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Amfiteatr „Pod Skocznią w Istebnej

PROGRAM
11:00 – Dziękczynna Msza Dożynkowa w kościele Rzymsko –
Katolickim św. Bartłomieja w Koniakowie

12:30 – wyjazd korowodu z Istebnej Centrum do Amfiteatru

Nakład 1200 egz.

cena 1,50 zł

„Najpiękniejsza
góralka 2013”
Dominika Legierska
z Koniakowa
str. 19

„Pod Skocznią” w Istebnej

13:30 – ceremoniał dożynkowy w wykonaniu Zespołu
Regionalnego „Koniaków”

14:30 – konkurencje dla gazdów
15:00 – koncert MEGITZY (uczestniczki programu
„Must Be The Music”)

Poświęcenie
wozu strażackiego
str. 7

17:00 – zabawa taneczna

ZAPRASZAMY

XIX Festyn Istebniański

Poświęcenie nowego wozu strażackiego OSP Koniaków Kosarzyska

str. 18

II Bieg na Tyniok
str. 23

RODZINNY RAJD
NA TYNIOK
Sierpień 2013
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II Bieg
na Tyniok
str. 26

Podium Nordic Walking kobiet

Podium mężczyzn Open

Podium kobiet Open

Bieg doliną Olzy

Zwycięzcy biegu głównego

str. 28

Zwycięzcy biegu głównego

Akcja wakacyjna „Spacer po linie”
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Wójt Gminy informuje
Turystyczny Klub Kolarski
PTTK „Ondraszek”
			
Szanowna Pani
			
Danuta Rabin
			
Wójt Gminy Istebna
			
Urząd Gminy Istebna 1000
			
43-470 Istebna
W imieniu organizatorów oraz uczestników

XIII Rajdu Rowerowego do źródła Olzy
który odbył się dnia 29.06.2013 r. pragnę serdecznie podziękować za objęcie imprezy honorowym patronatem, ufundowanie wspaniałego pucharu, przekazanie materiałów promocyjnych i zapewnienie udziału kapeli.
Podziękowanie pragnę również złożyć Sekretarzowi Gminy p. Teresie Łaszewskiej, która w ciepłych słowach powitała
uczestników na mecie oraz wręczyła puchar dla najliczniejszej
grupy zorganizowanej. Wyróżnienie to odebrała p. Halina Twardzik - Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego
„Beskid Śląski” w RCZ. Grupą najliczniejszą była bowiem prawie
60-osobowa rowerowo-piesza reprezentacja tej szacownej organizacji.
Rajd tym razem miał formułę dwudyscyplinową. Rowerzyści
tradycyjnie zaczynali w Jabłonkowie i przez Piosek, Bukowiec,
Istebną Zaolzie podjechali pod Gańczorkę. Grupa piesza udała
się natomiast w to miejsce od strony Koczego Zamku. Oba zespoły spotkały się przy źródle i razem zeszły na metę rajdu. Tutaj
odbył się koncert młodzieżowej kapeli „Jetelinka” z Jaworzynki,
przeprowadzono konkurs wiedzy o regionie z nagrodami i przekazano otrzymane materiały krajoznawcze. W imprezie, mimo
uciążliwego deszczu w poprzedzających dniach udział wzięło
ponad 80 uczestników.
Wobec spełnienia zakładanych celów rajd zaliczamy do udanych inicjatyw, które jak sądzę warto kontynuować. Chciałbym
podkreślić, że od lat zajmujemy się animowaniem turystyki kolarskiej wśród lokalnej społeczności i bardzo cenimy zaangażowanie władz Gminy Istebna w popieranie inicjatyw ukierunkowanych na promowanie aktywnego wypoczynku oraz walorów
turystycznych regionu.
Poczytując sobie możliwość dotychczasowej współpracy za
wielki zaszczyt wyrażam nadzieję, że będzie dalej równie owocnie kontynuowana.
Z turystycznym pozdrowieniem
Prezes Klubu, Zbigniew Pawlik

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach
				Rada Gminy Istebna
				Urząd Gminy
				Istebna 1000
				43-470 Istebna
Dotyczy: Interwencji Rady Gminy Istebna w sprawie
wyznaczenia przejścia dla pieszych przez DW 941 w centrum m. Istebna (DW 941).
W odpowiedzi na pismo z dnia 9-05-2013 (dała wpływu
16-05-2013) w zakresie dotyczącym wyznaczenia przejścia
dla pieszych w centrum m. Istebna Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że rozważana sprawa była już
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wielokrotnie rozpatrywana. Każdorazowo wnioskujący byli
informowani, iż w naszej opinii w przedmiotowej lokalizacji brak jest możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych
z uwagi na brak minimalnych warunków widoczności pieszy
- pojazd i pojazd - pieszy wynikających z wysokościowego
ukształtowania drogi wojewódzkiej - łuk pionowy wypukły
o małym promieniu. Ponadto przedmiotowe przejście kolidowałoby w zależności od lokalizacji z zatoką autobusową
lub wlotami bocznymi.
Jednocześnie informujemy, że w 2012r. na polecenie
organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich
tj. Marszałka Województwa Śląskiego zlecony został projekt
docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowego skrzyżowania w wyniku którego Projektant stwierdził brak możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych w. rozważanej
lokalizacji.
Wobec powyższego Zarząd Dróg Wojewódzkich podtrzymuje swoje stanowisko o braku możliwości wyznaczenia
przejścia dla pieszych w centrum m. Istebna w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 941.
Z-ca dyrektora, mgr inż. Jerzy Machowski

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
A wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami zawsze

Mężowi Panu Zbigniewowi Wieczorek, córce Karolinie,
rodzicom, Państwu Mariannie i Michałowi Urbaczka,
oraz siostrze Bożenie i bratu Michałowi z rodzinami
Wyrazy głębokiego współczucia i szczerego żalu
z powodu tragicznej śmierci
żony, matki, córki i siostry

Śp. Małgorzaty Wieczorek
Pracownika Urzędu Gminy Istebna
Składają Wójt Gminy, Rada Gminy oraz koleżanki
i koledzy z Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Zespołu ds. Oświaty,
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej oraz sołtysi wsi

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej śp. Małgorzaty Wieczorek. W sposób szczególny dziękujemy księżom celebrantom mszy św., delegacji
z Rady i Urzędu Gminy Istebna oraz jednostek organizacyjnych, delegacji Kuźnia Polska Sp. z.o.o w Skoczowie, Nadleśnictwa Wisła, Gminnej Spółdzielni „SCh”, koleżankom
i kolegom ze Służby Celnej z Polski i Czech oraz nauczycielom. Serdeczne podziękowania dla sąsiadów, przyjaciół oraz
bliższej i dalszej rodziny. Bóg zapłać !
Mąż Zbigniew, córka Karolina,
rodzice i rodzeństwo
Uwaga: Wspomnienie o naszej koleżance Gosi Wieczorek
w numerze wrześniowym.
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Projekt „Jesteśmy na cz@sie!” współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach
Europejskiego
Funduszu Społecznego
Projekt „Jesteśmy
na cz@sie!”
współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZGŁOSZENIA
na bezpłatne zajęcia z zakresu podstawowej obsługi
komputera dla mieszkańców Istebnej, Koniakowa
i Jaworzynki, którzy ukończyli 50 lat

ZGŁOSZENIA

Uczestnicy
darmowego
szkolenia
odbywającego
się dla mieszkańców
na bezpłatne zajęcia
z zakresu
podstawowej
obsługi
komputera
w terminie od października do grudnia, będą mieli okazję
Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki, którzy ukończyli 50 lat
przyswoić najbardziej praktyczną i przydatną wiedzę
z zakresu obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Uczestnicy darmowego
szkolenia
odbywającego
Dowiedzą
się Państwo
m.in., jak: się w terminie od października do grudnia, będą
mieli okazję przyswoić
najbardziej
przydatną awiedzę
z zakresu obsługi komputera i
- zredagować
pismo, praktyczną
dokument iurzędowy,
później
urządzeń biurowych.
poprawnie je wydrukować
- założyć skrzynkę pocztową, wysyłać i odbierać wiadomości,
wiedzą się Państwo
m.in.,się
jak:
- poruszać
po Internecie i wyszukiwać potrzebnych
informacji
redagować pismo,
dokument urzędowy,
a później
poprawnie
- komunikować
się z innymi
poprzez
Internet je wydrukować
ałożyć skrzynkę
pocztową,
wysyłać
i
odbierać
wiadomości,
- korzystać z bankowości internetowej, płacić rachunki
oruszać się po Internecie i wyszukiwać potrzebnych informacji
za pośrednictwem Internetu
omunikować się z innymi poprzez Internet
- przenosić na komputer dane (zdjęcia i dokumenty)
orzystać z bankowości internetowej, płacić rachunki za pośrednictwem Internetu
z różnych
CD, DVD,
aparat nośników
fotograficzny,
rzenosić na komputer
danenośników
(zdjęcia i (płyta
dokumenty)
z różnych
(płyta CD, DVD, aparat
telefon)
otograficzny, telefon)
- korzystać
z programów
tworzących
rysunki
i podstawową
orzystać z programów
tworzących
rysunki
i podstawową
grafikę
grafikę
wiele innych
praktycznych informacji.
az wiele innych oraz
praktycznych
informacji.

TERMINY I MIEJSCA ZGŁOSZEŃ:
TERMINY
I MIEJSCA
ZGŁOSZEŃ:
1. Gminny Ośrodek
Kultury
w Istebnej:
2-6 września
w godzinach pracy GOK-u (8:00 – 16:00)
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej: 2-6 września w godzinach pracy GOK-u ( 8:00 – 16:00)
2. Biuro Sołtysa w Koniakowie: 2-3 września w godzinach
Biuro Sołtysa w Koniakowie: 2-3 września w godzinach od 16:00 - 18:00
od 16:00 - 18:00
Biuro Sołtysa w Jaworzynce: 4-5 września w godzinach od 16:00 – 18:00
3. Biuro Sołtysa w Jaworzynce: 4-5 września w godzinach
odna16:00
– 18:00
WAGA: W sierpniu
stronie
internetowej www.istebna.eu zamieszczony zostanie formularz zgłoszeniowy,
ry złożyć możnaUWAGA:
w jednymWzesierpniu
wskazanych
lub w Urzędzie
Gminy pok. 202.
na powyżej
stronie miejsc
internetowej
www.istebna.eu
zamieszczony zostanie formularz zgłoszeniowy, który złożyć
ęcej informacji
uzyskać
można wzeUrzędzie
Gminy
Istebnamiejsc
w Referacie
Gospodarczym i Rolnictwa
można
w jednym
wskazanych
powyżej
lub w Urzędzie
d numerem tel.Gminy
33/855-65-00
wew.
45
lub
e-mail:
fundusze@istebna.eu
pok. 202.
Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Istebna
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
w Referacie Gospodarczym i Rolnictwa pod numerem tel.
33/855-65-00 wew. 45 lub e-mail: fundusze@istebna.eu

ferat Gospodarczy i Rolnictwa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Referat Gospodarczy i Rolnictwa

!!!! Uwaga !!!!

składanie wniosków na okres zasiłkowy
2013/2014
→ Świadczenia rodzinne - wnioski będą przyjmowane
od 1 września;
→ Fundusz alimentacyjny - wnioski będą przyjmowane
od 1 sierpnia;
→ Stypendia socjalne - wnioski będą przyjmowane
do 15 września.
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie:
33/857-76-49 lub w pokoju 220 Urzędu Gminy Istebna.
Magdalena Probosz-Walkarz
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Projekty inwestycyjne
Wodociąg: płatność ostateczna
Decyzją nr 50/2013 w dniu 26 lutego 2013 r. po zakończeniu
i odbiorze wszystkich prac oraz dokonaniu wszystkich formalnych
Starosta Cieszyński udzielił Gminie Istebna pozwolenia na użytkowanie stacji uzdatniania wody wybudowanej w ramach inwestycji.
Urząd Gminy w Istebnej niezwłocznie po jej uprawomocnieniu
złożył w marcu 2013 r. wniosek o płatność końcową dla drugiego
etapu projektu „Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km,
stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla gminy Istebna” objętego dofinansowaniem z działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W dniach 21-27 maja 2013 r. Śląski Urząd Marszałkowski – Wydział Terenów Wiejskich przeprowadził kontrolę inwestycji po której
powstał raport z czynności kontrolnych z wynikiem pozytywnym.
Po zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w
dniu 15.07.2013 r. zostało przekazane zlecenie płatności na kwotę
1.274.325,00 zł.
Zakres zadania obejmował głównie budowę:
1) stacji uzdatniania wody - 159.645,76 zł
2) wodociągu - 1.646.458,32 zł
3) ujęcia wody – 256.124,49 zł
4) zbiornika żelbetowego na wodę – 103.114,32 zł
II etap (wodociąg) w podziale na koszty przedstawia się następująco:
 Koszty całkowite: 2.483.119,38 zł.
 Koszty kwalifikowane: 1.703.221,92 zł
 Koszty niekwalifikowane: 779.897,46 zł
 Rzeczywisty stopień dofinansowania – 74,82 %
Powyższe dane pochodzą z zatwierdzonego przez Wydział Terenów Wiejskich wniosku o płatność końcową. Poniższa informacja
zawiera ważniejsze daty oraz czynności w przygotowaniu, realizacji
i rozliczeniu projektu.
Tytuł projektu: „Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km,
stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla gminy Istebna”
28.03.2008 - decyzja pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej
29.04.2008 - uprawomocnienie w/w decyzji
01.07.2008 - decyzja pozwolenie na budowę dla wodociągu
wraz ze stacją uzdatniania wody
12.08.2008 - uprawomocnienie w/w decyzji
21.10.2009 - zgłoszenie zamiaru robót budowlanych (ujęcie
wody z rzeki Olzy)
02.11.2009 – brak sprzeciwu do w/w zgłoszenia
18.05.2009 – 16.07.2009 – nabór wniosków działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013”
– prace nad opracowaniem wniosku o przyznanie pomocy
15.07.2009 – złożenie wniosku o przyznanie dotacji w oparciu
o kosztorysy inwestorskie dla zadania „Budowa sieci wodociągowej
długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy
oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla gminy Istebna”
Zaopatrzenie w wodę:
Koszty całkowite - 3 346 244,71 zł
Koszty kwalifikowane – 2 742 823,53 zł
Oczyszczanie ścieków:
Koszty całkowite: 730 843,18 zł
Koszty kwalifikowane: 599 051,79 zł
21.10.2009 - pierwsze wezwanie do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień
03.11.2009 - złożenie uzupełnienia wniosku (1)
10.12.2009 - drugie wezwanie do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień
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6

