Bocek.
Liczba wiernych przychodzących do kościółka w Jaworzynce Trzycatku szybko wzrastała i mieszkańcy coraz częściej myśleli o budowie nowego, większego obiektu sakralnego. Zgodę taką też otrzymali w roku 1993 od bp. Tadeusza
Rakoczego. Drewniany kościółek przeznaczony został do
rozbiórki… Kiedy tylko dowiedzieli się o tym mieszkańcy
Mlaskawki pojawił się pomysł by „przygarnąć” śliczną, stwo-
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rzoną rękoma pracowitych górali kapliczkę na swoją ziemię.
Dotychczas bowiem wszystkie odprawiane tutaj Msze Św.
sprawowane były w prywatnym domu rodziny Anny i Józefa Krężelok. Okoliczni gospodarze często zbierali się także
przy kapliczce św. Antoniego, gdzie odprawiano między innymi nabożeństwa majowe.
W marcu 1996 roku rozpoczęła się często trudna i długa
droga inicjatorów przeniesienia kościółka. Mieli oni jednak
mocne duchowe i modlitewne wsparcie istebniańskiego
dziekana ks. kanonika Jerzego Patalonga oraz redemptorysty Ojca Henryka Klimaja z Krakowa. 27 marca 1996 r.
wybrany został komitet budowy kościoła w składzie: Krężelok Mieczysław, Kukuczka Bernadetta, Kukuczka Józef,
Halina i Paweł Waszut oraz Krężelok Anna.
10 kwietnia 1996 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz wyraził
zgodę na rozbiórkę drewnianego kościółka na Trzycatku i
przeniesienie go na teren Parafii Matki Bożej Fatimskiej do
przysiółku Mlaskawka.
Rozbiórkę rozpoczęto 4 maja 1996 roku. Czas naglił, bowiem drewniana świątynia znajdowała się w miejscu przyszłej
wieży nowego, murowanego kościoła Matki Bożej Frydeckiej.
Był to początek ciężkiej, lecz przepełnionej wiarą pracy i zapowiedź wielkiej radości. 18 maja 1996 r. podczas uroczystej
Mszy Św. ówczesny proboszcz parafii ks. Jan Gawlas poświęcił plac przyszłej budowy. Pierwszego czerwca z Krakowa
przyjechał Ojciec Klimaj - nie tylko odprawił on w intencji
budowy Mszę Św., ale także dokonał poświęcenia kamienia
przywiezionego z Medjugorie. Bez względu na pogodę, w
słońcu, czy też deszczu trwała praca nad budową kościoła,
momentami angażując rzesze mieszkańców z kobietami, a
nawet dziećmi włącznie! We wrześniu 1996 r. finansowego
wsparcia budującym udzielił ks. Jerz Patalong i Kuria Biskupia. Za specjalną zgodą ks. biskupa 6 października 1996 po
raz pierwszy w niedokończonym jeszcze kościółku odbyła
się Msza Św. w intencji nowożeńców Doroty i Tadeusza Kukuczków. W tym samym dniu Ks. Dziekan Jerzy Patalong
ogłosił w Kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej zbiórkę
parafialną na rzecz przeniesionej na Mlaskawkę świątyni. 19
października na szczycie świeżo zbudowanego szkieletu wieży kościelnej pojawił się metalowy Krzyż – dzieło kowala z
Istebnej Jana Juroszka. W pierwszej połowie listopada 1996
roku budujący kościół otrzymują kolejne hojne dary finansowe, zarówno od parafian z Koniakowa, jak i ks. Franciszka Resiaka – dawnego proboszcza z Jaworzynki. W pamięć mieszkańców Mlaskawki zapadła data 30 listopada 1996 roku, kiedy
to po raz pierwszy na Anioł Pański z kościelnej wieży odezwał
się uroczyście powieszony dzwon. Mimo, że w grudniu było
jeszcze przed wiernymi wiele pracy do wykonania, to jednak
odprawiona została w nowo postawionej świątyni wyczekiwana przez nich Pasterka. W lutym oraz kwietniu 1997 roku
odbyły się kolejne zbiórki pieniędzy na poczet prac wykończeniowych drewnianego kościółka. Swego wsparcia udzielili
nie tylko parafianie z Koniakowa i Stecówki, ale także Bielska
– Białej i Dębowca. Piękna jak na marzec pogoda pozwoliła z
ochotnymi sercami powrócić do pracy na chwałę Boga.
20 lat temu w sobotę 24 maja 1997 roku o godzinie
11.00 nadeszła ta wyjątkowa chwila – podczas uroczystej
Mszy Św. ks. biskup Tadeusz Rakoczy dokonuje poświęcenia przeniesionego z Jaworzynki Trzycatka kościoła, który
otrzymuje wezwanie św. Józefa. To wielka radość i ukoronowanie trudu pracy i modlitwy bardzo wielu ludzi dobrej woli.
Czerwiec 2017

Nasza Trójwieœ

Mając w pamięci ten piękny jubileusz składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy swym zapałem,
trudem pracy, modlitwą i finansowym wsparciem przyczynili się do zachowania na naszej rodzimej ziemi tej perełki
drewnianej architektury sakralnej. Nasze podziękowania
i serdeczne życzenia kierujemy również do duszpasterza
Parafii Matki Bożej Fatimskiej ks. Grzegorza Kotarby oraz
obecnych opiekunów kościoła pw. św. Józefa w Istebnej Mlaskawce.
O.Sz.

IX Piknik Strażacki Na Tynioku 28.05.2017r.
To już 9 PIKNIK STRAŻACKI na Tynioku zorganizowany
przez strażaków z OSP Koniaków Centrum. Przy pięknej słonecznej pogodzie w zawodach startowali strażacy z 9 jednostek, a byli to: Z Bukovca, Pisku, OSP Puńców, OSP Koniaków
Kosarzyska, OSP Wisła Centrum, OSP Istebna Centrum, OSP
Istebna Zaolzie, OSP Koniakółw Centrum, OSP Ustroń Nierodzim. Razem startowało 27 drużyn 3 osobowych.

Wyniki: w 5 kategoriach wiekowych
- do 12 lat dziewczyny: I miejsce OSP Istebna Zaolzie
- do 12 lat chłopcy: I miejsce osp Istebna Zaolzie, II miejsce OSP Koniaków Centrum 1, III miejsce OSP Koniaków Centrum 2
- 12-15 lat dziewczyny: I miejsce OSP Koniaków Centrum,
II miejsce OSP Istebna Zaolzie
- 12-15 lat chłopcy: I miejsce Bukovec, II miejsce Bukovec,
III miejsce OSP Koniaków Centrum
- 19-40 lat kobiety: I miejsce OSP Koniaków Centrum
II Miejsce OSP Ustroń Nierodzim
- 19- 40 lat mężczyźni: I miejsce OSP Ustroń Nierodzim, II
Miejsce Pisek, III miejsce OSP Wisła Centrum
- powyżej 40 lat mężczyźni: I miejsce OSP Koniaków Centrum, II miejsce Istebna Zaolzie.
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Jak na wstępie wspomniałem to już 9 piknik, jaki wspólnie organizuję ze strażakami z naszej jednostki oraz z osobami z nami współpracującymi oraz ze sponsorami. Wiele
godzin społecznie przepracowali nasi strażacy, aby jak najlepiej zorganizować ten piknik. W samym dniu zawodów prawie 40 osób pracowało nie licząc startujących. Wiele godzin
było jeszcze poświęcone na sprawy organizacyjne i przygotowawcze tego pikniku. Szkoda tylko, że nie wszystkie jednostki z naszej gminy skorzystały z naszego zaproszenia i nie
wzięły udziału w PIKNIKU STRAŻACKIM.
Wiele słów pochwał i podziękowań dostałem od uczestników zawodów oraz od kibiców za bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone zawody oraz za wszelkie atrakcje
jakie przygotowaliśmy dla zebranych tam na Tynioku.
Dzięki projektowi jaki napisaliśmy do UG oraz wkładowi
własnemu wszyscy zawodnicy wraz z opiekunami otrzymali darmowe posiłki i napoje, wydano prawie 150 posiłków.
Drużyny otrzymały skromne nagrody rzeczowe, wszystkim
dzieciom rozdano słodycze.
Z atrakcji jakie przygotowaliśmy to były darmowe przejażdżki kucykiem, malowanie twarzy dla dzieci, konkurencje
sportowe dla dzieci, pokaz akcji ratowniczej przygotowanej
przez naszych strażaków. Całe zawody prowadził dh komendant Stanisław Legierski.
Na piknik przybyli zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Ryszard Kukuczka, wójt Gminy
Istebna Henryk Gazurek z małżonką, przew. Rady Gminy Artur Szmek, Radni Gminy Istebna, sołtys wsi Istebna Jerzy Michałek, sołtys wsi Koniaków Jan Gazur, były prezes dh Józef
Czepczor, były komendant gminny dh Jan Waszut.
Za wielkie zaangażowanie dziękuję wszystkim, którzy
pracowali społecznie przy tej imprezie. Dziękuję Wójtowi i Radzie Gminy za przekazane pieniądze i obecność na
pikniku. Dziękuję gospodarzom miejsca na którym odbył
się piknik Elżbiecie i Ignacemu Zowadom za nieodpłatne
udostępnienie terenu oraz pomoc, dziękuję panom Józefowi Bockowi i Kazimierzowi Kubicy za nieodpłatne wożenie
dzieci kucykami, dziękuje pani Iwonie Haratyk za darmowe malowanie dzieciom twarzy, dziękuję dh Zdzisławowi
Krężelokowi za skoszenie i zgrabienie trawy, dziękuję panu
Teofilowi Krężelokowi za przekazanie płyt OSB na tor przeszkód, dziękuję za atrakcje z trampoliną oraz kulą, dziękuję
GOK za wypożyczenie stołów i ław , dziękuję dh Jackowi
Legierskiemu za pomoc organizacyjną. Dziękuję dh Stanisławowi Legierskiemu za prowadzenie i spikerkę na zawodach, dziękuje p. Krzysztofowi Bolikowi za bardzo dobrą
współpracę.
Dziękuję wszystkim paniom i panom, druhnom i druhom
pracującym w czasie pikniku, za poświęcony wolny czas.
Na koniec dziękuję wszystkim uczestnikom pikniku oraz
kibicom za udział w tej imprezie organizowanej przez strażaków z OSP Koniaków Centrum.

Aura była wyjątkowo sprzyjająca aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Frekwencja bardzo pozytywnie zaskoczyła organizatorów, w biurze zawodów zgłosiło
się dwadzieścia rodzin, co dało łącznie 78 osób na starcie.
Frekwencja była wysoka ale nie przerosła organizatora, nie
wszystkie kiełbaski zostały upieczone na grillu.
Zasady biegu rodzinnego były charakterystyczne. Każda
rodzina, która ukończyła bieg była zwycięzcą i otrzymała dyplom z rąk prezesa OSP Istebna – Centrum Dyplom. Jednak
puchar powędrował do rodziny, która uzyskała największą
ilość punktów. Zasady punktacji promowały duże rodziny trzypokoleniowe oraz z małymi dziećmi. Czas biegu był
przeliczny na punkty tak, że 1 sekunda = 1 punkt, od tego
wyniku odliczane były bonifikaty: 10 pkt za każdą osobę powyżej 2, 300 pkt za trzypokoleniowy skład drużyny oraz po
200 punktów za każde dziecko w wieku do 4 lat. Dystans,
jaki miały drużyny do pokonania wynosił około 500 metrów.
Puchar Pierwszego Biegu Rodzinnego otrzymała drużyna zgłoszona przez Rozalię Zowada. W składzie drużyny byli
Antoś – najmłodszy uczestnik – drugi miesiąc życia i Julka
Zowada oraz Miriam, Iwona i Jacek Kohut. Antoś trasę przebył niesiony przez dziadków w nosidełku a Julka w wózku
użyczonym na starcie przez rodzinę Kędzior (prezesa z OSP
Istebna-Centrum). Cieszy fakt, że puchar pozostał w „strażackiej rodzinie”, mąż Rozalii jest druhem w jednostce OSP Koniaków-Centrum. Najszybszą drużyną biegów była również
rodzina strażacka, druha z jednostki OSP Koniaków-Centrum
Wojtka Zowady, którzy jako jedyni uzyskali czas biegu poniżej 2 minut. Natomiast najliczniejszą drużyną była również
rodzina strażacka, rodzina druha Tadka Kaczmarzyka – zastępcy Wiceprezesa z jednostki OSP Istebna-Centrum.

