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Wójt Gminy informuje

Z działalności Wójta Gminy Istebna

Konwent Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP
W dniach 31 stycznia – 1 lutego Wójt Gminy Istebna Łucja 

Michałek wzięła udział w Konwencie Burmistrzów i Wójtów 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Omówiono na nim ak-
tualne kwestie dotyczące samorządów lokalnych. Wśród nich 
- z ramienia Wojewody - przedstawiono zasady działania rzą-
dowego programu Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór 
wniosków oraz �nansowanie i realizacja obejmuje lata 2019-
2027. Na ten program przewidziano 5 mld rocznie, a do�nan-
sowanie obejmuje do 80% kosztów inwestycji drogowej.

Na województwo śląskie przyznano na ten rok 200 mln 
zł. Gmina Istebna wystąpiła z wnioskiem o kontynuację 
przebudowy II etapu drogi na Zaolzie. Realizacja inwestycji 
uzależniona będzie od wysokości przyznanego do�nanso-
wania i wartości ofert przetargowych.

Posiedzenia Konwentu odbywają się z reguły raz na 
kwartał, a tematami obrad są najczęściej bieżące problemy  
i aktualne wyzwania stojące przed małymi i średnimi gmina-
mi naszego regionu.

Spotkanie w Komendzie Powiatowej 
Policji w Cieszynie
8 lutego odbyło się spotkanie w Komendzie Powiatowej 

Policji w Cieszynie z udziałem Wójt Gminy Istebna Łucji Mi-
chałek. Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Bąk zło-
żył na ręce przedstawicieli samorządów podziękowania za 
przekazane środków �nansowych na zakup dwóch nowych 
radiowozów. Komendant przedstawił również strukturę 
organizacyjną cieszyńskiej komendy, omówił stan bezpie-
czeństwa oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa. Podziękował za bardzo dobrą współpracę 
z samorządami. Na spotkaniu omówiono także sprawę doty-
czącą nowego Posterunku Policji w Istebnej, którego otwar-
cie planowane jest na wrzesień 2019.

Terminy zebrań wiejskich
sprawozdawczo - wyborczych

kwiecień 2019 r. 

SOŁECTWO TERMIN MIEJSCE

ISTEBNA
11 KWIETNIA 

(czwartek)
godz. 17:00

Budynek 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
w Istebnej

JAWORZYNKA
25 KWIETNIA 

(czwartek)
godz. 17:00

Budynek 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
w Jaworzynce

KONIAKÓW
26 KWIETNIA 

(piątek)
godz. 17:00

Budynek 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej 
w Koniakowie

Spotkanie Roczne Stowarzyszenia 
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi
W dniach 11- 12 lutego odbyło się spotkanie roczne Sto-

warzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi w Gogolinie 
oraz konferencja poświęcona rozwojowi najciekawszych 
wsi. Naszą gminę reprezentowały: Łucja Michałek Wójt Gmi-
ny Istebna oraz Aneta Legierska kierownik promocji GOK 
PIT BP Istebna. Jednym z najważniejszych tematów spotka-
nia był proces certy�kacji miejscowości pretendujących do 
uczestnictwa w Sieci. Przedstawiono również plany na przy-
szłość dotyczące rozwoju SNW. Odbył się również panel dys-
kusyjny poświęcony SNW, w którym każdy mógł wziąć ak-
tywny udział. Głównym założeniem przedsięwzięcia będzie 
organizacja konferencji dla miejscowości uczestniczących 
w procesie powstawania SNW. Konferencja ta ma się odbyć 
na przełomie września i października w Istebnej. Warto do-
dać, że w certy�kacji gmina Istebna uzyskała najwyższą ilość 
punktów ze wszystkich gmin w kraju.

Spotkanie Konsultacyjne w sprawie 
Programu „Czyste Powietrze”
W dniu 18 lutego 2019 roku w czytelni byłego gimnazjum 

w Istebnej odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące 
realizacji programu „Czyste Powietrze” prowadzone przez 
doradcę energetycznego Pana Mariusza Wasik. Mieszkańcy 
mogli zapoznać się z założeniami programu, metodologią 
uzupełniania wniosku, zmianami, które zostały wprowadzo-
ne do programu od nowego roku oraz konsultować swoje 
wnioski. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Istebna Łucja 
Michałek, radni Gminy Istebna, sołtys Jaworzynki Paweł Rucki 
oraz były sołtys z Istebnej Jerzy Michałek. Ważny temat, zwią-
zany z do�nansowaniem do wymiany źródeł ciepła oraz ter-
momodernizacją budynków zgromadził w czytelni dawnego 
gimnazjum wielu mieszkańców gminy zainteresowanych po-
zyskaniem wsparcia w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Poniżej przedstawiamy największe zmiany dotyczące bu-
dynków nowobudowanych oraz wartości do�nansowania:

1. Budynek nowobudowany:
Dotacja do zabudowy kotła jest możliwa ale pod warun-

kiem, że montaż kotła zakończy się do dnia 31.12.2019;
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Wójt Gminy informuje

Spotkanie z przewoźnikami w sprawie 
komunikacji autobusowej
21 lutego w Urzędzie Gminy Istebna odbyło się spotka-

nie w sprawie komunikacji autobusowej na terenie gminy 
Istebna oraz Powiatu Cieszyńskiego. W spotkaniu udział 
wzięła Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Zastępca Wójta 
Ryszard Macura, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego 
Pan Christian Jaworski, przewoźnicy z �rmy Wispol i DAS 
oraz uczniowie dojeżdżający do Cieszyńskich szkół. Mło-
dzież przedstawiła na forum zebrania problemy z utrudnie-
niami komunikacyjnymi. Podczas rozmowy podjęto wiele 
ważnych tematów, które wymagają głębszej analizy i odpo-
wiedniego przygotowania, zwłaszcza w kontekście nowego 
roku szkolnego 2019/2020. 

Spotkanie z przedstawicielami 
Nadleśnictwa i Lasów Państwowych
25 lutego w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej  

w Istebnej odbyło spotkanie Wójta Gminy Istebna Łucji Micha-
łek z przedstawicielami samorządu i Nadleśnictwa Wisły oraz 
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. Pod-
czas spotkania zaprezentowano dotychczasową formę współ-
pracy Nadleśnictwa z lokalnymi samorządami oraz przedsta-
wiono wspólne plany inwestycyjne na przyszłość.

Podziękowania Wójta Gminy Istebna
Składam serdeczne podziękowania organizatorom  

i współorganizatorom Międzynarodowych Zawodów Fur-
manów oraz Międzynarodowego Biegu o Istebniański Bruc-
lik. Dziękuję uczestnikom, sponsorom nagród, obecnym na 
wydarzeniach samorządowcom i parlamentarzystom. 

Dziękuję również zarządom jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z Trójwsi za zaproszenia na walne zebrania. 

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Istebna
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Istebna, w zakładce „Uchwały Rady Gminy 
Istebna” zamieszczona została Wieloletnia Prognoza Fi-
nansowa Gminy Istebna na lata 2019 - 2030.

Wieloletnia prognoza �nansowa stanowi instrument 
wieloletniego planowania �nansowego w jednostkach 
samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. 
takich parametrów budżetowych gminy jak: dochody 
bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, dochody ma-
jątkowe oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu wraz 
ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu 
s�nansowania de�cytu, przychody i rozchody budżetu,  
z uwzględnieniem zaciągniętego długu.

W internetowym biuletynie na bieżąco zamieszczane 
są również wszystkie podejmowane uchwały oraz trans-
misje posiedzeń Rady Gminy. 

Adres biuletynu: https://istebna.bip.info.pl

Można starać się o dotację na wykonanie wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła.

2. Do�nansowanie:
Od 1 lipca 2019 roku rozpoczęcie inwestycji rozumiane 

jako poniesienie pierwszego kosztu kwali�kowalnego może 
nastąpić nie wcześniej niż złożenie wniosku.

Wartość do�nansowania zależy od średniego miesięcz-
nego dochodu netto na osobę w gospodarstwie domowym 
wnioskodawcy oraz od możliwości odliczenia ulgi termomo-
dernizacyjnej.

Dotacje uzyskane od 01 stycznia 2019 roku zwolnione są 
od podatku dochodowego od osób �zycznych.

Wszelkich pozostałych informacji dotyczących programu 
można uzyskać na stronie internetowej: https://portal.wfo-
sigw.katowice.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Istebna. 

Nowy Radny z Jaworzynki
28 lutego br. podczas Sesji 

Rady Gminy swoje ślubowanie 
złożył Krzysztof Wawrzacz – 
nowy Radny z Jaworzynki Trzy-
catka. Pan Krzysztof ma 37 lat,  
a na co dzień pracuje w Wodo-
ciągach Ziemi Cieszyńskiej.  

Gratulujemy i życzymy po-
wodzenia oraz owocnej współ-
pracy w służbie lokalnej spo-
łeczności.

Od września do szkół ponadpodstawowych będą dojeż-
dżać łącznie dwa roczniki (absolwenci klas ósmych i trzecich 
gimnazjum), co wymaga uruchomienia dodatkowych kur-
sów autobusowych. W tym roku rozpocznie się remont drogi 
wojewódzkiej nr 941 z Ustronia do Wisły, co będzie stanowić 
również dodatkowe utrudnienia dla komunikacji publicznej. 
Kolejny postulat dotyczył przywrócenia możliwości respek-
towania biletów miesięcznych przez dwóch przewoźników 
tzw. M-karty.
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„E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY ISTEBNA” 
– skorzystaj z propozycji !!!
Gmina Istebna otrzymała grant w wysokości 84 000,00 zł na 

realizację szkoleń komputerowych, w związku z czym ogła-
sza nabór dla pełnoletnich i chętnych osób do udziału w pro-
jekcie: „E – aktywni mieszkańcy Gminy Istebna”. 

W ramach projektu przeprowadzone zostaną nieodpłat-
ne szkolenia komputerowe w zakresie podnoszenia kom-
petencji cyfrowych mieszkańców Gminy Istebna. Tematyka 
szkoleń oraz czas ich trwania dostosowany zostanie do po-
trzeb grupy. Miejscem realizacji szkoleń będą budynki jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarniczych w Gminie Istebna. 

Kwali�kacja Wojskowa 2019
Kwali�kacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2000 

roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna odbędzie 
się w dniach 12, 13, 14 marca 2019 roku, natomiast dla ko-
biet w dniu 20 marca 2019 roku.

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

Osoba stawiająca się do kwali�kacji wojskowej po raz 
pierwszy przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na 
ustalenie tożsamości

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

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

- aktualną fotogra�ę 3x4 cm, bez nakrycia głowy
- dokumentację potwierdzającą poziom wykształcenie, 

pobieranie nauki, posiadane kwali�kacje zawodowe. 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby 

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

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

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Istebna w Referacie Społeczno-Administracyjnym 
pok. nr 200 lub pod nr telefonu (33) 8556500 wew. 42.

Nabór na stanowiska urzędnicze
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na dwa wolne sta-

nowiska urzędnicze w Referacie Gospodarczym i Rolni-
ctwa Urzędu Gminy Istebna

Informacja o naborze zamieszczona jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej zakładka „Nabór na wolne stanowi-
sko urzędnicze” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi-
ny Istebna. 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21 
marca 2019 r. o godz.15:00.

Rekrutacji można dokonać poprzez zgłoszenie chęci 
udziału w szkoleniach  i wypełnieniu stosownych dokumen-
tów w Urzędzie Gminy Istebna w pokoju 200 Urząd Stanu 
Cywilnego w godzinach pracy jednostki. Rekrutacja ruszy 
od 05 marca i potrwa do 20 marca 2019 r. 

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu 
zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i 
działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywa-
ją nowoczesne technologie. Kompetencje cyfrowe stają się  
w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowa-
nia w aktualnych realiach, determinują nie tylko korzystanie  
z infrastruktury i usług, ale też pełne świadome uczestnictwo 
w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym i obywatel-
skim. Coraz powszechniejsze wykorzystanie technologii infor-
macyjno – komunikacyjnych i coraz większe ich możliwości,  
a nawet niezbędność w praktycznie wszystkich sferach życia. 

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Prioryteto-
wej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-
wych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „E – Ak-
tywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego”.

Joanna Kohut
Zastępca Kierownika 

Urzędu Stanu Cywilnego w Istebnej
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Zaległe opłaty za wodę i ścieki
Urząd Gminy Istebna przypomina mieszkańcom o ter-

minowym regulowaniu zobowiązań z tytułu dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152) zaległości mogą prowadzić do 
ograniczenia usług związanych z dostawą wody i odprowa-
dzaniem ścieków. Sporządziła: Joanna Sikora

Referat Usług Komunalnych

Zbiórka wielkogabarytów i zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Koniaków 1-2.04.2019 Legiery parking pod wyciągiem
Jaworzynka 8-9.04.2019 Czadeczka rejon „basenu”
Istebna 15-16.04.2019 Tartak – teren oczyszczalni
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne 

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

Informacja na temat przekształcania działek
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom pragnę 

przedstawić możliwości związane z przekształcaniem dzia-
łek w naszej Gminie. Dla wielu mieszkańców jest to sprawa 
priorytetowa, jednak przepisy w tej kwestii są rygorystyczne, 
a Urząd musi działać zgodnie z nimi. 

W ubiegłym roku poprzednia Rada Gminy podjęła trzy 
uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego: uchwała Nr 
XLI/325/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Istebna, obej-
mującego obszar wsi Jaworzynka, uchwała Nr XLI/324/2018 
Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego 
obszar wsi Koniaków oraz uchwała Nr XLV/355/2018 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego 
obszar części Złotego Gronia. Sporządzenie tych planów 
miejscowych trwać będzie około dwóch lat od momentu 
rozpoczęcia procedury, czyli podpisania umowy z wykonaw-
cą. Dla podjętych uchwał planuje się rozpoczęcie procedury 
w 2019 r. Na obecnym etapie nie ma możliwości składania 
wniosków o nowe przekształcenia. W momencie wyłonienia 
wykonawców będziemy mieli informację na temat kosztów 
oraz środków, które pozostaną na opracowanie planu dla 
miejscowości Istebna. Jeżeli pojawią się środki na ten cel, 
zostanie podjęta uchwała i rozpoczniemy tworzenie planów 
miejscowych również dla pozostałej części Istebnej. 

W planach, które będziemy tworzyć, działkami budowlany-
mi będą mogły zostać  te, które znajdują się w obszarach prze-
widzianych pod zabudowę w uchwalonym dokumencie Stu-
dium. Nie ma możliwości przekształcenia dodatkowych działek. 

Po opracowaniu planów miejscowych na podstawie 
uchwalonego już dokumentu Studium planuje się przystą-
pienie do analizy mającej na celu wskazanie, czy możliwe są 
kolejne przekształcenia. Przepisy mówią, że póki w gminie jest 
wystarczająca ilość obszarów budowlanych jeszcze nie zabu-
dowanych, to nie ma możliwości wyznaczania nowych obsza-
rów budowlanych, czyli przekształcania działek. Dlatego też 
musimy poczekać, aż dostępne działki budowlane częściowo 
się zabudują, abyśmy mogli starać się o następne przekształ-
cenia. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać nawet 

przybliżonego terminu kolejnych przekształceń. Temat bę-
dzie systematycznie realizowany. Na bieżąco będziemy Pań-
stwa informować o kolejnych podjętych działaniach. 

Możliwość składania wniosków:
Każdy z mieszkańców ma możliwość złożenia wniosku  

o przekwali�kowanie działki, należy jednak pamiętać, że złoże-
nie wniosku nie rozpoczyna procedury przekształcenia. Prze-
kształcanie działek ma miejsce podczas tworzenia dokumentu 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy. Najważniejsze są wnioski złożone w czasie 
wyznaczonym w procedurze tworzenia Studium, więc nawet 
jeżeli ktoś złożył wniosek wcześniej, to należy go złożyć jesz-
cze raz w czasie wyznaczonym w ogłoszeniu o przystąpieniu 
do opracowania Studium.                Sporządził: Daria Łysek

Pani Jadwidze Iwanek wraz z Rodziną 
wyrazy serdecznego współczucia i żalu 

z powodu śmierci brata

śp. Jana Jałowiczor 
Składają: 

Wójt Gminy, Rada Gminy , pracownicy Urzędu Gminy 
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pani Iwonie Jałowiczor wraz z Rodziną 
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci męża

śp. Jana Jałowiczor
Składają: Wójt Gminy, Rada Gminy, 

pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych 
Urzędu Gminy Istebna 

Pani Barbarze Sikorze 
wyrazy serdecznego współczucia i żalu 

z powodu śmierci Matki

śp. Bronisławy Sikora
Składają: Wójt, Rada Gminy, 
pracownicy Urzędu Gminy 

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety jak również części samochodowe, motorowery, ko-
siarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, odpa-
dy pochodzące działalności rolniczej.

Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt 
elektryczny i elektroniczny:

- urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodów-
ki, czajniki, roboty kuchenne itp.)

- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzy-

stujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.
Można oddawać również opony z samochodów osobo-

wych pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą przyj-
mowane opony pochodzące z prowadzenia działalności gospo-
darczej lub z samochodów innych niż osobowe czy traktorów.

Zbiórka odbędzie się w godzinach od 10.00 -16.00, pro-
simy przywozić odpady tylko w tych godzinach, w wyzna-
czonych punktach dwa dni w każdej wsi. Inne odpady niż 
wymienione nie będą odbierane! 

„Młodzi gniewni”
W Zespole Szkół w Istebnej aktywnie działa Szkolne Koło 

Wolontariatu, które organizowane jest przy współpracy z OHP 
w Wiśle oraz GOPS gminy Istebna. Uczniowie klas pierwszych 
i drugich wraz z opiekunem, Panią Agnieszką Zioła, odwie-
dzają osoby w bardzo podeszłym wieku, niosąc im pomoc w 
postaci sprzątania, robienia zakupów, odśnieżania itp. Dzięki 
takiej działalności młodzi ludzie zdobywają większe doświad-
czenie, a także uczą się empatii i poznają, że pomoc drugiemu 
człowiekowi nie jest łatwa, ale przynosi wiele satysfakcji. Wi-
dząc uśmiech na twarzy starszego pokolenia oraz okazywaną 
im wdzięczność, są pewni, że dobrze wykonali swoją pracę.

„Narty to nie żarty”
Na stoku narciarskim Siglany w Wiśle prowadzone były 

nieodpłatne zajęcia dla uczniów Szkół w Istebnej z instruk-
torem narciarstwa. Wszyscy chętni mogą nauczyć się jeź-
dzić na nartach pod czujnym okiem pani Agnieszki Zioła, 
która każdego dnia prowadziła szkółkę narciarską w ramach 
współpracy OHP w Skoczowie z Zespołem Szkół w Istebnej. 
Młodzież nabywała niezbędnych umiejętności, rozwijała 
swoje sportowe pasje i dobrze się bawiła.

Z życia szkół

Dzień Babci i Dziadka w SP-2 w Istebnej
28 stycznia odbył się w naszej szkole dzień poświęcony 

Babciom i Dziadkom. A ponieważ mamy już podstawów-
ki ośmioklasowe i uczniów nam przybyło, w związku z tym 
dziadków też mamy więcej. I tu zaczęły się schody, bo jak to 
zorganizować, żeby wszyscy słyszeli, widzieli, mogli z sobą 

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

„Paszport Kompetencji Zawodowych”
Projekt skierowany jest do:
• Młodzieży w wieku od 15 – 29 lat, z niepełnosprawnoś-

cią (�zyczną lub intelektualną lub ze względu na chorobę) i 
koniecznie z orzeczeniem (stopień lekki lub umiarkowany)

• Absolwentów szkół specjalnych (do 2 lat po zakończeniu 
nauki w szkole specjalnej) lub matek przebywających w do-
mach samotnej matki lub osób, które opuściły młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
(do 2 lat po opuszczeniu) lub osób, które opuściły specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wycho-
wawcze (do 2 lat po opuszczeniu) lub osób, które opuściły 
pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy) 

• Osób, które na dzień dzisiejszy są bierne zawodowo tzn. 
nie kontynuują nauki, nie pracują na typową umowę o pra-
cę, mogą być zatrudnione na umowy cywilnoprawne.

W ramach zaplanowanych działań uczestnicy mogą sko-
rzystać z:

1. Doradztwa zawodowego wraz z ustaleniem idnywidu-
lanego planu działania

2. Kurs zawodowy, zakończony egzminem zewnętrznym 
i uzyskaniem potwierdzonych kwali�kacji

3. Staż zawodowy - 3 miesięczny, płatny
oraz otrzymają: 
• Zwrot kosztów dojazdu lub organizację transportu na kurs
• Stypendium szkoleniowe za udział w kursie

• Wyżywienie w trakcie kursu
• Niezbędne materiały szkoleniowe
• Stypendium stażowe  
• Ubezpieczenie NW     
• Pomoc w znalezieniu zatrudnienia po stażu
Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2018 r. do 

31.12.2019 r.
Jesteś zainteresowany/a dzwoń: 697 370 472
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Polszczyzna - nasza ojczyzna
W ubiegłą środę, uczniowie z klasy VI i VII Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Jaworzynce razem ze swoją polonistką, wzięli 
udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Wykopaliska słów, 
czyli na tropie zapomnianych wyrazów”. Projekt ten został 
zorganizowany przez Justynę Zaryczańską i portal eduka-
cyjny eTwinning.pl z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego i trwał dwie godziny lekcyjne.  

Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie wykonywali po-
szczególne zadania, które miały im przybliżyć znaczenie 

Z życia szkół

porozmawiać i mieli dość miejsca. Narady były dość burzliwe, 
ale ostatecznie udało się jakoś wszystko ułożyć. Tego dnia od 
rana była kolejka do auli, w której wszyscy chcieli przeprowa-
dzić ostatnią próbę przed występem. A ósma klasa odpowie-
dzialna za porządek i organizację uwijała się, nosząc ławki, 
krzesła, a później witając gości i prowadząc ich na miejsce.

Uroczystość rozpoczęła p. Dyrektor Danuta Szmigiel-
ska-Kawulok, witając drogich seniorów i składając im życze-
nia. Całość prowadzili uczniowie z samorządu uczniowskie-
go: Natalia i Dawid z klasy ósmej. Na początku opowiedzieli 
o genezie świętowania w Polsce Dnia Babci i Dziadka, złożyli 
życzenia i zaprosili na występy.

Jako pierwsi swój program przedstawili uczniowie z klas 
0 i 1. Już samo wejście nas scenę przed tak liczną publicznoś-
cią, jest dla większości z nich nie lada wezwaniem. I choć ci 
najmłodsi zawsze bardzo się denerwują, to i tak wiadomo, 
że są traktowani przez dziadków w sposób specjalny. Wszel-
kie pomyłki są błyskawicznie zapominane, a na zakończenie 
za przygotowane wiersze i piosenki, dostają zasłużoną bu-
rzę oklasków. Dzieci z klasy 2 i 3 przygotowały inscenizację 
„Brzydkiego kaczątka” Ch. H. Andersena. Kolorowe dekoracje, 
pieczołowicie przygotowane kostiumy, ciekawa muzyczna 
oprawa i zaangażowanie uczniów sprawiły, że spektakl bar-
dzo się podobał. Innym rodzajem przedstawienia był „Czer-
wony Kapturek” w wykonaniu uczniów z klasy 4. Ta krótka i 
humorystyczna wersja w gwarowym wykonaniu wywołała 
wiele śmiechu. Tak samo skecze przygotowane przez uczniów 
z klasy 6 i 7, w których głównymi postaciami byli oczywiście 
babcia i dziadek. Przedstawienie ich w różnych komicznych 
sytuacjach i sama charakteryzacja nastolatków jako starusz-
ków, powodowała uśmiech na twarzach gości. Zwieńczeniem 
występów był koncert życzeń dla seniorów w wykonaniu ucz-
niów klasy 5. Była piosenka „Pretty woman” w wykonaniu mę-
skiego kwartetu, „Felicita” w duecie męsko-damskim i „Bielyje 
rozy”, zaśpiewał młody solista z towarzyszeniem dziewczęce-
go zespołu wokalno-tanecznego. Była również piosenka Eleni 
w wykonaniu pięknej solistki i towarzyszącego jej żeńskiego 
chórku. Miłym akcentem było dedykowanie tego utworu 
wszystkim babciom i dziadkom, których już z nami nie ma.

Na zakończenie uroczystości uczniowie prowadzący 
przyznali Babciom i Dziadkom tytuły „Super Firm”, wymienia-

jąc cały szereg korzyści, jakie mają wnuki z „posiadania takiej 
instytucji”. Nagrodę, w postaci słodkiego poczęstunku, ufun-
dowaną przez wnuki i ich rodziców, dziadkowie odebrali na 
sali gimnastycznej. Przy kawie, herbatce, ciastach i nieza-
stąpionych szkolnych pączkach, dziadkowie spędzili pozo-
stałą część uroczystości. Młodsze wnuki wręczyły wreszcie 
upominki, za co zostały dokarmione słodkościami, a starsze 
usługiwały swoim najbliższym.

Przygotowania tego dnia wymaga od nas, nauczycieli, 
ale także uczniów i obsługi szkoły, sporego zaangażowania. 
Jednak serdeczność, uśmiech i to zwykłe „dziękuję”, zawsze 
rekompensują nam wszystko… 

Dziękujemy Babciom i Dziadkom za przybycie, mimo tak 
trudnych warunków i już teraz zapraszamy za rok.

Tekst: Barbara Dymarek
Zdjęcia: SP 2 w Istebna
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16 oraz 23 lutego w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej na Dzielcu w Istebnej odbywały się zajęcia prowa-
dzone przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  
w Istebnej oraz wolontariuszy Fundacji Jest BOSKO! Był to 
czas, by wspólnie pograć w ciekawe planszówki: Double, 
Jungle Speed, Super Farmer czy Tabu. Nie zabrakło również 
wesołych zabaw integracyjnych, a zabawą która spodobała 
się dzieciom najbardziej został Dom Towarowy. 

Podczas zajęć odbywały 
się również warsztaty pla-
styczne. W pierwszą sobotę 
dzieci pracowały z włóczką 
tworząc oryginalne czapecz-
ki. Natomiast w drugą so-
botę dzieciaki zmierzyły się  
z nie lada wyzwaniem, gdyż 
pani Gosia z GOKu przepro-
wadziła dla nich warsztat 
decoupage.  Wszyscy z wiel-
kim skupieniem nakładali 
farby na drewniane elemen-
ty, wycinali wzory z serwe-
tek, a potem je przyklejali. 
Praca ta wymagała sporej 

dawki cierpliwości, której nikomu nie zabrakło, a efekt prac 
dzieci był przepiękny. 

Korzystając z tego, gdzie odbywały się nasze zajęcia, 
dzieci mogły zwiedzić ciekawą ekspozycję ukazująca �orę  
i faunę beskidzkich lasów.  Dzieci zachwycały się makieta-
mi o historii okolicznych lasów, modelami zwierząt i roślin,  
a również podziemnym tunelem. 

Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Wisła, w sposób szcze-
gólny Nadleśniczemu Andrzejowi Kudełce, a także pracow-
nikowi LOEE Zbigniewowi Vasina za umożliwienie organiza-
cji zajęć w ich obiekcie. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za chęć 
spędzania czasu ferii razem z nami. Dziękujemy także Gmin-
nemu Ośrodkowi Kultury za wspólny pomysł i współpracę. 
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia wspólna inicjatywa.  Wię-
cej zdjęć z Wesołych Ferii na fanpage @FundacjaJestBosko.

Karina Czyż

Bal Rodzicielski Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koniakowie Rastoce
W sobotę 09.02.2019r. w strażnicy OSP Koniaków Cen-

trum odbył się bal, zorganizowany przez rodziców uczniów 
wraz z nauczycielami i pracownikami Szkoły Podstawowej nr 
2 w Koniakowie. Dobrą zabawę zapewnił nam Zespół Bolka 
Kaczmarzyka, dzięki czemu goście bawili się znakomicie do 
białego rana. Dziękujemy wszystkim uczestnikom balu, któ-
rzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili nas swoją obecnością. 
Dziękujemy kucharce i obsłudze za smaczne i urozmaicone 
posiłki oraz wszystkim, którzy wsparli nas i przyczynili się do 
zorganizowania i przebiegu balu.

 Dziękujemy również Zarządowi OSP Koniaków za nieod-
płatne wypożyczenie sali.

Więcej znajdziecie Państwo na stronie internetowej na-
szej szkoły www.sp2koniakow.szkolnastrona.pl w zakładce 
Rada Rodziców.

zapomnianych i wypartych z języka polskiego słów. Na 
początku, przy udziale Internetu, uczniowie skorzystali ze 
Słownika Wyrazów Zapomnianych i wykonali wykreślankę. 
Kolejno stworzyli gra�czną wizualizację poszczególnych 
słów, razem z jej współczesnym odpowiednikiem. Na końcu 
korzystając z tablicy multimedialnej, rozwiązali �ipquiz ma-
jący na celu wyłonienie eksperta w kwestii zapomnianych 
wyrazów. 

Podczas trwania całego projektu, panowała bardzo we-
soła i przyjemna atmosfera. Uczniowie poznali znaczenie 
wielu zapomnianych słów, a także stosowali synonimy nie-
których wyrazów, dzięki czemu ubogacili swój język.  

Anna Pudalik 

Wesołe Ferie z GOKiem 
i Fundacją Jest BOSKO!
Czas ferii dla najmłodszych jest czasem odpoczynku od 

szkoły, czasem na zabawę i trochę rozrywki. W tegoroczne 
feryjne soboty dzieci z całej Trójwsi miały również okazję, by 
spotkać się w grupie rówieśniczej i spędzić ten czas na We-
sołych Feriach. 

1% podatku 
Dla Zespołu Koniaków
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Światowe Dni Młodzieży w Panamie!
Udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie był 

moim marzeniem od 31 lipca 2016 roku, kiedy w Krakowie na 
Brzegach papież Franciszek ogłosił miejsce kolejnego spot-
kania. Od tamtej chwili, zmotywowana jego wezwaniem, „by 
zejść z kanapy i zamienić ją na parę butów”, dołożyłam wielu 
starań, aby móc w styczniu tego roku polecieć do Panamy. 

I tak też się stało!
Razem z grupą Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego  

z Siostrami salezjankami na czele w połowie stycznia polecie-
liśmy do malutkiego państwa łączącego obie Ameryki - do 
Panamy. Nasz prawie 11-godzinny lot nad Oceanem Atlanty-
ckim zakończył się w Panama City, gdzie z lotniska odebrali 
nas wolontariusze z diecezji Colón Kula- Yala, gdzie spędzi-
liśmy pierwszy tydzień. Już tego dnia doświadczyliśmy tzw. 
maniany, czyli tego, że panamczycy zawsze i na wszystko …
mieli czas. Na odbiór z lotniska czekaliśmy prawie 3 godziny. 
Biorąc pod uwagę fakt, że w Panamie musieliśmy przesta-
wić zegarki o 6 godzin wstecz, nie poszliśmy szybko spać. 
Po przybyciu do para�i Matki Bożej z Góry Karmel, każdy  
z nas stał się członkiem nowej rodziny – staliśmy się córka-
mi, synami, braćmi i siostrami dla rodzin, które przyjęły nas 
pod swój dach. Od pierwszych chwil w nowych domach ich 
gospodarze obdarowali nas wielką życzliwością. Ich gościn-
ność sprawiała, że nie czuliśmy się tam obco. Poznawaliśmy 
ich kulturę, zwykłe, codzienne życie oraz kosztowaliśmy spe-
cjałów panamskiej kuchni. 

Razem z nami w para�i Matki Bożej z Góry Karmel dni  
w diecezjach przeżywały dwie inne grupy Polaków. Ze wzglę-
du na urodę i kolor skóry byliśmy tam „egzotycznym” zjawi-
skiem (pozostali pielgrzymi pochodzili z Dominikany, Brazylii, 
Wysp Karaibskich, Meksyku, czy Argentyny), a dodatkowo ze 
względu na pochodzenie, cieszyliśmy się olbrzymim szacun-
kiem i życzliwością wszystkich napotykanych na ulicy ludzi. 
Miało to oczywiście związek z osobą św. Jana Pawła II, naszego 
Rodaka, który w Panamie jest niezwykle czczonym Świętym. 

W trakcie Dni w Diecezji dzięki zaangażowaniu wolonta-
riuszy naszej para�i mieliśmy okazję udać się do Sanktuarium 

Boski Bal Przebierańców
„Smutny Święty to żaden Święty” – tak mawiał św. Jan 

Bosko zarażając radością wszystkich swoich młodych wy-
chowanków. Zachęcał on przed laty, by być radosnym, a to 
jego przesłanie przetrwało do dziś. 