22.12.2009 - złożenie uzupełnienia wniosku (2)
04.02.2010 - uchwała zarządu Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia listy zadań objętych pomocą
19.02.2010 – zawarcie umowy o przyznanie pomocy
Pomoc finansowa w wysokości: 2 435 618 zł, w tym:
Etap 1 - 458 274 zł
Etap 2 - 1 977 344 zł
Do umowy o przyznanie pomocy zawarto następujące aneksy:
Aneks nr 1 w dniu 18.06.2010:
- zmiana terminu złożenia wniosku o płatność dla etapu 1 na
01.11.2010 – 30.11.2010
- zmiana terminu złożenia wniosku o płatność dla etapu 2 na
01.11.2011 – 30.11.2011.
Aneks nr 2 w dniu 26.11.2010:
- pomoc w wysokości 2.243.813 zł, pierwsza transza w wysokości 266.469 zł, druga transza w wysokości 1.977.344 zł,
- zmiana terminu złożenia wniosków o płatność dla etapu 1 na
01.12.2010-31.12.2010.
Aneks nr 3 w dniu 04.11.2011:
- pomoc w wysokości 1.540.794,00 zł, druga transza w wysokości 1.274.325,00 zł
- zmiana terminu złożenia wniosku o płatność dla etapu 2 na
01.07.2012-31.07.2012.
Aneks nr 4 w dniu 10.08.2012:
- zmiana terminu złożenia wniosku o płatność dla etapu 2 na
01.10.2012-31.10.2012.
Aneks nr 5 w dniu 12.07.2013:
- zmiana przebiegu sieci wodociągowej
21.10.2010 – pozytywna ocena zamówienia publicznego dla
etapu 1
30.12.2010 – złożenie wniosku o płatność dla etapu 1 (kanalizacja sanitarna)
27.01.2011 – wezwanie do korekty w/w wniosku o płatność
28.01.2011 – złożenie uzupełnienia wniosku o płatność
11.02.2011 – zlecenie płatności na kwotę 264 652 zł
01.06.2011 – wezwania do złożenia wyjaśnień / uzupełnienia
zamówień publicznych dla etapu 2
08.06.2011 - złożenie wyjaśnień / uzupełnienia zamówień publicznych dla etapu 2
15.06.2011 - pozytywna ocena zamówienia publicznego dla
etapu 2
31.10.2012 – złożenie wniosku o płatność końcową
27.12.2012 – 1 wezwanie do korekty wniosku o płatność końcową
10.01.2013 - złożenie 1 uzupełnienia wniosku o płatność
21.02.2013 – 2 wezwanie do korekty wniosku o płatność końcową
05.03.2013 - złożenie 2 uzupełnienia wniosku o płatność
21-27.05.2013 – kontrola projektu
15.07.2013 –zlecenie płatności na kwotę 1.274.325,00 zł.
Opracował: Wiesław Legierski; inwestycje@ug.istebna.pl
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja "Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji uzdatniania wody
i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km
dla gminy Istebna”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
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Z życia OSP
„Cikuś” w służbie strażaków OSP
w Koniakowie Kosarzyskach
20.07. br. odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia samochodu strażackiego jednostce OSP Koniaków Kosarzyska.
Strażacy zebrali się przy remizie OSP w Koniakowie Centrum, skąd przemaszerowali do kościoła, w którym odbyła
się msza święta do Opatrzności Bożej w intencji strażaków
OSP Koniaków Kosarzyska. Ks. Krzysztof Pochłopień podkre-

ślił w homilii, że strażacy i ich rodziny zebrali się po to, by podziękować Bogu i prosić o łaski potrzebne do ich działalności
oraz, by Pan uświęcił środki, którymi strażacy dysponują niosąc pomoc poszkodowanym, a nawet ratując życie drugiemu człowiekowi. Pobłogosławił wszystkich na czas pełnienia
służby i po mszy świętej ks. Krzysztof poświęcił samochód.
Dalsza część uroczystości odbyła się w OSP Koniaków Kosarzyska. Przybyłych gości i strażaków przywitał prezes jednostki OSP dh Krzysztof Jałowiczor.
Tradycyjnie odbyła się zbiórka pododdziałów. Raport złożył dh Józef Ligocki, przyjął raport prezes ZOP ZOSP RP dh
Rafał Glajcar, po czym podniesiono flagę państwową i wysłuchano hymnu państwowego.
Akt przekazania samochodu odczytał przewodniczący
Rady Gminy druh Jan Gazur, a następnie dokonano przekazania wozu bojowego i nadania mu imienia „Cikuś” (od przydomka naczelnika i kierowcy tego samochodu).
Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym strażakom.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali
odznaczeni dh Danuta Borusiak, dh Mateusz Krężelok.
Odznaką Strażak Wzorowy dh Dawid Gluza, dh Kowalczyk Szymon.
Złotą Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” dh Ligocki Wojciech
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Srebrną Odznaką dh Fiedor Daniel, dh Gluza Aleksander,
dh Matuszny Jakub,
Brązową Odznaką dh Juroszek Paweł, dh Ligocka Ewa.
Później głos zabrali: prezes ZOP ZOSP RP dh Rafał Glajcar,
który złożył podziękowania strażakom, Urzędowi Gminy oraz
sponsorom i mieszkańcom Koniakowa, którzy wnieśli swój
wkład do zakupu tego samochodu.
Gratulacje i życzenia złożyli także Starosta Cieszyński
Jerzy Nogowczyk, z-ca wójta Gminy Istebna p. Henryk Gazurek, Burmistrz miasta Wisła Jan Poloczek, który przybył
z grupą strażaków z OSP Wisła Czarne, z której to jednostki
odkupiono „Cikusia”; dowódca JRG w Ustroniu mł. bryg. Damian Legierski, prezes ZOG ZOSP RP w Istebnej dh Józef Czepczor oraz przedstawiciele nadleśnictw w Wiśle i Ujsołach.
Na zakończenie prezes jednostki OSP Koniaków Kosarzyska dh Krzysztof Jałowiczor podziękował gościom i pocztom
sztandarowym z OSP Puńców, OSP Kamesznica, OSP Lalik,
OSP Istebna Centrum i OSP Koniaków Centrum za przybycie na tę bardzo doniosłą uroczystość i zaprosił zebranych na
posiłek i do udziału w Festynie Strażackim.
Krystyna Rucka
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Z życia gimnazjum
Zakończenie Roku Szkolnego
2012/2013
W czwartek 27 czerwca w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczniowie klas
drugich pożegnali swoich kolegów z klas trzecich.
W części artystycznej obejrzeliśmy kilka scenek z „Krzyżaków”
H. Sienkiewicza - „Ślubowanie”, „Przybycie posłów krzyżackich”,
„Pojedynek Zbyszka z Rotgierem”. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klas drugich, którzy urzekli nas nie tylko doskonałą grą aktorską,
ale też pięknymi strojami. W wykonaniu drugoklasistów mogliśmy
również podziwiać wybrane sceny z „Romea i Julii”. Nad całością
przedstawienia czuwała pani Ewa Czulak.
Oprócz scenek teatralnych uczniowie klas drugich przyznali nagrody w różnych kategoriach. Po nich przyszedł czas na muzyczne
dedykacje dla wychowawców klas trzecich.
Wszyscy nagrodzeni zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami, natomiast absolwenci otrzymali symboliczne pamiątkowe
upominki.
Po wystąpieniu klas drugich przyszedł czas na podziękowania
ze strony trzecioklasistów. Absolwenci pożegnali się z nauczycielami i całą społecznością szkolną. W dalszej części akademii obejrzeliśmy pokaz slajdów, który w obrazowy sposób przybliżył wszystkim najciekawsze chwile z życia naszych absolwentów w przeciągu
trzech lat nauki w gimnazjum.
Na zakończenie wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi
otrzymali kwiaty, będące wyrazem wdzięczności ze strony absolwentów.
W piątek 28 czerwca nadeszła wyczekiwana chwila rozdania
świadectw, jak również licznych nagród.

Tytuł aktora roku zdobył: Artur
Fiedor z kl. 3e

Mistrzami sportu zostali: Maciej
Legierski z kl. 3a i Weronika Legierska z kl. 3b

Najlepsze talenty muzyczne
w tym roku to: Kinga Stańko
z kl. 3f i Michał Stańko z kl. 3e

II miejsce w Międzynarodowym
Ekumenicznym Konkursie Wiedzy
Biblijnej "Jonasz" zdobyła Joanna
Nina Michałek z 3d

Najwyższy wynik w klasie pierwszej uzyskał PAWEŁ GOLIK z kl.1e

Absolwentami roku zostały:
ANNA KACZMARZYK 3F i KARINA
WOJNAR z kl.3e
Strona
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W klasie drugiej MAGDALENA
SOŁTYSIAK z kl.2d

Tegoroczny egzamin gimnazjalny najlepiej napisała ANNA
KACZMARZYK z kl.3f.

Najlepszy talent plastyczny to:
Karolina Legierska z kl. 3e

Najlepszy talent matematyczny
w tym roku to: Anna Kaczmarzyk
z kl. 3f

Stuprocentowy wynik z egzaminu z języka angielskiego uzyskali:
Justyna Zawada z kl. 3e i Grzegorz Bryś z kl. 3b
Wszystkim serdecznie i gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nasza Trójwieœ
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VIII Gminny Konkurs Matematyczny
Dnia 3 czerwca 2013r. odbył się Gminny Konkurs
Matematyczny zorganizowany przez naszych nauczycieli matematyki. Celem konkursu jest rozwijanie wśród
młodzieży zainteresowania matematyką, wdrażanie jej do
zespołowej i samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy
z matematyki, jak również promowanie na terenie gminy
najlepszych uczniów tego przedmiotu. Dzięki tej inicjatywie
możliwa jest też wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami matematyki szkół podstawowych i gimnazjum. Do
rywalizacji mogły przystąpić trzyosobowe drużyny wszystkich szkół podstawowych naszej gminy.

III miejsce uczniowie z SP 1 im. ks. Józefa Londzina
w Istebnej: Magdalena Kobielusz, Bartłomiej Biernacki, Jakub Haratyk; opiekun p. Elżbieta Goryczka.
I miejsce w indywidualnej części konkursu zdobył Dominik Kukuczka.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.
W trakcie przerwy uczniowie mogli poczęstować się ciastami upieczonymi przez rodziców naszych uczniów, zaś
przed ogłoszeniem wyników, przyszli gimnazjaliści mieli czas
na posilenie się obiadem oraz zwiedzenie szkoły.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich
podopiecznych. Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie za rok.
Organizatorzy konkursu

Gminny Konkurs Wiedzy
o Krajach Anglojęzycznych

Konkurs składał się z dwóch części:
- w pierwszej każdy uczeń rozwiązywał test jednokrotnego wyboru,
- w drugiej drużyny wspólnie rozwiązywały zadania w
określonym czasie. Test indywidualny obejmował materiał
szkoły podstawowej, natomiast drużyny rozwiązywały w formie zabawy zadania: krzyżówki, rebusy, wykreślanka, sudoku, łamigłówki, tangram i malowanie liczbami.
I miejsce zajęli uczniowie z SP 2 im. Marii Konopnickiej
w Koniakowie: Dominik Kukuczka, Piotr Sikora, Paulina Białożyt; opiekun p. Monika Kukuczka;
II miejsce uczniowie z SP 1 im. ks. Jana Twardowskiego
w Jaworzynce: Natalia Izba, Kinga Patyk, Kamila Gruszka;
opiekun p. Dorota Kukuczka;
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24 maja odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych. W konkursie wzięło udział dziesięć trzyosobowych drużyn przygotowanych przez panie: Ewę Buzek, Celinę Zawadę, Zuzannę Ptak, Annę Zeman oraz pana
Łukasza Calika.
Pierwszym zadaniem, z jakim zmierzyli się uczestnicy, był
test obejmujący historię, geografię oraz kulturę krajów anglojęzycznych.
W kolejnej części, przy pomocy prezentacji multimedialnej, uczniowie omawiali święta obchodzone w poszczególnych krajach.
Ostatnim punktem konkursu było zaśpiewanie piosenki
w języku angielskim.
Z zadaniami najlepiej poradziła sobie drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Koniakowie, w składzie Wiktoria Legierska, Monika Urbaczka, Mateusz Kukuczka, prowadzona przez panią Zuzannę Ptak.
Drugie miejsce również przypadło w udziale podopiecznym pani Zuzanny, a byli to Patrycja Kukuczka, Bogusia
Musiał, Marek Legierski.
Na trzecim miejscu uplasowały się uczennice ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, Kamila Gruszka, Kinga
Ptak, Agnieszka Juroszek, przygotowane przez panią Annę
Zeman.
Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, drużyny, które zajęły kolejne miejsca miały tylko o kilka punktów
mniej niż zwycięzcy.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami
mogliśmy posłuchać zespołu muzycznego z klasy 3E w składzie: Karina Wojnar, Tomasz Idziniak oraz Michał Stańko.
Uczestnicy konkursu mogli również posilić się pysznymi
ciastami upieczonymi przez rodziców naszych uczniów.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez
panie: Katarzynę Leżańską-Czulak, Agnieszkę Kierczak, Ewelinę Jachacy oraz Teresę Przybyłę.
Organizatorki dziękują pani Beacie Kawulok za udostępnienie sprzętu muzycznego oraz pracę w jury.
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Ilość nadesłanych prac bardzo pozytywnie zaskoczyła
organizatorów. Prace były bardzo różnorodne i ciekawe, toteż
wyłonienie laureatów nie było łatwym zadaniem. Spośród
prawie 50 prac wybranych zostało 25, które w szczególny
sposób zwróciły uwagę jurorów. Prace ocenione zostały w 4
kategoriach odpowiednio do wieku:
1. Praca literacka;
2. Praca plastyczna;
3. Prezentacja multimedialna;
4. Album.
Laureatami konkursu zostali: Kinga Nokielska, Miłosz
Suszka, Klaudia Łacek , Iga Waszut, Łukasz Juroszek, Agnieszka
Jachacy, Lucyna Kąkol, Ewelina Hulboj i Samuel Rabin.
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Święcenie Biskupa
„Kolonia Iława”

W osadzie eskiW dniach
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został
diecezji Churchill-Baied’Hudson, największej w Kanadzie pod względem powierzchni. 49-letni
duchowny niebawem odwiedzi swą rodziną miejscowość.

„Chrząszcze” i „Jawor”, co widać na zdjęciach z imprezy. Ponieważ pogoda dopisywała, często plażowali nad Olzą przy
boisku na Zaolziu, gdzie korzystali także z siłowni.
W drugim tygodniu ich pobytu odbyły się 2 wycieczki
autokarowe: „Pętlą beskidzką”, zwiedzili m.in. Szczyrk, Żywiec, wjeżdżali wyciągiem na skocznie w Malince i do Parku
Niespodzianek w Ochabach. Zwiedzili również Jaworzynkę:
muzeum na grapie oraz Trójstyk. Uczestniczyli w warsztatach
zorganizowanych przez OPP w Koniakowie, na których uczyli
się regionalnych przyśpiewek, tańców, „heklowania”, koronek, techniki bibułkarstwa i „decoupage”. Było przy tym sporo zabawy i uciechy. Ale wszyscy pracownicy OPP chwalili ich
postępy, które podobały się zwłaszcza pani Urszuli Gruszce.
W czasie trwania kolonii odbyło się kilka konkursów,
w których chętnie brali udział, m.in. konkurs piosenki, plastyczny, literacki, „Mam talent”, a nawet wybory Miss i Mistera
kolonii. W każdym konkursie były nagrody lub pamiątki, co
mobilizowało kolonistów. Wyłoniono też najlepszych sportowców i najlepszą drużynę siatkarską.
Kilkakrotnie korzystali z basenu w kompleksie Zagroń
oraz grilla przy OSP Zaolzie. Wieczorami często mieli organizowane dyskoteki, zajęcia świetlicowe lub konkursy, choć
najchętniej spędzali czas na sali gimnastycznej grając w siatkówkę. Polubili nawet długie spacery, choć podejście pod
szkołę na Zaolziu dawało im się we znaki. Chwalili bardzo
kuchnię naszej szkolnej kucharki, pani Józi i myślę, że nie zapomną smaku pączków i drożdżówek pieczonych specjalnie
dla nich.
Dziękuję p. Cz. Polok za usługi przewozowe, pracownikom OPP w Koniakowie za zorganizowane warsztaty, pracownikom GOK-u i pani Kasi Ruckiej z muzeum „Na Grapie”.
Kierownik kolonii, Danuta Szmigielska