Prezes OSP Koniaków Centrum
Dh Bolesław Haratyk

Pierwszy historyczny Bieg Rodzinny
W dniu 14 maja 2017 odbył się pierwszy historyczny Bieg
Rodzinny o puchar prezesa OSP Istebna – Centrum. Impreza
odbyła się w ramach Festiwalu biegowego w Istebnej Zaolziu, w ramach którego odbył się również Biegowy Festiwal
Sztafet.
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Wśród dwudziestu rodzin, które stanęły na starcie, trzy
rodziny były trzypokoleniowe, w składzie sześciu rodzin były
dzieci w wieku do 4 lat – łącznie ośmioro dzieci, aż szesnaście rodzin miało skład trzyosobowy lub większy. Osiem rodzin, które stanęły na starcie było rodzinami strażackimi.
Cel jakim była promocja rodzinnego aktywnego wypoczynku został osiągnięty w pełni, bardzo cieszył organizatorów widok uśmiechniętych twarzy na starcie, a jeszcze
bardziej uśmiechniętych na mecie, wózków dziecięcych,
wielopokoleniowych rodzin wspólnie bawiących się bieganiem.
Na naszej imprezie gościł Wójt Gminy – Henryk Gazurek,
który wraz ze swoją małżonką dopingował startujące rodziny, za co im bardzo dziękujemy.
Składam serdeczne podziękowania ekipie współorganizatora czyli Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej czyli
Karinie, Eli, Basi, Jackowi, Genkowi, Michałowi, Krzyśkowi,
bez których impreza by się nie odbyła. Podziękowania kieruję również do sędziów zawodów, Panom Jackowi Suszce
i Adamowi Cieślarowi. Dziękuję Panu Jarkowi Hulawemu za
wsparcie sportowe i pomoc w przeprowadzeniu startów.
Dziękuje również Ani, która pracowała w biurze zawodów
oraz Tadkowi, Józkowi, Rafałowi i Dominikowi, którzy zajęli
się zabezpieczeniem grilla.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięskim drużynom
i zapraszam wszystkich na kolejny Bieg Rodzinny w maju
przyszłego roku.
Ze strażackim pozdrowieniem
Stanisław Kędzior
Prezes OSP Istebna-Centrum

Z życia szkół

meteorologicznej, gdzie uczniowie wysłuchali różnych informacji na temat pogody, a także zobaczyli przyrządy służące do jej pomiaru. Następnie zjedliśmy obiad i pojechaliśmy do kina Cinema City na film fantasy pt:. „Piękna i Bestia”.
Zadowoleni i zmęczeni dotarliśmy do domu w godzinach
wieczornych.
Oprac. Anna Pudalik

Gminne Konkursy Ortograficzne
W dniach 9-10 maja 2017r. w Szkole Podstawowej nr 2 w
Koniakowie odbyły się Gminne Konkursy Ortograficzne dla
uczniów szkół podstawowych z terenu naszej Trójwsi.
W pierwszym dniu z tekstem dyktanda zmagało się 26
uczestników z klas IV-VI. Trzeba przyznać, że wielu z nich
poradziło sobie wyśmienicie. Najlepiej wypadli następujący
uczniowie:

Uczniowie w Planetarium
Dnia 21 kwietnia, szóstoklasiści ze szkół podstawowych z Koniakowa,
Zapasiek i Rastoki udali
się na wycieczkę przedmiotową do Planetarium
w Chorzowie. Wyjazd rozpoczął się wczesnym rankiem. W miłej atmosferze
dotarliśmy na miejsce,
aby obejrzeć seans, który
przybliży nam zagadnienia z dziedziny astronomii. Ekranem projekcji
była kopuła o średnicy
23 metrów (największa w
kraju). Przez dwie godziny lekcyjne, w których uczestniczyliśmy uczniowie obejrzeli
spektakl na sztucznie stworzonym niebie. Przedstawione
zostało to, czego nie możemy dostrzec „gołym okiem” a co
fascynuje człowieka już od najdawniejszych czasów. Aparatura projekcyjna pozwoliła nam zaobserwować zjawiska
zachodzące w Układzie Słonecznym, poznać skutki ruchu
obrotowego Ziemi i z bliska przyjrzeć się poszczególnym
planetom. Po tak ciekawym seansie udaliśmy się do stacji
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Klasa IV
1 miejsce- Jakub Marekwica, SP1 Koniaków
2 miejsce- Klaudia Waszut, SP1 Koniaków
3 miejsce- Dominik Kliś- ZSP Istebna
Klasa V
1 miejsce- Izabela Dragon, SP1 Jaworzynka
2 miejsce- Marta Staniek, ZSP Istebna
3 miejsce- Katarzyna Juroszek, SP1 Jaworzynka
Klasa VI
1 miejsce- Emilia Lipowska, SP2 Istebna
2 miejsce- Dawid Jałowiczor, SP1 Jaworzynka
3 miejsce- Oliwia Ligocka, SP2 Koniaków; Anna Zawada,
SP2 Istebna
Drugi dzień to wysiłek intelektualny dwudziestu jeden
adeptów tajników ortografii z klas II i III. Zadania konkursowe dla nich to przede wszystkim: zagadki, rebusy, krzyżówki
czy teksty z lukami.
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Tutaj zwycięzcami zostali:
Klasa II
1 miejsce- Ewelina Szarzec, SP1 Koniaków
2 miejsce- Igor Kawulok, ZSP Istebna
3 miejsce- Filip Polok, SP1 Koniaków
Klasa III
1 miejsce- Tobiasz Kubica, SP1 Koniaków
2 miejsce- Sabina Zawada, ZSP Istebna
3 miejsce- Jan Kulik, ZSP Istebna
Laureaci wszystkich grup wiekowych otrzymali nagrody
książkowe i upominki ufundowane przez Radę Rodziców
przy SP2 Koniaków, Nadleśnictwo Wisła i Urząd Gminy w
Istebnej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom
za wzięcie udziału w w/w konkursach.
Organizatorzy: Dyrekcja i nauczyciele z SP2 Koniaków

Wręczenie nagród laureatom konkursu
Mieszkam w Beskidach
W tym roku odbyła się XXIV edycja Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „Mieszkam w Beskidach”. Konkurs
rozszerzył swoje kategorie o sztukę słowa i film, dzięki czemu GRAND PRIX zdobyli
uczniowie pani Adriany
Czernieckiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej-Zaolziu
wysyłając
na
konkurs film prezentujący
sposób w jaki społeczność
uczniowska pielęgnuje tradycje góralskie.
27 kwietnia 2017 roku
w Cieszyńskim Ośrodku
Kultury „Dom Narodowy”
odbyło się rozdanie nagród laureatom z Cieszy- Marta, Paweł, Michalina
na, powiatu cieszyńskiego i Republiki Czeskiej. Z naszego
istebniańskiego gimnazjum nagrody otrzymały uczestniczki
mojego kółka plastycznego: Michalina Legierska i Dorota
Sikora a także Aneta Jałowiczor – prowadzona przez mamę
– Marię Jałowiczor – nauczycielkę ze Szkoły Podstawowej
nr 2 w Jaworzynce-Zapasiekach. Poza córką jeszcze kilkoro
innych uczniów pani Jałowiczor także otrzymało nagrody
w w/w konkursie. Nasza nauczycielka z gimnazjum Alicja
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Glebowicz-Gazurek zgłosiła na konkurs dwie córki – Natalię i
Julię, obydwie dziewczynki zostały nagrodzone. Natalia Gazurek zdobyła I miejsce w kategorii do 6 lat natomiast Julia
Gazurek II miejsce w kategorii 7 - 9 lat. Podobnie jak moje
dzieci – Paweł otrzymał II miejsce w swojej kategorii wiekowej, a dwuletnia Marta była jedną z dwojga najmłodszych
uczestników.
Laureaci mogą być z siebie naprawdę dumni, gdyż na
konkurs zgłosiło się około 7000 uczestników z 308 placówek oświatowych Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. Ponadto
konkurs objęty jest patronatem śląskiego Kuratora Oświaty
i małopolskiego Kuratora Oświaty, co podnosi jego rangę i
daje punkty uczniom starającym się o przyjęcie do szkoły
kolejnego szczebla. Serdecznie Wam gratuluję!
MagdaLena Krężelok

EUROWEEK-Szkoła Liderów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego,
dynamicznie rozwijającego się świata, 57 uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce wzięło udział w pięciodniowym projekcie szkoleniowym EUROWEEK-Szkoła Liderów.
Ósmego marca dzieci wraz z opiekunami wyruszyły do Długopola (woj. dolnośląskie). Po pięciogodzinnej podróży zostaliśmy zakwaterowani w ośrodku wypoczynkowym Regle.
Obóz językowy obejmował 5 bloków tematycznych: Praca
w grupie, kierowanie, kultury świata, Europa – stosunki międzynarodowe, liderstwo. Znakomita część zajęć prowadzona była w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Łotwy, Francji, Peru, Afryki, Indii, Ekwadoru,
i Wenezueli. Oprócz udziału w kreatywnych zajęciach z woluntariuszami, różnorodnych prezentacjach i zadaniach specjalnych mogliśmy wybrać się na wycieczkę krajoznawczą.
W Bystrzycy Kłodzkiej zwiedziliśmy średniowieczną basztę
i Muzeum Filumenistyczne, gdzie mogliśmy poznać jego
historię niecenia ognia i obejrzeć kolekcją krzesiw, zapalniczek i etykiet zapałczanych. W Kłodzku mogliśmy podziwiać
Starówkę,ratusz, kolorowe kamieniczki oraz gotycki most
św. Jana, porównywalny do mostu Karola w Pradze. Wzięcie
udziału w obozie językowym było ogromnym wyzwaniem,
ale zainteresowanie uczniów było tak duże, że mogło wpłynąć tylko mobilizująco zarówno na uczniów, jak i nauczycieli. Możliwość obserwowania podopiecznych jak zdani na
siebie doskonale radzą sobie w bezpośrednim kontakcie z
językiem angielskim, było niesamowitym doświadczeniem.
Początkowo z oporami, lecz w miarę upływu czasu coraz
śmielej, posługiwali się żywym językiem obcym, którego
przecież uczą się od lat.
A. Zeman
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ZESPÓŁ SZKÓŁ w ISTEBNEJ - SZKOŁA DOBREGO WYBORU

Z dniem 19 maja 2017 r. rozpoczynamy zapisy
na rok szkolny 2017/2018 do:
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
- okres nauki: 3 lata,
- wykaz zawodów na stronie szkoły:
www.zspistebna.superszkolna.pl
Z dniem 5 czerwca 2017 r. rozpoczynamy zapisy
na rok szkolny 2017/2018 do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- okres nauki: 2 lata (po ukończonej zasadniczej szkole
zawodowej)
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami dot. naboru na internetową stronę szkoły:
www.zspistebna.superszkolna.pl
lub osobisty kontakt z sekretariatem szkoły
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00
Zespół Szkół w Istebnej
43-470 Istebna 30
tel.: 33 855 61 56; 785 920 169

Nowości w LO Wisła
Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im Pawła Stalmacha w Wiśle, szkoły o ponad 70. letniej tradycji, której motto brzmi: Jakość i entuzjazm!
W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy młodzieży następujące rozszerzenia:
1. Profil sportowy z rozszerzoną biologią, geografią,
językiem angielskim. W oddziale tym jest dodatkowo 7
godzin wychowania fizycznego tygodniowo!
2. Profil ratowniczo-medyczny (tzw. biol-chem) z
rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim
oraz przedmiotem uzupełniającym: ratownictwo medyczne.
3. Profil dziennikarsko-menadżerski z rozszerzoną historią, językiem polskim, językiem angielskim i
przedmiotem dodatkowym: wiedza o mediach współczesnych.
4. Profil e-sportowy (tzw. mat-fiz) z rozszerzoną
matematyką, informatyką, fizyką i dodatkowymi treningami w zakresie e-sportu i tworzenia gier komputerowych. Jest to absolutna NOWOŚĆ na rynku edukacyjnym w naszym regionie!