Kolejna karnawałowa edycja Boskiego Balu Przebierań-
ców przeszła do historii. W sobotę 9 lutego, na rozpoczęcie 
ferii zimowych grupa wolontariuszy- animatorów Fundacji 
Jest Bosko! zorganizowała dla dzieci z całej Trójwsi wspaniałą 
imprezę. Do sali remizy OSP Istebna Centrum przybyły licznie 
księżniczki z różnych stron świata, piraci, rycerze, kowboje, 
przeróżne zwierzątka i wiele innych pomysłowo przebranych 
dzieciaków. Gdy na Sali zrobiło się tłocznie i kolorowo roz-
poczęto Boski Bal krótką modlitwą, a potem przy skocznej 
muzyce animatorzy zabawiali dzieci tańcami. Nie zabrakło 
wężyków, pociągów, tuneli jak również zwykłych tańców, by 
każdy mógł wyszaleć się na parkiecie po swojemu. 

Dla wszystkich wolontariusze przygotowali poczęstunek, 
by w chwilach przerwy od zabawy każdy mógł się posilić  
i nabrać siły do dalszego balowania pod wodzą animatorów. 

Boski Bal organizowany jest w okolicy 31 stycznia, kiedy 
to w Kościele wspominamy św. Jana Bosko- patrona dzieci  
i młodzieży. Chcemy przez to zaznaczyć charakter pracy Fun-
dacji, która działa w oparciu o system prewencyjny  swojego 
świętego patrona – wychowywania z sercem. 

Wspólna zabawa karnawałowa ma również integrować 
dzieci z całej Gminy, gdyż w balu biorą udział najmłodsi 
mieszkańcy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do prezesa OSP Istebna 
Centrum Stanisława Kędziora za zgodę na bezpłatne użycze-
nie Sali oraz do gospodarzy remizy – państwa Małgorzaty  
i Mirosława Kukuczków za wszelką pomoc i życzliwość. 

Dziękujemy rodzicom, którzy zadbali o dziecięce prze-
brania, a niektórym za wspólną zabawę i obecność na Balu. 

Wam drogie dzieci dziękujemy za wspólną zabawę, mnó-
stwo uśmiechów i radości. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz 
spotkamy się na Boskim Balu!                 Karina Czyż
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Czarnego Chrystusa w Portobelo, zwiedzić Kanał Panamski 
– miejsce, z którego Panama słynie w całym świecie, peł-
nić uczynki miłosierdzia w domu opieki, a także brać udział  
w Wieczorze Kultur. Wieczór Kultur był czasem, kiedy każdy 
kraj prezentował swoje stroje i tańce narodowe. Nasza gru-
pa, mimo iż temperamentem i ekspresją tańca odstawaliśmy 
od innych grup, została przyjęta wielkimi owacjami i brawa-
mi, a tradycyjnie wykonany przez nas Polonez spodobał się 
wszystkim najbardziej. Tym narodowym akcentem zakoń-
czyliśmy nasz tydzień w Diecezji, wieczorem wręczyliśmy 
naszym gospodarzom typowo polskie upominki. W domu 
mojej gospodyni jako podziękowanie pozostała na pamiątkę 
koronka koniakowska oraz oscypki z koniakowskiej bacówki. 

bardziej, mówiąc: Młodych trzeba 
widzieć oczyma Boga. Ksiądz Bo-
sko to czynił, (…) Trzeba nie bać się 
stworzyć wraz z nimi wspólnotę, ro-
dzinę, w której, mając pracę i naukę, 
czuli się kochani. Dać im korzenie, 
których mogą się trzymać, aby mo-
gli dojść do nieba. Aby mogli być 
kimś w społeczeństwie.

W Panama City odwiedziliśmy 
także dwie bazyliki, które są miej-
scami szczególnie bliskimi Panam-

czykom: Bazylika Katedralna Metropolii Panamskiej, gdzie 
znajduje się �gura Matki Bożej Starszej (Santa Maria la Anti-
gua). Jest ona dla narodu panamskiego tak ważna jak dla nas 
Czarna Madonna na Jasnej Górze. Drugie ważne miejsce to 
bazylika św. Jana Bosko – patrona Panamy. 

Przez pierwszych kilka dni po powrocie ciężko było od-
naleźć się na nowo w polskiej rzeczywistości – chociażby, 
gdy po 18 dniach spędzonych w 30 - stopniowym upale 
wrócić do prawie 10. stopniowego mrozu nie dało się nie 
odczuć na zdrowiu. 

Każdy z nas wrócił do swojego środowiska lekko odmie-
niony, z bagażem wielu wspaniałych przeżyć i doświadczeń. 
Na pewno warto uczestniczyć w tego typu spotkaniach mło-
dego Kościoła- czy to na skalę ogólnoświatową, europejską 
czy lokalną, ponieważ umacniają one nasze korzenie oraz są 
świadectwem wiary dla innych. Dlatego warto było odmó-
wić sobie „kilku” rzeczy, odkładać na bilet i pobyt, wyjechać 
na drugi koniec świata, by spotkać tak wielu wspaniałych lu-
dzi z różnych zakątków ziemi, którzy patrzą na życie przez 
te same okulary, tak samo cieszą się nim, chcą być dobrymi 
ludźmi i pragną zmieniać świat zaczynając od zmiany same-
go siebie.                  Karina Czyż

Następnego dnia rano wyjechaliśmy do stolicy - Panama 
City, gdzie tra�liśmy znów pod dach nowych rodzin. Po raz 
kolejny gospodarze zauroczyli nas swoją gościnnością i tro-
ską o nas, pielgrzymów. Panama City - duże miasto o wielu 
kontrastach. Obrzeża miasta ubogie, a tuż obok wspaniałe 
wieżowce niczym w Nowym Yorku. W zupełnie innej rzeczy-
wistości, wśród wielu tysięcy innych młodych ludzi przyszło 
nam na nowo się odnaleźć. A jak się szybko okazało, było to 
kolejne piękne doświadczenie. Przemieszczanie się metrem 
wypełnionym pielgrzymami śpiewającymi głośno swoje naj-
bardziej popularne piosenki, bębny i tamburyna na każdym 
roku ulic i całe mnóstwo radosnych i uśmiechniętych ludzi. 
Dzięki temu atmosfera Światowych Dni Młodzieży w latyno-
skiej odsłonie udzieliła się nam szybko. 

Wydarzenia Centralne odbywały się na Cinta Costera – 
na nadbrzeżu Oceanu Spokojnego. Każda grupa miała przy-
dzielony sektor, a dzięki dobremu nagłośnieniu i wszędzie 
ustawionym telebimom mogliśmy w pełni uczestniczyć  
w tych wydarzeniach. 

Momentami najbardziej cennymi, które chyba każdy 
z tam obecnych pielgrzymów przeżywał najmocniej, były 
chwile, kiedy mogliśmy znaleźć się w pobliżu Ojca Święte-
go. Podobnie jak w  Krakowie, obecność Następcy św. Piotra 
napawa wszystkich pielgrzymów zarówno wielką radością 
jak i wielkim pokojem i wzruszeniem. Jego słowa tra�ają do 
serc młodych ludzi, poruszają często trudne tematy, a prze-
de wszystkim motywują do dokonywania zmian w życiu 
i ciągłego nawracania się. Nasza grupa składała się z Sióstr 
Salezjanek, animatorów jak i wychowanków salezjańskich. 
Właśnie słowa, w których Ojciec Święty przywołał przykład 
św. Jana Bosko - jednego z patronów ŚDM tra�ły do nas naj-

Dzień Samochwały 15.01.2019
Wśród seniorów jest 

wiele osób, które wyko-
nują w zaciszu domo-
wym wiele wspaniałych 
rękodzieł. Przyszła pora, 
aby pochwalić się przed 
szerszym gronem tymi 
cudownościami i wyeks-
ponować je podczas na-
szego spotkania. To był 
strzał w dziesiątkę – kil-
kanaście osób – głównie 
pań – pokazało, że mimo 
bardzo spracowanych rąk 
mają ogromny talent do 
szydełkowania, haftowa-
nia, malowania, a przede 
wszystkim do nadzwy-
czajnych pomysłów… 
było co podziwiać i tak 
zobaczyliśmy prace:

Uniwersytet seniora
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- Małgorzaty Tomicy: obraz haftowany krzyżykiem, 
bombkę w srebrnej folii

- Urbaczki Marii: obraz haftowany krzyżykiem
- Stanisławy Pawelec: koronkowy łapacz snów
- Pawła Jałowiczora: rzeźbę świętego Pawła
- Anieli Jałowiczor: serwetki zdobione haftem krzyżyko-

wym
- Teresy Miry: serwetki koniakowskie
- Heleny Zawalskiej: serwetki koniakowskie
- Krystyny Podlasińskiej: bibułkowe baloniki na choinkę
- Janiny Gazurek: góralskie koszule, kabotki, obrusy, bież-

niki, torby, stuły zdobione haftem krzyżykowym
- Krystyny Borusiak: ozdoby do góralskich koszul, bomb-

ki zdobione gipiurą i kryształkami, pisanki wielkanocne zdo-
bione koralikami i pasmanterią 

- Krystyny Wnuk: obrazy, chusty, szale malowane na 
prawdziwym jedwabiu, bombki malowane farbami witrażo-
wymi, bombki zdobione koronką

- Krystyny Gazurek: serwetki haftowane haftem richelieu 
- Marii Czepczor: koronkowy „łapacz snów”, bombki w 

koronkach, serwetki koronkowe, ozdoby wykonane haftem 
krzyżykowym do kabotka.

- Anny Polok: obrusik zdobiony haftem krzyżykowym, 
ozdoby do koszuli góralskiej wykonane haftem krzyżykowym.

Każdy wystawca indywidualnie omówił demonstrowane 
przez siebie prace, które spotkały się u oglądających z uzna-
niem i podziwem. Wszystkie były estetyczne i precyzyjnie 
wykonane. Uważam, że wielu innych seniorów dysponuje 
równie ciekawymi, wykonanymi przez siebie przedmiota-
mi, które z pewnością przy kolejnej edycji Dnia Samochwały 
będą wyeksponowane.

Wiele talentów drzemie przecież w każdym seniorze, cze-
go dowodem jest udział w różnych konkursach np. kulinar-
nym, kwiatowym czy Dniu Samochwały.

Daj się porwać muzyce… 
Wiek nie ma znaczenia dla chętnych do doskonalenia róż-

nych form aktywności ruchowej. Taniec to przede wszystkim 
umiarkowany wysiłek �zyczny ale sprzyja poprawie ogólnej 
wytrzymałości, koordynacji ruchowej i lepszej kondycji. Ma 
cudowny wpływ na psychikę, pewność siebie i sprawia, że 
czujemy się szczęśliwi. 

Dlatego i do nas w tym dniu zawitała para profesjonal-
nych instruktorów tańca latynoskiego i salsy. Byli to: pani 

Bożena Idziniak z Koniakowa i pan Mateusz – instruktor ze 
szkoły Tańca „Passo” z Cieszyna.

Indywidualny pokaz podstaw salsy tej pary wzbudził 
nasze uznanie i kiedy zaprosili seniorów do uczestniczenia 
w nauce, większość ruszyła na parkiet – jesteśmy przecież 
narodem, który lubi się bawić i biesiadować, a karnawał w 
pełni. Krok nie był skomplikowany i przy pomocy instrukto-
rów uczyliśmy się podstaw tego latynoskiego tańca. Tańczył 
nawet nasz najstarszy senior z instruktorką panią Bożenką. 

Ten kurs tańca pokazał, że seniorzy są ciągle otwarci na 
nowe wyzwania i ciągle oczekują czegoś nowego od życia. 
Była to wspaniała forma zabawy i relaksu pozwalająca za-
pomnieć o naszym wieku i skupić się wyłącznie na muzyce, 
ruchu i uśmiechu. 

Dziękujemy przemiłym, wyrozumiałym  i profesjonalnym 
instruktorom za wspólne spędzone chwile w rytmie salsy. 

A potem pani Bożena podzieliła się z nami wrażeniami 
i zdjęciami z pobytu na Kubie. Kubie – tej zwyczajnej, nie 
dla turystów, gdzie miała styczność z innymi mieszkańcami, 
gdzie brakowało wody, było biednie ale serdecznie , tanecz-
nie i ciepło (nie tylko z powodu klimatu).

Tam połknęła bakcyla do salsy, bachaty, mamby, które to 
tańce dominują na ulicach i w lokalach Hawany i nie tylko. 
Tańczą wszyscy: biedni, starzy, dzieci, młodzież – tańce i mu-
zyka to życie Kubańczyków, pełnych wrodzonego wdzięku 
w każdym ruchu. Było widać i czuć ogromne zauroczenie 
pani Bożeny tym wyspiarskim „roztańczonym krajem”. 

Opracowanie: Agata Wisełka 

Uniwersytet seniora

Projekt zajęć na II semestr 2019 
Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora

5 III WTOREK 10.00
„Wiosenne opryski drzew owocowych” – prelekcja p. inż. 
E. Borejza „Śledziówka”

12 III WTOREK 10.00

Wspomnienia p. Kariny Czyż ze Światowych Dni Młodzie-
ży w Panamie
Dzień Kobiet - występ dzieci z Gminnego Przedszkola w 
Istebnej.

19 III WTOREK 10.00

„Kuba wyspa jak wulkan gorąca” – była, widziała p. Iwo-
na Gazurek – Legierska
- „Na lodowej pustyni” – moje spotkania z Eskimosami 
Kanady – pan Janko Macoszek

26 III WTOREK 10.00
- Ratownictwo medyczne – prowadzi pan Adam z OSP 
Istebna
- Dzień herbaty MOKATE - degustacja

2 IV WTOREK 8:00
Wycieczka: Łaziska – elektrownia, muzeum Katowice – 
Giszowiec i Nikiszowiec

8 IV PONIEDZIAŁEK
godz. 15:00

Teatr Rozrywki – Chorzów: „Żona potrzebna od zaraz” – 
wystawia teatr Komedii z Warszawy.

16 IV WTOREK
Przygotowania do Świąt Wielkanocnych: robimy palmy, 
pisanki, wiosenne kwiatki lub Huta w Trzyńcu + Ziemia 
Cieszyńska

23 IV WTOREK 10.00 Po świętach - wolne

30 IV WTOREK 10.00
Sadzenie drzewek pod patronatem Nadleśnictwa Wisła 
przy współudziale młodych gimnazjalistów ze szkoły  
w Istebnej
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Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na Zaolziu
Godziny otwarcia obiektu: 
• we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00, 
• w środy i w piątki od 12:00 do 20:00,
• w soboty od 10:00 do 18:00. Zapraszamy!

Koniaków w DzieńDobry TVN
W połowie lutego br. Koniaków 

odwiedziła ekipa realizacyjna telewizji 
TVN. Nagrywali wejścia pogodowe do 
programu Dzień dobry TVN.

W dniu 11 lutego 2019 mieliśmy 
okazję obejrzeć pogodę w programie 
DDTVN nadawaną z Centrum Pasterskiego w Koniakowie w 
godzinach 8.00 - 11.00. Pogodę poprowadził Tomasz Zubi-
lewicz, który od dawna jest fanem naszej gminy. Mówił nie 
tylko o pogodzie, ale i o tradycjach pasterskich w Beskidach.

Zaś 14 lutego w Walentynki o 8.35 w DDTVN wyemito-
wano relację z domu rodziny Krężelok z Koniakowa. Ekipa 
Dzień Dobry TVN odwiedziła w Koniakowie Mariolę i Grze-
gorza Krężelok i ich synów: Wojtka, Marcina, Kacpra i Błażeja, 
by zapytać o receptę na MIŁOŚĆ rodzinną i udany związek 
po 20 latach małżeństwa! Odcinki do obejrzenia w Interne-
cie pod datą i linkiem DDTVN.

Serdecznie zapraszamy na 9 marca 2019 
roku na uroczystą galę z okazji Dnia Kobiet, 
która połączona będzie tradycyjnie z przy-
znaniem statuetki dla Kobiety Oryginalnej 

Śląska Cieszyńskiego 2018. 
PROGRAM:
16:00 - stoiska z nowinkami z zakresu kosmetologii, 

mody i tematów „kobiecych”. Zapraszamy do stoisk �rm: ze-
garki S.T.A.M.P.S., biżuteria z kryształami Svarovski, koszulki i 
nowinki modowe od Anna Drabczyńska, kosmetyki: Thalion, 
Wellu (Larens), Algi Chamot, Cellabic, pokazy zabiegów Firm 
& Lift oraz Cellular Reneval, a także profesjonalne konsultacje.

18:00 - pokaz najnowszej kolekcji projektantki Anny 
Drabczyńskiej z Bielska Białej m.in. z przepięknymi białymi 
koszulami, 

- wybory tegorocznej Laureatki konkursu Kobieta Orygi-
nalna Śląska Cieszyńskiego, 

- koncert duetu Strange Edyty Mojeścik i Artura Kupczyka. 
Na każdą z Pań będą czekać drobne upominki od �rmy 

MOKATE i kwiaciarni Małgorzata. 
Serdecznie zapraszamy do Hotel & Restauracja Złoty Groń! 
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Infor-

macji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.