Akcja wakacyjna „Spacer po linie”
Tradycją wakacyjną stała się akcja dla dzieci organizowana przez Stowarzyszenie VIDES, która jak co roku
odbywa się w jednym z wakacyjnych tygodni. Tym razem
animatorzy i wolontariusze wybrali pierwszy tydzień wakacji, rozpoczynając zajęcia w każdej miejscowości 30 czerwca,
a kończąc wspólnym świętowaniem „Pod Skocznią” w piątek
5 lipca. W spotkaniach wzięło udział ok. 180 dzieci.
Tematem tegorocznej akcji był „Spacer po linie” – wspólne wędrowanie z św. Janem Bosko oraz Michałem Magone,
jego wychowankiem. Dzieci przy pomocy przedstawień teatralnych wykonanych przez animatorów oraz słuchowisk
poznawali życie Michała Magone i jego przygodę z księdzem
Bosko, która rozpoczęła się od niezwykłego spotkania na
dworcu w Carmagnola w pobliżu Turynu. Dzięki historii Michała dzieci przekonały się, że nawet największy łobuz i chuligan ma szansę stać się dobrym, szlachetnym i pobożnym
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człowiekiem. Musi jedynie chcieć i spotkać
na swej drodze ludzi, którzy mu w tym pomogą. Akcja wakacyjna to przede wszystkim
warsztaty tematyczne dla dzieci, które rozwijają ich zainteresowania oraz talenty. Dzieci
uczestniczyły w warsztatach sportowych,
plastycznych, teatralnych, muzycznych i krajoznawczych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w warsztatach, które przygotowali animatorzy.
Jeden dzień tygodniowych zajęć poświęcony jest na wycieczkę. Tym razem grupa 150
dzieci udała się do Skoczowa, gdzie zwiedzała Kaplicówkę, rynek oraz udała się na basen,
który sprawił dzieciom wiele radości.
Zwieńczeniem pracy i spotkań było uroczyste zakończenie akcji wakacyjnej w amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej, gdzie
spotkały się dzieci z trzech miejscowości
(Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa) wraz ze
swoimi rodzicami, dziadkami i znajomymi.
Spotkanie to rozpoczęło się krótką modlitwą.
Wśród zaproszonych gości pojawili się pan
Henryk Gazurek – zastępca Wójta Gminy oraz
pani Aneta Legierska – zastępca Dyrektora
GOK, którzy wyrazili ciepłe słowa dla dzieci
i animatorów. W dalszej części w roli głównej występowały dzieci. Warsztaty muzyczne z każdej miejscowości śpiewały piosenki,
warsztat sportowy z Koniakowa zatańczył,
warsztat krajoznawczy z Istebnej zaprezentował przewodniki, które zrobiły dzieci,
a warsztaty teatralne zaprezentowały przedstawienie o życiu Michała Magone. Na dzieci
czekał także poczęstunek ufundowany przez
Piekarnię z Koniakowa oraz firmę Mokate
z Ustronia.
W tegoroczną akcję wakacyjną zaangażowały się także miejscowe Siostry Służebniczki: s. Anuncjata, s. Inwiolata i s. Zygmunta.
Siostry pracowały na równi z animatorami,
służąc swą pomocą i doświadczeniem w pracy z dziećmi.
Serdeczne podziękowania należą się
również:
Pani Wójt Danucie Rabin
Pani Dyrektor SP1 w Jaworzynce Grażynie Przybyła i Pani Marioli Stańko
Panu Dyrektorowi Gimnazjum w Istebnej
Bogdanowi Ligockiemu
Panu Dyrektorowi SP 1 w Koniakowie
Andrzejowi Ryłko
Pani Barbarze Kulik
Panu Piotrowi Buremu
Panom Zbigniewowi i Markowi Kawulok
z Piekarni „Koniaków”
Firmie Mokate z Ustronia.
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Dziękujemy tym wszystkim osobom, które wspierały działania Stowarzyszenia, a tym samym przyczyniły się do czynienia dobra dla tych najmłodszych. Bóg zapłać.
Stowarzyszenie VIDES nadal będzie prowadziło swoją działalność dla
dzieci na terenie Gminy Istebna, dlatego też zapraszamy na nasze kolejne
spotkania i akcje.
A najbliższym wydarzeniem organizowanym przez nasze Stowarzyszenie jest Rodzinny Rajd na Tyniok, który odbędzie się 8 września. Zachęcamy
serdecznie do udziału
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wspomóc Stowarzyszenie zapraszamy do kontaktu przez e-mail: karina.istebna@gmail.
com lub na naszą stronę internetową: www.vides.pl
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Animatorzy
i Wolontariusze VIDES
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Ocalmy od zapomnienia
W 1953 roku dwudziestoletni Tadeusz Maciejczyk
pojawił się w Istebnej. Młody, ambitny pedagog miał
w tamtejszej podstawówce uczyć języka polskiego, matematyki, rysunków, zajęć praktycznych i wf-u. Jego entuzjazm opadł, kiedy zajrzał do szkolnego magazynku …

Kolejki do nart
W kącie stały cztery pary nart bukowych tzw. „śladówek”,
a obok leżała jedna piłka. Za to porządna, skórzana. – Wtedy to
było coś. Szanowaliśmy ją strasznie – mówi Tadeusz Maciejczyk.
Problemem był za to plac, gdzie można byłoby tę skórkę kopać.
O boisku nikt wówczas w Istebnej nawet nie marzył. Nauczyciel zabierał więc uczniów na kawałek jako tako równego pola
i tam rozgrywał mecze. Jednak najgorzej było zimą. Maciejczyk,
wiedząc, że górale rodzą się niemal z nartami na nogach, chciał
uczyć ich biegów i skoków. Jednak mocno doskwierał brak sprzętu. – Te spartańskie warunki nie zraziły mnie jednak do pracy. Wręcz
przeciwnie, jeszcze bardziej zdopingowały do działania. Rok później
moi uczniowie zameldowali się w czołówce igrzysk młodzieży szkol-

nej. Doskonale to pamiętam, bo przez kilka nocy
do 2.00 nad ranem sam smarowałem dzieciom
narty - wspomina. W nagrodę za dobre wyniki,
kuratorium zakupiło szkole kilka par nowych nart
wraz z butami. Tyle, że były one za … ciasne dla
większości zawodników. Nie zniechęciło to jednak młodzieży.
- W sklepach stało się wówczas za mięsem, a u mnie kolejki ustawiały się do … nart. Uczniowie jeździli i biegali po kilka minut, po czym
buty zakładał następny. I tak w kółko. Sprzętu było bowiem za mało,
a chętnych aż nadto – wspomina z uśmiechem Maciejczyk.
Tak właśnie odradzało się powojenne narciarstwo w Istebnej
i okolicy.
Bo dzisiaj beskidzka Trójwieś to prężnie rozwijający się
ośrodek sportów zimowych. Tamtejsi młodzi biegacze narciarscy regularnie meldują się w krajowej czołówce, sięgając po
medale mistrzostw Polski. Ilekroć Tadeusz Maciejczyk słyszy
o sukcesach narciarzy spod Złotego Gronia i Ochodzitej, rozpiera go duma. Bo to przecież kontynuacja tego, co on zaczął,
a wśród pracujących tak udanie z młodzieżą trenerów, są jego
wychowankowie.
Tadeusz Maciejczyk urodził się w Ustroniu. – Byłem dzieckiem,
kiedy wybuchła II wojna światowa. Ale dużo pamiętam z tamtego okresu – chociażby jeńców rosyjskich, którzy codziennie w kolumnach maszerowali do pracy w miejscowej kuźni – wspomina
dzieciństwo. Szkołę średnią – liceum pedagogiczne - ukończył
w Cieszynie. - Zaraz po maturze skierowano mnie do pracy w Istebnej. Po roku upomniało się o mnie wojsko, na dwa lata opuściłem
szkołę - opowiada nauczyciel.
Służbę pełnił m.in. w jednostce w Rembertowie pod Warszawą. Był pisarzem w wydziale sportowym, księgując przybywający
dla wojska sprzęt. – Było tego masa, przyjeżdżało to do nas wręcz
wagonami … Nanosiłem to wszystko na kartoteki, dzieląc swój gabinet z samym majorem. Roczny pobyt pod Warszawą wspominam
dobrze. Dwa razy w tygodniu grywaliśmy w siatkówkę, dość często
otrzymywaliśmy przepustki. Będąc na jednej z nich, jako widz uczestniczyłem w pogrzebie prezydenta Bieruta, a parę miesięcy później
w słynnym wiecu Wiesława Gomułki – opowiada Maciejczyk. Co
ciekawe, będąc żołnierzem, śpiewał w wojskowym chórze. - E, żaden ze mnie talent wokalny. Było nas tam ze 100 chłopów, więc mój
głos zanikał w tłumie …
W 1956 roku Tadeusz Maciejczyk wrócił do "cywila". Ponownie pojawił się w Istebnej. Powrócił do szkolenia dzieci i młodzieży. Zajął się również modelarstwem rakietowym. - Jako dziecko
uczęszczałem do modelarni w rodzinnym Ustroniu. Pamiętam, że
czasami zaglądał do nas sam Jan Holewa, słynny as lotnictwa II wojny światowej, pilot dywizjonu 300 RAF-u. - opowiada Maciejczyk
- A kiedy byłem już nauczycielem w Istebnej, kierownik szkoły Franciszek Sikora, wysłał mnie do Pałacu Młodzieży w Katowicach na kurs
zajęć pozaszkolnych. Los chciał, że akurat trafiłem na bliskie mi już
warsztaty modelarstwa rakietowego.

Kosmos w Istebnej

Jedno z nielicznych zdjęć skoczni w Istebnej
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W grudniu 2012 roku minęło pół wieku, kiedy uczeń istebniańskiej szkoły, Jan Hubka, wystrzelił pierwszą w Trójwsi rakietę. - Na zajęciach technicznych oraz pozalekcyjnych budowaliśmy
modele rakiet i konstruowaliśmy silniki do tychże modeli. Robione
one były na pokazy i zawody. Uczniowie startowali w barwach Ligi
Obrony Kraju i Aeroklubu z Bielska-Białej. W sumie na szczeblu krajowym zdobyli aż 20 medali. Bardzo wartościowy wynik, bo 7. miejsce,
z Mistrzostw Europy juniorów, przywiózł Józef Gorzołka - opowiada
Maciejczyk. Do wykonywania rakiet wykorzystywano m.in. sztyl
od miotły, papier, bristol, klej własnej produkcji, a nawet ... łuski. –
Kiedyś na strychu szkoły znalazłem kuferek pełen łusek z dubeltówki.
Ta użyta część naboju idealnie pasowała jako silniczek - dopowiada
Maciejczyk. Silniczek napędzany był paliwem domowej roboty -
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tj. mieszanką saletry, siarki i cukru. Model leciał około 5-6 sekund,
po czym rozwijał się spadochron i rakieta bezpiecznie opadała na
ziemię.
Dumą modelarzy z Istebnej była ponad dwumetrowa rakieta meteorologiczna zbudowana w skali 1:2. - Parę lat temu, kiedy
miałem okazję zwiedzać swoją dawną szkołę, model wisiał w jednej
z sal jako element ozdobny – mówi nasz bohater.
W 1981 roku sekcja modelarstwa rakietowego została rozwiązana. Zabrakło pomieszczenia na modelarnię. Ale tradycje nie
zaginęły. Kontynuuję je Tomasz i Antoni Karchowie, syn i ojciec,
mieszkańcy Istebnej, wielokrotni medaliści imprez najwyższej
rangi.

Co kryją karty kroniki
Zacięcie pisarskie i pedantyczna dokładność, której Maciejczyk nauczył się w wojsku, nie poszła w las. Dzięki temu historyk, który kiedyś zapragnie pisać monografię sportu w Istebnej,
będzie bardzo rad. Bo Tadeusz Maciejczyk od samego początku swojej pracy prowadził kronikę. Po 50 latach urosła ona do
wielotomowego albumu. Są w niej wycinki, notatki, zdjęcia
oraz nazwiska. A właściwie setki nazwisk tych, którzy przez pół
wieku przewinęli się przez szkołę i Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna. Wielu z nich pojawiało się na listach zwycięzców
młodzieżowych spartakiad i szkolnych igrzysk. Są tam obecni
również medaliści krajowych i światowych imprez sportowych.
Wychowankowie klubu startowali na mistrzostwach świata, Europy oraz Igrzyskach Olimpijskich. Nie wszystkich sportowego
abecadła uczył Tadeusz Maciejczyk. – Wspaniałe wyniki klubu to
owoc pracy kilku trenerów i nauczycieli - Władysława Szynki, Jarosława Hulawego i mojej żony Wandy, z domu Błażowskiej. A na
treningach i zawodach współpracowaliśmy także z drugą szkołą
podstawową z Istebnej - nr 2 - położoną na Zaolziu. Wielkimi pasjonatami sportu byli tamtejsi wuefiści - Karol Saltariusz, Henryk
Gazurek i Józef Broda. Ten ostatni to dzisiaj słynny folklorysta, muzyk i instrumentalista – tłumaczy Maciejczyk.
Najsłynniejsi w historii sportowcy MKS-u „Istebna” to: Bernadeta Bocek-Piotrowska (jej talent wyłapał Józef Broda, trzykrotna olimpijka, w latach 90. czołowa biegaczka narciarska świata),
Agata Suszka (wychowanka Władysława Szynki, 8-krotna mistrzyni Polski w biathlonie, trzykrotna medalistka Uniwersjad),
Ryszard Łabaj (wychowanek Tadeusza i Wandy Maciejczyk,
mistrz Polski juniorów i seniorów w biegach narciarskich, brązowy medalista MŚ juniorów), Liliana Podżorska (wychowanka
Tadeusza i Wandy Maciejczyk) biegaczka narciarska, uczestniczka MŚ w 1995 roku), Henryk Gazurek (wychowanek Tadeusza i
Wandy Maciejczyk, biegacz narciarski, ostatni z Polaków, który
wygrał Bieg Piastów), Andrzej Michałek (wychowanek Henryka Gazurka, biegacz narciarski, ma na koncie wiele tytułów MP
juniorów i wicemistrzostwo Polski seniorów, były serwismen Justyny Kowalczyk), Anna Kohut (wychowanka Henryka Gazurka,
wiele juniorskich tytułów MP, 3-krotna uczestniczka MŚ juniorów
w narciarstwie biegowym), Monika Legierska (wychowanka Jarosława Hulawego, ma dorobku medale juniorskich MP, dwukrotnie brała udział w MŚ juniorów), Stanisław Żyrek (wychowanek
Jarosława Hulawego, dwukrotny uczestnik MŚ juniorów) oraz
Mariusz Zawada (wychowanek Jarosława Hulawego, wielokrotne MP juniorów i seniorów).
Jednak, co ciekawe, być może najbardziej perspektywicznym sportowcem z Istebnej był pewien świetnie rokujący ….
lekkoatleta. - Kiedyś wieczorem odbieram telefon. Po drugiej stronie słuchawki sam Janusz Sidło. Przedstawia się i mówi, że mój
podopieczny z klubu szkolnego, Ryszard Grundszok, regularnie
rzuca ponad 50 metrów. Dodał, że przewiduje mu wielką karierę
sportową. Niestety, skończyło się na zmarnowanym talencie –
opowiada Maciejczyk.
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Budowa skoczni narciarskiej
i toru saneczkowego
Talent sportowca talentem, ale żeby go rozwijać, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura oraz obiekty. Świadom tego
Maciejczyk skrzyknął pewnego razu uczniów, rodziców oraz lokalnych społeczników. Było to w 1966 roku. Przedstawił śmiałe
plany: zbudujemy w Istebnej skocznie oraz tor saneczkowy. Wielu pukało się w czoło, byli i
tacy, co rzucali „kłody pod
nogi” …
Pomysł szybko przeszedł
jednak w fazę realizacji. W
ciągu kilku miesięcy - pod
Dzielcem - powstała skocznia narciarska K-19. Wieża startowa i rozbieg były
drewniane, a zeskok naturalny. Najlepsi lądowali na 24,
25 metrze. Parę lat później
powstał tor saneczkowy. Do
jego budowy zainspirowała
Maciejczyka żona Wanda. –
Jako juniorka odnosiła duże
sukcesy w saneczkarstwie.
Startowała w barwach klubu
z rodzinnej Krynicy, zdobywa- Saneczkarstwo cieszyło się kiedyś
jąc m.in. tytuł wicemistrzyni wielką popularnością w Istebnej
kraju – tłumaczy. I wspomina
przebieg budowy toru: Ręcznie uformowaliśmy koryto, na wirażach
ustawiliśmy sztuczne bandy, aby zawodnik nie wypadł podczas ślizgu. Wzdłuż toru pociągnęliśmy oświetlenie elektryczne – równo 40
lamp. Wykonaliśmy też 3 studzienki do polewania toru - relacjonuje
z dumą Maciejczyk. Efekt był imponujący - tor liczył 370 metrów
długości, a różnica wzniesień prawie 39 metrów. Na pędzących
zawodników, którzy na mecie osiągali prędkość dochodzącą do
75 km na godzinę - czekało 11 zakrętów.
Inne zasługi Maciejczyka dla szkoły i lokalnego
środowiska to m.in. budowa boisk do siatkówki, piłki
nożnej i ręcznej, koszykówki, a także skoczni w dal
i wzwyż oraz piaskownicy
i bieżni lekkoatletycznej.
Tadeusz i Wanda Maciejczyk od dziesięciu lat są
już na emeryturze. Mieszkają w cichym zakątku
Ustronia, z dala od gwaru
turystycznych deptaków,
za to z cudnymi widokami
na pasmo Równicy. Często wracają wspomnieniami do lat spędzonych
Dziś po torze saneczkowym zostało
nad Olzą. - Wtedy prawie
niewiele
wszystko robiło się społecznie, ba, człowiek często nawet dokładał ze swoich pensji, kiedy była
taka potrzeba. Ale nie narzekał, bo działał dla idei. Niczym siłaczka
z lektury Żeromskiego – kończy Maciejczyk.
Błażej Kupski
Autor jest historykiem, dziennikarzem, pilotem wycieczek.
Mieszka w Pyskowicach koło Gliwic. Od lat pasjonuje się historią
i folklorem Trójwsi Beskidzkiej. Publikuje teksty m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Beskidach”.
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Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI” Nr 7 lipiec-sierpień 1993
O tym pisaliśmy 20 lat temu...
30-lecie Klubu Literackiego
im. Jana Probosza w Istebnej
W dniu 6 czerwca br. (1993 – przyp. P.M.) w Istebnej
na Dzielcu odbyła się impreza poświęcona tej rocznicy
a wzięło w tym spotkaniu ponad 100 osób łącznie z młodzieżą.
O genezie i historii tego Klubu mówił K. Szmek, zaś o
16-stu członkach tego Klubu zmarłych w czasie owego
30-lecia wygłosiła prelekcję mgr Małgorzata Kiereś z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Z ramienia Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej - TMR i Klubu Literackiego
„NADOLZIE” przemawiali, mgr Aleksander Modes, Józefa
Sarama-Wojnar, Kazimierz Węgrzyn, Anna Kawulok z Gumien, Władysław Oszelda, ponadto miejscowi: Anna Bury,
Anna Kobielusz, Paweł Polok oraz Józef Wróbel spod Wadowic.
Rewelacją był występ recytatorski młodzieży ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Istebnej artystycznie przygotowany
przez nauczycielkę Krystynę Kożdoń. Całą imprezę uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Mały Koniaków” pod kierownictwem p. Elżbiety Legierskiej przy współudziale orkiestry
ludowej Zbyszka Wałacha, zaś młodzież na zakończenie
swego programu porwała starszych do tańca.
Inną rewelacją był wstęp gościa z Austrii Rudiego
Lughofera, który śpiewał i wspaniale grał na alpejskich
gajdach. Prócz zbiorowych śpiewów solo śpiewała również Monika Wałach i Paweł Polok z Jaworzynki. Wspólny
posiłek przygotowała kol. Jadwiga Gazurek. Miejscowe
władze Gminy Istebna reprezentowała Pani Wójt Danuta
Rabin. Cała impreza trwała ponad 6 godzin.