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W USTRONIU
proponuje absolwentom gimnazjów
następujące kierunki
TECHNIKUM
- TECHNIK INFORMATYK
- TECHNIK MECHANIK
- TECHNIK ELEKTRYK
SZKOŁA BRANŻOWA
- SPRZEDAWCA
- ELEKTROMECHANIK
- MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
- KLASA WIELOZAWODOWA
- wszystkie zawody
INFORMACJE:
tel: 854 35 43
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl
Czerwiec 2017
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IV Rajd Rupienki
W sobotę 06.05.2017 r. odbył się już IV Rajd Rupienki.
Rajd w swej czwartej odsłonie zgromadził wcale pokaźną
ponad 120 osobową drużynę. W jej skład weszli tradycyjnie mieszkańcy Rupienki, którzy przybyli całymi rodzinami
ubrani w specjalne koszulki z herbem Przełęczy Rupienka, a
także przyjaciele Rupienki z innych przysiółków Koniakowa
min. Dejów, Fibaczki, Pańskiej Łąki czy Kosarzysk, członkowie Górskiego Klubu „Lhotse” z Koniakowa oraz goście min.
z Ustronia, Andrychowa, Rajczy czy Żor.
Wyruszyliśmy tradycyjnie już ok. 9.00 z placu na Rupience, by malowniczym szlakiem dotrzeć na Wyrch Czadeczkę,
gdzie dzięki uprzejmości Dyrekcji Nadleśnictwa Wisła mieliśmy okazję obejrzeć Muzeum Świerka a także wysłuchać
prelekcji o hodowli głuszca w tutejszym ośrodku Wolierowej
Hodowli Głuszców. Dla wielu z nas była to pierwsza okazja
do odwiedzenia tego ośrodka i zobaczenia na własne oczy
stada tych rzadkich ptaków.
Następnie udaliśmy się w wesołych nastrojach dalej i trasą wzdłuż doliny Krężelki dotarliśmy do DW Jano na Krężelce, gdzie dołączyli do nas piechurzy, wędrujący innymi trasami i osoby, które z różnych względów zdecydowały się na
przyjazd samochodami.
Tam czekał na nas gorący poczęstunek przygotowany
przez gospodarzy ośrodka panią Ewę Macoszek i Eugeniusza Dragona i po chwili odpoczynku - rywalizacja zespołowa i drużynowa w dwóch kategoriach – wiedzy o Beskidach i wiedzy o tradycjach koronczarskich ze szczególnym
uwzględnieniem koronczarek z Rupienki. W międzyczasie
można było podziwiać koronki wystawione przez nasze
twórczynie, jak i pokazy strażackie przeprowadzone przez
strażaków z OSP Kosarzyska. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy specjalny konkurs heklowania warkoczyka. Musimy się pochwalić, że do konkursu „heklowania” zgłosiła się
rekordowa ilość „małych koronczarek”, bo aż osiemnaścioro
dzieci.
Przed ogłoszeniem wyników, odbyła się miła uroczystość
przyjęcia w szeregi Górskiego Klubu Lhotse nowych członków. Są to: Suszka Justyna, Suszka Jagna, Suszka Szymon,
Legierska Jolanta, Suszka Marzena, Grosz Wioletta, Suszka
Andrzej, którym legitymacje PTTK wręczyła prezes klubu
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Grosz Karolina. Ponadto wręczono odznaki GOT- małą srebrną - Antoninie Kukuczce i Karolinie Kukuczce.
W konkursie heklowania warkoczyka I miejsce w kategorii dzieci młodszych zajęła Anna Kubas z Pańskiej Łąki, w
grupie dzieci starszych zwyciężyła Karolina Kukuczka z Dejów. Wszystkie uczestniczki konkursu heklowania otrzymały
nagrody za udział, podobnie jak najmłodsi piechurzy naszego Rajdu.
W konkursach wiedzy o górach i wiedzy o koronczarstwie, w kategoriach indywidualnych zwyciężyli: Antonina
Kukuczka (klub górski Lhotse), Marcin Kukuczka (Lhotse),
Miriam Kaczmarzyk (Lhotse) i Danuta Nawrot (Cieszyn). Natomiast w kategorii drużynowej zwyciężyła drużyna Górskiego Klubu „Lhotse” z Koniakowa, drugie miejsce zajął klan
Suszków z Rupienki, trzecie klan Kukuczków z Dejów, zaś
wyróżnienia otrzymały drużyny: Skoczki Beskidzkie z Ustronia, Klan Sadków z Rajczy, Koronczarki z Rupienki, Siglanie z
Żor, Rupiyniorze z Rupienki, Skorycianie z Koryta i Hermaniczanie z Ustronia.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody w postaci oprawionych w ramki koniakowskich koronek, wykonanych przez
koronczarki z Rupienki, a także puchary, nagrody książkowe,
mapy i inne regionalne upominki.
Dzieci, które w tym roku naprawdę licznie wzięły udział
w Rajdzie, miały okazję do zabawy na placu zabaw, a druh
Grzegorz Gazurek obwoził chętnych wozem strażackim
OSP Koniaków-Kosarzyska. Śmiechu i radości było co niemiara.
Wracaliśmy z uśmiechami na twarzach, rozmawiając w
małych grupach, to z tym, to z tamtym sąsiadem czy przyjacielem, radując się wiosennym słońcem, pięknymi widokami
i byciem razem w gronie przyjaciół gór i naszej małej, lecz
ambitnej Rupienki.
Żegnaliśmy się, obiecując spotkać się za rok, w może
jeszcze pełniejszym składzie - przyszłoroczny rajd chcemy
dedykować tradycjom pasterskim w Trójwsi.
Wszystkich sympatyków Rupienki serdecznie zapraszamy na przyszłoroczną edycję Rajdu i zachęcamy inne dwory,
place i dziedziny naszej malowniczej Trójwsi do organizowania podobnych rajdów i pikników – bo worce.
Z górolskim pozdrowieniem - Rupiyniorze
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Z działalności Zespołu
Regionalnego „Koniaków”
8 kwietnia 2017 roku wzięliśmy udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym „O puchar czarnych diamentów”, który odbył się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Mimo całkowitego opracowania zespołów, które brały
udział, udało nam się jako jedynemu nieopracowanemu zespołowi zdobyć wyróżnienie i jesteśmy bardzo z tego dumni.
Jak zawsze 1 maja wystąpiliśmy również na „Miyszaniu
owiec” w Koniakowie.
Członkini naszego Zespołu Wiktoria Gruszka zajęła II
miejsce w konkursie literackim organizowanym przez Muzeum na Grapie „Jako sie matka z tacikym wydowali”. Przedstawiła pracę „Łopowiadani ło starodownym wywodzie i downym
wiesielu w Koniakowie” oraz rekwizyty: wianek Panny Młodej,
woniónczka Pana Młodego i fotografie weselne.
Kierowniczka Zespołu „Koniaków”
Urszula Gruszka

Informacje
turystyczne
Wernisaż fotografii Trójstyk radość zwiedzania
Wernisaż wystaw fotografii „Znane i nieznane atrakcje
Trójstyku” oraz „Beskid Śląski aktywnie” w Gminnym Ośrodku
Kultury, Promocji, Informacji, Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej.
4 maja 2017 roku, w piątkowe popołudnie w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej odbył się wernisaż wystawy fotografii składającej się z dwóch części pt. „Znane i nieznane
atrakcje Trójstyku” oraz „Beskid cieszyński aktywnie”. Jest to
kolejne wydarzenie wpisane w realizację transgranicznego
projektu: „Trójstyk -radość zwiedzania” realizowanego wspólnie z partnerami z Mostów koło Jabłonkowa.
Zebranych przywitała Aneta Legierska
– kierownik Promocji i
Informacji Turystycznej
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej, koordynator projektu. Przedstawiła główną ideę
przyświecającą ekspozycji, jaką jest odkrycie
bogactwa regionu Trójstyku i zacieśnienie więzi
z naszymi sąsiadami zza Olzy. W serdecznych słowach pogratulowała również wszystkim fotografom za możliwość prezentacji świata zatrzymanego ich obiektywem. W szczególny sposób podziękowała Jackowi Kohutowi, pracownikowi
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Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji Turystycznej w Istebnej za to, że od lat wykonuje zdjęcia, które pojawiają się w folderach, na stronie internetowej i w mediach. Swoje
słowa wdzięczności za jego pracę skierowali również Wójt
Gminy Istebna Henryk Gazurek i Zastępca Wójta Józef Polok.

Amerykański fotograf Ansel Adams powiedział kiedyś:
„Chciałbym czasem znaleźć się w takim miejscu, gdzie Bóg
czeka tylko, aby komuś otworzyć migawkę”. Bez wątpienia Jacek Kohut, przemierzając nasze beskidzkie ścieżki z aparatem
znalazł wiele takich miejsc… To prawdziwy pasjonat fotografii, nieodmiennie rozmiłowany w naszej rodzimej ziemi. Fotografią zajmuje się już od 42 lat. Na wystawę przyniósł nawet
swój drugi aparat – Zenit, który dziś ma dla niego wartość
przede wszystkim sentymentalną. Dobrze wie, gdzie może
zastać najpiękniejszy jesienny wschód słońca, a gdzie warto
wybrać się w zimowy mroźny poranek, by uchwycić unoszące
się nad groniami mgły. Choć fotografuje Trójwieś Beskidzką
od tak wielu lat, nie otarł się o rutynę – za każdym razem potrafi uchwycić coś innego– starą drewutnię w Rastoce, feerię
barw korowodu dożynkowego, uśmiech hinduskiej dziewczyny podczas Festynu Istebniańskiego... Raz jego „modelką”
jest Młoda Górą o zmierzchu, innym razem Koczy Zamek w
blasku zimowego słońca. Wychwytuje też rozmaite anomalia
przyrody, „perełki” i osobliwości jak pierwszy motyl w marcu,
śnieg w środku wiosny, czy ostatni promyk słońca prześwitujący pomiędzy drzewami na Ochodzitej. Dzięki fotografiom
Jacka Kohuta te cuda przyrody nie przemijają na zawsze ale
pozostają - zarejestrowane, zatrzymane w kadrze i dzielone
z innymi. Z milionów jego zdjęć utworzyła się piękna galeria
życia naszej ziemi w ciągu ostatnich dekad – tego codziennego i odświętnego. To z pewnością galeria, którą warto byłoby
kiedyś przedstawić w postaci pięknego albumu.
Na wernisażu obecni byli również autorzy większości
prezentowanych fotografii z cyklu „Beskid śląski aktywnie” :
Michał Popieluch i Vladymir Prycek. Zdjęcia fotografów zza
czeskiej granicy pokazują aktywną i sportową stronę regionu Trójstyku . Dynamiczne kadry robione „w biegu” rejestrują
zmaganie człowieka z przyrodą i własnymi ograniczeniami.
Zobaczymy tutaj nie tylko migawki z ekstremalnych górskich biegów : Nezmar Ultra Skymarathonu, czy Perun Sky
Marathonu ale również paragliding, paddleboarding czy
hokej, których można spróbować całkiem niedaleko, za czeską granicą. Patrząc na te zdjęcia, nie mamy wątpliwości,
że region Trójstyku może dostarczyć nam całego spektrum
przeżyć –począwszy od relaksującego spaceru aż po znaczny skok adrenaliny!
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Na wernisażu obecni byli: Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek wraz z małżonką, Zastępca Wójta Józef Polok, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Legierski wraz
z małżonką, Teresa Łaszewska sekretarz Gminy Istebna, Andrzej Łaszewski z UG Istebna, Radni Gminy Istebna: Jarosław
Hulawy, Leszek Bujok, Józef Michałek, sołtys Koniakowa Jan
Gazur a także pracownicy GOTIC w Mostach koło Jabłonkowa, rodzina, współpracownicy, goście i znajomi fotografów.
Wystawę będzie można podziwiać w GOK- u do 30 maja,
potem zaś przez cały miesiąc czerwiec eksponowana będzie
w Mostach koło Jabłonkowa. Wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego odkrywania znanych i nieznanych
atrakcji Trójstyku.
Oprac. BJ

Spotkanie z podróżnikiem
Piotrem Trybalskim
16 maja 2017 r. w Istebnej można było spotkać się z „zawodowym podróżnikiem” Piotrem Trybalskim, który może
poszczycić się między innymi tym, że do tej pory zwiedził
już ponad 60 państw. Pan Piotr przybył do nas na zaproszenie lokalnego Punktu Informacji Turystycznej, by u progu
sezonu urlopowego zachęcić i zainspirować do niezwykłych
wypraw. Już od rana gościł w Gimnazjum w Istebnej, gdzie
opowiedział uczniom o swoich podróżach i o tym „Jak zostać podróżnikiem”. Spotkał się również z uczniami podstawówek i udzielał indywidualnych konsultacji podróżniczych.
O godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
rozpoczęła się prelekcja podróżnicza. Licznie przybyłych gości powitała Aneta Legierska – kierownik działu Promocji i
Informacji Turystycznej. Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek
podziękował panu Piotrowi za przybycie do naszej Gminy i
chęć podzielenia się swoją wiedzą.
Piotr Trybalski to dziennikarz, fotograf i podróżnik, który
swoją pasję przekuł w sposób na życie. Przez blisko 10 lat kierował serwisem OnetPodróże, pisał i fotografował m.in dla:
„Polityki”, „Przekroju” „National Geographic”, National Geographic Traveler, „Podróże”, „Focus Historia”, „Ski” Jest autorem
książek, m.in. „Fotograf w podróży”, „Podróże z Adrenaliną”,
Prowadzi warsztaty fotograficzne w różnych miejscach świata
i fotowyprawy. Jest finalistą i laureatem konkursów fotogra-

fot. Karina Czyż
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ficznych (m.in. Grand Press Photo, Wielki Konkurs National
Geographic, Leica Street Photo), zdobył tytuł Travel Photographer of The Year 2014. Gwatemala, Kuba, Senegal, Wenezuela, USA, to tylko niektóre z wielu miejsc, które odwiedził…
Z Istebnej Piotr Trybalski zabrał nas w podróż do Islandii –
„krainy lodu i ognia”, która jego zdaniem jest najbardziej atrakcyjnym przyrodniczo miejscem na ziemi. To kraj, gdzie pogoda
potrafi zaskakiwać: w zimie słońce wschodzi w okolicach południa a krajobrazy zapierają dech w piersiach. Ilustrację do opowieści stanowiły wyświetlane na ekranie zjawiskowe zdjęcia i
filmiki. Trudno było uwierzyć że pokazane na nich wrzosowe,
czy pomarańczowo – purpurowe niebo albo fluorescencyjna
zieleń trawy to bynajmniej nie efekt Photoshopa, lecz cuda,
które w Islandii są na porządku dziennym. Należą do nich także tęcze, które nigdy nie znikają, setki wodospadów, gejzerów
i wulkanów, czy bryły lodu lśniące jak kryształy Svarowskiego.
Opowieść była okraszona wieloma anegdotami i ciekawostkami. Jakie słodycze uwielbiają spożywać Islandczycy? Nasze
polskie Prince – Polo! Ile można zapłacić za off- roadową jazdę
po Islandii? Bagatela 25. 000 Euro. Co jest obowiązkową pamiątką z Islandii? Otóż jest to puszka…. krystalicznie czystego
powietrza. Podobno turyści kupują je na potęgę!
Na koniec pan Piotr wyczerpująco odpowiadał na zadane
mu pytania. Prelekcja była okazją do odkrycia nowych kolorów świata i przeniesienia się (na razie tylko myślami) nad Morze Arktyczne. Więcej o fascynujących podróżach pana Piotra
przeczytać można na stronie www.fotografwpodrozy.pl
Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek wraz z małżonką, pracownicy GOTIC w Mostach koło
Jabłonkowa, pedagodzy z okolicznych szkół i liczne grono
zainteresowanych gości. Dziękujemy pani Monice Kukuczce
- dyrektor SP2 Koniaków Rastoka, pani Adrianie Czernieckiej
z ZS na Zaolziu i pani Ewie Czulak z Gimnazjum za zaangażowanie w promocję spotkania i udział w prelekcji.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu : Trójstyk – radość zwiedzania, nr ewid.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000
400 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
Oprac. Barbara Juroszek
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XV Rajd imienia Jerzego Kukuczki
już za nami
W piątek 19 maja w Istebnej odbył się jubileuszowy XV Rajd
imienia Jerzego Kukuczki, który zbiegł się z 30- leciem zdobycia
przez himalaistę z Istebnej korony Himalajów. Pogoda na ten dzień
zdawała się być „zamówiona” bowiem z bezchmurnego nieba od
rana mocno przygrzewało słońce a górskie szlaki w przepięknej
majowej odsłonie zachęcały do wędrówek. Nie tylko pogoda ale
i pozytywna energia uczestników oraz moc atrakcji w programie
sprawiły, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy! W Rajdzie wzięła
udział rekordowa ilość uczestników, których było aż 886!! Przyjechali z różnych zakątków Polski, między innymi z: Łodzi, Wrocławia,
Poznania, Korzkwi, Kalnej, Skoczowa, Wisły, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Istebnej, Koniakowa, Ustronia, czy Jaworzynki.

