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Zmarła Barbara Wałach

15 października upływa termin płatności piątej raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(za wrzesień i październik).

Dożynki Gminne

- artystka, malarka,
opiekunka pracowni

 Jana Wałacha

Beata Legierska 
została nagrodzona
przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

II Forum
karpackich gmin

Złoci i Diamentowi Jubilaci
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  
wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom 
Administracji i Obsługi, składamy serdeczne życzenia. 

Niech każdy dzień Waszej niełatwej, lecz pięknej pracy 
przynosi wiele satysfakcji i radości.  

 Dziękujemy również za wszelki trud, 
jaki wkładacie w kształtowanie  

młodego pokolenia, ponieważ to dzięki 
Wam dzieci i młodzież chcą poszerzać 

horyzonty swej wiedzy i swoich 
umiejętności.  

Wójt oraz Rada Gminy Istebna 



Nasza Trójwieœ  Październik 2015Strona 2

III Rodzinny Rajd na Tyniok
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Zawody sportowo-pożarnicze
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Apel do mieszkańców wsi Jaworzynka
W związku z informacjami o nasileniu się incydentów 

związanych z kradzieżami elementów nagrobkowych, Urząd 
Gminy Istebna zwraca się z apelem do wszystkich osób od-
wiedzających groby swoich najbliższych z prośbą o natych-
miastowe informowanie o „podejrzanych osobach” kręcą-
cych się po cmentarzu. 

Informujemy, że zgodnie z art. 262 § 2 Kodeksu kar-
nego „Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spo-
czynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8.”

Wskazany występek oznacza zachowanie polegające 
na przywłaszczeniu przez sprawcę jakichkolwiek przed-
miotów mających związek z miejscem spoczynku zmarłe-
go, tj. kwiatów, zniczy, wazonów, rzeźb, elementów meta-
lowych takich jak: krzyży, wizerunków świętych, liter, itp. 

W razie podejrzeń należy bezzwłocznie kontaktować się 
pod bezpłatnym numerem alarmowym policji - 997. Infor-
macje można także przekazywać do Urzędu Gminy tel. 33 
855 65 00 wew. 50.

Prosi się o zapamiętanie rysopisu i cech charakterystycz-
nych podejrzanej osoby i kierunku, w którym się oddaliła. 
Liczy też na to, że uda się zapamiętać i przekazać markę i 
numer rejestracyjny pojazdu, którym poruszał się złoczyńca 
lub, do którego pakował zabrane z cmentarza przedmioty. 
Policjanci są pewni, że tego typu przestępstwa poprzedzo-
ne są przygotowaniami sprawcy. W tym celu, z pewnością 
wcześniej robi tzw. „rozeznanie w terenie” wybierając przy-
szłe swoje łupy.

Palenie śmieci
Palenie śmieci szkodzi Twojemu 

zdrowiu i zdrowiu Twoich najbliż-
szych, nie zanieczyszczaj środowi-
ska, w którym mieszkasz !!!

Zbliżający się okres jesienno-zi-
mowy sprzyja procederowi spalania 
odpadów w domowych piecach.

Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z ustawą o 
odpadach spalanie odpadów prowadzi się wyłącznie w 
spalarniach odpadów lub we współspalarniach !!! Paląc 
śmieci w domowym piecu uwalniasz  do środowiska wiele 
szkodliwych substancji (tlenek i dwutlenek węgla, dwutle-
nek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór). Substancje 
te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz 
narządy wewnętrzne. Toksyczny wpływ na zdrowie może 
objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci 
chorób nowotworowych. Palenie śmieci ma również nega-
tywny wpływ na stan przewodów kominowych, powoduje 
odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. Może to być 
powodem zapalenia się instalacji i pożaru.

Art. 191 ustawy o odpadach mówi „kto, wbrew prze-
pisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalarnią  odpadów podle-
ga karze aresztu albo grzywny”.

Referat UK

„Złote Gody”
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Zło-

te Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są lu-
dzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Niezwykłe są też 
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, którymi Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej odznacza pary. Symbolicznie 
wyrażają uznanie władz polskich dla wartości życia i rodziny 
oraz wdzięczność za ofiarny codzienny trud, odpowiedzial-
ność, zgodność pożycia i poświęcenie.