Wspomnienie na 30-lecie
Klubu Literackiego w Istebnej
Dnia 30 maja 1963 r. na zaproszenie inż. Karola Szmeka zebrali się w salce „U Ujca” „pisarze bezkidzkich groni”,
byli to: Michał Juroszek, Franciszek Sikora, Legierski Franciszek, Franciszek Kukuczka, Jan Bury, Władysław Mucha,
Anna Urbaczka, Lidia Gruca, Paweł Rucki, Jerzy Gorzołka,
Zuzanna Gorzołka, Zuzanna Gembołyś, Anna Kobielusz,
Antoni Juroszek i Jan Kukuczka. Większość z nich już miała
za sobą bogatą twórczość. Inni próbowali, ale niestety nie
spisywali swoich wierszy czy gawęd.
Na spotkanie przybył też przedstawiciel Związku Literatów Polskich Bolesław Lubosz z Katowic, dyrektor Muzeum w Cieszynie Ludwik Brożek, Władysław Oszelda oraz
redaktor naczelny Głosu Ziemi Cieszyńskiej Polaczek.
Zasadniczym celem spotkania było założenie Klubu
Literackiego i by nasze piękne śpiewy, obrzędy kontynuować i zapisywać, by ta spuścizna po naszych przodkach
i obecny dorobek nie poszło w zapomnienie.
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Powołanie Klubu Literackiego w Istebnej winno wpłynąć na zakładanie podobnych w innych rejonach naszego powiatu. Inż. Karol Szmek zamiłowany folklorysta zarządził, by zebrania odbywały się co miesiąc w czwartki
tzw. istebniańskie czwartki w Klubie Leśnika w Istebnej.
I tak się zaczęło. Nie wszyscy członkowie przychodzili na
zebrania, ale dołączyli się jak inni jak A. Kajzar, Jan Sikora,
Helena Baraniok, Antoni Kretek, Kier. Klubu Leśnika Helena Bury bardzo pięknie przygotowała te spotkania.
Pierwszy wieczór był poświęcony twórczości śp. ks.
Emanuela Grima, poety. Były wygłaszane jego własne
wiersze a każdy z członków mógł wygłosić swój własny.
To mobilizowało do napisania własnego wiersza. Po tym
był wieczór poezji i gawęd też udany. Następnie wieczór
poświęcony naszym pomordowanym i zmarłym nauczycielom jak Paweł Zowada, Paweł Gazurek, Ferdynand Kobarski, Jan Gazurek i inni. W następnej kolejności wieczór
poświęcono kier. Rudolfowi Szostkowskiemu znakomitemu gawędziarzowi i folkloryście. Zjechali się nauczyciele koledzy, były przemówienia, wiersze. Piękny wiersz
wygłosiła mała Ola Urbaczka napisany przez jej matkę.
Potem rocznice pomordowanych na naszym cmentarzu.
Tu znów były piękne wiersze: Probosza, Kretka, Anny Kobielusz, Anny Bury i inne - już nie pamiętam. Czasem zebranym towarzyszył występ Dziecięcego Zespołu „Młoda
Góra” (piosenki, tańce i stosowne wiersze). To jest skrót
działalności - telegraficzny do r. 1980.
Zapomniałam dodać, że 2.VIII.1981. było piękne
spotkanie z ks. Janem Burym, uczniem tut. Szkoły, który
obecnie jest w Japonii. Wtenczas był na urlopie. Był też
obecny nacz. gminy Stanisław Probosz. Zebranie zagaił inż. Karol Szmek. Potem ks. Bury opowiadał dzieciom
o zwyczajach w Japonii. Piękne wiersze na tę uroczystość
napisali: Franciszek Baron, Zuzanna Marekwica, Bocek Józef, Anna Bury, Anna Kobielusz, Zuzanna Kawulok i parę
dzieci szkolnych. Wystąpił też Dziecięcy Zespół „Młoda
Góra” tańcząc i śpiewając. Do śpiewu dołączył się sam ks.
Bury, bo będąc uczniem tutejszej szkoły też należał do
tego zespołu. Mam to nawet nagrane na taśmie.
Uważam, że takie spotkanie było bardzo potrzebne.
Było to jakby współzawodnictwo na pisanie wierszy.
Ostatnio w 1983 r. przygotowywaliśmy wieczór poświęcony twórczości śp. kier. Szkoły Franciszka Sikory.
Zaproszeni byli nauczyciele-koledzy, przedstawiciele
Oświaty. Wszystko było przygotowane na koniec maja.
Niestety 26 maja nagle się rozchorowałam (wylew) i nie
mogłam uczestniczyć. Byłam w szpitalu, myślami z nimi.
Od tego czasu nie mogłam uczestniczyć nigdzie. Drugą
część dopiszą obecni członkowie Klubu.
Zuzanna Gembołyś
Wyboru materiałów dokonał Piotr Majeranowski
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lub telefonicznie pod nr. 33 855 61 58.
Za wszelkie informacje i korekty z góry dziękujemy!

Oprac. O. Szotkowska

Tournee
Zespołu
Trzy kraje
w trzy „Istebna”
tygodnie
Prawdziwie
wakacyjne
tournee
za sobą Zespół Re– intensywny czasma
wakacji
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„Istebna” mogła
zwiedzić też okoliczne miasta, takie jak Palmanova, Aquileia,
Udine czy Venzone.
Prosto z Włoch zespół pojechał do Chorwacji, po drodze zwiedzając jeszcze urokliwy Piran na Słowenii, aby od
drugiego lipca wziąć udział w największym festiwalu chor-
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wackim w mieście Poreć na półwyspie Istria. Międzynarodowy festiwal „Zlatna Sopela” odbywał się po raz 13. i jest on
oczkiem w głowie chorwackiego CIOFF-u. Koncerty odbywały się na największym placu w tym mieście. „Istebna”, jako jedyna grupa miała też okazję wystąpić w miejscowości Punat
na wyspie Krk. Organizatorzy zadbali, aby zaprezentować
zespołom z jak najlepszej strony swoje miasto, m.in. poprzez wycieczki z
przewodnikiem. Czas wolny mogliśmy
spędzać w hotelowym basenie lub na
kąpielach w Morzu Adriatyckim, gdyż
plaża znajdowała się 100 m od miejsca
zakwaterowania.
Po zakończeniu festiwalu udaliśmy
się jeszcze 500 km dalej na południe
do miasta Split, gdzie zaprosił nas tamtejszy zespół KUDZ Filip Devic, przy
współudziale Zbigniewa Legierskiego
z firmy „Multipak”, który współorganizował nasz pobyt w tym mieście i
pilnował, aby „Istebna” mogła jak najlepiej się zaprezentować, a także by
niczego zespołowi nie brakowało. Na
trasie mogliśmy podziwiać m.in. słyn-
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szawa, a także bezpośrednio na stronie internetowej www.
radiownet.pl

W afrykańskich klimatach
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8 Tlemcen,
razy, do tego
udział
nicy z Marokiem, a dzierżące w roku minionym tytuł światow korowodach ulicami miast, a także w spotkaniach z lokalwej stolicy kultury islamskiej. Tam mieszkaliśmy w hotelu, zaś
nymi władzami. Mimo doskwierających upałów, które o tej
na koncerty jeździliśmy do odległego o ponad 100 km miaporze roku są na porządku dziennym w tej części kontynensta Sidi Bel Abbes, czy jeszcze dalej położonego miasta Saida.
tu, zwłaszcza ubrani w brucliki i nogawice, wyjazd możemy
zaliczyć do bardzo udanych. Podczas całego pobytu spotykaliśmy mnóstwo Polaków, zarówno odpoczywających
na
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południu Europy jak i mieszkających tam na stałe, którzy
z całego serca gratulowali nam pięknych koncertów oraz
czuli dumę z bycia Polakami, gdy „Istebna” prezentowała się
na scenie.
Wyjazd został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu
Gminy Istebna w ramach projektu „Zadanie publiczne z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – prowadzenie Zespołu Regionalnego „Istebna”.
Więcej zdjęć z wyjazdu na profilu zespołu na facebooku:
www.facebook.com/Istebna
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Chorwacki piknik z Europą
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach uroczystych
obchodów wejścia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
1 lipca 2013 roku. Była to całodniowa impreza plenerowa, dla
mieszkańców Warszawy, w ramach której organizatorzy przygotowali liczne koncerty, pokazy filmów, wystawy, pokaz mody, prezentacje książek, degustacje win i potraw chorwackich oraz atrakcje dla
dzieci. Imprezę poprowadzili Red i DJ Phatphillie.
Piknik to wielkie, rodzinne spotkanie miłośników „perły Adriatyku” oraz tych, którzy chcieliby dowiedzieć się o Chorwacji

czegoś więcej. Tego dnia Chorwacja zaprezentowała w Polsce różnorodność swoich regionów oraz bogactwo kultury, pod wielu
względami tak już znanej i bliskiej polskim obywatelom. Tak i na
tej wspaniałej uroczystości nie mogło zabraknąć naszych górali
z Trójwsi. Marynka Legierska, Paulina Waszut, Beniamin Wałach i Janusz Macoszek. Wyruszyli wczesnym rankiem na podbój Warszawy,
aby przygotować stoisko nie tylko z koronkami, ale i z materiałami
promocyjnymi gminy Istebna. Zainteresowanie było ogromne, materiałów promocyjnych zabrakło już popołudniu. A swojski chleb
z prawdziwym domowym masłem i ogórkami przyciągał rzesze
osób do stoiska.
Głównym organizatorem wydarzenia była Ambasada Republiki
Chorwacji w Warszawie, Urząd Dzielnicy Żoliborz oraz Towarzystwo
Polsko-Chorwackie oddział w Warszawie. Natomiast Patronatem
imprezy byli MSZ RP, Sejm RP, Miasto Stołeczne Warszawa, Komisja
Europejska, Komenda Główna Policji, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
J. Macoszek

Wielkie bieganie – Góralski maraton
PL-SK-CZ 2013
Drodzy przyjaciele,
Serdecznie zapraszamy do pierwszej edycji Góralskiego maratonu, który odbędzie się w dniu 15 września 2013
na terenie Trójstyku, na wspólnej granicy z Republiką Słowacką,
Republiką Czeską i Polską.
W ramach Maratonu Góralskiego odbędą się także zawody
dla policjantów oraz Górali całej Europy. Wszelkie informacje
i zapisy elektroniczne na www.goralmarathon.sk
Zapraszamy serdecznie do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Istebna:
- akacjowy plac zabaw, ścieżki spacerowe i laboratorium roślin w Istebnej na Dzielcu,
- plac zabaw przy SP1 Koniaków i SP1 Istebna,
- ścieżki spacerowe i boisko dla siatkówki plażowej przy Amfitetarze „Pod Skocznią”
- OBIEKT SPORTOWY NA ZAOLZIU: salka gimnastyczna,
siłownia, wypożyczalnia kijków nordic walking i sprzętu sportowego (skakanki, piłki, badminton, itp.), boisko, trasy nartorolkowe i biegowe, ścieżka spacerowa „Zaolzie”; obiekt czynny przez
całe wakacje codziennie.
Dodatkowo w każdy wtorek przez całe wakacje w godzinach od 10:00 do 13:00 odbywać się będą na Zaolziu warsztaty edukacyjne, malarskie, sportowe w ramach akcji WESOŁE
LATO; zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!! Sierpień:
Wtorki i czwartki 8:00 – 16:00
Środy i piątki 12:00 – 20:00
Soboty (17.08. i 31.08.) niedziele (11.08. i 25.08.): 14:00 – 28:00
Wszelkie informacje nr tel. +48 33 855 61 58; +48 516 195 614.
Oprac. A. Legierska

REDYK KARPACKI W POLSCE
Idą pasterze Karpat pradawnym szlakiem ludów wołoskich, by przywrócić
pamięć o pięknej historii naszych przodków. Redyk przeszedł Karpaty Rumuńskie od Braszowa po Satu Mare, pasterze gościli na Ukrainie
w Rachowie i Wierchowinie. Teraz rozpoczynają wędrówkę
po Karpatach Polskich. Więcej na www.redykkarpacki.pl/kalendarz imprez
MSZA BACOWSKA - Hala Miziowa - Jeleśnia – Polska
– 15.08.2013
KARPACKI JARMARK PASTERSKI - Ujsoły – Polska –
16.08.2013
ŚWIĘTO PASTERSKIE U ŹRÓDEŁ SOŁY - RAJCZA – POLSKA – 17.08.2013
III Jesień Pasterska - Kamesznica – Polska – 18.08.2013
Jarmark Pasterski – Koniaków – Polska – 24.08.2013
7 września 2013, godz. 16.00 – Święto Folklorystyczne

«Na granicy bez granic»

Spotkanie muzyków i muzykantów
oraz występy zespołów folklorystycznych z całego świata
m.in. Portugalia, Rosja, Indie
Amfiteatr „Pod Skocznią” Istebna
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Matuszny Martyna
kl. IV b
Szkoła Podstawowa w Istebnej

Bolesław Michałek
- ciekawy człowiek z mojej okolicy
Kiedy tylko dowiedziałam się o konkursie i jego temacie zaczęłam zastanawiać się o kim mogłabym napisać... Nagle uświadomiłam sobie, że ktoś taki mieszka
tuż obok mnie- Bolek Michałek. Jest to człowiek, którego
naprawdę warto poznać! Człowiek wielu talentów: potrafi
malować, rzeźbić a także pisać jednocześnie będąc niesamowicie skromnym i sympatycznym.