Rajd im. Jerzego Kukuczki to impreza organizowana corocznie
przez oddział PTTK Wisła w Wiśle przy współpracy z Urzędem Miasta w Wiśle i Urzędem Gminy w Istebnej. Honorowy patronat obejmuje nad nim pani Cecylia Kukuczka, wdowa po Jerzym Kukuczce.
Cel to popularyzacja turystyki, poszerzenie wiedzy o osiągnięciach
Jerzego Kukuczki, propagowanie przyrodniczych i krajobrazowych
walorów Beskidu Śląskiego oraz bezpieczeństwa w górach.
W tym roku wytyczono aż 6 tras rajdu, które spotykały się na
mecie – w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej. Funkcję Komandora Rajdu pełnił pan Krzysztof Rudziński, Zastępcą Komandora d/s
organizacyjnych był pan Józef Polok – Zastępca Wójta Gminy Istebna, zaś Zastępcą Komandora d/s programowych - pan Stanisław
Cendrzak, Sekretarzem była pani Danuta Legierska. Członkami
komitetu organizacyjnego Rajdu byli również – prezes PTTK Wisła
w Wiśle Pani Helena Skorupa, pan Tadeusz Leżański, pan Zbigniew
Magnowski i pan Włodzimierz Zwierzchowski.
W programie uroczystego zakończenia Rajdu atrakcji jak zawsze nie brakowało! Wszystkich przybyłych na metę serdecznie
witała prowadząca wydarzenie konferansjerka Aneta Legierska.
Po przybyciu „Pod Skocznię’ każdy uczestnik rajdu otrzymał gorący
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posiłek. Śmiałkowie mogli również spróbować swoich sił w prowadzonych na boisku konkurencjach: skokach w workach, strzelaniu
z łuku, czy przeciąganiu liny. O godz. 13.00 rozpoczęto konkurs, w
którym reprezentanci szkół mogli wykazać się wiedzą o Jerzym
Kukuczce i Beskidzie Śląskim. Następnie można było podziwiać
folklor naszego regionu w znakomitym wykonaniu młodych górali z Zespołu „Mała Istebna” działającego przy OPP w Koniakowie
pod opieką kierowniczki Marii Motyki. Na scenie garść ciekawostek
opowiedział nam pan Tadeusz Rucki - gawędziarz i twórca trombit,
który dźwiękiem rogu pasterskiego uświetnił program artystyczny.
Obejrzeliśmy również profesjonalny pokaz ratownictwa górskiego, bo w końcu z wypadkami na dużych wysokościach nie ma
żartów. Na szczęście dwie „poszkodowane” dziewczyny znalazły się
w dobrych rękach. Szybko, sprawnie, z użyciem najnowszych technik ratowniczych odratowali ich strażacy z jednostki OSP Istebna
Centrum. Można było na własne oczy zobaczyć, jak właściwie przeprowadzona akcja może uratować komuś życie w górach. Przyszedł
także czas na rozstrzygnięcie konkursu wiedzy i odbywającego się
w ramach Rajdu konkursu plastycznego. Nagrody najlepszym wręczyli : pani Cecylia Kukuczka i pan Józef Polok Zastępca Wójta Gminy
Istebna. Nie zabrakło również wrażeń muzycznych, bowiem reprezentacje szkół biorących udział w wydarzeniu przedstawiły program
artystyczny, w którym królowały oczywiście piosenki turystyczne. Na
koniec pani Cecylia Kukuczka i pan Józef Polok złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania wszystkim uczestnikom XV Rajdu Kukuczki.
Widowiskowym zakończeniem programu był…. zimny prysznic
wprost z ... węża strażackiego. Zważywszy na lejący się z nieba żar,
ten pomysł został przez wszystkich przyjęty z wielkim entuzjazmem!!
Na koniec, by tradycji stało się zadość, delegacja złożyła kwiaty i
znicze pod tablicą pamiątkową Jerzego Kukuczki na budynku Ośrodka Kultury w Istebnej. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu uczcili tutaj swego patrona i odśpiewali hymn szkoły z dumnie
brzmiącym refrenem: „W Himalaje w Himalaje, na szczyty Lhotse i K2/
W Himalaje w Himalaje… przezwycięż trudy, słabość, strach.” Pani
Cecylia Kukuczka serdecznie podziękowała im za obecność i zapewniła, że świat stoi przed nimi otworem i jeśli tylko zechcą, zdobędą
kiedyś wymarzone szczyty tak jak wielki patron ich szkoły.
Tym pięknym akcentem zakończył się XV Rajd imienia Jerzego
Kukuczki. Cieszy rosnąca frekwencja , co jest dowodem na to, że
etos stawiania wyzwań i pokonywania słabości nie przeszedł jeszcze do historii.
Wielkie podziękowania należą się całemu kierownictwu Rajdu
imienia Jerzego Kukuczki za ogromne zaangażowanie włożone w
jego przygotowanie. Wyrazy wdzięczności należą się również przewodnikom, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej, wszystkim odpowiedzialnym za program artystyczny, obsługę i przebieg
wydarzenia a także pedagogom, pod których kierunkiem młodzież
mogła wziąć udział w tym wydarzeniu, które z pewnością zapisze się
w ich pamięci jako pięknie i wartościowo przeżyty majowy dzień.
Organizatorzy Rajdu dziękują wszystkim Sponsorom:
1. Starostwo Powiatowa Cieszyn, 2. Urząd m. Wisła, 3. Urząd
m. Ustroń, 4. Gmina Istebna, 5. Zakłady mięsne Legierski, 6. Extral
Aluminium Żory, 7. Teresa Wisełka, 8. Jan Macoszek, 9. Maria i Piotr
Kohut, 10. Tadeusz Rudzki, 11. Małgorzata Zbigniew Kawulok.
W klasyfikacji ogólnej Rajdu pod względem frekwencji uczestników przeważali uczniowie z Istebnej:
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Informacje turystyczne
II Festyn Kóniokowianów
przeszedł do historii

I miejsce - Gimnazjum Istebna 256 uczestników
II miejsce - Publiczne Gimnazjum nr 22 Łódź 116 uczestników
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 Ustroń 104 uczestników
Wyniki Konkurencji Sportowych:
1. Przeciąganie liny - drużynowo wygrała - Gimnazjum Raki
Zgierz
2. Strzelanie z łuku - 1 miejsce Marcin Legierski, 2. miejsce Janina Juroszek, 3. miejsc Łukasz Kukuczka
3. Bieg w workach 1 miejsce Julia Podżorska, 2. miejsce Julia
Wantulok, 3. miejsce Emilia Wróbel. Opracowała Barbara Juroszek
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W dniu 20 maja 2017 roku na sali sportowej w Szkole
Podstawowej nr 1 w Koniakowie sołtys wsi Koniaków – Jan
Gazur rozpoczął uroczyście II Festyn Kóniokowianów. Mimo
nieco gorszej pogody niż rok temu, z pewnością dopisali
uczestnicy oraz doskonała atmosfera.
II Festyn Kóniokowianów połączony został z obchodami
Dnia Rodziny w SP 1 Koniaków. Przybyłych mieszkańców i
gości przywitał dyrektor szkoły – Andrzej Ryłko. Następnie
wszyscy zebrani obejrzeli i wysłuchali występów dzieci z
koniakowskiej szkoły. Po przedstawieniach wystąpili mali
Górale, którzy działają przy OPP w Koniakowie pod kierownictwem pani Aleksandry Lipowskiej. Prawdziwą festynową
atmosferę wprowadziła zaś Orkiestra Dęta, która na zaproszenie sołtysa w bogatym 14-to osobowym składzie wygrywała znane wszystkim melodie.
Także Wójt Gminy Istebna – Henryk Gazurek przywitał
zebranych mieszkańców i gości, gratulując jednocześnie
inicjatywy kolejnego wspólnego spotkania w sołectwie Koniaków. Wśród obecnych gości znaleźli się również Monika
Kukuczka – dyrektor SP2 Koniaków Rastoka, Józef Polok –
zastępca Wójta Gminy oraz Stanisław Legierski – zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna.
Po uroczystym otwarciu wszyscy przenieśli się
na boisko oraz trybuny,
aby rozpocząć mecze piłki
nożnej. Rozgrywki odbyły
się pomiędzy najmłodszymi chłopcami z Centrum i
Rastoki z wynikiem 5:2 dla
SP1, Old Boy`ami z wynikiem 4:3 dla Centrum, a
także pomiędzy dziewczynami z UKS Gimnazjum,
gdzie piłkarki rozegrały za- Organizatorzy z olimpijczykiem Jacięty mecz z wynikiem 1:0, nem Legierskim
a najlepsza drużyna otrzymała specjalny PUCHAR Sołectwa
Koniaków. Wszystkim meczom sędziował Marcin Pudalik. Po
rozgrywkach wręczono puchary, dyplomy i piłki dla wszystkich drużyn biorących udział w zmaganiach sportowych.
Bardzo wzruszającym akcentem było przyznanie specjalnego pucharu dla „Zocnego Kóniokowianina” – olimpijczyka
Jana Legierskiego, mieszkającego obecnie na stałe w Wiśle.
Sam obdarowany, który przyjechał na festyn wraz z małżonką Heleną nie krył wzruszenia i wyrażał się bardzo ciepło
o miejscu, z którego pochodzi i o tym, że tu w Koniakowie
jeszcze o nim pamiętamy. Wspomniał także swojego kolegę
– olimpijczyka, Stanisława Kawuloka. ( Jan Legierski - jako junior dwukrotnie został wicemistrzem Europy w latach 1971
i 1972. W 1980 został mistrzem Polski w kombinacji norweskiej, a trzy lata później także w sztafecie biegowej 4x10 km.
Trzykrotnie wywalczył tytuł wicemistrza Polski - dwukrotnie
w kombinacji norweskiej (lata 1974-1975) oraz w biegu na
dystansie 15 km w 1974. Na mistrzostwach świata w Falun w
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1974 zajął siódme miejsce, podczas tych zawodów osiągając
najlepszy wynik na trasie biegu. W sezonie 1973/1974 był
sklasyfikowany jako trzeci najlepszy kombinator na świecie.
Dwa lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Innsbrucku
zajął 18. miejsce, a na igrzyskach olimpijskich w Lake Placid
w 1980 był dziesiąty).
Podobnie jak w zeszłym roku dla mieszkańców przygotowano darmową grochówkę, kiełbaski, watę cukrową, przejazdy na konikach, ciasta przygotowane przez KGW Koniaków, a najmłodsi mogli także zakupić lody. Rada Rodziców
przy SP1 także przygotowała ciasta, które zostały upieczone
przez mamy uczniów. Po całym dniu atrakcji uczestnicy Festynu mieli możliwość wziąć udział w zabawie tanecznej w
Karczmie Kopyrtołka.
W imieniu Sołtysa wsi Koniaków i Rady Sołeckiej serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację II Festynu Kóniokowianów, czy to w formie materialnej czy też osobowej. Dodatkowo wyrazy podziękowania
kierujemy do:
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie – za organizację
i przygotowanie grochówki przez Panie z kuchni;
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – za prowadzenie grilla;
- Koła Gospodyń Wiejskich z Koniakowa – za 14 darmowych babek deserowych;
- Piekarni Kawulok z Koniakowa, Anny i Franciszka Suszka, Barbary Bielesz, Damiana Legierskiego ;
- Jackowi Kohutowi i Januszowi Waszutowi za organizację rozgrywek sportowych;
- Orkiestrze Dętej i panu Tadkowi Ruckiemu, OPP z Koniakowa i dzieciom z SP1 Koniaków za oprawę artystyczną.
Oprac. A. Legierska