Wójt Gminy informuje

Medal „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, jest odzna-
czeniem, na które pracuje się najdłużej, bo ponad 18 250 
dni i nocy. 50 lat temu młodzi i pełni zapału małżonkowie 
przyrzekali sobie „miłość, wierność oraz uczciwość małżeń-
ską” które po dziś dzień trwają i nadal są aktualne. Przez te 
wszystkie lata, w których na pewno nie zabrakło ani chwil 
dobrych, obfitujących w sukcesy, ani też chwil trudnych, 
którym niejednokrotnie towarzyszyły łzy i cierpienie, trwali 
razem nierozłącznie w trosce o spokój domowego ogniska 
oraz o dobre wychowanie dzieci. 

Tegoroczna uroczystość z okazji Jubileuszu Długoletnie-
go Pożycia Małżeńskiego odbyła się w środę 30 września br. 
w Karczmie Ochodzita w Koniakowie. 

Wręczenia Medali przyznanych przez Prezydenta RP pa-
rom, które w tym roku obchodzą 50 rocznicę pożycia mał-
żeńskiego dokonał Wójt Gminy Henryk Gazurek, dziękując 
Jubilatom za godne i długoletnie pożycie oraz piękny przy-
kład dla młodego pokolenia. Wspólne przeżyte lata to sym-
bol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zro-
zumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i przykład dla 
młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński. 

Szczególne życzenia i gratulacje z rąk Wójta otrzymały 
pary, które w roku 2015 przeżywają Jubileusz 60-lecia poży-
cia małżeńskiego.
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Na X sesji Rady Gminy Istebna w dniu 2 września 
2015 roku podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

2. Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 
Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy 
Istebna nieruchomości Skarbu Państwa.

3. Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

4. Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczą-
cego inicjatywy Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwo-
ści w Istebnej z dnia 7 lipca 2015r.

5. Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr 
1450 S w Koniakowie do kategorii dróg gminnych.

6. Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

7. Uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wie-
loletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2025. 

8. Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna 
na rok 2015.

9. Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
2 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu.

Informacja Przewodniczącego
Rady Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że 

w IV kwartale 2015 roku będzie przyjmował mieszkańców 
w sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy 
Istebna /pok. 116/ w każdy wtorek tygodnia.

październik 6, 13, 20, 27. od godz. 14:00 do 15:15
listopad 3, 10, 17, 24. od godz. 14:00 do 15:15
grudzień 1, 8, 15, 22, 29. od godz. 14:00 do 15:15

W uroczystości wzięli również udział Przewodniczący 
Rady Gminy Istebna Artur Szmek oraz Sekretarz Gminy Te-
resa Łaszewska.

Uroczystość uświetnił zespół regionalny z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej oraz muzykanci Zbigniew Wa-
łach i Jan Kaczmarzyk.

Wszyscy życzyli Dostojnym Jubilatom jeszcze raz wielu 
wspólnie przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, 
życzliwości ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia. 

Wójt Gminy informuje
Tegorocznymi Jubilatami 50-lecia Pożycia Małżeńskiego są:
Maria i Józef Bocek z Istebnej
Krystyna i Jan Gazur z Istebnej
Zuzanna i Paweł Gorzołka z Jaworzynki
Jadwiga i Franciszek Heczko z Jaworzynki
Elżbieta i Andrzej Kabycz z Istebnej
Anna i Jan Kohut z Istebnej
Marta i Jan Legierski z Koniakowa
Helena i Michał Marekwica z Istebnej
Helena i Józef Marszałek z Istebnej
Jadwiga i Jerzy Michałek z Istebnej
Anna i Antoni Pasterka z Istebnej
Genowefa i Władysław Probosz z Koniakowa
Zuzanna i Paweł Urbaczka z Jaworzynki
Maria i Franciszek Sikora z Istebnej
Anna i Józef Zowada z Istebnej
Pary, które obchodzą w tym roku 60 lat pożycia
małżeńskiego:
Zuzanna i Antoni Kajzar z Istebnej
Jadwiga i Józef Ligocki z Jaworzynki 
Franciszek i Teresa Zawada z Istebnej

Barbara Kubalok-Gwarek
Kierownik USC w Istebnej

Rada Gminy uchwaliła

Treści i załączniki uchwał opublikowano w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

(link: http://ebip.pl/Start/23464/Council/SessionsListDe-
tails/10894)

Pogodne Święto Aniołów Stróżów
2 październi-

ka obchodzone 
jest święto Anio-
łów Stróżów. Z tej 
okazji w Istebnej 
Centrum zjawiła 
się grupa małych 
aniołków, którzy o 
tym święcie przy-

pominali napotykanym przechodniom. Przedszkolaki razem 
z Siostrami Służebniczkami rozdawały anielskie przesłanie i 
osładzały dzień słodkościami. 
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Tradycyjnie, w trzecią niedzielę września świętowaliśmy 
Dożynki Istebniańskie. To jedno z najbardziej autentycz-
nych, barwnych świąt na Śląsku Cieszyńskim zwane czasem 
„pospolitym ruszeniem gazdów”. Tegorocznym gospoda-
rzem dożynek była wieś Jaworzynka.