Urodził się w Istebnej w 1970 r., jego mama jest znaną
i wielokrotnie nagradzaną „heklowaczką”. W szkole podstawowej jako trzynastolatek zaczął uczęszczać na kółko plastyczne prowadzone przez Eugeniusza Białasa.
Na spotkaniu zorganizowanym przez p. Teresę Łupieżowiec poznał znaną malarkę Marię Wardas, od której dostał
nawet zdjęcie z dedykacją, jak mówi to był zalążek zainteresowania sztuką.
Pojawiły się pierwsze sukcesy – nagrody na ogólnopolskich konkursach. Następnym krokiem były lekcje rysunku
u znanego malarza Ludwika Konarzewskiego jednak ze
względu na zły stan zdrowia mistrza nie trwały długo. Później
przyjaźń z Janem Juroszkiem z Koniakowa, który miał niesamowitą umiejętność przekazywania wiedzy i pasji zaowocowała oczarowaniem sztuką rzeźbiarską... Ważnym stało się
spotkanie z Jerzym Pilchem z Ustronia, który tworzy w kamieniu i zadał panu Bolkowi pytanie „czy ty umiałbyś rzeźbić
w kamieniu?”Było to w 2000r i wtedy zaczęła się na poważnie
przygoda z kamieniem.
Pan Bolesław opowiada: „emocje towarzyszące pracy
z kamieniem można porównać do zdobywania gór przez
himalaistów, przez miesiąc trzeba borykać się z bryłą, która niczego nie pokazuje a dopiero ostatnie dni pracy doSierpień 2013
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starczają mnóstwa adrenaliny kiedy nagle wyłania się efekt
końcowy...”
Szkół artystycznych nie ukończył jedynie warsztat własny
i porady kolegów rzeźbiarzy doprowadziły go do dzisiejszych
umiejętności. Usiłował zdawać do znanej szkoły plastycznej
w Zakopanem jednak liczba chętnych była ogromna (130
osób na 30 miejsc) sprawiła, że się nie udało.
Pierwszą rzeźbą była wykonana w korze topoli „Papużka”, która pozostała w archiwach szkoły podstawowej. W tej
chwili pan Michałek rzeźbi głównie w kamieniu: marmurze,
granicie, piaskowcu.
Ważną pracą w dorobku jest rzeźba dzika zamówiona
przez miasto Kielce, symbolizująca legendę powstania miasta, dla której nazwę wymyśliły dzieci z Jaworzynki - „Kiełek”,
stoi przed Pałacem Biskupów na Placu Artystów.
Wizytówką artysty jest rzeźba anioła, których to wykonał
kilkanaście, również w bramie cmentarza w Istebnej stanęły
dwa anioły. Jeden trzyma księgę z uczynkami - kartę życia
a drugi miecz i wagę symbolizuje to nasze życie - uczynki dobre i złe, nagroda lub kara za nie.
Anioł stanie również w głównym wejściu do kościoła,
które obecnie jest w przebudowie. Pan Bolek wyłożył przedsionek pięknymi marmurami, które niosą przesłanie,że do
Boga można przejść tylko przez krzyż- na posadzce tworzy
się krzyż, nad wejściem głównym będzie płaskorzeźba z barankiem i dwa anioły.
Jest autorem przebudowanego Pomnika Pomordowanych w Istebnej Centrum, przez który jak mówi chciał wydobyć z cienia, na światło.
Wykonał wiele różnych rzeźb zarówno dla krajowych jak
i zagranicznych klientów np. zlecenie od władz Ukrainy wykonał ponad tysiąc elementów wystroju pałacu prezydenckiego.
Artysta zapytany , z której rzeźby jest najbardziej dumny
z uśmiechem odpowiedział, że z tej która jest w jego głowie.
Odskocznią od rzeżby w kamieniu czyli ciężkiej fizycznej
pracy jest malarstwo olejne, jednak w niedużych ilościach ze
względu na wyeksploatowane ręce.
Wiele osób na pewno kojarzy Bolesława Michałka z szopką bożonarodzeniową i pomocy w tworzeniu wystroju dla
kościoła np. Boży Grób.
Hobby pana Bolka jest pisarstwo. Napisał wiele wierszy
i opowiastek humorystycznych w gwarze.
Dzieci ze szkoły w Koniakowie-Rastoce wygrywały konkursy z jego wierszem zatytułowanym „Wywiadówka” czyli
co się dzieje w domu po powrocie rodziców z wywiadówki...
„... jedle w gróniach płakały jak tego kozanio poczuwały...
...zogłówek w nogawicy nie przemóg tacikowej palicy...”
W obecnej chwili pisze książkę „Górolsko notura”
Warto wybrać się do jego warsztatu i pooglądać jego
dzieła i widzieć jak się tworzą, jak tak właśnie zrobiłam i przekonałam się, że Bolek Michałek to bardzo miły, uśmiechnięty
człowiek.
Każdy powinien wiedzieć,że mamy w Istebnej takich utalentowanych ludzi! Cieszę się, że mam takiego super sąsiada!
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Gorące TKB
W ramach jubileuszowego 50-tego Tygodnia
Kultury Beskidzkiej w
Istebnej odbył się XIX Festyn Istebniański. W bardzo
gorącej atmosferze, z temperaturą co najmniej 40°C
uroczystego otwarcia dokonał Jan Gazur - Przewodniczący Rady Gminy Istebna. Na deskach amfiteatru
w dniach 27/28 lipca zaprezentowało się osiem zespołów regionalnych.
Barwny korowód rozpoczął świętowanie w sobotę.
Babiogórzanie – Polana Makowska z Makowa Podhalańskiego
w składzie wielopokoleniowym przedstawili „potańcówkym
na sałaszu, kany baba chlado swoigo chłopa”. W pięknych solówkach i pełni werwy wystąpili jako pierwsi. Drugi zatańczył
Zespół Podgorica z Czarnogóry. Zaprezentował folklor wielu
regionów, m.in. tańce związane z rybołóstwem, weselem, w
dwóch rodzajach kostiumów. Podziwiano ich również za prezencję: tancerze wysocy i smukli, o ciemnej karmacji. Najwięcej oklasków zebrał jednak Zespół z Istebnej. Kierownik zespołu Tadeusz Papierzyński, występujący jednocześnie w roli
konferansjera, przygotował program „Na sałaszu”. Zachwycał
łowciorski temat w pięknej scenografii z „kolybóm, kosiorym,
polyniskami, mojym, łobójkami, szkopcami; dymiło się nałokoło i było ciuć beciyni łowieciek”. Młodzież istebniańska pokazała swoje talenty nie tylko wokalne i taneczne ale również
aktorskie. Na koniec wystąpił Zespół z Brazylii. Widownia spodziewała się gorącej samby a miała możliwość zobaczyć tańce pasterzy, kowbojów, tzw. „gauczo” z Ameryki Południowej,
z terenów równiny Pampa. Zespół jednak podobał się bardzo,

mogli zejść ze sceny dopiero po wykonaniu dwóch bisów
z udziałem widowni.
Gościem Festynu był Komitet Koordynacyjny TKB z Bielska-Białej, z Panem Dyrektorem Leszkiem Miłoszewskim, kierownik programową Anną Strojny oraz Panią Dorotą Ząbkowską
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Warszawy.
Istebnej przypadł zaszczyt wręczania honorowych nagród dla
zasłużonych z okazji jubileuszu 50-lecia TKB w osobach: Heleny
Pustówki z Wisły, Izy Pustówki z Wisły, Waldemara Kompały z Jaworzynki oraz Zbyszka Hojnego z Bielska-Białej. Wszystkim nagrodzonym składała również gratulacje Pani Wójt - Danuta Rabin.

Dla najwytrwalszych czekała jeszcze zabawa taneczna
z Zespołem Bayer Max do późnych godzin wieczornych.
Drugi dzień rozpoczął się występem Zespołu z Koniakowa. Zaprezentował on ciekawy program: „Stawiani moja
na pyrsigo maja”. To zwyczaj, kiedy „pachołek w nocy stawio
moja swoji galance a przy tym wsieckim jest potańcówka
i pociynstno”. Wypada się tylko cieszyć, że Zespół Pani Urszuli
Gruszki odtwarza często już zapomniane zwyczaje w trójwsi.
Po Koniakowie wystąpił zespół z Macedonii z Welesu z trzema
blokami tanecznymi: Macedonii egejskiej, Macedonii wschodniej i Piriny – tańcami góralskimi. Byli też goście z Czeskiego
Cieszyna, Zespół OLZA z Kapelą „Lipka” z Jabłonkowa z tańcami mieszczan cieszyńskich, i wałaskimi. Ostatnim zespołem
był Zespół z Serbii „Smederewo”, który porwał do tańca istebniańską widownię w rytm bałkańskich rytmów. Każdy, kto był
uczestnikiem tej folklorystycznej imprezy mógł dalej bawić się
z zespołem dansingowym „Jawor” z Jaworzynki.
W trakcie trwania imprezy zebrani „Pod Skocznią” goście
mogli smakować wyśmienitych przysmaków z grilla oraz
kuchni, które serwowała Pizzeria Werona oraz Zajazd Pecio.
Największą popularnością cieszyły się placki z blachy podawane ze szpyrkami, gulaszem lub śmietaną.
Wszystkich już dziś zapraszamy na przyszłoroczny Jubileuszowy XX Festyn Istebniański !!!
Jako organizatorzy „XIX Festynu Istebniańskiego” pragniemy podziękować sponsorom: Firmie MOKATE z Ustronia, Firmie Małgorzatka z Wisły (Kwiaciarnia Istebna) oraz Studio Day
Spa Rosa z Istebnej 1643 (nad Sklepem Delikatesy w Istebnej)
Elżbieta Legierska-Niewiadomska
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XVII DNI ISTEBNEJ
XVII Dni Istebnej to już cykliczna impreza, której nie
mogłoby zabraknąć w kalendarzu letnich imprez rozrywkowych Trójwsi. W tym roku wyjątkowo piękna pogoda
oraz liczne inne atrakcje zapewniły nam wspaniałą atmosferę oraz przyciągnęły górali i turystów żądnych rozrywki,
muzyki i dobrego jedzenia.

Dominika Legierska - Najpiękniejsza Góralka 2013, Karolina Rucka Miss Publiczności, Wiesława Karch - zeszłoroczna finalistka Wyborów
Miss Podbeskidzia, Martyna Krasowska - zdobywczyni darmowego
kursu Modelingu w agencji Grabowska Models

6 lipca w istebniańskim amfiteatrze Istebna rozpoczęła
dwudniowe obchody swego święta. Od początku nabrano
rozpędu i podniesiono poziom adrenaliny: zwolennicy sportu mogli bowiem wziąć udział w biegu przełajowym „Doliną
Olzy’’. O godz. 18.00 oficjalnie zainaugurowano obchody XVII
Dni Istebnej dźwiękami góralskiej muzyki Kapeli Zwyrtnych.
Kiedy wybrzmiały ostatnie tony skrzypiec pierwszej części
koncertu, przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzców biegu „Doliną Olzy”. Tradycyjnie wręczono także nagrody Rady Gminy
Istebna dla zasłużonych w dziedzinie kultury i sportu.
Wśród osób, które reprezentują Trójwieś na arenie sportowej wyróżnione zostały następujące osoby:
1. Dominika Hulawy z Istebnej
2. Dominika Bury z Istebnej
3. Sebastian Gazurek z Jaworzynki
4. Mateusz Ligocki z Istebnej
5. Patrycjusz Polok z Istebnej
6. Bartłomiej Rucki z Jaworzynki
7. Tomasz Skurzok z Jaworzynki
Wśród tych, którzy udzielają się w dziedzinie kultury
i twórczości ludowej, nagrodzeni zostali:
1. Małgorzata Kiereś z Istebnej
2. Józef Broda z Koniakowa
3. Piotr Majeranowski z Istebnej
4. Jakub Gazurek z Istebnej
Nagrody wręczyli: Przewodniczący Rady Gminy Istebna, Jan
Gazur oraz Zastępca Wójta Gminy Istebna, Henryk Gazurek.
Po uroczystości rozdania nagród odbył się koncert zespołu „Chrząszcze”, których repertuar zabrał nas w muzyczną poSierpień 2013
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dróż po przebojach lat 60-tych. Panowie grający Beatlesów,
Presleya i inne hity roztańczyli publiczność totalnie. Kolejnym
punktem programu był akustyczny koncert zespołu Natural
Mystic, grającego muzykę reggae. Tutaj głównie podskakiwali
młodzi. Jednak, by istebniańskiej tradycji stało się zadość, imprezę zwieńczyła trwająca do późnej nocy zabawa taneczna
z zespołem dancingowym Mr Baby.
Niedziela 7 lipca była drugim dniem istebniańskiego świętowania. Już o 16.00 rozpoczęto wyczekiwane przez wielu
Wybory Najpiękniejszej Góralki 2013. Mogliśmy podziwiać
przepiękne dziewczyny z naszej Gminy, które zaprezentowały
się ubrane w suknie ślubne z salonu Annais, oraz wyszukane
stylizacje, do których wykorzystano odzież z butiku „Trendy”
w Istebnej. Nie mogło także zabraknąć decydującej dla każdej
góralki prezentacji: w kabotku, z włosami splecionymi w warkocz. O fryzury i makijaże zadbały panie z Salonu Urody w Potoczkach w Istebnej z właścicielką Izabelą Kowalczyk na czele.
Kandydatki musiały nie tylko pięknie wyglądać, ale także
zmierzyć się z pytaniami sprawdzającymi znajomość kultury
ludowej a także fantazję i poczucie humoru. „Ile kaps ma kabotek?”, „Jakie tradycyjne prace najlepiej rzeźbią sylwetkę?”,
„Co jest największym atutem góralki?” – to tylko niektóre
z podchwytliwych pytań, z którymi uczestniczki poradziły sobie śpiewająco.
W przerwach między pokazami, kiedy dziewczyny błyskawicznie zmieniały wysokie szpilki na kyrpce, a czteroosobowe
Jury prowadziło burzliwe obrady, na scenie zjawiał się iluzjonista Alkadias, zadziwiając wymyślnymi sztuczkami, które
choć na chwilę odwracały uwagę zebranych od niecierpliwego oczekiwania na finał. W konkursie wzięło udział 10 dziewczyn. W jury zasiedli: Zbigniew Wałach – muzyk i foklorysta,
Katarzyna Kwaśny – Miss Podbeskidzia 2013 i Tegoroczna
Finalistka Miss Polski, Paweł Kubas – pomysłodawca i zeszłoroczny organizator konkursu, Lucyna Ligocka – Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Rolę kontrolującą nad jury
pełniła Adriana Juroszek – Najpiękniejsza Góralka 2012. Każda
z kandydatek otrzymywała punkty za prezencję i usposobienie; sposób wypowiadania się oraz za odpowiedzi na dwa zadane pytania zdobywając następującą ich ilość: Beata Juroszek
z Koniakowa (65), Wiesława Karch z Koniakowa (73), Lidia Jasińska z Istebnej (66), Dominika Legierska z Koniakowa (78), Paulina Legierska z Koniakowa (62), Martyna Krasowska z Koniakowa (69), Kamila Legierska z Koniakowa (76), Karolina Rucka
z Jaworzynki (78), Marlena Białożyt z Koniakowa (76), Urszula
Musur z Istebnej (65).
Po zakończonych obradach ogłoszono werdykt: koronkowa korona wykonana przez Mariolę Wojtas z Koniakowa trafiła
na głowę ciemnowłosej piękności spod Ochodzitej - Domini-
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Wernisaż wystawy
J. Ożgi-Hołdy i Danuty Kopczyńskiej
W czwartek 11 lipca 2013 roku, odbył się wernisaż
prac malarskich Pani Janiny Ożgi Hołdy oraz tkactwa artystycznego Danuty Kopczyńskiej. Miłośnicy sztuki, rodzina i przyjaciele artystek zgromadzili się, by podziwiać nowe
dzieła pań, które zadziwiając niegasnącą weną twórczą, nie
pierwszy już raz prezentują swoje prace w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. W tym roku po raz pierwszy ich twórczość została zaprezentowana na wspólnej wystawie.