Gołębie pocztowe – Sekcja Istebna 2018
Sezon gołębi pocztowych w roku 2018 rozpoczął się jak 

co roku na początku maja i trwał do połowy września.
W Sekcji Istebna odbyło się 15 lotów konkursowych gołę-

bi dorosłych na dystansie od 150 do 1100 km.
Najdłuższy lot w sezonie odbył się z Brukseli na dystansie 

1100 km. Brali w nim udział hodowcy z całej Polski.
Loty gołębi młodych rozpoczęły się w połowie sierpnia. 

Zostało przeprowadzonych 5 lotów konkursowych na dy-
stansach od 150 do 340 km.

Sekcja Istebna zrzesza 49 członków i należy do Oddzia-
łu Węgierska Górka, która zrzesza 4 sekcje i liczy razem 126 
członków.

Hodowcy z Sekcji Istebna byli w ścisłej czołówce w Polsce 
we wspomnianym wcześniej prestiżowym locie z Brukseli.

Klasy�kacja lotów gołębi młodych (czołowa 10 hodowców):
1. Słowioczek Dariusz, 2. Kulik-Kukuczka I, 3. Mare-

kwica-Skurzok I, 4. Matuszny Marek I, 5. Legierski MiZ, 6. 
Kohut Tadeusz, 7. Heczko A&S, 8. Marekwica Grzegorz, 9. 
Matuszny T&W, 10. Kukuczka&Michałek

Klasy�kacja lotów gołębi dorosłych (czołowa 10 hodowców):
1. Matuszny Jan, 2. Dragon Wiesław, 3. Słowioczek Da-

riusz, 4. Byrtus Józef, 5. Kukuczka & Michałek, 6. Matuszny 
Marek I, 8. Wolny Krzysztof, 9.  Kawulok Antoni I, 10. Kli-
mosz Zenon I.            Kazimierz Kulik

Informacje turystyczne

7 V WTOREK 7.00
Zwiedzanie „Porcelany” – Katowice – Bogucice Sztolnia 
Czarnego Pstrąga – Tarnowskie Góry, Kopalnia Srebra

14 V WTOREK 8.00
Święto Kwitnącej Azalii – Pisarzowice/Kęty – szkółka 
krzewów ozdobnych, ogrody – Ziemia Bielska

21 V WTOREK 10.00
„Pająki i gady – to też żywe istoty ”– gawędy pana  
A. Pająka

28 V WTOREK 10.00 Majówka – piknik u źródeł Olzy w Gańczorce
4 VI WTOREK 10.00 Bonsaiowe cuda w ogrodzie u pana J. Tomicy
11 VI WTOREK 7.00
WYCIECZKA

Ojcowski Park Narodowy – krajobraz skał wapiennych

18 VI WTOREK Niespodzianka
25 VI WTOREK Zakończenie II semestru 2018/19 w Szarotce.

UWAGA: Z przyczyn od nas niezależnych zajęcia mogą ulec 
zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco. Koszt udzia-
łu w spotkaniach bez zmian czyli 50 zł. za semestr od uczestnika. 

Zajęcia stałe: 
- Informatyka – poniedziałek godz. 16.00 (dawne gimna-

zjum) – instruktor pani Karina Czyż
- Gimnastyka – środa godz. 17.30 (szkoła na Dzielcu) – in-

struktor pani Aleksandra Nosowicz
- Aerobik w wodzie – czwartek godz. 9.00 – instruktor pani 

A. Nosowicz ( basen „Złoty Groń”) dla 12 osób w marcu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Seniorów z Trójwsi 

Oprac. Zarząd
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Wernisaż wystawy „Jan Bojko – 
rzeźbiarz z pogranicza czasów” 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
Wśród artystów naszej ziemi poczesne już miejsce zaj-

muje rzeźbiarz Jan Bojko. Niewielu dziś może go pokonać 
ilością zdobytych nagród, a także …. stażem twórczości, bo 
rzeźbi już bez mała 70 lat. A pomimo to wciąż jeszcze po-
tra� nas zadziwić – kunsztem dłuta, artyzmem, pomysłami i 
... skromnością. Dowodem na to był wernisaż jego wystawy 
„Jan Bojko – rzeźbiarz z pogranicza czasów”, który miał miej-
sce 7 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Wysta-
wa wcześniej prezentowana była w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Bielsku – Białej, by następnie zagościć bliżej ro-
dzinnej ziemi artysty. 

dla  niego długie godziny pracy z bryłą drewna. „Mamy do 
czynienia z rzeźbiarzem świadomym swojej tradycji. Swoją 
narrację świata zaczyna od płaskorzeźby – tak jakby na płasko-
rzeźbie opowieść mu się kształtowała.” Nawiązała też do prac 
o tematyce góralskiej – scen rodzajowych jak szkubaczka, 
czy dawne wesele. „To prawdziwy ojcowski dom. To narracja 
o świecie, która jest częścią życia rzeźbiarza. To że pan Jan miał 
siłę zostać rzeźbiarzem – tym, kim chciał być-  to jest najpięk-
niejsze” – podkreśliła badaczka.

Józef Broda, folklorysta i multiinstrumentalista również 
podzielił się swoją re�eksją o rzeźbie artysty z Jaworzynki. 
„Słuchając i patrząc… łącząc serce z rozumnością. Popatrz-
cie na to… czy to nie fotogra�a modlitewności? Duch, ciało 
ma swoje proporcje a to, co w sercu jest przepiękne.” Zagrał na 
listku dodając: „Ja mam tylko listek, rzeźbiarz ma dłuto, dłoń  
i przestrzenie rozumnego serca. Sztuka to nie wtórność lecz re-
�eksja”. 

Artyście pogratulował również Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej Lesław Werpachowski. 
„To ogromna duma, że na terenie Trójwsi tworzą tacy arty-
ści jak Jan Bojko – diament, z którego wszyscy możemy być 
dumni.”

Radne: Barbara Kubas i Lucyna Bytow w imieniu Rady 
Gminy złożyły artyście podziękowania, życzenia sił i dalsze-
go rozwijania pasji. Sam Jan Bojko oprowadzając zebranych 
po wystawie zaczął niejako „od końca”, od ostatnich wykona-
nych rzeźb. Jest wśród nich płaskorzeźba Kolumbusa – mo-
dela, który pozował uczniom Konarzewskiego w pracowni, 
czy tryptyk przedstawiający rzeźbę wesela. To niejako po-
wrót do korzeni, pierwszych podejmowanych przez arty-
stę tematów. Pokrótce opowiedział także o innych pracach 
jak: narodzenie Chrystusa, postaci świętych i muzykantów. 
Przyznał z właściwą sobie skromnością, że dziś wiele rzeczy 
by poprawił. Bo choć odbiorców zachwyca efekt �nalny, to 
artysta zawsze widzi to, co można było zrobić jeszcze lepiej. 
Nawet jeśli tak jak Jan Bojko, na półce ma już takie nagro-
dy jak nagroda im. Oskara Kolberga w dziedzinie twórczości 
ludowej, nagroda Srebrnej Cieszynianki, czy niezliczone wy-
różnienia w konkursach rzeźbiarskich. 

Na wernisażu obecni byli między innymi: Zastępca Wójta 
Gminy Istebna Ryszard Macura, Dyrektor Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle Małgorzata Kiereś, Dyrektor Regionalnego 
Kultury w Bielsku – Białej Lesław Werpachowski, Zbigniew 
Micherdziński – pomysłodawca wystawy, Iwona Konarzew-
ska – artystka z Istebnej Bucznika, Radna Powiatowa Monika 
Wałach – Kaczmarzyk, Józef Michałek sołtys Istebnej, radne 
Gminy Istebna: Barbara Kubas i Lucyna Bytow, Grażyna Przy-
była – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce , lo-
kalni artyści, twórcy ludowi i rodzina artysty z żoną Heleną  
i córką Izabelą na czele. 

Dopełnieniem uroczystej atmosfery  była góralska mu-
zyczna oprawa, o którą zadbała Monika Wałach - Kaczma-

W dniu wernisażu sala wystawowa wypełniona była po 
brzegi. Licznie zgromadzonych gości witała gospodyni miej-
sca - Elżbieta Legierska – Niewiadomska – Dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Istebnej. Głos zabrał Ryszard Macura Zastępca 
Wójta Gminy Istebna dziękując Janowi Bojce za to, że swoją 
twórczością wykracza poza naszą gminę i tę ziemię rozsła-
wia. „Nieczęsto się spotyka, aby artyści spotykali się razem w 
jednym miejscu. Dla mnie to piękny wyraz tego jak państwo 
jesteście bliscy sobie i wzajemnie się inspirujecie. (..) To dzieła, 
które pokazują nie tylko wymiar religijny ale i świat z Jawo-
rzynki, Koniakowa , Istebnej utrwalony dla przyszłych pokoleń.” 
– zauważył. 

Pani Małgorzata Kiereś, etnograf, Dyrektor Muzeum Be-
skidzkiego w Wiśle długo i barwnie mówiła o tym, jak rzeźba 
Jana Bojki wpisuje się w sztukę i kulturą ludową. Podkreśliła, 
że artysta podjął odważną decyzję , by zająć się właśnie rzeź-
bą w społeczności, gdzie dominuje utylitaryzm, a powinnoś-
cią mężczyzny jest przede wszystkim to, by zostać gazdą. 
Dodała, że Jan Bojko nie wykonywał kopii, każda praca to 
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rzyk z kapelą „Mała Jetelinka” . Odśpiewano huczne, góral-
skie „Sto lat”. Można było również otrzymać katalog wyda-
ny przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej.

Są wernisaże niezwykłe, tak jak ludzie, którzy otwiera-
ją przed nami swój kunszt, dzielą się fragmentem swojego 
świata. Twórczość Jana Bojki – tyle razy opisana pozostaje 
ciągle jeszcze nieodkryta, niedopowiedziana. Dla jednych 
to fenomenalny przykład rodzimej beskidzkiej sztuki ludo-
wej, dla innych – artyzm płynący z połączenia serca i rozu-
mu, a nawet rodzaj modlitwy, jeszcze dla innych –pomost 
łączący dwa światy – ten dawny i ten dzisiejszy. Być może 
pewnych rzeczy nie da się po prostu zamknąć w słowach – 
trzeba je po prostu zobaczyć. Do tego właśnie zachęcamy 
wszystkich, bowiem wystawę prac Jana Bojki będzie można 
zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej jeszcze 
do  29 marca.        Barbara Juroszek

I miejsce dla naszych kolędników
W dniach 14 – 16 

lutego 2019 r. w Bu-
kowinie Tatrzańskiej 
odbył się Ogólnopolski 
Konkurs Grup Kolęd-
niczych w ramach 47. 
Góralskiego Karnawału 
w Bukowinie Tatrzań-
skiej.

Wśród 49 grup z wo-
jewództw małopolskie-
go, opolskiego, pod-
karpackiego, śląskiego 
znaleźli się „kolędnicy 
z Jaworzynki”, którzy 

otrzymali jedno z równorzędnych I miejsc otrzymując „Złotą 
rozetę góralską”. 

W grupie zwycięskich kolędników (nie tylko z Jaworzyn-
ki) byli: Łukasz Kukuczka, Łukasz Juroszek, Rafał Mikołajek, 
Kacper Legierski, Dominik Bocek.

Serdecznie gratulujemy!!                BJ

XVIII Zawody Furmanów 
rozegrały się nad Olzą
W niedzielę 17 lutego, w Istebnej rozegrały się XVIII Mię-

dzynarodowe Zimowe Zawody Furmanów. Zawody organi-
zowane wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
i Nadleśnictwo Wisła na stałe zagościły w istebniańskim ka-
lendarzu imprez. Przyświeca im cel pokazania i docenienia 
ciężkiej pracy furmana leśnego. Wspólna praca konia i czło-
wieka, która odbywa się na zasadach niezmiennych od lat, 
budzi podziw i szacunek. Rosnąca z roku na rok popularność 
Zimowych Zawodów Furmanów nie powinna więc nikogo 
dziwić.

W tym roku po raz kolejny zmaganiom furmanów na Za-
olziu towarzyszyła wyjątkowo piękna aura pogodowa. Błękit-
ne niebo bez jednej chmurki, ciepłe – wręcz wiosenne- słoń-
ce i odpowiednia ilość śniegu zagwarantowały malowniczą 
scenerię i liczną widownię. Nie zawiedli również uczestnicy, 
którzy przybyli nad Olzę nie tylko ze Śląska Cieszyńskiego 
ale i z Czech, Słowacji, Żywiecczyzny czy Małopolski. W su-
mie w szranki stanęło 17 par koni i 34 zawodników.

Od rana na miejsce zawodów zjeżdżali się furmani,  
a wraz z nimi siwki, kasztanki i kare – pięknie przystrojone  
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i gotowe do pokazania umiejętności, które na co dzień ćwi-
czą w lasach. XVIII Zawody Furmanów uroczyście otworzyli: 
Wójt Gminy Łucja Michałek  i Nadleśniczy Nadleśnictwa Wi-
sła Andrzej Kudełka życząc zawodnikom udanych zmagań,  
a widzom miłego oglądania. 

W tym roku mistrzowie furmańskiego fachu rywalizowali 
w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich - „Slalom z drew-
nem stosowym” - sprawdzała technikę i szybkość zawodni-
ków, którzy najpierw musieli ekspresowo załadować ok. 500 
kg drewna stosowego na sanie, następnie przejechać wy-
znaczoną trasą między drzewkami, a potem jak najszybciej 
rozładować drewno.

Najbardziej wyczekiwaną przez wielu konkurencją była 
„Siła uciągu” - przejazd pojedynczym koniem 2 odcinków 
po 15 metrów z możliwością startu/ruszenia konia z miejsca  
w czasie do 1 minuty. Furmani startowali z jedną kłodą drew-
na, a po przejechaniu pierwszego odcinka mieli za zadanie 
szybko dopiąć drugą kłodę, następnie zaś po raz kolejny ru-
szyć z miejsca i dojechać do mety.

Nie zapomniano o konkurencjach dla publiczności. 
Młodsi mogli spróbować sił w rzucie gnotem, zaś dla star-
szych przygotowano zapasy na rękę „z prawdziwego zdarze-
nia”. Prowadziła je Barbara Juroszek z Istebnej – zawodniczka 
klubu Viking Nisko, zdobywczyni medali na Mistrzostwach 
Polski w Armwrestlingu. Pomagali jej David, Peter i Paweł 
Truchlikowie– mistrzowie Słowacji w Armwrestlingu. W ka-
tegorii Open mężczyzn po raz kolejny triumfował Mariusz 
Kawulok z Istebnej, drugi był Paweł Wrona z Leśnej a trzeci 
Michał Legierski z Istebnej. Wśród kobiet najsilniejsze oka-
zały się Istebnianki: Joanna Kawulok, za nią uplasowała się 
Barbara Krężelok,  a trzecia była Katarzyna Waszut.

Wałach przypomnieli szeroki repertuar piosenek o „kónić-
kach”.

Zwieńczeniem imprezy była koronacja zwycięzców. Na-
grody w postaci bonów �nansowych wręczyli Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka i Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek oraz Przewodniczący Rady Gminy Istebna 
Stanisław Legierski. Ponieważ z uwagi na dużą liczbę uczest-
ników przeprowadzono 2 konkurencje, w slalomie z drew-
nem stosowym nagrodzono 6 najlepszych par, które otrzy-
mały kolejno: I i II miejsce- po 800 zł. , III i IV miejsce – po 
600 zł. V i VI miejsce – po 500 zł. W konkurencji „Siła uciągu” 
zdobywcy podium otrzymali kolejno: 400, 300 i 250 zł. Każdy 
uczestnik otrzymał ponadto worek owsa, sztangę kiełbasy, 
chleb ufundowany przez piekarnię „Koniaków”, pamiątkowy 
dzwonek i ciepły posiłek. Na miejscu można było posilić się 
gulaszem z dziczyzny oraz innymi przysmakami serwowany-
mi przez Koło Łowieckie „Olza”. 

Muzyka i echo zawodów niosło się daleko ponad górami, 
zaś o to, by zawody rozniosły się szerokim echem postarały 
się media, które wprost kochają tę widowiskową imprezę. 
Obecni byli przedstawiciele m. in. portalu OX.pl, Głosu Ziemi 
Cieszyńskiej, portalu Infobeskidy.eu, Radia Istebna, portalu 
VIFI (któremu zawdzięczamy przepiękny �lm z drona, który 
warto zobaczyć!).