Kompleks sportowo-rekreacyjny Zaolzie
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gimnastyczna na Zaolziu. Korzystać można także ze znajdującego się tam placu zabaw, tras nartorolkowych i boiska.
Możliwe jest także wypożyczanie kijów do nordic walking
czy innego sprzętu sportowego. Obiekt czynny jest we
wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 do
20:00, a w soboty 10:00 do 18:00. Kontakt: + 48 517 252 995.
We środy na terenie kompleksu odbywają się zajęcia longbordowe w godzinach od 17:00 do 19:00.
Serdecznie zapraszamy!
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Leśny Dzień Dziecka w Istebnej
4 czerwca 2017 roku świętowano Leśny Dzień Dziecka
w Istebnej organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w
Istebnej i Nadleśnictwo Wisła. To zdecydowanie jedna z najbardziej kolorowych i radosnych imprez w roku bo przecież
nikt nie umie się bawić tak jak dzieci! W organizację tradycyjnie włączyły się lokalne fundacje, placówki i firmy. A wszystko to po to, by zrobić jeszcze więcej dla najmłodszych i uczynić te dzień niezapomnianym, bo przecież „kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat. ”
Zebranych w Amfiteatrze „Pod Skocznią” przywitali: wójt
Gminy Istebna Henryk Gazurek i Nadleśniczy Nadleśnictwa
Wisła Andrzej Kudełka, składając wszystkim życzenia udanej zabawy. Tonąca w balonach scena przyciągała uwagę,
zwłaszcza że prowadzące imprezę Elżbieta Legierska – Newiadomska, Aneta Legierska i Lucyna Ligocka – Kohut z
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej przebrały się za bajkowe księżniczki. W balowych sukniach, koronach i z różdżkami w dłoniach, zadeklarowały, że będą „czarować” pogodę.
Rzeczywiście tego dnia nad Istebną krążyła burza ale dość
grzecznie „poczekała” z wybuchem do końca programu.
Ponieważ dzieci to bez wątpienia mistrzowie aktywności, rozpoczęliśmy ten dzień na sportowo – turniejem piłkarskim „Zagubione buty”, który miał bardzo szczytny cel.
W czasie turnieju przeprowadzony była też zbiórka używanych, lecz nie zniszczonych butów, które zostaną wysłane do
najbiedniejszych ośrodków szkolnych i piłkarskich w Afryce,
od lat wspieranych przez założycieli „Keepers Foundation”.
Inicjatorką organizacji turnieju była Karina Bury z Istebnej.
Tymczasem jak boisko długie i szerokie, przez cały czas
dzieci mogły szaleć na „dmuchanych” zamkach, zjeżdżalniach, czy spróbować aquazorbingu. Małe wesołe miasteczko
„Pod Skocznią”tętniło więc życiem. O pełen zakres atrakcji dla
najmłodszych zadbali lokalni specjaliści w tej dziedzinie: Animatorzy VIDES i pracownicy Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina”. Pośród dzieci przechadzały
się wesołe klauny częstując uczestników cukierkami i wyczyniając rozmaite sztuczki. Wśród przygotowanych atrakcji
znalazło się również: malowanie twarzy, sensoplastyka, „bum
bum rurki”, wielkie bańki mydlane, czy zabawa z chustą klanzy. Przedstawicielki TPP „Słoneczna Kraina”, pani Łucja Michałek i pani Lucyna Legierska opowiedziały na scenie o działalności placówki i zachęciły wszystkich do jej odwiedzenia.
Dla tych, których od najmłodszych lat ciągnie do głośnych maszyn, również przygotowano coś miłego. Pan Sebastian Suszka z Istebnej dawał pokaz rzeźbienia piłą
mechaniczną. „Rzoz” sypał się gęsto spod jego „pilany”, gdy
wychodziły spod niej prawdziwe rzeźbiarskie cuda. Jedno z
jego dzieł stało się przedmiotem licytacji charytatywnej prowadzonej podczas imprezy.
Z kolei ci, którzy od desek drewnianych wolą te na kółkach, mogli wziąć udział w „Longboardowej zabawie” dzięki stanowisku Fundacji Longboard Kids i z wypiekami na
twarzach pośmigać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Z kolei dzięki uśmiechniętym instruktorom Parku
LinowegoBase Camp Istebna można było strzelić z łuku i
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przez chwilę poczuć się niczym Robin Hood. To namiastka
bogatej oferty jaką ma dla nas ten pełen atrakcji park mieszczący się w przysiółku Suszki.
Przy okazji Dnia Dziecka warto zawsze przemycić temat
bezpiecznego poruszania się na drodze. Nie sprawdzają się
tu nudne wykłady ale … ekstremalny symulator dachowania, jazda torem sprawnościowym czy wzięcie udziału w
konkursie na szybkość reakcji już tak! To wszystko mieliśmy
pod Skocznią za sprawą Akcji „Jedź z głową” pana Andrzeja
Nowińskiego ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Miasta
Ustroń, który ufundował też nagrody w konkursie plastycznym „Bezpieczna jazda rowerem” i teście na szybkość reakcji.
Wiadomo, że Dzień Dziecka w Istebnej nie może obejść
się bez Mini- Listy przebojów! Rokrocznie ta część programu dostarcza bardzo wielu emocji uczestnikom i widzom.
Jury w składzie: Elżbieta Legierska-Niewiadomska, Arkadiusz Małyjurek oraz Aleksander Skrzydłowski z Nadleśnictwa Wisła uważnie oceniało występy młodych wokalistów.
Poziom był bardzo wysoki, nie zabrakło stylowych przebrań
i choreografii. Usłyszeliśmy najnowsze hity ale także klasykę
i folklor. Występy były naprawdę świetne - raz skoczne raz
wzruszające ale każdy absolutnie niepowtarzalny. Wyniki
Mini - Listy publikujemy na końcu artykułu. Na scenie zaprezentowała się również niezwykle utalentowana młoda
perkusistka – Wiktoria Legierska z Istebnej, która brawurowo
zagrała utwór „Poker face” Lady Gagi.
Dla małych artystów, którzy od mikrofonu wolą kredki,
również przygotowano coś specjalnego. Pod kierunkiem
pani Iwony Konarzewskiej, artystki z Istebnej, powstawały
prace których tematem był las. Na koniec wręczono bardzo
atrakcyjne nagrody uczestnikom konkursów. I właśnie wtedy ... nastąpiło oberwanie chmury. Nie przeszkodziło to dzieciom przybiec w strugach deszczu pod scenę po sadzonki
drzewek podarowanych im jak zawsze z tej okazji przez Nadleśnictwo Wisła.
Na szczęście oberwanie chmury nie trwało długo a
schronieni w namiocie widzowie mogli wziąć udział w licytacji różnych fantów, którą prowadził Piotr Macoszek z Istebnej
(znany „Wicherek” – prezenter pogody z Radia Istebna) wraz
z Kariną Bury z Keepers Foundation. Wśród przekazanych
rzeczy były między innymi prace podopiecznych Stowarzyszenia „Dobrze że jesteś”, koszulki i zdjęcia z autografami
znanych sportowców i wiele innych wartościowych przedmiotów. Dochody z licytacji zostaną przekazane na zakup
specjalistycznego wózka dla Oli Legierskiej z Jaworzynki.
Na Leśnym Dniu Dziecka gościli reprezentanci lokalnych
władz a między nimi: wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek
wraz z małżonką, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej
Kudełka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Istebna
Stanisław Legierski wraz z małżonką, Radna Powiatowa
Łucja Michałek oraz radni Gminy Istebna. Imprezę filmował
Józef Michałek z Radia Istebna.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w
organizację Leśnego Dnia Dziecka, Podziękowania należą
się również Karinie Bury i całej załodze fundacji Keepers FouStrona

18

ndation, ekipie fundacji Longboard Kids, Andrzejowi Nowińskiemu z Ustronia, dyrekcji i pracownikom TPP „Słoneczna
Kraina”, wolontariuszom VIDES, zgranemu zespołowi z Pizzerii Werona za sprawne przeprowadzenie gastronomii. strażakom z jednostki OSP Koniaków Kosarzyska za ochronę
imprezy. Dziękujemy wszystkim,którzy tego dnia byli z nami
i do zobaczenia za rok!
Opracowała Barbara Juroszek
WYNIKI MINI – LISTY PRZEBOJÓW Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Kategoria: Soliści do 11 lat
Miejsce
I
II
II
III
III

Imię i nazwisko
Marta Mojeścik
Natalia Marekwica
Karina Juroszek
Justyna Suszka
Ola Juroszek

Utwór
„Bo tu w Istebnej fajnie jest”
„Laleczka z saskiej porcelany”
„Mamo”
„Była sobie żabka mała”
„Wyleciała kukułeczka”

Kategoria: Występ grupowy do 11 lat
Miejsce
I
II

Imiona i nazwiska
Zuzia Zowada i Ola Łazarczyk
„Pomidorki”
Dominika Legierska, Martyna Bury,
Aleksandra Kohut.

Utwór
„Stoi bałwan”
„Pomidor”

Kategoria: Soliści od 11 lat
Miejsce
I
II
III

Imię i nazwisko
Martyna Kawulok
Ania Kukuczka
Sandra Nokielska

Utwór
„Love on the brain”
„Tamta dziewczyna”
„Mamo”

Kategoria: Występ grupowy od 11 lat
Miejsce
I
II
III

Imiona i nazwiska
Klaudia Wrzask i Olga Kobielusz
„Margaretki”
Natalia Zowada i Kamila idziniak
Basia Juroszek i Julka Rucka

Utwór
„O mnie się nie martw”
„Pastyrećka małe dziywciyn”
„Pół kroku stąd” z filmu „Vaiana”

WYNIKI LEŚNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA
Kategoria: Dzieci młodsze
I- Adaś Marekwica, II - Justynka Szalbot, III – Alicja Michałek
Kategoria: Dzieci starsze
I-Ela Zawada, II- Krzysio Gorzołka, III- Natalia Sikora
Wyróżnienia: Patryk Sikora i Asia Mojeścik
Kategoria dzieci najmłodsze
Wyróżnienia: Natalia Gazurek, Magdzia Szalbot, Lenka Skurzok, Julka Juroszek
WYNIKI KONKURSÓW W RAMACH AKCJI „JEDŹ Z GŁOWĄ”
Tor Przeszkód
1.Wiktoria Gazurek, 2.Arek Legierski, 3.Paweł Kobielusz
Czas Reakcji
1.Piotr Wawrzacz, 2.Julia Rozborska, 3.Paweł Kobielusz
Konkurs Plastyczny
1.Małgosia Kawulok, 2.Ania Kukuczka, 3.Samuel Rabin
Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym
1.Adam Legierski, 2.Nikola Kędzior, 3.Szymon Pilch
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Wernisaż wystawy „Retrospekcje”
Eugeniusza Białasa
W środę 10 maja
w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej odbył się wernisaż wystawy „Retrospekcje”
Eugeniusza
Białasa
z Istebnej. Licznie zebranych gości ciepło
powitała Elżbieta Legierska Niewiadomska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Istebnej. Kilka słów o artyście opowiedziała Lucyna Ligocka – Kohut,
która zdradziła przy okazji, że wystawa zbiega się w czasie z
60- tymi urodzinami artysty i tak jak wskazuje na to jej tytuł –
jest pewnym spojrzeniem wstecz na jego bogatą twórczość.
Pan Eugeniusz Białas to dowód na to, że połączenie
zmysłu artystycznego i umysłu ścisłego jest możliwe - twierdzi, że w obu tych dziedzinach chodzi po prostu o dobrą
synchronizację półkul mózgowych. Urodził się w 1956 r. w
Chorzowie. Ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, Podyplomowe Studium Pedagogiczne oraz Podyplomowe Studia
Informatyczne. Z zawodu jest nauczycielem, ilustratorem,
grafikiem komputerowym, zaś z zamiłowania rzeźbiarzem,
plastykiem i satyrykiem. Tworzy ilustracje, dekoracje filmowe, rysunki satyryczne, rzeźbi i czynnie realizuje się w
malarstwie na licznych plenerach. Współpracował z wydawnictwem „Kleks”, norweską wytwórnią filmową „Norsk
Tegnefilm” i z wieloma pismami. Ma na swoim koncie udział
w ponad 30 wystawach w kraju i za granicą oraz nagrody i
wyróżnienia w konkursach. W roku 1989 założył Studio 660,
którego nazwa wiąże się z wysokością nad poziomem morza, na której znajduje się siedziba studia na Wilczym.

Jubileuszowa wystawa „Retrospekcje” jest ze wszech miar
wyjątkowa, bowiem pokazuje całkiem nieznane oblicze artysty. Na co dzień znany jest przede wszystkim jego talent
w wiernym przedstawianiu rzeczywistości – wykonuje precyzyjne mapy, makiety, czy wizualizacje wyciągów. Potrafi
także genialnie „imitować” świat przyrody, specjalizując się
w wystroju ośrodków edukacji leśnej w różnych miejscach
Polski. Jest autorem licznych dioram, scenografii przyrodniczych, wystroju izb edukacyjnych. To właśnie w głównej
mierze jego dziełem jest wystrój Leśnego Ośrodka Edukacji
Ekologicznej na Dzielcu. Obecny na wernisażu Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wisła pan Andrzej Kudełka podkreślił, że pan
Eugeniusz Białas zawsze idzie z duchem czasu a jego ekspozycje należą do najnowocześniejszych w Polsce.
Sam artysta opowiadając o swoich pracach przyznał,
że jak niemal każdy zaczynał od realizmu, przedstawiania
świata rzeczywistego. Nieraz jednak miał wrażenie, że tworzy „pod presją”. Wykonując zamówienia nieustannie zastanawiał się nad tym, czy efekt końcowy będzie się podobać,
czy wpisze się w czyjeś pojęcie estetyki. Dla równowagi i
własnej przyjemności tworzył swoje surrealistyczne „światy
równoległe”, gdzie mógł dać upust fantazji i własnej wizji
artystycznej. Tutaj nie obowiązywały go prawa prawdopodobieństwa, grawitacji, estetyki, a jako twórca był prawdziwie kreatorem przestrzeni. I właśnie te obrazy, powstałe z
pasji i dla przyjemności - są zdecydowanym trzonem wystawy.
Patrząc na świat malowany pędzlem artysty widzimy, że
fascynują go zagadkowe budowle, które niejako „wyprzedziły” swój czas i wiedzę swych twórców– megality, kamienne
kręgi. Znajdziemy tu zarysy znanych obiektów– posągi z
Wyspy Rapa Nui, kromlech Stonehenge, czy klasztor Meteora, zawsze jednak umiejscowione w nowej scenerii, jakby wyjętej z sennego widzenia. To malarstwo fantastyczne,
odkrywające całkiem nową prawdę o artyście, który na co
dzień sprawnie odwzorowuje rzeczywistość co do centymetra. Widać wyraźną inspirację sztuką Zdzisława Beksińskiego, czy Salvadora Dali. Ciekawym pomysłem są kolaże z
wykorzystaniem materiałów
takich jak płótno czy sieć,
które przypominają znany
motyw szafy jako portalu do
innej rzeczywistości. Misterne, niemal „trójwymiarowe”
kompozycje niczym znoszone ubrania umocowane na
starych wieszakach intrygują,
niepokoją i zmuszają do zastanowienia. Taką twórczość
pan Eugeniusz porównuje
do wędrówki nieprzetartymi
szlakami a jak sam przyznał
- to właśnie w sztuce jest dla
niego najciekawsze.
Barbara Juroszek
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Spotkanie z Andrzejem Niedobą autorem książki Matka Ziemia
12 maja o godzinie 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej odbyło się spotkanie promocyjne książki pt. „Matka
Ziemia”, na którym obecny był także autor publikacji - Andrzej Niedoba.