ki Legierskiej. Tegoroczna Miss jest studentką dziennikarstwa
i z powodzeniem łączy zalety góralki z medialną osobowością.
Kurs modelingu otrzymała Martyna Krassowska, a nominację
do finału Miss Podbeskidzia 2014 - Wiesława Karch. Obie te
nagrody ufundowała Lucyna Grabowska, właściciel Grabowska Models oraz organizator Miss Podbeskidzia. Podium należało więc w tym roku do dziewczyn z Koniakowa... z jednym
wyjątkiem. Jury postanowiło dodatkowo przyznać tytuł Miss
Publiczności. Została nią Karolina Rucka z Jaworzynki, która
zawojowała publiczność spontanicznością i naturalnością,
udowadniając przy okazji, że młode góralki wciąż potrafią
posługiwać się wspaniałą gwarą. Wszystkie finalistki obdarowano wspaniałymi upominkami: kuponami o wartości 100 zł
od organizatora, voucherami na kolację w Jamie Zbójnickiej
w Koniakowie. Firma Mokate z kolei podarowała expres do
kawy dla Najpiękniejszej Góralki oraz kosze z produktami dla
pozostałych uczestniczek. Najpiękniejsza Góralka otrzymała
także nagrodę w wysokości 1000 zł od organizatora i ubranie
z butiku Trendy.
W kolejnej części programu publiczność zebrana w Amfiteatrze „Pod Skocznią’’ w Istebnej wysłuchała rodzinnej kapeli
multiinstrumentalistów ze Słowacji Trombitasi bratia Stefanikovci. Po emocjach wywołanych wyborami można było wyciszyć się i zasłuchać w dźwięk ludowych instrumentów, przy
nastrojowym świetle zachodzącego słońca. Na zakończenie
wszyscy mogli bawić się do woli przy dźwiękach muzyki zespołu dancingowego „Jawor”, który jak zawsze niezawodnie
uraczył górali wiązanką tanecznych hitów. Do późnej nocy na
parkiecie wirowały tańczące pary.
Tegoroczne Dni Istebnej należały do bardzo udanych. Ta
cykliczna impreza, organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, stała się już obowiązkowym punktem spotkania amatorów tańca, dobrego jedzenia i góralskiej muzyki.
Parafrazując słowa znanej pieśni, można stwierdzić, że istebniańskie góry i doliny tak dziś jak i dawniej, pełne są śpiewu,
znakomitej muzyki i „szwarnej” dziewczyny.
Serdecznie dziękujemy przede wszystkim głównemu sponsorowi Browary Tyskie, które po raz kolejny wsparło finansowo
Dni Istebnej. Firmie Mokate za nagrody dla dziewczyn biorących udział w konkursie, a także za kawę i herbatę do degustacji
dla publiczności. Dziękujemy Izabeli Kowalczyk właścicielce
Salonu Urody w Potoczkach i butiku Trendy w Istebnej za
fryzury i makijaże wykonane dziewczynom. Dziękujemy Annie
Wencel za pokaz pięknych sukienek ślubnych z firmy ANNAIS
z Wrocławia oraz kwiaciarni Małgorzatka z Istebnej, która podarowała wiązanki ślubne słoneczniki i róże do pokazu.

Pani Janina Ożga-Hołda jest absolwentką Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie kształciła się na
Wydziale Ceramiki i Malarstwa. Brała udział w wielu wystawach w Poznaniu i Wrocławiu. Przez lata pobytu w Chicago
należała do tamtejszego Art Clubu. Obecnie przebywa na
Florydzie, lecz nie zważając na odległość, co roku przyjeżdża do Istebnej, gdzie już od 7 lat wystawia swoje prace.
Jej sztuka jest nieodmiennie pełna optymizmu i młodzieńczego zachwytu nad światem. Na tegorocznej wystawie
podziwiać mogliśmy kolejne barwne „malarskie pocztówki”
z różnych stron świata: akwarele przedstawiające miejskie
zaułki, monumentalne budowle, ale również dzikość górskiej przyrody.
Kolejna z prezentowanych artystek, Pani Danuta Kopczyńska od 1946 r. do 2008 r. mieszkała w Gdańsku. Jest absolwentką kierunku sanitarnego na Politechnice. W 1981 r.
skończyła kurs tkactwa artystycznego i z pasją zajęła się tą
pracochłonną techniką, co sprawiało jej wielką radość i było
odskocznią od szarej rzeczywistości. Jej kompozycje tworzone są z różnorodnych materiałów: wełny, sznurka sizalowego, lnianego. Są one dowodem wysokiego artyzmu, wielkiej
cierpliwości i doskonałego wyczucia barw. Tajniki tej nieła-

Barbara Juroszek
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Koncert LONG&JUNIOR w Istebnej

twej techniki pani Danuta przekazuje innym, prowadząc
warsztaty tkactwa artystycznego w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Wernisaż, prócz tego, że dostarczył mnóstwa wrażeń
artystycznych, był wydarzeniem niezwykle inspirującym,
dzięki niesamowitym osobowościom prezentowanych artystek. Obie panie od lat udowadniają, że pasja, aktywność
i niegasnący optymizm to najlepsza recepta na wieczną młodość. Mimo wieku są wciąż piękne, zadbane, pełne energii
i nowych pomysłów. Nie spoczywają na laurach, lecz wciąż
na nowo odkrywają w sobie młodzieńczą radość tworzenia.
Wszystkich, którzy do tej pory tego nie zrobili, zachęcamy do obejrzenia wystawy. Będzie ona dostępna dla
zwiedzających w Gminnym Ośrodku Kultury do końca
sierpnia.
Barbara Juroszek

12 lipca 2013 r. w „Amfiteatrze Pod Skocznią" w Istebnej odbył się koncert zespołu Long&Junior. Niestety
pogoda nie dopisała w ten dzień i do samego rozpoczęcia
widownia świeciła pustkami. Młodzież jednak nie zawiodła
organizatora Mieczysława Zogaty z Jaworzynki i pojawiła
się tuż po zmroku, by jak w ich piosence tańczyć i pić drinki
z pomarańczą.
Grupa Long&Junior powstała w 1996 roku, kiedy
to Jarek i Michał poznali się.
Pomysł wspólnego muzycznego projektu narodził się w
2000 roku, wkrótce potem
powstał pierwszy singiel i wideoklip o nazwie "J.A.Z.D.A.",
następnie wydali znany z
klubów w całej Polsce singiel
"Helenka", czy w 2004 roku
"Tańczyć Chcę", który stał się
przebojem dwa lata później.
Popularnym
wakacyjnym
singlem został kolejny utwór
"Uśmiechnij Się". Zespół koncertuje w Polsce i za granicami kraju, m.in. w Chicago, Nowym Yorku i New Jarsey.
Publiczność co prawda
w deszczu szalała tak bardzo,
że udało się namówić chłopaków na 5 bisów. Mało tego
stwierdzili, że klimat w Istebnej jest tak wspaniały, iż z chęcią
jeszcze u nas zagrają w gratisie. Po koncercie odbył się festyn
z muzyką Zespołu Lubbeccy. Mimo tego, iż początek zapowiadał się nie za dobrze impreza udała się bardzo.
Lucyna Ligocka - Kohut
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XII Spotkanie Gajdoszy i dudziarzy
Istebna - Złoty Groń
Po raz XII archaiczna muzyka gajd i dud zabrzmiała
podczas Spotkania Gajdoszy i Dudziarzy. 13 lipca 2013 r.
Tym razem „gospodarzem” wydarzenia był Sałasz na
Złotym Groniu, który w przyszłości stanie się zagrodą
pasterską. Nowa lokalizacja w przyszłości pozwoli na gro-

przeszła na teren Willi Złoty Groń, gdzie zorganizowano festyn.
Kontynuacja Spotkań Gajdoszy i dudziarzy jest inicjatywą, która pozwala na ocalenie archaicznej muzyki Karpat,
w których te instrumenty są używane. Niepowtarzalność tej
muzyki, jej wkład w spuściznę kultury i tradycji górali zasługuje, w dobie unifikacji, na zainteresowanie i pielęgnację,
jako że stanowi część naszej tożsamości.
madzenie coraz szerszej publiczności, choć i w tym roku pomimo niesprzyjającej aury nie zabrakło miłośników tradycji
i turystów. Organizatorami Spotkania byli: Zbigniew Wałach
i Józef Michałek, do współpracy przyłączyli się też Aleksandra Libera-Cichy (Wyciąg Narciarski Złoty Groń) oraz Stanisław Juroszek, który umożliwił przeprowadzenie drugiej części o charakterze festynowym, na terenie nowo powstałego
obiektu Willa Złoty Groń.

Tegoroczna edycja zgromadziła muzyków z Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Orawy Słowackiej i Podhala.
Zgromadzenie w jednym miejscu osobowości muzyki tradycyjnej, znanych nie tylko na terenie Karpat, ale o zasięgu
ogólnopolskim jest jednym z atutów wydarzenia. Muzyczną
wędrówkę rozpoczęła Kapela Wałasi muzyką Beskidu Śląskiego, kolejno Bracia Byrtkowie – muzycy z Żywiecczyzny,
jedne z najbardziej rozpoznawalnych i wyjątkowych postaci
muzyki tradycyjnej. W charakterze regionu żywieckiego zagrali również Płanetnicy. Przenieśliśmy się na Orawę, by potem znaleźć się na Podhalu z muzyką pasterską w wykonaniu
Jana Karpiela-Bułecki. Na zakończenie mogliśmy usłyszeć
jeszcze nuty z Wielkopolski – Paulina Andersz-Żok zagrała
na koźle wielkopolskim. Po części artystycznej publiczność
Strona
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Największa koronka koniakowska świata
Jak już wspominaliśmy Gminny Ośrodek Kultury
w Istebnej otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Największa Koronka Koniakowska Świata”.
Nad tą niepowtarzalną serwetą od kwietnia pracuje zespół
pięciu koronczarek z Koniakowa: Marta Haratyk, Danuta Krasowska, Renata Krasowska, Mariola Legierska oraz Urszula Rybka. Koronczarki szydełkują okrągłą serwetę o średnicy 5 metrów,
składającą się z około 8 tysięcy elementów.
Jej prezentacja nastąpi podczas Dni Koronki Koniakowskiej
w Koniakowie 18 sierpnia 2013 r.
Celem projektu jest przede wszystkim popularyzacja dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest koronka koniakowska. Nobilitacja tej niezwykłej twórczości ludowej, pokazanie mistrzyń
szydełka i tajników ich warsztatu, a także upowszechnienie informacji na jej temat. Zadanie przyczyni się do ochrony, kultywowania i promocji kultury beskidzkiej Trójwsi.
Realizacja tego projektu pozwoli na zaistnienie koronki koniakowskiej w świecie i usankcjonowanie jej nazwy między innymi poprzez wpisanie jej do Księgi Rekordów Guinessa i pojawienie się jej opisu w internetowej encyklopedii Wikipedii.
Wydarzenia w ramach projektu:
• 20.06. – 20.09. 2013 - Wystawa Twórczości Ludowej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
• 06. - 07.07. 2013 - XVII Dni Istebnej w Amfiteatrze Pod
Skocznią w Istebnej
• 15. – 18.08.2013 - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie w „Galerii na Szańcach”
• 26.10.2013 - Bal Koronczarek w Starej Karczmie „Pod
Ochodzitą” w Koniakowie
Lucyna Ligocka – Kohut
Koordynator projektu
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Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowego
miejsca, jakim jest…
Zapraszamy
odwiedzenia Jana
wyjątkowego
miejsca,
jakim jest…
MuzeumdoMalarstwa
Wałacha
w Istebnej

Muzeum Malarstwa
Jana Wałacha
w Istebnej

Muzeum Jana Wałacha (1884-1979)
mieści się w niegdysiejszym atelier artysty, gdzie powstawały jego dzieła, między
innymi słynne drzeworyty. Oferujemy pełną obsługę zwiedzania pracowni, zapewniając szczegółową informację na temat
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internetowej
oraz
podMALOWpoda- DODATKOWYM
ATUTEM
JEST
JEGO
nym
numerem
telefonu:
NICZA LOKALIZACJA W SERCU SŁYNNYCH ISTEBNIAŃSKICH
http://www.janwalach.pl
LASÓW
ŚWIERKOWYCH, A PRZY TYM NIEDALEKO DROGI
walach0@op.pl
GŁÓWNEJ
I CENTRUM MIEJSCOWOŚCI .
tel. 502 097 871
- GODZINYzapraszamy!
OTWARCIA: SOBOTA I NIEDZIELA 10.00 – 16.00,
Serdecznie