Choć Jerzy Probosz już w roku 1930 prorokował że  
w niedalekiej przyszłości „Furman i jego przygody żyć będą 
tylko w podaniach. Może w niedalekiej przyszłości w samym 
nawet Koniakowie konia ani furmana nie będzie”, to tego-
roczne zawody były dowodem na to, że furmaństwo i w roku 
2019 ma się całkiem dobrze. „Mamy już w lasach maszyny 
wielooperacyjne ale są tereny, w których konie są nieza-
stąpione.  U nas jest tego najlepszy dowód, w każdym leś-
nictwie konie pracują na co dzień” – komentował Wojciech 
Kohut z Nadleśnictwa Wisła podczas zawodów.

XVIII Zawody Furmanów zaszczycili: Łucja Michałek Wójt 
Gminy Istebna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej 
Kudełka, Stanisław Legierski Przewodniczący Rady Gminy 
Istebna, sołtys Istebnej Józef Michałek, starosta Ciernego Pa-
vol Gomola, burmistrz Wisły Tomasz Bujok, poseł na sejm RP 
Michał Wójcik, poseł na sejm RP Grzegorz Puda oraz Radni 
Gminy Istebna. Tegoroczne zawody cieszyły się także wyjąt-
kowym zainteresowaniem mediów i fotoreporterów, co jest 
dowodem na to, że ranga imprezy z roku na rok rośnie. 

Podziękowania składamy na ręce Nadleśnictwa Wisła 
za bardzo dobrą współpracę przy prowadzeniu zawodów. 
Organizatorzy dziękują również Janowi Urbaczce (jed-
nemu z inicjatorów zawodów) z Jaworzynki za użyczenie 
sań na potrzeby zawodów, Barbarze Juroszek z Istebnej 
prowadzącej zapasy na rękę, Józefowi Michałkowi – soł-
tysowi Istebnej za przekazanie nagród książkowych dla 
najlepszych zapaśników, a także wszystkim uczestnikom, 
którzy w ten dzień postanowili podjąć wyzwanie niełatwej 
rywalizacji. Dziękujemy także publiczności, która wiernie 
kibicowała faworytom.

oprac. Barbara Juroszek

Konferansjerzy: Elżbieta Legierska-Niewiadomska Dy-
rektor GOK w Istebnej oraz Wojciech Kohut z Nadleśnictwa 
Wisła jak zawsze gorąco dopingowali uczestników, z humo-
rem komentując ich zmagania. Atmosfery dopełniała zna-
komicie dobrana góralska muzyka. Zbigniew Wałach, Jan 
Kaczmarzyk, Bolesław Niedoba, Maciej Szymkowiak i Jan 
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                     XVIII Zawody Furmanów – Istebna 2019 

Lista wyników w konkurencji  Slalom z drewnem stosowym 

 

1. Łukasz Kubica 
Piotr Kubica 

Leśna 
 1,29,90 

2. Tibor Toth 
Jan Francisty młodszy 

Krupina/ 
Kolarovo 1,34,40 

3. Jan Francisty młodszy 
Jan Francisty starszy Krupina 1,40,11 

4. Józef Skurzok 
Tomek Fiedor 

Koniaków/ 
Istebna 1,40,29 

5. Michał Zowada 
Antoni Czepczor Istebna 1,41,36 

6. Sławek Pawlus 
Tomasz Pochec 

Radziechowy/ 
Świerczek 1,42,13 

7. Grzegorz Zegiel 
Marcin Sapała Dziewin 1,42,19 

8. Wojciech Worek 
Tomasz Talik Przybędza 1,43,43 

9. Pavol Kitas 
Jan Francisty Golianovo/ Krupina 1,43,81 

10. Bartłomiej Waszut 
Dominik Wawrzacz Istebna/ Koniaków 1,47,81 

11. Patryk Śliwa 
Aleksander Śliwa Leśna 1,49,98 

12 Peter Hronec 
Daniel Kluz 

Mosty u 
Jabłonkowa 1,57,05 

13 Jan Urbaczka 
Ryszard Haratyk Jaworzynka 1,57,70 

14 Grzegorz Hutyra 
Szymon Szatanik 

Soblówka 
Glinka 2,10,06 

15 Michał Żyrek 
Karol Gluza Cisiec 2,12,17 

16 Wojciech Byrski 
Krzysztof Worek 

Radziechowy 
Przybędza 2,13,72 

17 Kazimierz Legierski 
Jan Legierski 

Koniaków 
Istebna 2,20,24 

 

 XVIII Zawody Furmanów – Istebna 2019 

Lista wyników w konkurencji Siła Uciągu 

 

1. Łukasz Kubica 
(koń: Gostella) Leśna 16,20 

2. Grzegorz Zegiel 
(koń: Gniady) Dziewin 16,46 

3. Sławek Pawlus 
(koń Antares) 

Świerczek 
 17,44 

4. Pavol Kitas 
(koń: Osterman) Golianovo 19,90 

5. Miro Sulava 
(koń Pejo) Klubina 20,03 

6. Jan Francisty (młodszy) 
(koń: Kocur) Krupina 20,89 

7. Jan Francisty (starszy) 
(koń: Dolar) Krupina 21,30 

8. Grzegorz Hutyra 
(koń: Cygan) Soblówka 21,95 

9. Wojtek Worek 
(koń: Kuba) Przybędza 22,93 

10. Kazimierz Legierski 
(koń: Gniady) Koniaków 24,42 

11. Tomasz Pochec  
(koń: Anton) Radziechowy 25,24 

12. Krzysztof Worek 
(koń Karat) Przybędza 28,79 

13. Bartłomiej Waszut 
(koń Dereś) Istebna 32,78 

14. Tibor Toth 
(koń: Rambo) Kolarovo 33,70 

15. Przemysław Talik 
(koń : Forest) Przybędza 39,23 

16. Daniel Kluz 
(koń: Kasztan) 

Mosty u 
Jabłonkova 46,53 

17. Adam Fiedor 
(koń Łysy) Koniaków 12,42 m. 

18. Michał Żyrek 
(koń: Siwek) Cisiec 10,88 m. 

 

 

 

Z wizytą u Pawła „Nogliny” – 
czyli opowieść Beskidzkiego Furmana

„Noglina” – tak go nazy-
wają. To przydomek rodo-
wy pana Pawła Wawrzacza z 
Koniakowa. Noglina pocho-
dzi od słowa „nogły” a więc 
robotny, szybki, chętny do 
pracy, taki, któremu „robota 
poli się w rękach”. Ten swój 
przydomek pan Paweł nosił 
w życiu jak drugą skórę - stał 
się z nim tożsamy pracu-
jąc w lesie, „z kónićkym”, co 
rano skoro świt wyruszając, 
by zmagać się z potężnymi 
strómami, cestami, czasem 

usterkami wozu, zimnem lub upałem. 
Paweł Wawrzacz pochodził z rodu „Noglinów”, gdzie pra-

ca w lesie była rodzinnym fachem. Noglinowie mieszkali 
na Śliwkuli, tam, gdzie znajduje się obecnie pustelnia fran-
ciszkanów. Kiedy Paweł pierwszy raz wziął do ręki łopraty 
miał kilka lat. Poganiał przy oraniu. Kiedy ukończył szkołę 
podstawową, furmanienie stało się dla niego chlebem po-
wszednim. Drzewo wożono wtedy na ra�okach do składnicy 
drzewa w Zwardoniu albo „na Piłym”. 

Rozkład dnia furmana
Dzień pana Pawła rozpoczynał się skoro świt. „Siadało 

się na klynczary i jechało” – mówi krótko furman. - Jechoł do 
lasu, przeważnie ze śpiewem – np. „Kiedy ranne wstają zorze”. 
Wdycki jak jechoł, sjimoł ciopkym i powiadoł: „Jadym z Bogym” 
- wspomina żona pana Pawła, Marta. Najchętniej jeździł sam. 
Tak, w swoim „nogłym” tempie pracowało mu się najlepiej. - 
Rano ziech posieł zasypać koniowi, porobić cosi. Biksa, swacina 
do biksy i do lasa. Do lasu nejlepsi był śpyrki kónsek. Żona pie-
kła też placek z mąki. Z Gańciorki wióz jech drzewo na Piłym. 
Śtyry kubiki trza było zawiyźć. Roz za dnia zajechali, potym 
rychtowali załadunek. Trzabyło wyjechać ku Czubanuli i zwiyźć 
na dół, by na rano mieć gotowóm furym .Nasz teryn był przez 
Skałym i ponad Skałym. Sruwali na dół drzewo. Potym mieli uż 
„windym”. 

Mniej więcej w latach 80- tych ra�oki, czyli wozy na 
drewnianych kołach zastąpiły „gumioki” czyli wozy na kołach 
gumowych. - My potym uż gumioki nabyli to się inacyj woziło. 
A potym nakupili Pragów i uż Pragi jeździły non stop. Furmani 
zjeżdżali się w Istebnej , a następnie czekali „Na Pile”. W zimie 
było ich zwykle najwięcej, bo był to czas, kiedy robotnicy byli 
wolni od prac w polu. Można sobie tylko wyobrazić, w jakich 
warunkach pracował czasem pan Paweł, kiedy potężne śnie-
gi zasypywały leśne cesty, chodnićki , rajśtaćki. Ale wcale nie 
narzeka. -Śniegi były rozmaite- przyznaje. - Łod Ciubanule 
z góry wyjechołeś trzy razy, toż żeś mioł dość. Tam było blisko 
1000 kubików ściynte. Dodaje : -Dbali my se ło cesty. Zebrali 
my się, furmanio, i my kombinowali. Potym dali spycha, cesty 
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zrobili sieroki, siumne. Wiyś jako się jeździło? A my takimi wą-
skimi, dziurawymi cestami jeździli! Ale jeździło się nóm fajnie…

Wspominając dawnych furmanów wymienia: - jo, Plyniś-
ciorz, Karolek, Michoł z Ośniatej, Jano łod Jureczka, Bómbol, 
Franuś z Plyniska, Tomek z Brzestowego, Jano łod Muchy, Jan 
Kaczmarzyk. Rozgranicza przy tym tych którzy furmanili od 
czasu do czasu i tych „na pełen etat” – Franuś, Bombol, Tomek, 
jo jeździli my non - stop.

Furmani żyli z lasu w tych czasach. Gazdowali i robili w le-
sie. W zimie tak przyszło, że mogóm do lasa jechać na podatek 
se zarobić. To było czasym aji przymusowe : „Jadź do lasa zaro-
bić na podatek!! Kiery mioł sprzynt jechoł.”

Ciekawe jest to, że od razu na miejscu klasy�kowano 
drewno z beskidzkich lasów. Do Filipowego przyjeżdżała 
kontrola - fachowcy i dzielili drzewo na trzy rodzaje. Były to: 
„zapałka”, „beczkówka” i rezonans. „Rezonans” sieł na skrzyp-
ce, na hóśle - nejlepszy drzewo było tu w Gańczorce. Beczkówka 
szła na beczki, a „zapałka” na zapałki. Codziennie po to drewno 
przyjeżdżały Pragi. 

Z Katowic przyjeżdżali goście, robotnicy robili zrąb i jak 
przewróciło się drzewo znakowali je, odbijając na nim od-
powiedni numer.  Leśnik odbierał „furym” , pisał „frachty” 
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i chute to szło, całóm furym zapión linami. My uż nic nie robili, 
bo dwo robotnicy byli ku tymu. ” 

Jak zieś dboł, tóż zieś zarobił, jak zieś nie dboł tóż zieś nie za-
robił. Zalezi, jako sie darzyło. Do 10 kubików zieś zwióz za dziyń. 
Jak przisło papierówkym wozić, tóż ziech za dziyń 10 metrów 
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Nieodłącznymi towarzyszami życia furmana były oczywi-
ście kóniczki, które – tak jak ludzie – miewały swoje odrębne 
charaktery. 
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było kupa.... kanyś przisieł. U plyniściorza aji 10 koni stoło. Ko-
niki się nazywały rozmaicie: Kaśtan, Siwy, Ciorny. Nadawało się 
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Trzabyło mieć wsiecko popoprawiane. Każdy dziyń cosi 
poprawioł – a to rzetozka była urwano, a to coś innego. Nie 

kupowali od razu nowych na targu, sianowali długo, wypra-
wiali skóry i z nich robili potrzebne sprzynty. ” – wyjaśnia pan 
Paweł. Szyciem tych akcesoriów jak łopraty czy chomónty 
zajmował się Jakub Zowada z Tynioka. Zajmował się także 
kuciem koni. Konie z okolicy pana Pawła kuł kowal Skurzok 
na Kościanowicach. - Przisieł z roboty, tóż mioł każdy dziyń za-
mówione i aji 2- 3 konie kuł. Kuci jednego zajmowało mu około 
godziny, jak mioł podkowy przyrychtowane. A czasym jeszcze 
stare podkowy poprawiali. Podkowy po miękkim chodziły i nie 
były zedrzyte. 

Z koniem pracowało się oczywiście nie tylko w lesie ale 
przede wszystkim w polu. - Łorali, sioli, bronowali, wsiecko ko-
niami i wsiecko było porobione. 

Kiedy pan Paweł zaczynał furmanić, ścinano drzewa 
ręcznymi piłami typu „moja- twoja”. Do pracy przyszli z piłami 
Józef Sikora z Brunckówki, Mały z Grónia, Francek z Brzestowe-
go, Franciszek Waszut z Brzestowego, Paweł z Pasiek - „Pniok”  
i owczor z Pietroszonki. (…) Nieboszczyk Golik z Cisowego  
i Bury z Cisowego, Władek Zo Granice, Antoń Zowada, Jakub 
Zowada z Bukowskigo - to byli nejlepsi robotnicy. Mieli wiel-
kóm piłym i cióngli „moja – twoja” My rano przijechali a tu 
uż drzewa naścinane, ciściutko, gałynzie popolone. Nejlepsio  
w lesie pomoc – z Bernianki ujec.. a jaki był mocny!. Tyn każ-
demu pomóg!” Potym uż przyniyśli pilanym dwuosobowóm, 
metrowej długości, jyny to nie zdowało egzaminu i potym 
przisieł Jano Ligocki z Długij Cierhle i dostoł pilanym. Potym uż  
w Ganczorce Jano przisieł ścinać ku robotnikóm, a potym sta-
rzy uż poszli na rentym. – wspomina pan Paweł. 

Furman był potrzebny nie tylko w lesie. Pan Paweł jeździł 
po kolyndach, woził księży, nieraz robiąc dodatkowe „kursy” 
po nocach. Woził Goliasza ze Stecówki po Szkatółce, kiedy 
ksiądz Tobola był chory. Była to niełatwa funkcja, bo godzi-
nami czekało się na dworze, nieraz w bardzo niskich tempe-
raturach. Zastępował też nieraz „karetkę pogotowia”, woził 
ludzi do lekarza i na pogrzeby. Woził też materiały budowla-
ne, gdy budowano szkołę na Zapasiekach. 

Pan Paweł zdradza, że furmani mieli też swoje zwyczaje 
i zasady. 21 grudnia, w dzień świętego Tomasza nie wolno 
było jeździć do lasu i robotnicy bardzo tego przestrzegali. 
Krążyła wśród nich historia o furmanie, którego ostrzegano 
„Tóma siedź dóma”, on zaś zlekceważył przestrogę odpowie-
dział: „Jo się najym masła pojadym do lasa” – i zabiło go. Ta 
historia skutecznie odstraszała od leśnych eskapad w ten 
dzień. Dzień wolny był okazją do załatwienia innych spraw 
w przedświątecznym okresie. - Furmani na świyntego Toma 
na torg jadóm, nie do lasa. We wilijym kónićkom dowało sie 
łopłatki dlo zwierząt, skibkym chleba się łodkroje i dowo sie 
„godni kraiciek.” - mówi pan Paweł.

I tak od jednego załadunku do drugiego, od świtu do 
zmroku, od jednej zimy do drugiej toczyło się życie pana 
Pawła odmierzane turkotem kół wozu, stukotem końskich 
kopyt, przemierzaniem kolejnych leśnych cest. Widać, że 
cieszyła go ta praca. Opowiada o niej energicznie, z pasją, 
często powtarza słowa, które dobrze opisują jego tempo:  
„piernikym”, „chónym”, „roz dwa”. Gestykuluje żywo rękami, 
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ZAJĘCIA STAŁE w Gminie Istebna

SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się pod 
patronatem:

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

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

ZAJĘCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 

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

KÓŁKO SZACHOWE w GOKu 
Każda środa od godz. 16:00

Nasza Trójwieœ  Styczeń 2015Strona 18

KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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po których widać, że są wyrobione przez lata pracy w polu 
i lesie, od ładowania na wóz potężnych stromów. W końcu 
jednak zadecydował, że trzeba sprzedać konia. Była to de-
cyzja podyktowana rozsądkiem. - Paweł całe roki łokropnie 
zrobił wielkóm robotym – mówi żona Marta. -A jeście bych tak 
pofurmanił – dodaje jej mąż z błyskiem w oku.