Spotkanie było niezwykle ciekawe, a momentami także
wzruszające. Autor wspominał czasy i wydarzenia, w jakich
powstawały opisane w książce wspomnienia. Przytaczał
anegdoty z pracy w radiu i telewizji. Opowiedział zebranym
gościom historię swojej rodziny i interesujące historie bohaterów z książki, które dotyczą także terenu gminy Istebna.
Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Istebna - Henryk
Gazurek i sołtys Koniakowa - Jan Gazur, a także liczni goście
z Polski i z Zaolzia.
Książka utrzymana jest w formie reportaży i rozmów z
bohaterami, a można ją zakupić w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w cenie 45 zł.

Krzysztof Krawczyk zaśpiewał w Istebnej!
Bezprecedensowe wydarzenie miało miejsce w sobotni
wieczór 27 maja w Istebnej. Na hali Gimnazjum im. Jana Pawła II wystąpił Krzysztof Krawczyk – legenda polskiej sceny
muzycznej. Wydarzenie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej z myślą o świętowaniu Dnia Matki. Śmiało
można powiedzieć, że koncertu gwiazdy tak wielkiego formatu jeszcze u nas nie było!
Na hali gimnazjum zgromadzili się wszyscy, którzy nie
mogli przepuścić okazji, by posłuchać na żywo „króla polskiej estrady”. Wśród widowni obecny był również Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek wraz z małżonką. Warte uwagi
preludium dla koncertu stanowił świetny występ supportu
– kapeli POLANDIA z Trójwsi. Tworzą ją: wokalistka Judyta
Czepczor, Kacper Legierski (kontrabas, gitara basowa), Łukasz Kukuczka (skrzypce), Marek Krężelok (akordeon), Piotr
Kohut (perkusja). Motorem napędowym kapeli, autorem
tekstów, kompozytorem muzyki większości utworów jest
Gustaw Szepke (wokal, gitara). Muzycy zaprezentowali kilka
utworów ciekawie łączących brzmienia muzyki regionalnej
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z rytmami polki, tanga i walczyka. Talent, świeża energia,
naturalność wykonawców zyskały uznanie publiczności. Z
pewnością nazwę „POLANDIA” warto zapamiętać, bo usłyszymy o nich jeszcze niejeden raz!
Nadszedł moment, gdy prowadząca koncert Elżbieta Legierska – Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej zapowiedziała wejście na scenę Krzysztofa
Krawczyka. To z pewnością jeden z tych wokalistów, których
nie trzeba nikomu przedstawiać. Mówią za niego tytuły
wielu wylansowanych przebojów, złote i platynowe płyty,
ponad 52 lata na scenie. Jego popularność wyznaczają tysiące kilometrów przebytych tras koncertowych w Europie
i na świecie. Wykonawca zabrał nas w muzyczną podróż po
przebojach z różnych okresów swojej twórczości. Nie zabrakło takich sztandarowych hitów jak: „Bo jesteś ty”, „Byle było
tak”, „Parostatek”, „Mój przyjacielu”, czy „To co dał nam świat”.
Można było przekonać się o tym, że „Stary Trubadur” to weteran nie tylko jeśli chodzi o estradowe występy, ale i nawiązywanie kontaktu z publicznością. Kolejne piosenki przeplatał zabawnymi opowieściami, wykazując się przy tym dużym
dystansem do samego siebie. Przedstawił „na wesoło” cały
swój zgrany zespół zwany „Krawczyk Family”. Artysta, jak
sam stwierdził „lubi grać do tańca, ale i do różańca”, co zaakcentował ostatnim zaintonowanym utworem – Abba Ojcze.
W krótkiej refleksji wspomniał także o swoim serdecznym
przyjacielu – niedawno zmarłym Zbigniewie Wodeckim.
Poza wrażeniami artystycznymi, koncert był możliwością
spotkania z bardzo charyzmatyczną osobowością i czło-
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wiekiem, który choć może się pochwalić niezliczoną ilością
nagród na półce, jest pełen humoru, zdrowej autoironii i pokory wobec statusu artysty. Na koniec wokalista został przez
Elżbietę Legierską - Niewiadomską obdarowany ciepłymi
słowami podziękowania oraz „kóniokowskóm rozićkóm” (o
koronkach koniakowskich ponoć nigdy dotąd nie słyszał).
Tradycja majowych koncertów „na Dzień Matki” chyba wpisze się na stałe w nasz kalendarz imprez… W końcu
pomysł, by zamiast bukietu kwiatów podarować Mamie
wiązankę niezapomnianych przeżyć wydaje się całkiem trafiony. Możemy już zdradzić, że za rok z tej okazji najprawdopodobniej wystąpi dla nas Halinka Mlynkowa.
Opracowała Barbara Juroszek

Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2017”
REGULAMIN
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Czerwiec 2017
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Organizatorem Wyborów jest Gminny Ośrodek Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w
Istebnej z siedzibą Istebna 68, 43 – 740 Istebna
Osobą nadzorującą wybory jest Lucyna Ligocka - Kohut,
tel. 33 855 62 08, e-mail: ligockakohut@gmail.com
§2. UDZIAŁ W WYBORACH
Udział w Wyborach mogą wziąć osoby od 16. roku życia,
będące mieszkankami Gminy Istebna. Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców na ich udział w Wyborach (według podanego wzoru).
Kandydatki do tytułu „Najpiękniejszej Góralki
2017” mogą się zgłaszać od dnia 16.06.2017r. do dnia
11.07.2017r. Zgłoszeń dokonuje się na podstawie złożonego Formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.istebna.
eu w zakładce „Najpiękniejsza Góralka 2017” lub w biurze
Organizatora. Ilość kandydatek ograniczona. O udziale w
Wyborach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z Wyborami.
Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności
za zgłoszenia fałszywe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie
zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej,
bądź na podstawie własnej decyzji usunie dane osobowe z
listy kandydatek.
§3. PRZEBIEG WYBORÓW
Lista zgłoszonych kandydatek zostanie opublikowana na
stronie www.istebna.eu w dniu 14.07.2017 r.
Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2017” odbędą się w
dniu 16 lipca 2017 w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej w ramach XXI Dni Istebnej
O wyniku Wyborów decydować będzie powołane przez
Organizatora Jury.
Kandydatki będą prezentować się w trzech wyjściach w
różnych kreacjach m.in. stroje folkowe, suknie ślubne, strój
góralski (istebniański).
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek dwie kreacje, natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski
(istebniański).
6. Każda z uczestniczek będzie zobowiązana do krótkiej
prezentacji swojej osoby max. 1 minuta. Dodatkowo każdej
z kandydatek Jury zada dwa pytania dotyczące jej zainteresowań bądź zawodu jaki wykonuje.
7. Jury będzie oceniało kandydatki przyznając punkty w
skali od 1 do 10, pod względem ich prezencji, usposobienia, sposobu wypowiadania się oraz znajomości elementów
stroju góralskiego. W przypadku jednakowej liczby punktów
otrzymanych przez kandydatki, decydować będzie dodatkowe głosowanie Jury.
§4. NAGRADZANIE
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Zwyciężczyni Wyborów otrzymuje tytuł „Najpiękniejszej góralki 2017”, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w
wysokości 1000 zł netto.
Pozostałe uczestniczki otrzymują pamiątkowe dyplomy
oraz upominki.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w
niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Wyborów.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza twórców ludowych, rzemieślników do udziału w
tegorocznej WYSTAWIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ organizowanej w ramach 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w
terminie 22.06 – 15.10. 2017 roku. Prace prosimy dostarczać do 16 czerwca br. od pon. do piątku w godz. 8.00 –
16.00 w biurze GOK. Serdecznie zapraszamy !
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Ośrodku Kultury w Istebnej

STYCZEŃ:

1. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Stoyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apow Koniakowie
1. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
KALENDARZ IMPREZ 2015
1. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla najszych; Kompleks
Istebna Zagroń IMPREZ 2015
KALENDARZ
STYCZEŃ:
5.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Stona Zagroń
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rowerowa;
G&G
do
- Wystawa
koronki
koniakowskiej
Marioli Wojtas
skiego”
– Muzeum
Regionalne
na Grapieimpreza
wautorstwa
Jaworzynce
2. – Zimowe
Zawody
Furmanów
Zaolzie
Promotion;
www.mtbtrophy.pl;
Amfiteatr
„Pod zSkocznią”
w
do
28.02.
– Wystawa
„Mikołaje– –Istebna
grupa
obrzędowa
Beskidu Ślą2. - I Rodzinny
Kompleks
Zagroń
Istebnej
skiego”
–Puchar
MuzeumZagronia;
RegionalneLUTY:
na Grapie wIstebna
Jaworzynce

LUTY:

2. – 40. Międzynarodowy
BiegFurmanów
Narciarski
„O Beskidu”
Istebniański
Bruc16.06.–-Zimowe
Koncert
zespołu
„Królestwo
na
01.02.
Zawody
– Istebna
Zaolzie - Chata
LUTY:
Szańcach
w
Koniakowie;
godz.
19.00
trasy biegowe
Kubalonka
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
17.06.
Karpat
–Furmanów
Czas
naNarciarski
Bryndzę;
Centrum
Paster–Smaki
40. Międzynarodowy
Bieg
Istebniański
Bruc01.02.
Zimowe
ZawodyKoniakowskiej
– Istebna
18.02. –08.02.
Warsztaty
Koronki
(co„OZaolzie
druga
środa)
–
lik”
–
trasy
biegowe
Kubalonka
01.02.
I
Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
skie
w
Koniakowie;
godz.
10:00
Istebna
04
i 18.02.
–Międzynarodowy
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
druga
środa)
–
08.02.
––40.
Bieg
Narciarski
„O(co
Istebniański
Bruc17.06.
Akcja
Przewodnik
Czeka
– Wojtosze
– Gańczor14.02. - GOK
Szusowanie
z Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
Istebna
lik”
trasygodz.
biegowe
Kubalonka
ka;–start
11:00
2. - Slalom
zakochanych;
Istebna Zagroń
07
iidla
14.02.
-–Szusowanie
zKompleks
Dj-em;Koniakowskiej
Zagrońśroda)
04
18.02.
Warsztaty
Koronki
(co druga
18.06.
– Turniej
Piłki Nożnej
oKompleks
„PucharIstebna
Radia
Istebna”;
Or-–
15.02.
- Slalom
dla zakochanych;
Kompleks
Zagroń
2. - FIKU-MIKU
- II Niedziela
dla dzieci;
gry iIstebna
animacje
dla najGOK Istebna
lik Istebna, godz. 11:00
22.02.
- FIKU-MIKU
- Zagroń
II Niedziela
dzieci; gry
i animacje
07 i 14.02.
-Istebna
Szusowanie
z Dj-em;dla
Kompleks
Istebna
Zagrońdla najszych; Kompleks
22. - 30.06.
– Wystawa
Koronkowe
Kreacje
Pani
Zuzanny
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
15.02.
Slalom
dla
zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
1.03. - Wystawa
koronki koniakowskiej
autorstwa
Marioli
Wojtas
Ptak
z
Koniakowa;
Gminny
Ośrodek
Kultury,
Promocji,
Indo
31.03.
- Wystawa -koronki
koniakowskiej
Mariolidla
Wojtas
22.02.
- FIKU-MIKU
II Niedziela
dla dzieci;autorstwa
gry i animacje
naj8.02. – Wystawa
„Mikołaje
–
grupa
obrzędowa
z
Beskidu
Śląformacji
Turystycznej
i
Biblioteka
Publiczna
w
Istebnej
do
28.02. –Kompleks
Wystawa „Mikołaje
– grupa obrzędowa z Beskidu Śląmłodszych;
Istebna Zagroń
22.06
-Regionalne
Wystawa
Twórczości
Ludowej
– sala
w
o” – Muzeum
Regionalne
na Grapie
w Jaworzynce
do
31.03.
-15.10
Wystawa
koronki
koniakowskiej
Marioli
Wojtas
skiego”
–– Muzeum
na
Grapie
wautorstwa
Jaworzynce

na

do
28.02. – Ośrodku
Wystawa „Mikołaje
– grupa obrzędowa
z Beskidu
ŚląGminnym
Kultury, Promocji,
Informacji
Turystyczskiego”
– MuzeumPublicznej
Regionalne
Grapie IMPREZ
w Jaworzynce
nej i Bibliotece
wna
Istebnej
KALENDARZ
2015

24.06. - Noc Świętojańską w Parku Linowym Base Camp;
STYCZEŃ:
Base Camp Istebna
– Noworoczny
Koncert
Charytatywny
kolęd
i pastorałek
Sto25-30.06 – 04.01.
Akcja
Wakacyjna
Dla
Dzieci „W
Trójwsi
jest
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja ApoBOSKO”, www.vides.pl
stoła w Koniakowie

11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla najLIPIEC
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks
Istebna- Zagroń
01.07. - 31.08.
Karpacka Zagroda Edukacyjna - Letnie
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
atrakcje w Centrum
Pasterskim w Koniakowie
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
01.07. - Dyskoteka
na Powitanie
Wakacji
- Karczma
„U
21.01. – Spotkanie
Opłatkowe Seniorów
w Jaworzynce–
remiza OSP
Opłatkowe Seniorów
w Koniakowie
– remiza OSP
Ujca”, godz. 22.01.
20:00,- Spotkanie
wstęp darmowy,
org. GOK
Istebna
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum
02.07. - Bieg
o Puchar
Złotego
Gronia; dystans 10 km; dolIstebna,
org. VIDES
(www.vides.pl)
31.01. – Bal
Góralski w Koniakowie
Karczmagodz.
Pod Ochodzitą
Stona stacja Ośrodka
Narciarskiego
Złoty– Groń;
11:00;–orwarzyszenie „Pod Ochodzitą”
ganizator - gorskiebieganie.pl
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
04.- 08.07. 07
Warsztaty
Wakacyjne
w Muzeum
Malarstwa
i 21.01. – Warsztaty
Koronki Koniakowskiej
– GOK
Istebna
do 31.03.
- Wystawa
koronki koniakowskiej
autorstwaStowarzyMarioli Wojtas
Jana Wałacha;
Istebna
Andziołówka;
organizator
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Śląszenie im. Jana
Wałacha w Istebnej
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
Strona