Zajęcia stałe
organizowane w gminie Istebna

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU
prowadzone przez Barbarę Szmek
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK prosimy o umówienie się telefo-- poniedziałek, czwartek – godz. 18.00 - AEROBIK
nicznie
Zaproszenie na wernisaż
- środa – godz. 19.00 - PILATES
Więcej informacji na temat muzeum, dojazdu i zwieWystawy 120 lat OSP w Istebnej
Zajęcia z AEROBIKU
dzania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz
Kompleks Zagroń Istebna Zaolzie
Ośrodek
Kultury
w Istebnej
serdecznie zaprapod Gminny
podanym
numerem
telefonu:
http://www.janwalach.pl
sza na wernisaż wystawy
120871.
lat OSP w Istebnej, który odsala fitness Meridian
walach0@op.pl,
tel. 502 097
Serdecznie
zapraszamy!
będzie się 9 września (czwartek) 2013
r. o godz.
15.00
- wtorek – godz. 20.00
w budynku GOK.
Zajęcia z ZUMBY
prowadzone przez Karinę Szymańską
Publikacjedostępne
dostępne
Publikacje
w Gminnym
GminnymOśrodku
OśrodkuKultury
KulturywwIstebnej
Istebnej sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
w
- poniedziałek – godz. 17.00
„Wiersze
Dragon
– 15
zł zł
„WierszeUjca
UjcazzBagiyn”
Bagiyn”Andrzej
Andrzej
Dragon
– 15
WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Historia
koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś
–
35
zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
Prowadzący: Mariola Wojtas
„Z
ich krwi
ciepień nasza
wolność”
Krzysztof Kiereś,
Jerzy Klistała,
„Grejże
mii muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
2009,
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
2011,
10 zł – 12 zł
Rafał –Wałach
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
„Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Coby
był dycki
nami”, red.Krzysztof
ks. AlfredKiereś,
Staniek
„Z ich Pónbóczek
krwi i cierpień
naszazwolność”
Termin: 3 lipiec, 17 lipiec, 31 lipiec, 14 sierpień, 28 sierpień,
„Ojcowizna
kóniokowskich
Jerzy Klistała,
2011 – 10 złgórali”, Małgorzata Kiereś, 2012 – 70 zł
11 wrzesień, 25 wrzesień, 9 październik, 23 październik,
Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.
„Od Baraniej Góry po Monte Cassino”, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł 6 listopad, 20 listopad, 4 grudzień, 18 grudzień
„Pogwormy se po naszymu” płyta CD – 10 zł
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„Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.
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KALENDARZ IMPREZ 2013
sierpień
sierpień - trwa Redyk Karpacki; www.redykkarpacki.pl
04.08. - Uphill MTB Tyniok, Istebna Zaolzie www.uphillmtb.pl
10.08. – Międzynarodowy Piknik Rodzinny i Jarmark; Zawody
Nordic Walking, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
15. – 18.08. – Dni Koronki Koniakowskiej, Galeria na Szańcach
w Koniakowie
16. – 18. 08. – Road Trophy - etapowy wyścig szosowy, Istebna
Zaolzie www.RoadMaraton.pl
17.08. – I Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych,
24.08. - Jarmark Pasterski - Redyk Karpacki Transhumance
2013, Koniaków Szańce – Ochodzita
do 30.08. – Wystawa tkactwa artystycznego Danuty Kopczyńskiej
i malarstwa Janiny Ożgi - Hołdy, GOK Istebna, s. 2
do 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna

listopad
02.11. – Zaduszki Istebniańskie, Istebna
07.11.- 14.12. – Wystawa rzeźby z okazji 20-lecia twórczości
artystycznej Bolesława Michałka, GOK Istebna, s. 3
11.11. – Obchody Święta Niepodległości w Istebnej
14.11. – Wystawa fotograficzna Pawła Skraby, GOK Istebna, s.2
26.10. - Bal Koronczarek w Starej Karczmie „Pod Ochodzitą”
w Koniakowie

wrzesień
07.09 – godz. 16:00 – „Na Granicy Bez Granic”- spotkanie muzyków i zespołów z całego świata (Indie, Ekwador, Portugalia,
Rosja) - Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
08.09. – Konferencja na temat tradycyjnej architektury i muzyki
w ramach III Spotkań Integracyjnych im. artysty Jana Wałacha
w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha godz. 16.00
09.09. – 30.10. - Wystawa 120 lat OSP w Istebnej, GOK – BP Istebna
14.09. – Zakończenie Redyku Karpackiego; www.redykkarpacki.pl
15.09. – Dożynki Gminne, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
21.09. – Zawody Rowerowe MTB Marathon - Istebna www.
mtbmarathon.pl
26.09. – 30.10. Wystawa rzeźby Józefa Zowady i malarstwa na
szkle Antoniego Szpyrca, GOK Istebna
29.09. - Rozsód owiec; Koniaków Ochodzita
29.09. - Rozsód Owiec w Istebnej na Stecówce
do 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna

październik
do 30.10. – Wystawa rzeźby Józefa Zowady i malarstwa na szkle
Antoniego Szpyrca, GOK Istebna, s. 3

Istebna
17.08.2013
godz. 10.00
Sierpień 2013
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KP Trójwieś – Runda jesienna 2013
Seniorzy – Klasa A
11.08.13 16:00 KP Trójwieś – Zebrzydowice
15.08.13 11:00 KP Trójwieś – Pielgrzymowice
17.08.13 17:00 Hażlach – KP Trójwieś
25.08.13 16:00 KP Trójwieś – Brenna
01.09.13 17:00 Cieszyn – KP Trójwieś
08.09.13 16:00 KP Trójwieś – Kończyce Małe
15.09.13 16:00 Kończyce Wielkie – KP Trójwieś
22.09.13 16:00 KP Trójwieś – Pogwizdów
29.09.13 16:00 Goleszów – KP Trójwieś
06.10.13 15:00 KP Trójwieś – Pogórze
13.10.13 15:00 Górki – KP Trójwieś
20.10.13 15:00 KP Trójwieś – Drogomyśl
26.10.13 14:00 Strumień – KP Trójwieś
Juniorzy i Trampkarze – Liga Okręgowa B
24.08.13 10:00/11:30 KP Trójwieś – Wisła
01.09.13 10:00/11:30 Czaniec – KP Trójwieś
07.09.13 10:00/11:30 KP Trójwieś – Kaczyce
14.09.13 10:00/11:30 KP Trójwieś – Landek
21.09.13 10:00/11:30 Koszarawa – KP Trójwieś
28.09.13 10:00/11:30 KP Trójwieś – Milówka
05.10.13 10:00/11:30 Rajcza – KP Trójwieś
12.10.13 10:00/11:30 KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń
19.10.13 10:00/11:30 Leśna – KP Trójwieś
26.10.13 10:00/11:30 KP Trójwieś – Górki
02.11.13 10:00/11:30 Chybie – KP Trójwieś

II Bieg na Tyniok
Pogoda wypisz wymaluj jak w ubiegłym
roku (czyli idealna),
trasa biegu głównego
trochę inna (dłuższa),
liczba uczestników i
gości też (znacznie)
dłuższa - 72 biegaczek
i biegaczy w biegu
głównym, 9 uczestniczek i uczestników kategorii Nordic Walking
na trasie biegu głównego, 52 dziewczynek i chłopców w biegach na krótkich dystansach, nowość - konkurencje biegowe dla dzieci, zaangażowanie osób współpracujących przy organizacji Biegu nie
mniejsze niż w roku ubiegłym to najkrótsza charakterystyka
rozegranego 21 lipca w Koniakowie II Biegu na Tyniok.
Cichy i spokojny zakątek naszej gminy jakim jest teren
Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce zrobił się
gwarny w niedzielne popołudnie. Zjechali do nas goście
z całej Polski - wystarczy spojrzeć na zestawienie wyników
- a także z Czech i Słowacji. Udział każdego bardzo nas organizatorów cieszy, ale szczególnie liczna obecność na starcie
"naszych" z Koniakowa, Istebnej i Jaworzynki.
Strona
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Trasa (mam nadzieję) mogła zadowolić każdego - jedni
rywalizowali o najwyższe miejsca, inni mogli zachwycić się
pięknymi widokami szczególnie przy tak wspaniałej pogodzie. Zwyciężyli najszybsi, ale wygrali wszyscy, gdyż każdy,
kto wystartował zarówno w biegu głównym, jak i w rywalizacji dzieci ukończył zawody. Wszystkim uczestnikom gratuluję, dziękuję za udział i zapraszam za rok!

Długo można by jeszcze pisać, ale myślę, że nie ma potrzeby - ci co byli nie żałują, ci co nie byli niech żałują! Czy
spotkamy się w Rastoce i na Tynioku w przyszłym roku - oby
tak i dlatego już dziś zapraszam tych, którym się w tym roku
podobało (mam nieskromną nadzieję, że większości) i tych,
którzy tym razem z nami nie byli.
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia, jakim był tegoroczny Bieg. W powyższym tekście celowo nie
wymieniam nikogo, poniżej wymieniam wszystkich - uwaga! - w kolejności alfabetycznej, gdyż miara pomocy każdego z nich była nieoceniona.
Czyż Karina, Gorzołka Eugeniusz, Haratyk Dariusz,
Kędzior Stanisław, Kohut Albert, Kohut Dominika, Kohut
Laura, Kohut Iwona, Kohut Krystian, Kohut Rafał, Kohut
Rozalia, Kohut Sara, Krężelok Anna, Kukuczka Monika,
Legierska Aneta, Legierska - Niewiadomska Elżbieta, Legierski Krzysztof, Legierski Marcin, Legierski Stanisław,
Legierski Wojciech, Matuszny Marek, Pilch Robert, Polok
Marek, Rucki Tadeusz, Skurzok Adam, Stawowski Krzysz-
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tof, Stawowski Marcin, Suszka Jacek, Szotkowska Oliwia,
Śliwka Marek, Tyman Renata, Waszut Janusz, Waszut
Marek, Witos Tadeusz, Zawada Barbara, Zawada Jacek,
Zawada Mateusz, Zawada Piotr, Zeman Andrzej, Zowada Elżbieta, Zowada Ignacy, Zowada Mateusz, Zowada
Szczepan; Gminny Ośrodek Kultury, Kompleks Zagroń,
OSP Koniaków Centrum, Urząd Gminy Istebna.
Chcę też podziękować gościom, którzy zaszczycili nas
swoją obecnością na starcie bądź też na mecie Biegu podczas ceremonii wręczenia nagród w osobach Jerzego Nogowczyka - Starosty Powiatowego, Danuty Rabin - Wójta
Gminy Istebna, Henryka Gazurka - Zastepcy Wójta Gminy
Istebna, Jana Gazura - Przewodniczącego Rady Gminy Istebna i Moniki Kukuczka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w
Koniakowie Rastoce.
Przygotował: J. Kohut

Rocznik
2002
2002
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2004
2004
2004

Miejscowość/Klub
Koniaków
Skalite
Koniaków
Skalite
Zembrzyce
Skalite
Drogomyśl
Koniaków
Koniaków
Zdzieszowice
Szczecin

Wynik
01:26.6
01:30.6
01:36.4
01:38.9
01:40.5
01:41.4
01:43.3
01:55.1
02:01.3
02:01.7
02:17.6

Kategoria Chłopcy 2005 i młodsi		
M-sce Nr Nazwisko
Imię
Rocznik
1 250 Mojeścik
Szymon 2005
2 264 Fiedor
Paweł
2005
3 263 Fiedor
Franciszek 2006
4 335 Kaliński
Radosław 2006
5 334 Nowak
Jakub
2007
6 254 Czaniecki
Ivan
2007
7 332 Cupok
Krzysztof 2008
8 262 Kukuczka
Szymon 2007
9 252 Jakubiec
Dawid
2006
10 395 juroszek
Paweł
2008
11 338 Wałaski
Artur
2009
12 329 Kurzyniec
Jan
2009
13 410 Brzóska
Daniel
2008
14 397 Kaliński
Adam
2008
15 398 Nogal
Rafał
2009
16 331 Nowak
Kamil
2010
17 404 Walczuk
Adam
2011

Miejscowość/Klub
Istebna
Koniaków
Koniaków
Zembrzyce
Knurów
Skalite
Knurów
Istebna
Pietrzykowice
Istebna
Drogomyśl
Bielsko - Biała
Cieszyn
Zembrzyce
Mikołów
Knurów
Skoczów

Wynik
00:44,9
00:45,6
00:47,8
00:49,8
00:50,9
00:56,3
00:59,4
00:59,8
01:00,9
01:02,3
01:03,7
01:04,2
01:05,2
01:05,7
01:06,2
01:21,3
02:26,2

Kategoria Dziewczynki 2001 - 2004				
M-sce Nr Nazwisko
Imię
Rocznik Miejscowość/Klub
Wynik
1 261 Kaniova
Simona
2001 Skalite
01:30,8
2 259 Warmusova
Aleksandra 2001 Skalite
01:31,5
3 267 Supik
Katarzyna 2003 Trzyniec
01:37,3
4 258 Czaniecka
Katerina 2003 Skalite
01:41,1
5 326 Mojescik
Justyna
2003 Istebna
01:49,9
6 328 Ligocka
Oliwia
2004 Koniaków
01:53,5
7 340 Brzóska
Amelia
2004 Cieszyn
02:07,0
8 401 Jakubiec
Łucja
2003 Pietrzykowice
02:23,9
9 393 Hola
Zofia
2004 Gdańsk
03:14,6
Sierpień 2013

Miejscowość/Klub
Koniaków
Knurów
Bielsko - Biała
Szczecin
Istebna
Koniaków
Zdzieszowice
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Skoczów
Jaworzynka
Gliwice
Będzin
Będzin

Wynik
00:49,5
00:49,9
00:52,1
00:52,5
00:55,7
01:00,3
01:00,9
01:08,8
01:10,3
01:15,7
01:19,0
01:30,2
01:47,5
02:03,0
02:51,6

Kobiety
Kategoria Open A: 1996 - 2000, B: 1978 - 1995, C: 1977 i starsze

WYNIKI
Kategoria Chłopcy 2001 - 2004
M-sce Nr Nazwisko
Imię
1 325 Kukuczka
Tomasz
2 256 Bury
Filip
3 265 Juroszek
Robert
4 255 Baroniak
Paweł
5 336 Kaliński
Szymon
6 253 Szurik
Denis
7 339 Wałaski
Dawid
8 266 Legierski
Marek
9 257 Niewiadomski
Paweł
10 407 Szpak-Orian
Adrian
11 268 Adamowicz
Wiktor

Kategoria Dziewczynki 2005 i młodsze		
M-sce Nr Nazwisko
Imię
Rocznik
1 400 Legierska
Kinga
2005
2 333 Nowak
Karolina 2005
3 269 Kuś
Maja
2006
4 406 Adamowicz
Agata
2006
5 396 Juroszek
Natalia
2007
6 402 Sikora
Wiktoria 2007
7 408 Orian
Maria
2009
8 270 Kohut
Miriam
2007
9 327 Mojeścik
Joanna
2008
10 330 Juroszek
Żaneta
2009
11 251 Walczuk
Patrycja 2008
12 337 Gorzołka
Maria
2009
13 409 Pyzik
Emilia
2010
14 403 Gerbalska
Amelia
2010
15 405 Bomba
Julia
2011

Nasza Trójwieœ

M-sce   Nr
1 339
2 329
3 326
4 323
5 325
6 374
7 358
8 346
9 313
10 388
11 335
12 356
13 347
14 317
15 384
16 383
17 385
18 322
19 311
20 321

   Nazwisko         Imię            Roczni     Kat.      Miejscowość/Klub    Wynik
Szotkovska
Lucie
1977 c
Mosty
19:40,6
Lubojacka
Ivana
1998 a
Jablonkov
19:59,5
Bieleszova
Miluse
1966 c
Jablonkov
21:03,7
Szkandera
Beata
1996 a
Jablonkov
21:29,7
Czeczotkova Helena
1974 c
Jablonkov
21:31,6
Jeremicz
Ewa
1975 c
Węgierska Górka 21:36,4
Pawlusińska
Patrycja
1999 a
Koniaków
21:51,9
Skurzok
Paulina
1995 b
Koniaków
21:54,4
Fąfrowicz
Adriana
1972 c
Cieszyn
22:35,4
Juroszek
Dorota
1993 b
Istebna
22:50,9
Stefkova
Iva
2000 a
Jablonkov
23:06,9
Cieślar
Julia
2000 a
Ustroń
23:27,3
Sikora
Maria
1999 a
Koniaków
24:10,4
Brzóska
Jolanta
1976 c
Cieszyn
24:14,2
Fiedor
Ewelina
1996 a
Koniaków
33:22,5
Polok
Agnieszka 1998 a
Koniaków
33:23,0
Niewiadomska Katarzyna 1998 a
Koniaków
33:23,3
Orian
Marzena
1995 b
Zdziszowice
37:13,1
Wiśniewska
Anna
1998 a
Kędzierzyn Koźle 37:13,5
Żak
Agnieszka 1997 a
Kędzierzyn Koźle 37:14,1