„Po furmanie bicz zostanie po pisarzu pióro” – tak mówi 
stara przyśpiewka i wbrew pozorom –wiele w niej mądrości. 
Nie liczy się co robimy, ale jak to robimy i tym właśnie zapi-
szemy się w pamięci ludzi. Wystarczy po prostu być dobrym 
w swoim fachu. A takim z pewnością był Paweł Wawrzacz 
zwany „Nogliną” – furman „z prawdziwego zdarzenia”. 

Barbara Juroszek

MARZEC

09.03.- Dzień Kobiet i Gala Finałowa Konkursu „Kobieta 
Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2018” - Hotel & Restau-
racja Złoty Groń ; stoiska promocyjne dla Pań od 16.00, gala 
godz. 18.00; org. Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Infor-
macji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, portal 
OX.PL, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Hotel Złoty Groń

Wystawa 
Twórczości Ludowej

O T W A R T A  
O D  P O N I E D Z I A ŁK U  

D O  P IĄ T K U  
W  G O D Z I N A C H  

8 . 0 0  -  1 6 . 0 0

KORONKI, RZEŹBY, HAFTY 
OZDOBY ŚWIĄTECZNE, MALARSTWO 

CERAMIKA, BIŻUTERIA, ELEMENTY 
STROJU LUDOWEGO, WYDAWNICTWA 

REGIONALNE

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej 

i Biblioteka Publiczna w Istebnej

23.03. - Wiosenne warsztaty dla dzieci  - Homelike Cafe; 
11.00 - 14.00
24.03. -   Gminny Turniej Tenisa Stołowego “O Puchar 
Wójta Gminy” - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej

KWIECIEŃ

02.04. - Otwarcie Centrum Koronki Koniakowskiej
05.04. - 10.05. - Wystawa Prac podopiecznych Stowarzy-
szenia “Dobrze, że jesteś” - Gminny Ośrodek Kultury, Pro-
mocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Isteb-
nej; wernisaż 5 kwietnia o godz. 10.00
12 - 13.04. - III Edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w 
Trójwsi - rozpoczęcie Kościół pw. Dobrego Pasterza w Isteb-
nej; godz. 19.00
24.04 godz. 16:00 - Wystawa prac dzieci Autorskiej 
Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej - Leśny Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej
26.04. - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie - Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
28.04. - Majówkowy Turniej Szachowy - Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Pub-
liczna w Istebnej
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Rywalizacja odbywała się w 18 kategoriach wiekowych, 
na odpowiednio dostosowanych do nich dystansach.  Łącz-
nie w biegu wystartowało 253 uczestników. Najmłodszym 
uczestnikiem biegu był Xawier Wantulok z Wisły urodzony w 
2014 roku, zaś najstarszymi uczestnikami był Edward Kurek z 
Katowic, który urodził się w roku 1939.

Rywalizacja wśród kobiet i dwóch najstarszych kategorii 
męskich rozgrywała się na dystansie 5 km,  natomiast męż-
czyźni w wieku od 17 do 59 lat walczyli na dystansie 15 km o 
główne trofeum, czyli Istebniański Bruclik. W tym roku tra�ło 
ono do Mateusza Haratyka z Jaworzynki, który trzy lata temu 
również zwyciężył nasze zawody.

W rywalizacji na 5 km najszybszym zawodnikiem był Svi-
der Libor z Trzyńca, natomiast w grupie najstarszych panów 
najlepszy czas uzyskał Sikora Stefan z Bielska – Białej.

Najszybszą wśród kobiet, podobnie jak w ubiegłym roku, 
była Agata Warło reprezentująca NKS Trójwieś Beskidzka 
i to jej łupem padł Istebniański kabotek. Tuż za nią na me-
cie zameldowała się Magdalena Kobielusz z Istebnej, która 
reprezentowała SSRLZS Sokół Szczyrk. W grupie ciut star-
szych pań pierwsze miejsce zajęła Justyna Ligocka, zaś jej 
teściowa, Danuta Ligocka zwyciężyła w kategorii wiekowej 
najstarszych pań. Warto podkreślić, że wśród pań, właśnie 
ta grupa wiekowa (36 i więcej lat) 
frekwencja była największa! 

W najmłodszej kategorii za-
równo wśród chłopców jak i 
dziewcząt najszybsze czasy uzy-
skali mali adepci biegówek z Dol-
nej Łomnej (CZ) – rodzeństwo 
Klara i Roman Halabrin i to oni 
otrzymali dodatkowo mały Isteb-
niański Bruclik i mały Istebniański 
Kabotek.

Ceremonii wręczania nagród 
trzem najlepszym zawodnikom 

l Sport l Sport

Mateusz Haratyk z Istebniańskim 
Bruclikiem 
W niedzielę 24 lutego już od samego rana na trasach Kuba-

lonki widoczni byli biegacze z różnych stron Polski i z zagrani-
cy, którzy przygotowywali się do startu w 44. edycji biegu nar-
ciarskiego „O Istebniański Bruclik”. Lekki mrozik pozytywnie 
nastroił zawodników i zawodniczki, gdyż w biurze zawodów 
zgłosiło się o 40 uczestników więcej, niż w ubiegłym roku.

w każdej kategorii wiekowej dokonał Stanisław Szwed – Wi-
ceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wójt gminy 
Istebna Łucja Michałek, Zastępca Wójta Gminy Ryszard Ma-
cura oraz Przewodniczący Rady Stanisław Legierski .  Każdy 
z dekorowanych otrzymał dyplom, szklany puchar oraz na-
grody rzeczowe. Nagrody na pierwsze miejsca wśród męż-
czyzn ufundowali: �rma Drewnostyl ze Skoczowa, Galeria 
Kukuczka z Istebnej, a nagroda dodatkowa dla zwycięzcy 
Bruclika została ufundowana przez Wiceministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej  - Stanisława Szweda, który rów-
nież w tym roku objął honorowy patronat nad imprezą.  

Narciarskie zmagania na Kubalonce z zaciekawieniem 
podziwiali zacni goście: poseł Grzegorz Puda, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, Radni Gminy Istebna: 
panie Barbara Kubas i Barbara Bielesz, panowie Jan Bocek, 
Kazimierz Łacek, Ignacy Zowada i Bartłomiej Jałowiczor oraz 
sołtys Istebnej Józef Michałek.

Bieg o Bruclik jest imprezą pełną tradycji. W góralski 
klimat wprowadzali nas konferansjerzy- Aneta Legierska i 
Tadeusz Papierzyński, który ubrani w stroje regionalne ko-
mentowali wszystko co się dzieje na trasach.   Nie zabrakło 
tradycyjnej muzyki na góralską nutę, a to dzięki przygry-
wającej wszystkim kapeli Jetelinka na czele z panią Moniką 
Wałach-Kaczmarzyk.

Mimo mrozu po trasach na Kubalonce roznosiła się woń 
potraw z grilla, oscypków, kawy, herbaty, czy też pieczonych 
nad ogniskiem kiełbasek. Za gastronomiczne propozycje dzię-
kujemy �rmie Jam Jam z Istebnej. Z kolei sklep sportowy Uphill 
Sport oraz Istebniańskie ŹDZIORBY uatrakcyjnili nasze zawody 
stoiskiem z akcesoriami sportowymi, oryginalnymi T-shirtami, 
a hitem były blaszane kubki wykonane specjalnie na tę okazję.

Od samego rana działało prężnie Biuro Zawodów, a pra-
cowali w nim: Ela, Ewa, Małgosia i Arek, którzy prowadzili 
zapisy, wydawali numery startowe i udzielali podstawowych 
informacji o zawodach. Na mecie krzątali się   Basia, Domi-
nik, Michał i pani Ela, by w zamian za oddany numer star-
towy wręczyć pamiątkowy medal oraz bloczek na posiłek  
i herbatę, który wydawały Wiola i Zuzia, dbając tym samym, 
by żaden z zawodników nie poszedł do domu głodny.   Za 
porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni byli strażacy  
z OSP Koniaków Centrum, zaś za porządek wokół stadionu 
pracownicy GOKu: Genek i Michał.   Nad sprawami tech-
nicznymi czuwał Paweł Cieślar. Sędzią Głównym zawodów 
był Jacek Suszka, a Delegatem Technicznym Adam Cieślar. 
Opracowaniem wyników jak zwykle zajmował się Jacek Ko-
hut- Sekretarz Zawodów. Całej ekipie z serca dziękuję, bo 
bez ich pomocy i zaangażowania organizacja Biegu by-
łaby niemożliwa.
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Na koniec pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Spon-
sorom tegorocznej imprezy:

1. Firma Drewnostyl ze Skoczowa, Adam Matuszny
2. Tartacznictwo S.C. Kawulok Andrzej, Kawulok 

Stanisław, Zawada Walerian z Istebnej
3. Galeria Kukuczka z Istebnej, Jan Kukuczka
4. Galeria „Pod Aniołem” – �rma Halifax
5. Piotr Zowada z Koniakowa
6. Sklep sportowy Uphill Sport – Istebna Potoczki
7. Budowa obiektów drogowych inż.Józef Noga
8. Biuro Usług Budowlanych Gerard Miczko z Wisły
9. Firma MOKATE z Ustronia
10. Market Budowlany BAZA z Istebnej
11. Stanisław Szwed -Wiceminister Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej
12. Związek Zawodowy Górników w Polsce
Tegoroczne nagrody dodatkowe ufundowane zosta-

ły przez Radnych naszej Gminy:
Mały Kabotek – Dominik Jałowiczor z Jaworzynki 
Mały Bruclik – Barbara Bielesz z Koniakowa
Kobiecy Kabotek – Marek Iwanek z Istebnej. 
Dzięki Waszemu wsparciu �nansowemu i rzeczowe-

mu udzielonemu Organizatorom przyczyniliście się Pań-
stwo do rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych naszego regionu. Dziękujemy!

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział  
w tegorocznym biegu „O Istebniański Bruclik”, szczególnie 
mieszkańcom naszej Gminy, bo to dzięki Wam tradycja bie-
gów narciarskich jest u nas wciąż żywa i przekazywana z po-
kolenia na pokolenie.

Karina Czyż
Foto: Janusz Małyjurek 

Wyniki
Kategoria: Dziewczęta - Klasa II i młodsze Rocznik 2010 i młodsze  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Halabrinova Klara Dolni Lomna 0:01:23,47
2 Michałek Hanna MKS Istebna 0:01:23,47
3 Rucka Zuzanna MKS Istebna 0:01:38,62
4 Dybczyńska Amelia LKS Pogórze 0:01:40,69
5 Konderla Karolina Trzyniec 0:01:46,60
6 Pindurova Anna Dolni Lomna 0:01:48,00
7 Wojtyła Aleksandra LKS Pogórze 0:01:51,43
8 Juroszek Amelia MKS Istebna 0:01:53,73
9 Podeszva Klaudia Dolni Lomna 0:01:55,62

10 Fiedor Aleksandra NKS Trójwieś 0:02:10,18
11 Kobielusz Marta MKS Istebna 0:02:16,73
12 Mańka Kinga UMKS Marklowice 0:02:21,99
13 Galej Maria MKS Istebna 0:02:28,74
14 Cieślar Klara Przezchlebie 0:02:41,76
15 Smyrak Lena LKS Naroże Juszczyn 0:02:46,97
16 Słobodzian Daria Cieszyn 0:02:48,92
17 Bieszonowska Maja Przezchlebie 0:02:54,37
18 Klyszcz Martyna Przezchlebie 0:02:58,75
19 Popiołkiewicz Zuzanna Przezchlebie 0:03:18,84

Kategoria: Dziewczęta - Klasa III - IV Rocznik 2008 - 2009  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Gazurek Kinga MKS Istebna 0:02:58,10
2 Brączek Teresa NKS Trójwieś 0:02:59,82
3 Haratyk Noemi MKS Istebna 0:03:12,98
4 Jakubikova Magda SKI Mosty 0:03:17,67
5 Kliś Paulina MKS Istebna 0:03:20,18
6 Kobielusz Natalia NKS Trójwieś 0:03:31,58
7 Waclawkowa Eva Dolni Lomna 0:03:33,98
8 Pyszko Maja Dolni Lomna 0:03:36,91
9 Paszkiewicz Zo�a KS SKI-TEAM Wodzisław Śl. 0:03:39,45

10 Habarta Larysa LKS Pogórze 0:03:45,88
11 Hazelbusz Magdalena Przezchlebie 0:03:48,13
12 Strokosz Maria MKS Istebna 0:03:54,97
13 Sochacka Anna SKI Mosty 0:03:57,61
14 Rozenkova Zoe Dolni Lomna 0:03:59,67
15 Łabaj Julia MKS Istebna 0:04:03,09
16 Kaleta Agnieszka LKS Pogórze 0:04:12,04
17 Parzyk Judyta UMKS Marklowice 0:04:20,82
18 Gorzołka Maria Wielki Potok 0:04:25,93
19 Słobodzian Julia Cieszyn 0:04:31,07
20 Hawrylewicz Roksana UMKS Marklowice 0:04:52,82
21 Bury Julia MKS Istebna 0:04:54,21
22 Mańka Nadia UMKS Marklowice 0:04:57,50
23 Ponikowska Kalina Przezchlebie 0:05:19,95
24 Spende Jesika Przezchlebie 0:07:13,53

Kategoria: Dziewczęta - Klasa V-VI Rocznik 2006 - 2007  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Wantulok Laura WSS Wisła 0:08:33,90
2 Haratyk Kamila WSS WISŁA 0:08:34,30
3 Tomanek Ema Dolni Lomna 0:09:55,01
4 Skurzok Maria NKS Trójwieś 0:10:27,38
5 Pawlik Anna LKS Klimczok Bystra 0:10:28,73
6 Probosz Kamila NKS Trójwieś 0:10:33,98
7 Juroszek Dagmara NKS Trójwieś 0:10:34,16

TEGOROCZNI SPONSORZY BIEGU
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8 Rucka Julia MKS Istebna 0:10:35,01
9 Szkawran Maria NKS Trójwieś 0:10:38,38

10 Kantorova Justyna Dolni Lomna 0:10:54,91
11 Cieślar Anna Przezchlebie 0:11:38,73
12 Małyjurek Julia WSS Wisła 0:12:23,76
13 Pyszko Ester Dolni Lomna 0:12:25,33
14 Dragon Michalina NKS Trójwieś 0:12:51,49
15 Trzebuniak Natalia LKS Naroże Juszczyn 0:13:02,69
16 Miesiączek Oliwia NKS Trójwieś 0:13:27,15
17 Byrtus Laura NKS Trójwieś 0:13:33,00
18 Kałuża Agata Przezchlebie 0:14:32,52
19 Zwardoń Magdalena NKS Trójwieś 0:15:02,60
20 Andrzejewska Kamila LKS Pogórze 0:17:11,94
21 Kohut Miriam MKS Istebna 0:17:24,04
22 Bury Kinga MKS Istebna 0:17:34,96
23 Woźnica Weronika LKS Naroże Juszczyn 0:18:13,36
24 Błaszczak Julita Częstochowa 0:20:20,53
25 Sadecka Alicja Przezchlebie 0:24:18,51

Kategoria: Dziewczęta Rocznik 2003 - 2005  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Jarecka Weronika LKS Klimczok Bystra 0:09:59,21
2 Raszka Aleksandra WSS Wisła 0:10:10,35
3 Szotkowska Małgorzata Dolni Lomna 0:10:12,90
4 Fujak Zuzanna NKS Trójwieś 0:10:14,15
5 Szotkowska Agnieszka Dolni Lomna 0:10:32,90
6 Milerska Anna SKI Mosty 0:10:38,28
7 Kawulokowa Teresa Dolni Lomna 0:10:52,82
8 Michałek Martyna MKS Istebna 0:10:54,86
9 Dudek Zuzanna UMKS Marklowice 0:11:12,13

10 Idziniak Kamila NKS Trójwieś 0:11:13,68
11 Rusnok Zuzana Dolni Lomna 0:11:14,05
12 Jałowiczor Jolanta MKS Istebna 0:11:20,19
13 Legierska Martyna NKS Trójwieś 0:11:22,41
14 Sroka Oliwia NKS Trójwieś 0:11:28,75
15 Kobielusz Anna MKS Istebna 0:11:48,26
16 Kliś Lena MKS Istebna 0:11:58,50
17 Nowak Lilianna UMKS Marklowice 0:14:28,86
18 Piskowska Emilia UMKS Marklowice 0:14:31,07
19 Korzonek Martyna LKS Pogórze 0:15:22,36
20 Słowak Marcelina LKS Pogórze 0:16:32,10
21 Przesdzing Oliwia UMKS Marklowice DNF
22 Głowacz Klaudia LKS Naroże Juszczyn DNF