18 – Impreza Piłkarska – Góral Istebna; Amfitetar
07 - 09.07.
LUTY:
„Pod Skocznią”

Strona

18

18

01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc– trasy biegowe Kubalonka
Czerwiec lik”
2017
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) –
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń

Nasza Trójwieœ

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

Ośrodku Kultury w Istebnej
Publikacje dostępne w Gminnym
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże
mi muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
2009,
Rafał Wałach – 12 zł
Ośrodku
Kultury
w
Istebnej
ZAJĘCIA
STAŁE

ich krwi- XXI
i ciepień
nasza wolność”
Krzysztof Kiereś,
15„Z
- 16.07.
Dni
Istebnej
” Z Ochodzitej,
przezJerzy
Ska„Historia
koronki
koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
Klistała,
2011,
– 10 zł
lite,
po
Kozubową”;
Amfiteatr
„Pod
Skocznią”;
organiza„Grejże
mi
muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
2009,
Rafał
Wałach
–
12
zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„ZGminny
ich Górala
krwi
i i ciepień
nasza Jana
wolność”
Krzysztof
Jerzy
tor„Serce
Ośrodek
Promocji,
Informacji
TurystyczGroń”Kultury,
piórem
Probosza
– 15 złKiereś,
Klistała,Górala
2011, –i 10
zł płyta CD – 10 zł
Groń”
nej„Serce
i Biblioteka
Publiczna
w Casino,
Istebnej;
godz.Kiereś,
19.002012 – 20 zł
„Od
Baraniej Góry
po Monte
Krzysztof
Autorska
Szkółka
Malarska
Iwony
Konarzewskiej
„Serce Górala
i Groń” piórem
Jana
Probosza
–
15
zł Zamek
15-16.07.
- XI
Piknik
Eterowy;
Koniaków
Koczy
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
23.07. - Dyskoteka
Wakacyjna
–
Restauracja
„Na
Groniu” w
(tel. kontaktowy
506
444
211)
ZAJĘCIA STAŁE
Jaworzynceznów
Centrum
godz.
17.00;
organizator
Gminny
Ośro- w Istebne
w Ośrodku
EdukacjiIstebna
Ekologicznej
organizowane
w
gminie
dek Kultury,
Promocji,
Informacji
Turystycznej
i
Biblioteka
ZAJĘCIA
STAŁE
na Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia dla dzieci i młodzieży
Publiczna w Istebnej
wIwony
gminie
Istebna
odbywają
się
pod
23.07.organizowane
– VI
Przełajowy
„Bieg
napatronatem:
Tyniok”,
start Koniaków
Autorska
Szkółka
Malarska
Konarzewskiej
1. kontaktowy
Urzędu
Gminy
w 211)
Istebnej:
Rastoka; godz.
15.00; organizator
Gminny
Ośrodek Kultury,
(tel.
506 444
Autorska
Szkółka
Malarska
IwonyEkologicznej
Konarzewskiej
Promocji,
Informacji
Turystycznej
i Ekologicznej
Biblioteka Publiczna
w
znów
w Ośrodku
Edukacji
w Istebnej
w Leśnym
Ośrodku
Edukacji
(tel.Dzielcu.
kontaktowy
506 444
211)dla dzieci i młodzieży
Istebnej
na
Bezpłatne
zajęcia
poniedziałek
– 14.00 –Edukacji
17.00 Ekologicznej w Istebnej
znów
w Ośrodku
29 – 30.07.
– XXIII
Festyn
Istebniański w ramach 54. Tyodbywają
się
pod patronatem:
2. Nadleśnictwa
Wisła:
naUrzędu
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia dla
dzieci
i młodzieży
godnia Kultury
Beskidzkiej
Amfiteatr
„Pod
Skocznią”;
orga1.
Gminy
w–Istebnej:
wLeśnym
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
odbywają
się pod
patronatem:
nizator
Gminny
Ośrodek
Kultury,
Promocji,
Informacji Turyw
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
Urzędu
Gminy
w
Istebnej:
stycznej
Publiczna
w Istebnej
poniedziałek
– 14.00
– 17.00
wtorek,i1.Biblioteka
środa,
piątek
– 14.00
– 17.00
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
30.07.
–
Konkurs
Kulinarny
w
ramach
Festynu Istebniań2.
Nadleśnictwa
Wisła:
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
poniedziałek
– 14.00
– 17.00
skiego;
Amfiteatr
„Pod
Skocznią”;
organizator Gminny Ośrow
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
wNadleśnictwa
Gminnym Przedszkolu
w Istebnej
2.
Wisła:– 14.00
dek
Kultury,
Informacji
wtorek,
środa,Promocji,
piątek
– 17.00Turystycznej i Biblioteka
środa
– 9.30
– 11.00
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Publiczna
w
Istebnej
3.
Gminnego
Ośrodka
KulturyEkologicznej
w Istebnej:
wtorek,
środa,
piątek –Twórczości
14.00
– 17.00
wGminnym
Szkole
nr1
wLudowej
Jaworzynce
do
15.10
- Podstawowej
Wystawa
– sala w Gminw
Przedszkolu
w Istebnej
3.
Gminnego
Ośrodka
Kultury w Istebnej:
nym
Ośrodku
Kultury,
Promocji
środa
– 9.30 –12.30
11.00 – 14.00
czwartekGminnym
Przedszkolu
ww
Istebnej
w
Podstawowej
nr1
Jaworzynce
wSzkole
Szkole
Podstawowej
nr
1 w Koniakowie
środa – 9.30
– 11.00
czwartek12.30
– 14.00
piątek 12:00
– 13:30nr
nr11 w
Jaworzynce
w Szkole
Podstawowej
ww
Koniakowie
ZAJĘCIA
STAŁE
Gminie Istebna
czwartek12.30
–
14.00
piątek
12:00
–
13:30
WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
WARSZTATY
KORONKI
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
piątek 12:00 – 13:30
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
KONIAKOWSKIEJ
DLA(co
DZIECI
w godz. 16.00 - 18.00
drugą środę miesiąca)
WARSZTATY
KONIAKOWSKIEJ
w
godz. 16.00KORONKI
-Mariola
18.00 (co
drugą środę miesiąca)
Prowadzący:
Wojtas
Miejsce: Gminny
Ośrodek
Kultury w Istebnej
Prowadzący:
Wojtas
Miejsce:
Ośrodek
Kultury w Istebnej
Miejsce:Gminny
SP 2Mariola
Koniaków
Rastoka
Termin:
21
styczeń,
4
luty,
18
luty.
w styczeń,
godz.
16.00
- 18.00
(co drugą środę miesiąca)
Termin:
4 luty,
18 luty.
Termin: 21
9.06,
22.06
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
ZAJĘCIA
KARATE
KARATE,
BOXING
KARATE,
KICKBOXING
Termin: 21
styczeń,KICK4 luty,
18 luty.
Publikacje
dostępne
w Gminnym
Karate
Oyama,
Klub
karate Mawashi.
Zajęcia
w
Szkole
Podstawowej
nr 1 w Istebnej
Zajęcia
w
Szkole
Podstawowej
nr 1 w Istebnej
Ośrodku
Kultury
wgodz.
Istebnej
KARATE,
KICKBOXING
Miejsce:
Szkoła
Podstawowa
nr 1 w ISTEBNEJ,
DZIECI
– piątki,
17:30
DZIECI
–550
piątki,
godz.
17:30
„Historia Zajęcia
koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś
–nr
35 1
zł w Istebnej
w –Szkole
Podstawowej
Istebna
piątki
godz.
18:30
„Grejże miDOROŚLI
muzyczko” śpiewnik
istebniański,
2009,
Rafał Wałach – 12 zł
DOROŚLI
piątkiplacu
godz.
18:30
„Z ich krwi
itrening
ciepień
nasza
wolność”
Krzysztof
Kiereś,
Jerzy małą salę.)
DZIECI
piątki,
godz.
17:30
(wejście
na
od–strony
zabaw
przez
Kontakt:
505
128– 906
Klistała, 2011, – 10 zł
DOROŚLI
– piątki
godz.
18:30
Termin:
każdy
piątek
godz.
17:30
dzieci,
grupa zaKontakt:
505
128
906
„Od Baraniej
Góry po
Monte
Casino,
Krzysztof
Kiereś,
2012 –18:30
20 zł
„Serce GóralaJUDO
i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
Kontakt:
505
128
906
awansowana.
Kontakt:
tel.
505
128
906
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
Zajęcia
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
JUDO
ZAJĘCIA
JUDO
JUDO
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY godz. 16:40
Zajęcia
w Gimnazjum
im.
Jana
Pawła
II w Istebne
Miejsce:
Gimnazjum
Jana
II IIwwIstebnej
ZAJĘCIA
STAŁE
Zajęcia
w
Gimnazjum
im.
JanaPawła
Pawła
Istebnej
Kontakt: 507 143
861im.
Termin:
każde
godz.
16:30 do
PONIEDZIAŁKI
Ii piątki
ŚRODY
godz.od16:40
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY
godz.w16:40
organizowane
w wtorki
gminie
Istebna
18:00
Kontakt:
507
143
861
Elba Szkoła
Języków
Obcych
Kontakt: 507 143 861
Kontakt:
tel. 697Malarska
870
judoistebna@gmail.com
Autorska
Szkółka
Iwony
Konarzewskiej
Kursy językowe
dla 497,
dzieci
i dorosłych
w Istebnej (Dzielec)
(tel.
kontaktowyJęzyków
444 211) Obcych
Szkoła
SZKÓŁKA
MALARSKA
iElba
Koniakowie
(OPP),506
(język
angielski, niemiecki, hiszpańznów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
Kursy
językoweZajęcia
dla
dzieci
i dzieci
dorosłych
w Istebnej
(Dzielec)
KONARZEWSKIEJ
ski
i francuski).
dla
w małych
grupach
dwa
naIWONY
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dlaidzieci
i młodzieży
Kursy
językowe
dla
dzieci
dorosłych
whiszpańIstebnej
(Dzielec)
i Koniakowie
(OPP),
(język
angielski,
niemiecki,
Poniedziałek
,
godz.
14.00
–
17.00,
Ośrodek
Edukarazy
w
tygodniu
po
60
minut.
Zapisy
pod
numerem
tel.
odbywają się pod patronatem:
i Koniakowie
(OPP),
angielski,
niemiecki,
ski
i francuski).
Zajęcia
dla(język
dzieci
w
małych
grupach
dwa
1. cji
Urzędu
Gminy
w Istebnej:
Ekologicznej
607
467
586,
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła Języków
Ob- hiszpańw
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
razy
tygodniu
po
60
minut.
pod
tel.
Wtorek,
godz.
9.00
–Zajęcia
10.30
Przedszkole
przy
Zespole grupach
Szkół
ski iw
francuski).
dlaZapisy
dzieci
wnumerem
małych
dwa
cych
zaprasza!
poniedziałek – 14.00 – 17.00
607
467
586,
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła
Języków
ObPodstawowych
w
Istebnej
razy w tygodniu
po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
2. Nadleśnictwa
Wisła:
cych14.00-16.00
zaprasza!
godz.
Ośrodek
Edukacji Ekologicznej
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
607 467piątek
586,
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła2015
Języków ObNasza
Styczeń
wtorek,
– 14.00
–Trójwieœ
17.00
Środa,środa,
godz. 14.00
– 16.00
Ośrodek Edukacji
Ekologicznej
cych
zaprasza!
3.
Gminnego Ośrodka
Kultury–w14.00
Istebnej:
Czwartek,
godz. 12.30
SP1 Jaworzynka
w Gminnym Przedszkolu
w Istebnej
Nasza
Trójwieœ
Piątek,
godz.
11.30
–
14.00
SP1
Koniaków Styczeń 2015
środa – 9.30 – 11.00

organizowane w gminie Istebna

Elba Szkoła Języków Obcych

w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

Nasza Trójwieœ

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ

Styczeń
2015
Strona
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Biegowa niedziela na Zaolziu
Niedziela 14 maja na Zaolziu upłynęła pod znakiem biegów przełajowych. Odbył się tam Biegowy Festiwal Sztafet
oraz Biegi rodzinne. Łącznie w imprezie wzięło udział około
100 osób w różnym wieku.
Od kilku dni pogoda płatała figle i nie rozpieszczała nas
wiosennym ciepłem. Jednak w niedzielne po południe słońce nie miało innego wyjścia, jak tylko pojawić się nad Zaolziem i przyświecić wszystkim, którzy w rodzinnym sposób
chcieli spędzić ten czas.