Mężczyźni
Kategoria A - 1996 - 2000, Kategoria B - 1978 - 1995,
Kategoria C - 1964 - 1977, Kategoria D - Mężczyźni 1963 i starsi		
1 344 Wróbel
Tomasz
1973 c
Cisownica
14:56,5
2 352 Swat
Nataniel
1994 b
Chudów
15:05,9
3 382 Probst
Wojciech
1985 b
Hażlach
15:31,6
4 306 Zabost
Zenon
1981 b
Górki Wielkie
16:02,3
5 376 Szatanik
Zbigniew
1968 c
Glinka
16:21,7
6 333 Czeczotka
Marek
1998 a
Jablonkov
16:30,7
7 309 Pytel
Janusz
1958 d
Sosnowiec
16:46,3
8 302 Hyla
Dariusz
1969 c
Dąbrowa Górnicza 17:06,2
9 308 Motyka
Michał
1996 a
Leśna
17:14,9
10 379 Mojeścik
Andrzej
1977 c
Istebna
17:20,9
11 314 Orian
Piotr
1971 c
Zdzieszowice
17:23,9
12 328 Bielesz
Jozev
1965 c
Jablonkov
17:31,2
13 370 Martynek
Władysław 1959 d
Mosty
17:32,4
14 343 Wójcik
Karol
1990 b
Orzesze
17:37,1
15 366 Wrana
Władysław 1966 c
Skalite
17:45,2
16 360 Stańko
Adam
1971 c
Istebna
18:08,1
17 307 Mrowiec
Marcin
1996 a
Leśna
18:16,1
18 387 Juroszek
Dominik
1999 a
Jaworzynka
18:31,2
19 368 Czarnecki
Ivan
1968 c
Skalite
18:32,4
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

304
300
369
336
305
324
391
362
361
357
310
364
392
377
340
375
334
341
380
381
386
354
373
303

Nogal
Kaleta
Czaja
Supik
Nogal
Matejko
Legierski
Siwczyk
Sikora
Legierski
Sondel
Pilch
Walczuk
Figura
Lubojacki
Jeremicz
Radim
Nowak
Krężelok
Juroszek
Fiedor
Juroszek
Suchy
Nogal

Robert
Jan
Wojciech
Mariusz
Radosław
Bogdan
Jakub
Andrzej
Tomasz
Bartłomiej
Mieczysław
Janusz
Artur
Andrzej
Kamil
Piotr
Stefek
Czesław
Tomasz
Grzegorz
Artur
Tomasz
Franciszek
Leszek

1997
1960
2000
1969
1999
1965
1995
1957
1981
2000
1957
1969
1974
1951
1971
1974
1974
1951
1989
1990
1997
1988
1952
1968

a
d
a
c
a
c
b
d
b
a
d
c
c
d
c
c
c
d
b
b
a
b
d
c

Mikołów
Cięcina
Międzyświecice
Jablonkov
Mikołów
Pisarzowice
Koniaków
Ustroń
Istebna
Koniaków
Olkusz
Wisła
Skoczów
Cięcina
Jablonkov
Węgierska Górka
Jablonkov
Knurów
Istebna
Jaworzynka
Koniaków
Istebna
Bielsko - Biała
Mikołów
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44
45
46
47
48
49
50
51
52

348
342
390
316
378
BN
319
320
312

Pyrek
Andrzej
Glanowski
Zenon
Garbalski
Damin
Wichrowski
Zbigniew
Stolarczyk
Stanisław
Hola
Marek
Różewicz
Dariusz
Petryszyn
Piotr
Konopka - Orian Rafał

1961
1950
1982
1965
1950
1968
1962
1997
1993

d
d
b
c
d
c
d
a
b

Zabrze
Sosnowiec
Będzin
Bielsko - Biała
Cięcina
Gdańsk
Tychy
Kędzierzyn Koźle
Zdzieszowice

22:27,7
23:18,8
24:22,5
24:27,3
24:30,2
24:39,4
25:31,3
31:28,9
31:29,3

Kategoria Nordic Walking Kobiety				
M-sce Nr Nazwisko
Imię
Rocznik Miejscowość/Klub
1 330 Szotkovska
Gabriela
1997 Mosty
2 349 Wuwer
Magdalena 1985 Istebna
3 351 Juroszek
Anna
1988 Koniaków
4 350 Michałek
Łucja
1979 Jaworzynka
5 365 Kalińska
Jolanta
1977 Zembrzyce
6 318 Różewicz
Ewa
1961 Tychy

Wynik
27:40,0
30:00,1
30:52,5
31:25,7
34:21,5
34:21,8

Kategoria Nordic Walking Mężczyźni
M-sce Nr Nazwisko
Imię
Rocznik
1 345 Sventek
Władysław 1965
2 331 Szotkovski
Ondrej
1999
3 355 Pyzik
Tomasz
1975

Wynik
23:13,5
26:28,0
28:46,1

Miejscowość/Klub
Skalite
Mosty
Drużyna mojacukrzyca.pl

BIEG PRZEŁAJOWY "DOLINĄ OLZY"

Bieg przełajowy „Doliną Olzy”

Istebna - 06.07.2013

II Bieg Doliną Olzy
Przed uroczystym otwarcie XVII Dni
Istebnej, w okolicach amfiteatru, w dolinie rzeki Olzy odbył się bieg przełajowy.
Wystartowało w nim blisko 50. zawodników i zawodniczek z terenu naszej
Gminy jak i goście z różnych zakątków
Polski i nie tylko. Trasa biegu wynosiła
blisko 3 km dla młodszych oraz blisko
6 km dla biegu głównego. Zwycięzcami
tegorocznej edycji biegu zostali: wśród
kobiet Mordarska Justyna z Jarkowic,
a wśród mężczyzn Mateusz Ligocki z
Istebnej. Najstarszym zawodnikiem
biorącym udział w biegu był Tadeusz
Michniewicz z Knurowa (54 lata) zaś
najmłodszymi zawodnikami byli Czarnecka Katarina ze Skalitego, Jan Zawada z Istebnej oraz Kacper Jałowiczor z
Jaworzynki, wszyscy trzej mają 10 lat.
Wręczenia nagród podczas uroczystego otwarcia XXVII Dni Istebnej dokonali
Henryk Gazurek Zastępca Wójta Gminy
oraz Jan Gazur Przewodniczący Rady
Gminy. Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymali pamiątkowy
ceramiczny medal oraz nagrody rzeczowe. Natomiast zwycięzcy kategorii
OPEN, czyli trzy najlepsze czasy kobiet
i mężczyzn, otrzymali szklany puchar.
Pragniemy serdeczne podziękować
wszystkim osobą, które pomagały bez-

18:36,9
18:37,7
19:02,6
19:05,5
19:08,0
19:10,9
19:12,8
19:16,3
19:23,2
19:29,4
19:29,7
19:34,7
19:37,4
19:48,7
19:53,6
20:10,3
20:27,8
20:40,3
20:55,4
20:55,8
21:12,1
21:17,7
21:51,4
22:22,8

Istebna
06.07.2013
Kategoria Chłopcy
13 - 16
lat
WYNIKI:

Kategoria Chłopcy 13 - 16 lat
Miejsce

Numer

Nazwisko

Imię

Rocznik

Kategoria

Miejscowość/Klub

1
2
3
4
5
6
7
8
9

212

Legierski

Maciej

1997

NKS Trójwieś Beskidzka

348

Haratyk

Mateusz

1998

NKS Trójwieś Beskidzka

271

Jaworzynka

Juroszek

Dominik

BIEG PRZEŁAJOWY
Zawada
Dawid

1999

301
211

Zawada

Jan

2003

Istebna

2000

Koniaków

Patrycjusz

2000

Jaworzynka

Antoni

2001

229

Legierski
Istebna

312

Jałowiczor

"DOLINĄ
OLZY"
2000

Bartłomiej
- 06.07.2013

308

Jałowiczor
Kategoria

246

Juroszek

Istebna

Kacper
2003
Dziewczęta
13 - 16
lat

Jaworzynka
Istebna

Wynik

11:33,6
11:39,3
12:11,1
12:22,4
12:23,3
13:58,5
13:59,2
14:54,4
15:23,4

Kategoria Dziewczęta 13 - 16 lat
Miejsce

Numer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

309
313

Imię

Rocznik

Sewastynowicz

Natalia

2000

MKS Istebna

Gazur

Ewa

2002

NKS Trójwieś Beskidzka

285

Łacek

NKS Trójwieś Beskidzka

Gruszka

Aleksandra
Kamila

1998

203

2000

NKS Trójwieś Beskidzka

282

Heller

Elżbieta

1998

NKS Trójwieś Beskidzka

Nowak

Karolina

2000

MKS Istebna

2000

MKS Istebna

2000

NKS Trójwieś Beskidzka

2002

NKS Trójwieś Beskidzka

242
307
249
324
344
210
352

Nazwisko

Kategoria

BIEG
PRZEŁAJOWY
"DOLINĄ
OLZY"
Pawluśińska
Patrycja
1999
Rucka
Eliza
Istebna
- 06.07.2013
Kukuczka

Patrycja

Bestwina Open - Kobiety
Faustyna
Kategoria
Juroszek
Czarnecka

Dominika
Katarina

Miejscowość/Klub

Koniaków

1997
2003

NKS Trójwieś Beskidzka
Skalite

Wynik

12:49,1
13:23,7
13:40,9
13:51,0
14:26,4
14:29,4
14:33,0
14:51,8
14:56,2
15:07,7
DNF
DNF

Kategoria Open - Kobiety
Miejsce

Numer

1
2
3
4

495

Mordarska

323
478

Kaczmarzyk
Waszut

394
359

5

Nazwisko

Imię

Rocznik

Kategoria

Justyna

1990

Dorota

1996

Katarzyna

1966

Późniewska

Magdalena

1993

Zalewska

Katarzyna

1986

A
A
B
A
A

Miejscowość/Klub

Wynik

Jarkowice

27:01,8

NKS Trójwieś Beskidzka

28:36,2

Istebna

36:33,9

Łomża

42:33,3

Katowice

45:47,9

Nasza Trójwieœ
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l

Istebna - 06.07.2013

Spor t l Spor t l Spor t l Spor t l
Kategoria Mężczyżni 17 - 35 lat - A

Kategoria Mężczyźni 17 - 35 lat - A
Miejsce

Numer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

372

Ligocki

Mateusz

1991

Istebna

482

Zawada

Przemysław

1996

MKS Istebna

389
301
367
399
363
480
371

Nazwisko

Imię

Rocznik

Kategoria

A
A
1995
Tomasz
Skurzok
A
1985 OLZY"
Krzysztof "DOLINĄ
Szala
A
BIEG PRZEŁAJOWY
1987
Michał
Kobielusz
A
1980
Bartłomiej
Sobecki
A
Istebna - 06.07.2013
Tomasz
Sikora
1981
A
Kamil
Kohut
Kategoria Mężczyżni
36 -1988
49 lat -A B
1985
Michał
Słowioczek
A

Miejscowość/Klub

NKS Trójwieś Beskidzka
BBL Mikołów Łaziska Górne
Istebna
Łódź
Istebna
Istebna
Łaziska Górne

Wynik

22:49,8
23:26,5
23:54,2
24:08,9
24:22,5
26:53,4
29:13,1
35:12,4
41:57,5

interesownie przy organizacji i przeprowadzeniu biegu: Ani, Gosi, Natalii, Reni,
Zuzi oraz strażakom z OSP Istebna Centrum: Józkowi, Michałowi i Staszkowi.
Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy udziału, woli walki
oraz zapraszamy na kolejne edycje Biegu „Doliną Olzy”.
Karina Czyż

Kategoria Mężczyźni 36 - 49 lat - B
Miejsce

Numer

1
2
3
4
5
6

337

Sventek

490

Piętka

7

327
494

8
9

481
353
471
315

338

Nazwisko

Imię

Rocznik

Kategoria

B
B
Mojeścik
Andrzej
1977
BIEG PRZEŁAJOWY
"DOLINĄ
OLZY"B
Adam
Stańko
1971
B
Czaniecki
Iwan
1968
B
Istebna - 06.07.2013
Matuszny
Wacław
1977
B
Wacław
Zawada
1975
B
Kategoria Mężczyżni
powyżej
Pilch
Janusz50 lat i1969
B
Kukuczka
Bartłomiej
1976
B
Władysław
Krzysztof

Miejscowość/Klub

1965

Skalite- Słowacja

1971

Mińsk Mazowiecki
Istebna
Istebna
Skalite- Słowacja
Istebna
Istebna

- CWisła

Istebna

Wynik

23:02,6
24:41,2
25:49,9
26:10,9
26:14,0
26:35,3
27:38,4
30:08,1
34:31,3

Kategoria Mężczyźni 50 lat i powyżej - C
Miejsce

Numer

Nazwisko

1
2

479

Pyrek

332

Michniewicz

Imię

Rocznik

Kategoria

Andrzej

1961

Tadeusz

1959

C
C

Miejscowość/Klub

Zabrze
Knurów

Wynik

29:04,3
41:17,7

Zwycięzcy kategorii młodzieżowych

Sierpień 2013
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SKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593
POD GRAPĄ

PROMOCJA PIâ SPALINOWYCH
MS 170D JUį OD 749Zâ
PIàY, KOSY, KOSIARKI, UBRANIA
I BUTY BHP
NARZĉDZIA STIGA I FISKARS
SERWIS SPRZETU STIHL I HUSQVARNA

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ,,STIHL"

WISĐA UL.TOWAROWA 4 TEL.33 855 18 60
DO LASU I OGRODU
ZAPRASZAMY
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darmowego dostę

+ testuj przez 90 dni bez zobowiązań
+ aktywuj usługę już za 1 zł

4
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Nasza Trójwieœ
www.polineo.pl

Nasza Trójwieœ

Sierpień 2012

bok@polineo.pl
Kwiecień
Sierpień 2013

Tournee Zespołu
„Istebna”
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Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl

Bilety
Wczasy
Wycieczki

www.mea-travel.pl
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Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl

l

SZYC

Bilety
Wczasy
Wycieczki

Reklamy l

www.mea-travel.pl
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Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem
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nej
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Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora
Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

OGRODZENIA:

Kute, Siatkowe
Panelowe, Słupki
Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram

str. 22

eœ” - wydaje URZĄD GMINY
w Istebnej
SPRZEDAŻ,
MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

e. Adres strony internetowej
Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
BRAMY gminy
GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe
Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Uchylne, Dwuskrzydłowe
Redaguje Zespół wDrzwi,
składzie:
stalowe, aluminiowe, szklane
ut (GCI), Katarzyna
Rucka-Ryś,
Automatyka
do bramLucyna
garażowychLigocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Bramy typowe, nietypowe
Na każdy wymiar!

głoszeń redakcja nie odpowiada

Nasza Trójwieœ
Rabaty, promocje, dowóz Gratis!!!

ieszyn, ul. Olszaka 5,Sprawdź
tel. 33nas:
8510
543,i wycena
e-mail:GRATIS!!!
interfons@poczta.onet.pl
Pomiar
Siedziba: Brenna, ul. Stara drogaLipiec
13, kom 608-506-418
2012
Oddział firmy: Cieszyn, ul. Stawowa 91, kom 602-711-096

Markowe produkty: NICE, WIŚNIOWSKI

Oddział firmy: Trzyniec ul. Frydecka 572, kom 420-732-683-665

str. 22

„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZ

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony interneto
- wydaje
URZ
Urzędu Gminy:
urzad.gminy@u
Redaguje
Zespół
w
skła
Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony interneto
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina
Kohut, Lu
UrzęduCzyż,
Gminy:Jacek
urzad.gminy@u

„Nasza Trójwieœ”

Redaguje Zespół
w skła
Za treść ogłoszeń
redakcja
n

Krystyna
Aneta
Legierska,
KarinaiCzyż,
Jacek Kohut
(GCI),ul.Katarzyna
Ru3
„Nasza Trójwieœ” - wydajeStrona
URZĄD
GMINY
w Istebnej
Skład
komputerowy
druk: INTERFON,
Cieszyn,
Olszaka 5, tel.
32Rucka,

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty
elektronicznej
Za treść
ogłoszeń redakcja n
Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel.
Redaguje ZespółStrona
w składzie:
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut. Korekta: Krystyna Rucka
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl
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