Kategoria: Kobiety 17 - 25 lat Rocznik 1994 - 2002  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Warło Agata NKS Trójwieś 0:15:22,10
2 Kobielusz Magdalena SSRLZS Sokół Szczyrk 0:15:57,90
3 Byrtus Jolanta Nydek 0:16:14,10

Kategoria: Kobiety 26 - 35 lat Rocznik 1984 - 1993  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Ligocka Justyna NKS Trójwieś 0:18:59,90
2 Wiśniowska Martyna Team Na Biegówkach 0:20:28,20

Kategoria: Kobiety 36 lat i powyżej Rocznik 1983 i starsze  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Ligocka Danuta Kubalonka 0:20:27,78
2 Legierska Maria Istebna 0:21:01,46
3 Dybczyńska Jadwiga LKS Pogórze 0:22:00,60
4 Svidrova Marela TJ Trzyniec 0:22:22,88

5 Procko Milena Silvini Madshus Team Kielce 0:22:38,32
6 Cyprichova Renata Cadca 0:25:12,16
7 Sikora Alicja Sikora Team 0:25:22,73
8 Kudzia Bernardyna Bystra 0:26:50,18
9 Adamczyk Małgorzata Jastrzębie Zdrój 0:28:28,69

10 Jakubczyk Barbara TKKF Saturn Czeladź 0:31:11,07
11 Struska Monika Potok Wielki 0:31:15,53
12 Kowalska Iwona Team Kowalscy Santok 0:59:07,32

Kategoria: Chłopcy - Klasa II i młodsi Rocznik 2010 i młodsi  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Halabrin Roman Dolna Lomna 0:01:19,08
2 Pindur Viktor Dolna Lomna 0:01:25,31
3 Kremski Oskar SKITEAM Wodzisław 0:01:31,72
4 Mitrenga Samuel Dolna Lomna 0:01:32,35
5 Pyszko Jakub Dolna Lomna 0:01:49,82
6 Czepczor Nikodem NKS Trójwieś Beskidzka 0:02:06,36
7 Gorzołka Marcin Jaworzynka 0:02:15,92
8 Hazelbusz Rafał Przezchlebie 0:02:19,15
9 Strzelczyk Aleksander Bielsko-Biała 0:02:23,57

10 Michałek Paweł Istebna 0:02:52,41
11 Pan�l Adam Rybnik 0:02:54,82
12 Wantulok Xawier Wisła 0:02:58,51
13 Słobodzian Mikołaj Cieszyn 0:03:13,80
14 Bury Kacper MKS Istebna 0:03:22,76
15 Bury Marcin MKS Istebna 0:04:11,95
16 Tężycki Adam Rydułtowy DNS

Kategoria: Chłopcy - Klasa III - IV Rocznik 2008 - 2009  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Zawada Szymon MKS Istebna 0:02:37,39
2 Matuszny Piotr LKS Pogórze 0:02:56,65
3 Słowioczek Dariusz NKS Trójwies Beskidzka 0:02:58,11
4 Probosz Paweł NKS Trójwies Beskidzka 0:03:14,88
5 Bury Mateusz Istebna 0:03:18,44
6 Skurzok Samuel NKS Trójwies Beskidzka 0:03:19,11
7 Łupieżowiec Adam Jaworzynka 0:03:24,61
8 Niedoba Marek SKI Mosty 0:03:28,07
9 Pawlik Jakub LKS Klimczok Bystra 0:03:37,49

10 Kudzia-Sas Szczepan LKS Naroże Juszczyn 0:03:41,09
11 Trzebuniak Leon LKS Naroże Juszczyn 0:03:48,54
12 Pilch Szymon WSS Wisła 0:03:51,65
13 Kula Jakub Jaworze 0:03:56,36
14 Hudyka Jakub LKS Naroże Juszczyn 0:05:15,15
15 Piernikarczyk Jakub Przezchlebie 0:06:46,48

Kategoria: Chłopcy - Klasa V - VI Rocznik 2006 - 2007  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Kantor Damian Dolni Lomna 0:08:44,94
2 Juroszek Kacper MKS Istebna 0:09:09,95
3 Michałek Marcin MKS Istebna 0:09:25,47
4 Kawulok Radek SKI Mosty 0:09:28,83
5 Sikora Daniel Dolni Lomna 0:09:42,72
6 Milerski Jan SKI Mosty 0:09:44,92
7 Kawulok Paweł MKS Istebna 0:09:46,81
8 Winkler Kamil UMKS Marklowice 0:10:28,47
9 Probosz Jan NKS Trójwieś Beskidzka 0:10:28,83

10 Fiedor Sebastian NKS Trójwieś Beskidzka 0:10:47,63
11 Jochymek Lukaś Dolni Lomna 0:10:51,29
12 Łacek Krzysztof NKS Trójwieś Beskidzka 0:11:04,40
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13 Szczotka Samuel WSS Wisła 0:11:17,95
14 Czepczor Jakub NKS Trójwieś Beskidzka 0:11:59,89
15 Słobodzian Jan Cieszyn 0:12:53,71
16 Bos Stanisław WSS Wisła 0:13:05,26
17 Kawulok Mateusz NKS Trójwieś Beskidzka 0:14:55,44
18 Tężycki Paweł Rydułtowy 0:16:38,68
19 Kudzia-Sas Błażej LKS Naroże Juszczyn 0:16:40,99
20 Kałuża Bartosz Przezchlebie 0:18:38,68
21 Bieszonowski Szymon Przezchlebie 0:21:40,99
22 Kałuża Jacek Przezchlebie DNF
23 Maśnica Szymon LKS Naroże Juszczyn DNF

Kategoria: Chłopcy Rocznik 2003 - 2005  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Gazurek Łukasz NKS Trójwieś Beskidzka 0:08:18,74
2 Kajzar Kamil MKS Istebna 0:08:32,51
3 Wojtas Wiktor NKS Trójwieś Beskidzka 0:08:36,69
4 Puczok Adam NKS Trójwieś Beskidzka 0:08:38,56
5 Bos Gabriel Wss Wisła 0:08:41,41
6 Zawada Jan MKS Istebna 0:09:04,59
7 Baczyński Artur UMKS Marklowice 0:09:54,41
8 Legierski Przemysław NKS Trójwieś Beskidzka 0:10:03,10
9 Pilch Damian WSS Wisła 0:10:17,48

10 Szkawran Jakub NKS Trójwieś Beskidzka 0:10:18,12
11 Solawa Kacper Nks Trójwieś Beskidzka 0:10:24,40
12 Palka Piotr WSS Wisła 0:10:38,57
13 Kremski Kamil SKITEAM Wodzisław 0:11:03,07
14 Mitrenga Nikodem Nawsie 0:11:40,38
15 Trzebuniak Antoni LKS Naroże Juszczyn 0:12:57,43
16 Kudzia -Sas Szymon LKS Naroże Juszczyn 0:13:53,56
17 Dybczyński Kacper LKS Pogórze 0:13:58,41
18 Tomecki Jakub Umks Marklowice 0:15:17,83
19 Warzecha Marcin UMKS MARKLOWICE 0:15:21,85
20 Adamczyk Michał Jastrzębie 0:15:54,76
21 Cyprich Fabian Svrcinovec 0:17:21,14

Kategoria: Mężczyźni 17 - 19 lat Rocznik 2000 - 2002  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Sokolovski Tobiaś Dolni Lomna 0:42:40,30
2 Adamczyk Paweł Jastrzębie 1:20:04,20

Kategoria: Mężczyźni 20 - 29 lat Rocznik 1990 - 1999  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Haratyk Mateusz NKS Trójwies Beskidzka 0:38:25,50
2 Fojcik Wojciech Kopalnia Marcel 0:43:57,40
3 Bielesz Dawid TJ Trzyniec 0:46:56,50
4 Dzida Radosław Kopalnia Pniówek 1:02:15,60
5 Zimoń Robert Kopalnia Ósemka PWR 1:04:56,50
6 Wieczorek Mateusz Piekary Śląskie DNF

Kategoria: Mężczyźni 30 - 39 lat Rocznik 1980 - 1989  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Michałek Mariusz JBG2 Istebna 0:38:31,90
2 Janecki Sebastian Bielsko-Biała 0:45:20,40
3 Kaleta Jan Gródek 0:47:54,90
4 Rabski Ireneusz Skomielna Biała 0:48:52,00
5 Fedorów Karolina Siemianowice Śl 1:17:37,40
6 Pytel Gracjan Zabrze 1:26:19,50
7 Stelmaszczyk Błażej Czaniec DNF
8 Firlej Marek Kopalnia Piast Rychwał DNF

9 Popiełkiewicz Karol Famur Firma DNS

Kategoria: Mężczyźni 40 - 49 lat Rocznik 1970 - 1979  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Faron Robert Zalesie Remsport 0:42:50,90
2 Sikora Rene TJ Trzyniec 0:43:17,60
3 Legierski Grzegorz Team Na Biegówkach 0:43:37,00
4 Mojeścik Andrzej Team Na Biegówkach 0:45:09,00
5 Legierski Kazimierz Team Na Biegówkach 0:47:32,80
6 Odróbka Stanisław Siemianowice 0:49:09,20
7 Słobodzian Eugeniusz Cieszyn 0:50:12,70
8 Adamczyk Marek Jastrzębie 0:51:40,10
9 Szczotka Arkadiusz Górki Wielkie 0:52:01,20

10 Ryś Paweł Jaworzynka 0:52:18,00
11 Pawlik Nikodem Wilkowice 0:55:07,40
12 Pilch Piotr Wisła Czarne 0:56:08,90
13 Kula Andrzej Jaworze 1:01:37,60
14 Janus Adam Kopalnia Piekary 1:10:04,10

Kategoria: Mężczyźni 50 - 59 lat Rocznik 1960 - 1969  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Michałek Piotr Jaworzynka 0:42:11,10
2 Łacek Jan Team Na Biegówkach 0:43:38,52
3 Olszowski Władysław Team Na Biegówkach 0:45:37,20
4 Koprowski Edward Kopalnia Mysłowice 0:51:42,60
5 Magiera Janusz Kopalnia Jankowice 0:54:10,50
6 Kawulok Piotr Grodziec 0:55:38,50
7 Zimoń Paweł AKN Ratrak Częstochowa 1:00:08,80
8 Paterak Jan Goszczęcin 1:08:06,60
9 Gałosz Adam Andrychów 1:19:11,60

10 Olejniczak Janusz Kopalnia Makoszowy 1:20:51,80
11 Kowalski Marek Sanok 1:32:32,20

Kategoria: Mężczyźni 60 - 69 lat Rocznik 1950 - 1959  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Svider Libor TJ Trzynec 0:17:56,20
2 Porębski Piotr Kopalnia PRG Rybnik 0:18:01,80
3 Rabski Józef KS Skomielna Biała 0:18:04,50
4 Kliś Jan Łazy 0:19:21,30
5 Szturc Jan Wisła 0:19:24,00
6 Myjak Marian Kopalnia Wiktoria 0:19:30,80
7 Siwczyk Andrzej Kopalnia Chwałowice 0:19:32,50
8 Kościelniak Kazimierz Bystra 0:20:08,10
9 Zoremba Jan Tarnowskie Góry 0:20:34,90

10 Olszewski Wiesław Zbrosławice 0:20:51,00
11 Urbański Stanisław LKS Pogórze 0:20:59,80
12 Hyrnik Kazimierz Siemianowice Śl. 0:21:13,00
13 Kasolik Zygmunt Kęty 0:22:24,30
14 Bujok Andrzej Kopalnia Pstrowski 0:23:04,80
15 Sindera Mirosław Kopalnia Saturn 0:23:05,50
16 Kupczak Maciej Cisiec 0:23:07,20
17 Wybraniec Andrzej KS Gryf Kiecz 0:23:28,80
18 Węglewski Ryszard Kopalnia Zo�ówka 0:23:44,10
19 Adamkiewicz Kazimierz Piekary Śl 0:24:12,10
20 Grzesiak Andrzej Sosnowiec 0:24:59,50
21 Spirok Tadeusz Kopalnia Morcinek 0:25:31,50
22 Procner Henryk Wisła 0:25:41,40
23 Wilk Tadeusz Kopalnia Czeladź 0:30:30,70
24 Fortoński Henryk Wałbrzych Kopalnia Tores 0:34:14,50
pk Sosada Krzysztof Zbrosławice 0:33:09,30
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Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej Rocznik 1949 i starsi  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Sikora Stefan Bielsko-Biała 0:21:21,30
2 Jurasz Jan Cisiec 0:22:02,60
3 Gorzołka Jan Kopalnia Jastrzębie 0:23:55,40
4 Małek Andrzej Bielsko-Biała 0:24:56,30
5 Kurek Edward Kopalnia Saturn 0:30:47,00
6 Mikołajczyk Piotr Będzin 0:31:47,30

Nasza reprezentacja 
na Mistrzostwach Świata
Sześciu naszych ludzi wzięło udział w Mistrzostwach 

Świata, które zostały rozegrane w austriackim Seefeld.
W ekipie biegowej znaleźli się bracia Bury Dominik i Ka-

mil oraz członkowie sztabu szkoleniowego: Tadeusz Kręże-
lok  - trener główny mężczyzn, Michałek Andrzej  - serwi-
sant główny, Rucki Bartłomiej – serwisant.

Dominik Bury wystartował w sprincie techniką dowolną 
(eliminacje), w sprincie drużynowym z Maciejem Staręgą (18 
miejsce) oraz biegu na piętnaście kilometrów techniką kla-
syczną (62). Kamil Bury sprint techniką dowolną zakończył 
także w fazie eliminacji, w biegu łączonym na trzydzieści ki-
lometrów ze startu wspólnego był 66 zaś w biegu na piętna-
ście kilometrów techniką klasyczną 69.

W imprezie trzy razy wystąpił także reprezentujący AZS 
AWF Katowice dwuboista Adam Cieślar z Istebnej zajmując 
indywidualnie miejsca 33 i 22 zaś drużynowo 8.             J. Kohut

Nasi młodzi biegacze mistrzami Polski!
*** Dwa złote medale wywalczył podczas mających sta-

tus Mistrzostw Polski Młodzików w kategorii Junior C zawo-
dów o Puchar Grupy Azoty 2019 Łukasz Gazurek. Zawodnik 
NKS Trójwieś Beskidzka triumfował w biegu na 5 km techni-
ką dowolną oraz 3,3 km techniką klasyczną.

*** Młodzi biegacze MKS Istebna triumfowali w biegu 
sztafetowym chłopców 4x2 km MIX w ostatnim dniu roz-
grywanych w Tomaszowie Lubelskim Mistrzostw Polski 
Uczniowskich Klubów Sportowych. Podopieczni Jarosława 
Hulawego biegli w składzie: Kacper Juroszek, Marcin Mi-
chałek, Szymon Zawada i Paweł Kawulok.

W kategorii dziewcząt brązowy medal wywalczyła ekipa 
NKS Trójwieś Beskidzka w składzie: Skurzok Maria, Juroszek 
Dagmara, Brączek Teresa, Probosz Kamila.                  J. Kohut

Wyjątkowa olimpiada dla MKS Istebna!
Aż osiem medali wywalczyli w sumie zawodnicy MKS 

Istebna w rozegranych w Zakopanem zawodach biegowych 
XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimo-
wych „Małopolska 2019”.

Klasą dla siebie była multimedalistka Eliza Rucka, która 
zdobyła trzy złote medale: w sprincie techniką klasyczną, 
biegu juniorek (Junior A) na dystansie pięciu kilometrów 
stylem dowolnym oraz w sprincie drużynowym juniorek  
w duecie z Marceliną Wojtyłą.

Podobnie jak Eliza Marcelina przywiozła z Olimpiady 
również trzy medale, gdyż oprócz „złotego” sprintu drużyno-
wego stanęła na drugim stopniu podium w sprincie techni-
ką klasyczną i zajęła trzecie miejsce w biegu łączonym junio-
rek ze startu wspólnego.

Złoty medal w kategorii juniorek młodszych (Junior B) 
wywalczyła Karolina Kukuczka.

Kolejne dwa medale znalazły się w dorobku Grzegorza 
Zawady, który wywalczył dwa brązowe medale w katego-
rii juniorów młodszych: w sprincie techniką klasyczną biegu 
techniką klasyczną.

Te osiągnięcia to zasługa sportowców, ale też w ogrom-
nej mierze efekt wieloletniej ciężkiej  pracy wykonanej przez 
sztab szkoleniowy MKS Istebna - trenerów Jarosława Hula-
wego (zarazem prezesa klubu) i Mirosława Kapasia.