Biegi w sztafetach dwójkowych na Zaolziu odbyły się już
po raz czwarty. W tegorocznej edycji tych zawodów wzięło udział 25 sztafet - czyli 50 uczestników. Rywalizowano w
czterech kategoriach wiekowych, na różnych dystansach
dostosowanych do wieku uczestników. W najmłodszej kategorii najlepszym duetem wśród dziewczynek były: Maja
Strokosz i Adela Cichy, a wśród chłopców: Mateusz i Martin Gorzołkowie. Wśród ciut starszych najszybszym duetem
były Martyna Michałek i Patrycja Bury oraz Mateusz Bury i
Sebastian Strokosz. W kolejnej kategorii rywalizowały dzieci
z roczników 2004-2001. W tej grupie najszybsze były: Anna
Probosz i Kamila Idziniak oraz Dominik Wawrzacz z Dawidem Legierskim. W grupie dorosłych rywalizowała jedna
sztafeta kobieca: Barbara Kędzior i Agnieszka Kohut, którym należą się wielkie brawa i wyrazy uznania za udział w
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Sponsorzy Nagród w Festiwalu Biegowym

PIZZERIA „U JÓZEFA”
ISTEBNA – BESKID 1430
TEL. 505 319 138
www.pizzeriaujozefa.pl
KARCZMA „p

zawodach i dzielne reprezentowanie kobiecej grupy. Wśród
mężczyzn zwyciężyli Marek Dziewior w duecie z Tadeuszem
Kohutem.
Imprezą towarzyszącą Festiwali Sztafet był I Bieg „O Puchar Prezesa OSP Istebna.” Bieg ten przyciągnął ponad 20
rodzin, a kilka z nich było nawet wielopokoleniowych, co
niezmiernie ucieszyło organizatorów.
W naszej sportowej imprezie uczestniczył również WójtHenryk Gazurek wraz z małżonką, który gratulował wszystkim
uczestnikom zarówno tym młodszym jak i tym troszkę starszym, że zdecydowali się na sportowo spędzić ten niedzielny
czas. Wójt razem z radnym naszej gminy- Jarosławem Hulawym (który jednocześnie angażował się w pomoc w przeprowadzeniu zawodów) wręczali trzem najlepszym sztafetom w
każdej kategorii pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy biegowych imprez otrzymali pamiątkowe naklejki, słodki poczęstunek oraz kiełbaskę z grilla,
którą ufundowała OSP Istebna Centrum.
Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów nagród w Biegowym Festiwalu Sztafet:
- Pizzeria „Józef” z Istebnej
- Karczma „Po Zbóju” z Istebnej
- Studio fryzjersko- kosmetyczne Iwony Kohut
- Day Spa Rosa z Istebnej
- Salon fryzjerski „Justyna” z Istebnej
Dziękujemy panu Robertowi Biernackiemu - dyrektorowi
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej, za darmowe
użyczenie nagłośnienia.
Chcemy także podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy: Basi, Eli,
Ani, Genkowi, Michałowi, Krzysztofowi. Zawody sędziowali:
Jacek Suszka i Adam Cieślar. Dziękujemy pana Jarosławowi
Hulawemu, który dzielnie towarzyszy nam przy wszystkich
imprezach sportowych, a w sposób szczególny angażuje się
w pomoc przy organizacji Biegowego Festiwalu Sztafet.
Wszystkim zawodnikom, Rodzinom biorącym udział w
biegowych imprezach na Zaolziu serdecznie gratulujemy i
zapraszamy za rok !
Karina Czyż
Czerwiec 2017
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KARCZMA „PO ZBÓJU”
ISTEBNA ANDZIOŁÓWKA 298
TEL. 503 168 412
www.karczmapozboju.com
.pl
KARCZMA „p
STUDIO FRYZJERSKOKOSMETYCZNE IWONA KOHUT

ISTEBNA CENTRUM 1221
TEL. 506 273 847
KARCZMA „p

DAY SPA ROSA
ISTEBNA DZIELEC 1643
TEL. 508 627 918
www.daysparosa.pl

KARCZMA „p

STUDIO FRYZJERSKIE
„JUSTYNA”
ISTEBNA DZIELEC 1643
TEL. 510 867 287
Wyniki
Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2009 i młodsze

M
1
2
3
4
5
6

Nazwisko i Imię
Maja Strokosz, Adela Cichy
Dziewior Zofia, Maja Kukuczka
Oliwia Bury, Marta Kobielusz
Amelia Chytra, Marysia Gorzołka
Kinga Kaczmarzyk, Aleksandra Kohut
Adiana Łazowska, Joanna Kawulok

Miejscowość
Istebna
Istebna
Istebna, Istebna
Świętochłowice, jaworzynka
Istebna, Istebna
Bytom, Istebna

Wynik
0:01:14,60
0:01:17,40
0:01:30,90
0:01:38,00
0:01:39,20
0:01:48,80
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Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2009 i młodsi
M
Nazwisko i Imię
1 Gorzołka Mateusz, Gorołka Martin
2 Tomasz Dziewior, Wojtek Kohut

Miejscowość
Ustroń
Istebna

Wynik
0:01:36,40
0:02:01,90

Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2005 - 2008
M
1
2
3
4
5

Nazwisko i Imię
Michałek Martyna, Patrycja Bury
Julia Rucka, Elżbieta Zowada
Ola Łazarczyk, Klaudia Wrzask
Alicja Małyjurek, Julia Bujok
Wanessa Fiedor, Miariam Kohut

Miejscowość
Istebna
Istebna, Istebna
Istebna
Istebna
Koniaków, Istebna

Wynik
0:03:44,60
0:04:01,60
0:04:29,70
0:04:31,60
0:04:45,60

Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2003 - 2007
M
Nazwisko i Imię
1 Sebastian Strokosz, Mateusz Bury
2 Paweł Kawulok, Kacper Juroszek
3 Michał Śliwka, Wiktor Fiedor

Miejscowość
Istebna
Istebna
Koniaków

Wynik
0:03:43,90
0:03:57,50
0:04:44,80

Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2001-2004
M
Nazwisko i Imię
1 Anna Probosz, Kamila Idziniak
2 Jolanta Jałowiczor, Anna Kobielusz
3 Julia Polok, Natalia Zowada

Miejscowość
Istebna, Istebna
Istebna
Istebna

Wynik
0:08:41,60
0:08:57,40
0:09:20,30

Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2001-2004
M
Nazwisko i Imię
1 Dawid Legierski, Dominik Wawrzacz

Miejscowość
Istebna, Istebna

Wynik
0:08:34,20

Kategoria: Kobiety - Rocznik 2000 i starsze
M
Nazwisko i Imię
1 Barbara Kędzior, Agnieszka Kohut

Miejscowość
Istebna

Wynik
0:11:02,80

Kategoria: Mężczyźni - Rocznik 2000 i starsi
M
1
2
3
4

Nazwisko i Imię
Marek Dziewior, Tadeusz Kohut
Jarosław Bury, Mariusz Juroszek
Michał Zowada, Stanisław Gorzołka
Jacek Suszka, Jacek Kohut

Miejscowość
Istebna
Istebna
Istebna, Ustroń
Istebna

Wynik
0:08:11,20
0:08:22,30
0:08:30,50
0:08:55,10

Sport w skrócie
* Startujący w barwach grupy JBG-2 Professional MTB
Team Mariusz Michałek z Istebnej zajął drugie miejsce na
królewskim dystansie Giga pierwszej rundy Pucharu Polski
w Maratonie MTB podczas zawodów z cyklu „Bikemaraton
2017”, które rozegrano w Polanicy- Zdroju.
* Eliza Rucka (MKS Istebna) wygrała swoją kategorię
wiekową na rozegranym w Jabłonkowie Biegu Ulicznym „Pamięci Karla Szotkowskiego” zaś jej klubowy kolega Wojciech
Wojtyła zajął drugie miejsce w nartorolkowym półmaratonie
w zawodach Długodystansowego Pucharu Polski „K2 Roll
and Ski 2017”, które odbyły się w Gorlicach.
* Dwa miejsca na podium wywalczyli nasi biegacze na
nartorolkach podczas IX Mistrzostw Ustronia w sprintach na
nartorolkach techniką klasyczną. Drugie miejsce zajął Grzegorz Legierski z Koniakowa, a na trzeciej pozycji uplasował
się Piotr Michałek z Jaworzynki.
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* Kolejne sukcesy zanotował na swoim koncie Janusz Lewandowski z Koniakowa.
Na zawodach w maratonie rowerowym „Bikemaraton
2017”, które odbyły się w Wiśle wygrał swoją kategorię wiekową na dystansie Mini zaś w rozegranych w Rybniku zawodach w maratonie rowerowym z cyklu „Bike Atelier MTB
Maraton” zajął w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce.
Pan Janusz stanął na drugim stopniu podium również w kolejnych zawodach „Bike Atelier MTB Maraton” w Gliwicach.
* We wspomnianych wyżej zawodach w Wiśle na dystansie Mega swoją kategorię wiekową wygrał Michał Wacławek z Istebnej.
* Startująca w barwach NKS Trójwieś Beskidzka Zuzanna
Fujak wywalczyła dwa złote i srebrny medal zawodów popularyzujące biathlon pod nazwą „Biathlon dla każdego”, które
rozgrywano w Żorach, Jeleniej Górze i Wysowej-Zdroju.
Podczas wymienionych wyżej zawodów rozegranych w
Żorach drugie miejsce wśród kobiet wywalczyła starsza klubowa koleżanka Zuzanny Agata Warło.
J. Kohut

Piłka nożna – Runda Wiosenna 2017
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk Grupa 2
06.05.17 UKS Gimnazjum Istebna – Ornontowice 2:0
13.05.17 Tychy – UKS Gimnazjum Istebna 0:4
20.05.17 UKS Gimnazjum Istebna – Rekord II B-B 11:0
24.05.17 Skoczów – UKS Gimnazjum Istebna 0:19
28.05.17 Goczałkowice – UKS Gimnazjum Istebna 0:7
Niecodziennym wyczynem popisały się nasze piłkarki,
które w trzech ostatnich meczach rundy wiosennej zaaplikowały rywalkom aż 37 bramek nie tracąc żadnej! Wynik
19:0 w spotkaniu ze Skoczowem to rekord sezonu całej ligi!
Wyjątkową skutecznością popisała się Joanna Czepczor,
która zdobyła w tych trzech meczach aż 25 bramek - 10 ze
Skoczowem, 9 z Rekordem i 6 z Goczałkowicami!
Nasza drużyna wystąpi teraz w barażach o awans do drugiej ligi. Pierwsze rywalem będą Jaskółki Chorzów.
KP Trójwieś – Seniorzy – Klasa B
03.05.17 KP Trójwieś – Golasowice 8:0
07.05.17 KP Trójwieś – Górki 2:1
10.05.17 Piast Cieszyn – KP Trójwieś 3:0
21.05.17 KP Trójwieś – Brzezówka 5:0
28.05.17 Iskrzyczyn - KP Trójwieś 3:1
APN Góral Istebna – Młodzicy – III Liga Wojewódzka
Skoczów
06.05.17 APN Góral Istebna – Goleszów 6:2
13.05.17 APN Góral Istebna – Chybie 3:1
20.05.17 Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna 2:1
23.05.17 APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 5:1
APN Góral II Istebna – Młodzicy - IV Liga Wojewódzka
Skoczów
03.05.17 Pogwizdów - APN Góral II Istebna 1:0
06.05.17 APN Góral II Istebna – Golasowice 3:0
27.05.17 Piast II Cieszyn - APN Góral II Istebna 7:3
31.05.17 APN Góral II Istebna – Dębowiec 2:1
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Turniej Piłki Nożnej na Orliku - Regulamin
„O Puchar Radia Istebna”
I Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Karina Czyż: karina.istebna@gmail.
com, tel. 33 855 62 08.
II Termin i miejsce Turnieju
18 czerwca (niedziela),
godz. 14:00 – boisko „Orlik”
przy Gimnazjum w Istebnej,
43-470 Istebna 1345
III Zapisy
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 16 czerwca
w siedzibie Organizatora, telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodników,
imię i nazwisko kapitana oraz telefon kontaktowy.
IV Przebieg rozgrywek
Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 10 zawodników
(mieszkańców Gminy Istebna), którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników młodszych WYŁĄCZNIE za pisemną zgodą opiekunów prawnych).
Pkt 2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.
Pkt. 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
Pkt 4. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).
Pkt 5. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni, boiska zwraca koszty poniesione
w wyniku wandalizmu.
Pkt 6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza pełną
akceptację niniejszego regulaminu.
Pkt 7. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz)
5+1. Dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.
Pkt 8. Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek
ustala Organizator w dzień turnieju (uzależnione od ilości
drużyn).
Pkt 9. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.
Pkt 10. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite
stroje (bramkarz musi być w wyróżniającym się od pozostałych), buty z płaską podeszwą lub przeznaczone na
sztuczną nawierzchnię (obowiązuje regulamin korzystania z obiektu).
Pkt 11. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy
dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy
tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
Czerwiec 2017
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przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych
we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe
spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty
W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub
więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.
Pkt 12. Zawodnik otrzymujący żółta kartkę opuszcza
boisko na czas 3 minut lub do momentu zdobycia bramki
przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w
tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego
miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 3
minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika.
Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz. Zawodnik
może zostać ukarany w ten sposób za:
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie
Pkt 13. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i
wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika
drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje
czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym
meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję
o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie
odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.
Pkt 14. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny
zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia
wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach
zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć
całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany
punktami ujemnymi - 5pkt.
Pkt 15. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.
Pkt 31. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będzie do Organizatora.
V Nagrody
Drużyny, które zajmą miejsca od I do III otrzymują puchary oraz drobne nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny
otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Drużyna,
która zwycięży w Turnieju otrzymuje specjalny Puchar Radia
Istebna.
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU
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Prywatny Gabinet Psychiatryczny
lekarz psychiatra Justyna Bal
Istebna 695, telefon 606 248 509

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com
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Piknik Strażacki

nasi okuliści przyjmują:

str. 7

Dbamy o twój wzrok !

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

30

30

30

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

Lek.Adam Jankowski - Środa 14 - 16
Czerwiec 2017
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www.optykexpert.net
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Festiwal Biegowy na Zaolziu
str. 24
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Istebna, Dzielec 1643
azy
tel.: 33 444 60 43
!
istebna@mea-travel.pl

www.mea-travel.pl
Bilety
Wczasy
Wycieczki
Kolonie i Obozy

„Nasza Trójwieœ” - wydaje Gmina Istebna

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl
Siedziba i adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej,
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl
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