Aby obraz sukcesu MKS Istebna był pełny trzeba dodać, że 
znakomicie zaprezentowała się podczas imprezy była zawod-
niczka tego klubu  Magdalena Kobielusz. Reprezentująca 
obecnie barwy SS-R LZS Sokół Szczyrk Magda zdobyła w Zako-
panem dwa tytuły: mistrzowski w biegu łączonym juniorek ze 
startu wspólnego oraz wicemistrzowski w biegu juniorek  na 
dystansie pięciu kilometrów stylem dowolnym.               J. Kohut

Biegi narciarskie – luty 2019
Luty był kolejnym – po styczniu – miesiącem pełnym 

startów i sukcesów naszych biegaczy.
*** Podczas rozegranych w słoweńskiej Planicy zawodów 

Pucharu Kontynentalnego „OPA Cup” w biegach narciarskich 
dwa razy stanął na podium Dominik Bury. Zawodnik MKS 
Istebna zajął najpierw trzecie miejsce w biegu na dystan-
sie piętnastu kilometrów techniką klasyczną a następnie 
pobiegł jeszcze lepiej w biegu na dystansie dwudziestu ki-
lometrów techniką dowolną ze startu wspólnego zajmując 
drugie miejsce.

*** W rozegranych w Zakopanem zawodach z cyklu 
FIS „Slavic Cup” oraz Narodowy Program Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Puchar Grupy Azoty 2019” dwa złote meda-
le wywalczył nie mający konkurencji w swojej kategorii 
wiekowej Łukasz Gazurek  (NKS Trójwieś Beskidzka). Na 
najwyższym stopniu podium stanęła również biegaczka 
MKS Istebna Martyna Michałek. Dwa srebrne medale za-
wodów zdobyli klubowa koleżanka Martyny Karolina Ku-
kuczka  oraz reprezentujący NKS Trójwieś Beskidzka  Wik-
tor Wojtas. Szósty nasz medal imprezy wywalczył biegacz 
MKS Istebna Kamil Kajzar. Kilku naszych zawodników zna-
lazło się tuż za podium zawodów: Karolina Kukuczka i Eli-
za Rucka  (obie MKS Istebna),  Agata Warło  (NKS Trójwieś 
Beskidzka),  Grzegorz Zawada  i  Kamil Kajzar  (obaj MKS 
Istebna).

*** Znakomicie zaprezentowali się nasi młodzi biegacze 
podczas kolejnych zawodów Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regio-
nalnej, które rozegrano na Kubalonce.

Pierwsze miejsca: Fujak Zuzanna  (NKS Trójwieś Be-
skidzka), Michałek Hanna (MKS Istebna), Michałek Marty-
na (MKS Istebna), Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka), 
Zawada Szymon (MKS Istebna)

Drugie miejsca: Kajzar Kamil  (MKS Istebna), Michałek 
Marcin  (MKS Istebna), Skurzok Samuel  (NKS Trójwieś Be-
skidzka)
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Luty rewelacyjny dla naszych 
biegaczy amatorów
*** Drużyna Vexa Team na biegówkach, w której składzie 

znalazło się trzech biegaczy z Jaworzynki i jeden z Koniako-
wa zajęła drugie miejsce w „Sztafecie Piastów”, która odbyła 
się na Polanie Jakuszyckiej. Rywalizacja odbywała się na pęt-
li o długości 6 km przy czym dwóch pierwszych zawodników 
sztafety miało obowiązek pokonać trasę techniką klasyczną, 
kolejnych dwóch mogło  dowolnie wybrać styl poruszania 
się.  Nasi biegacze amatorzy ulegli jedynie faworyzowanemu 
polsko-czeskiemu zespołowi Startski.pl Team.

Skład naszej sztafety w kolejności startów: Piotr Micha-
łek  z Jaworzynki,  Grzegorz Legierski  z Koniakowa,  Kazi-
mierz Legierski i Jan Łacek (obaj z Jaworzynki).

O wadze sukcesu świadczy fakt, że do rywalizacji przystą-
piło aż 40 sztafet.

Doskonale wypadli nasi zawodnicy w nieo�cjalnej kla-
sy�kacji indywidualnej. Wśród 80 startujących techniką do-
wolną najlepszy indywidualny czas biegu zanotował  Jan 
Łacek  zaś wśród zawodników biegnących klasykiem drugi 
czas osiągnął  Piotr Michałek  a czwarty  Grzegorz Legier-
ski.  Nasz mocny akcent mieliśmy także w rywalizacji kobiet, 
gdzie drugie miejsce zajęła Joanna Kukuczka z Istebnej we-
spół z koleżankami z grupy Toko Team na biegówkach.

*** W klasy�kacji generalnej biegu na 6 km techniką 
klasyczną rozegranego w Nowym Targu X Jubileuszowego 

Trzecie miejsca: Brączek Teresa  (NKS Trójwieś Beskidz-
ka), Probosz Kamila  (NKS Trójwieś Beskidzka), Legierski 
Przemysław  (NKS Trójwieś Beskidzka), Probosz Jan  (NKS 
Trójwieś Beskidzka)

*** Kolejne bardzo dobre zawody zanotowali nasi młodzi 
biegacze w czwartej edycji Narodowego Programu Rozwoju 
Biegów Narciarskich „Puchar Grupy Azoty 2019”, którą roze-
grano w Ptaszkowej. W pierwszym dniu rozgrywano biegi 
techniką dowolną, zaś w drugim techniką dowolną ze startu 
wspólnego.

Michałek Martyna  (MKS Istebna) - 2 x pierwsza, Fujak 
Zuzanna (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwsza i trzecia, Rucka 
Eliza  (MKS Istebna) – pierwsza, Warło Agata  (NKS Trójwieś 
Beskidzka) - 2 x druga, Idziniak Kamila  (NKS Trójwieś Be-
skidzka) – trzecia, Wojtyła Marcelina (MKS Istebna) - trzecia

Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwszy, 
Zawada Grzegorz (MKS Istebna) - pierwszy i trzeci, Zawada 
Jan (MKS Istebna) - drugi i trzeci

Magdalena Kobielusz (SS-R LZS Sokół Szczyrk/Istebna) 
- pierwsza

Luty podobnie jak styczeń potwierdził, że jak co roku 
nasi młodzi biegacze są znakomicie przygotowani do sezo-
nu. W okresie przygotowawczym a także zimą w przerwach 
między kolejnymi zawodami ciężką pracę wykonują za-
równo zawodnicy jak i sztaby szkoleniowe naszych klubów 
narciarskich w osobach Jarosława Hulawego i Mirosława 
Kapasia (obaj MKS Istebna) oraz Tomasz Sikory, Mariusza 
Zowady  i  Justyny Ligockiej  (wszyscy NKS Trójwieś Be-
skidzka).        J. Kohut

Biegu Podhalańskiego im. Jana Pawła II triumfował Andrzej 
Mojeścik z Istebnej, który tym samym okazał się najlepszy 
również w swojej kategorii wiekowej M-40. Na najwyższym 
podium w kategorii wiekowej M-50 w biegu na 15 km tech-
niką klasyczną stanął  Piotr Michałek (czwarty w Open) 
zaś Grzegorz Legierski był trzeci w kategorii M-50 biegu na 
30 km klasykiem.

*** Kolejny udany start nasza trójka biegaczy zanotowała  
w biegu na dziesięć kilometrów techniką klasyczną, który odbył 
się  na Magurze Wilkowickiej w ramach zaliczanego do klasy�-
kacji Pucharu Polski Amatorów PZN w biegach narciarskich XII 
Pucharu Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”. 
Tutaj najlepszy w „generalce” okazał się Piotr Michałek, który, 
co oczywiste wygrał również swoją kategorię wiekową M 50-
59. W kategorii M 40-49 drugie miejsce zajął Grzegorz Legier-
ski (czwarty w „generalce”) a trzeci w tej kategorii był Andrzej 
Mojeścik (szóste miejsce w klasy�kacji generalnej biegu).

*** Dwa zwycięstwa w dwa dni odniósł Jan Łacek zwycię-
żając podczas zawodów, które rozegrane zostały w Bielicach  
i Bystrzycy Kłodzkiej. Biegacz amator z Jaworzynki triumfo-
wał najpierw w maratonie narciarskim „Ultrabiel 2019’’ zaś 
dzień później wygrał XXX Bystrzycki Bieg Narciarski.

*** W biegu na 25 km techniką klasyczną w ramach Kar-
lovskiej 50 - jednej z bardziej znanych imprez w Czechach 
zaliczanych do prestiżowego cyklu Ski Tour - która odbyła się 
w Velkých Karlovicích najszybszy był Piotr Michałek. Trzecie 
miejsce (drugie w kategorii wiekowej) zajął  Grzegorz Le-
gierski.         J. Kohut

Turniej O Puchar Wójta Gminy Istebna
W dniu 16 lutego na hali sportowej w budynku ZSP  

w Istebnej został rozegrany I Dziewczęcy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Istebna. W zawodach wzięło udział 
5 drużyn: UKKS Istebna, BTS Rekord Bielsko Biała, KKS Wi-
sła Skoczów, TS Mitech Żywiec oraz LKS Bestwina. Drużyny 
rywalizowały w systemie „każdy z każdym”. Turniej stał na 
naprawdę wysokim poziomie, wszystkie mecze były bardzo 
wyrównane i zacięte do samego końca. Świadczą o tym wy-
niki meczów i fakt, że do ostatniego meczu ważyły sie losy, 
kto stanie na podium w turnieju. Cały turniej wygrała druży-
na TS Mitech Żywiec na drugim miejscu uplasowała się ekipa  
BTS Rekord Bielsko-Biała a na trzecim KKS Wisła Skoczów. 

Rozdane zostały także nagrody idywidualne. Najlepsza 
bramkarka turnieju została uznana  Kornelia Małyjurek   
z KKS Wisła Skoczów, Najlepszą zawodniczką została wybra-
na Laura Kłębek  z Rekordu Bielsko-Biała a Królową Strzel-
czyń została Kinga Legierska z UKKS Istebna.

Tabela:
1. TS Miteh Źywiec - 9 pkt
2. BTS Rekord Bielsko Biała - 7 pkt
3. KKS Wisła Skoczów - 7 pkt
4. UKKS Istebna - 6 pkt
5. LKS Bestwina - 0 pkt
Wyniki:
1. BTS Rekord B-B - TS Mitech Żywiec 4-1
2. LKS Bestwina - UKKS Istebna 0-5



Nasza Trójwieœ               Marzec 2019Strona 26

l Sport l Sport l Sport l Sport l
Duże wyróżnienie dla Kingi Legierskiej!
Podczas Gali podsumowującej Plebiscyt Dziennika Za-

chodniego Sportowiec Roku 2018, która odbyła się w sali 
Stadionu Śląskiego cenne wyróżnienie otrzymała młoda pił-
karka UKKS Istebna Kinga Legierska.

Podopieczna Marcina Pudalika zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii Sportowiec Junior Roku - dziewczęta w powiecie 
cieszyńskim.

3. KKS Wisła Skoczów - TS Mitech Żywiec 0-1
4. LKS Bestwina - BTS Rekord B-B 0-5
5. TS Mitech Żywiec- UKKS Istebna 2-1
6. BTS Rekord B-B - KKS Wisła Skoczów 1-1
7. KKS Wisła Skoczów - UKKS Istebna 2-0
8. TS Mitech Żywie- LKS Bestwina 7-0
9. UKKS Istebna- BTS Rekord B-B 3-0
10. KKS Wisła Skoczów - LKS Bestwina 4-0
„Turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Generalnie każ-

da drużyna mogła te zawody wygrać. O końcowych wynikach 
meczów decydowały naprawdę pojedyńcze błędy. Cieszę się, że 
udało się rozegrać ten turniej i mam nadzieję, że będzię to cy-
kliczna impreza, a w przyszłym roku uda nam się zorganizować 
już 2-dniowe zawody z większą ilością drużyn”.

Tekst i zdjęcia: Marcin Pudalik

V Turniej Tenisa Stołowego 
„O puchar Wójta Gminy”

REGULAMIN
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kul-
tury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Oso-
bą do kontaktu z ramienia Organizato-
ra jest: Karina Czyż.
2. Cel: popularyzacja tenisa stołowego, 
zapewnienie aktywnego wypoczynku 
mieszkańcom Gminy Istebna
3. Termin i miejsce Turnieju: 24 marzec (niedziela), godz. 
11:00, hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na 
Buczniku (dawne Gimnazjum) 
4. Zapisy: do 21 marca (czwartek), osobiście w biurze Orga-
nizatora, telefonicznie pod nr. 33 855 62 08 lub mailowo na 
adres: karina.istebna@gmail.com
5. Kategorie: K1 – dzieci do lat 12, K2 – młodzież 13-17 lat, 
K3 – dorośli od rocznika 2001
6. System rozgrywek i przepisy gry: turniej tenisa stoło-
wego rozegrany zostanie w grach singlowych, pojedynki 
rozgrywane będą w dwóch setach po 11 pkt. ( za wygrane 
2 sety przyznawane będą 2 pkt, za 1 wygrany set 1 pkt., za 
przegranie 2 setów 0 pkt. ). Turniej rozgrywany będzie syste-
mem każdy z każdym ( w każdej kategorii wiekowej osobno). 
W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair – play”. 
7. Warunki uczestnictwa: turniej przeznaczony wyłącznie 
dla mieszkańców Gminy Istebna. Uczestnik turnieju zobo-
wiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju 
(rakietka, obuwie zmienne, strój sportowy). Uczestnicy nie-
letni zobowiązani są przedłożyć pisemną zgodę rodziców na 
udział w Turnieju. 
8. Nagrody: trzej najlepsi w kategoriach wiekowych otrzy-
mają puchary oraz drobne nagrody rzeczowe, Każdy uczest-
nik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 
9. Postanowienia końcowe: Organizator nie odpowiada 
za rzeczy pozostawione w szatniach oraz nie ponosi odpo-
wiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe na wskutek 
uczestnictwa w Turnieju ostateczna interpretacja regulami-
nu należy do Organizatora.

Piłka nożna 
*** Dzięki zwycięstwu 11:5 nad Polonią Tychy drużyna 

kobiet UKKS Istebna awansowała do fazy centralnej Pucha-
ru Polski w futsalu. W rozegranym w Tychach meczu pod-
opieczne Marcina Pudalika wystąpiły w składzie: Karolina 
Bojko,  Patrycja Pawlusińska,  Asia Czepczor, Klaudia Ła-
cek, Justyna Zawada, Ola Bielesz, Edyta Klimosz.

*** Trójka młodych piłkarzy APN Góral Istebna wystą-
piła w drużynach Podokręgu Skoczów, które zagrały w ro-
zegranym w słowackiej miejscowości Kysucke Nove Mesto 
Międzynarodowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Tramp-
karzy. Reprezentacja rocznika 2005 z Hubertem Kapasiem 
w składzie wygrała swoja kategorię po dwóch pewnych 
zwycięstwach nad ekipami OFS Frydek-Mistek 3:0 i ObFZ 
Kysuc 13:1. W tym drugim meczu Hubert zdobył jedną z bra-
mek. Reprezentacja rocznika 2004, w której zagrała dwójka 
zawodników APN Góral Istebna – Haratyk Błażej i Soból 
Kacper – zajęła w swojej kategorii trzecie miejsce po remisie  
z OFS Frydek Mistek 1:1 i porażce z ObFZ Kysuc 0:2.

*** Drużyna APN Góral Istebna z rocznika 2010 zajęła dru-
gie miejsce w rozegranym w Zebrzydowicach Turnieju Ha-
lowej Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy. Podopieczni Rafała Legierskiego i Dariusza Ruckie-
go ulegli jedynie ekipie SMS ŻAPN Żywiec.                     J. Kohut
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

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

OKULISTA  

Od lewej Kazik Legierski, Grzegorz Legierski, Piotr Michałek, Jan Łacek

Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 573 990 665

istebna@mea-travel.pl
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Zuzanna Fujak

Martyna Michałek

Magdalena Kobielusz

Łukasz Gazurek

Eliza Rucka i Marcelina Wojtyła

Sukcesy w biegach narciarskich



Nasza Trójwieœ               Marzec 2019Strona 28

„Nasza Trójwieœ” - wydaje Gmina Istebna
 Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.istebna.eu

Siedziba i adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 
43-470 Istebna 68, tel. 33 85-56-208, adres poczty elektronicznej: nasza.trojwies@gmail.com

Redaguje Zespół w składzie: Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Barbara Juroszek. Redaktor Naczelna: Karina Czyż
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl

Turniej o Puchar Wójta Gminy

Sportowiec Junior Roku Powiatu Cieszyńskiego - Kinga Legierska

Awans piłkarek UKKS Istebna w Pucharze Polski w futsalu!

Drużyna UKKS Istebna z trenerem i władzami Gminy
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