Główna Msza dożynkowa odbyła się w Kościele pod 
wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Jaworzynce. Kazanie 
dożynkowe wygłosił ksiądz Jerzy Mrukwa mówiąc o znacze-
niu Święta Plonów w Polskiej tradycji i wartości każdej krom-
ki chleba i pracy rąk ludzkich.

Dożynki Istebniańskie 2015

Po nabożeństwie, wozy, kolasy, drabinioki i traktory wyru-
szyły z Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa na największą isteb-
niańską fetę tego roku. Na szczęście, mimo niepokojących 
prognóz zwiastujących ulewy, z nieba nie spadła ani jedna 
kropla deszczu. Barwny korowód spotkał się w Istebnej 
Centrum by razem wyruszyć „Pod Skocznię”. Jak zwykle, 
było co oglądać. Na czele galopowała banderola konna. Na 
pięknie „umojonych” wozach jechali włodarze naszej Gminy 
z Wójtem Hanrykiem Gazurkiem na czele, duchowni i gazdo-
wie poszczególnych placów. Nie brakło reprezentacji myśli-
wych z Koła Łowieckiego Olza i Zespołu Regionalnego „Ko-
niaków”. Korowód eskortowali strażacy. Wszyscy byli gorąco 
oklaskiwani przez widzów zgromadzonych przy Amfiteatrze 
„Pod Skocznią”.

Zaszczytną funkcję tegorocznych gospodarzy Doży-
nek głównych pełnili Tadeusz i Teresa Juroszek z Kikuli. 
Jaworzynkę Trzycatek reprezentowali Anna i Stanisław Zo-
gata z Wawrzaczy, Istebną - Halina i Henryk Jałowiczor z pla-
cu Kulonki, Istebną Stecówkę – Anna Haratyk od Skały i Jan 
Kawulok ze Stecówki. Gazdami z Koniakowa byli Marzena i 

Piotr Golik z Pustek a gospodarzami Parafii Ewangelickiej- 
Katarzyna i Arkadiusz Heczko z Bukowiny.

Prowadząca Elżbieta Legierska-Niewiadomska przywita-
ła zebranych i z dużym ładunkiem humoru wygłosiła wiersz 
opisujący klimat dożynkowy. Następnie Orkiestra Dęta z 
Trójwsi zagrała Hymn Narodowy a pan Artur Szmek Prze-
wodniczący Rady Gminy Istebna powitał zgromadzo-
nych gości. Obrzęd dożynkowy przedstawił zespół „Zgra-
pianie” z Jaworzynki.

Zgodnie z tradycją, bochny dożynkowego chleba z rąk 
gazdów dożynkowych otrzymali: Wójt Gminy Henryk Gazu-
rek, wicestarosta powiatu cieszyńskiego Maria Cieślar, Prze-
wodniczący Rady Gminy Artur Szmek, dziekan dekanatu 
istebniańskiego ksiądz Jerzy Kiera, proboszcz parafii ewan-
gelickiej ksiądz Alfred Staniek, sołtysi: Paweł Rucki, Jerzy Mi-
chałek, Jan Gazur i Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej 
Kudełka. Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek w pięknym 
przemówieniu podziękował rolnikom za trud pracy na 
roli, niełatwej na górskich terenach, za ich walkę z si-
łami natury, podtrzymywanie tradycji i wytrwałość. „W 
naszym górskim terenie praca na roli jest wyjątkowo ciężka, 
wymaga wiele wysiłku i miłości do ziemi.

Za ten trud wyrażam drodzy rolnicy serdeczne podzię-
kowania. Jednocześnie proszę abyście wpajali młodemu 
pokoleniu szacunek do ziemi, by nie leżała odłogiem (…)” 
– powiedział gospodarz naszej gminy. Oryginalnym ak-
centem była przemowa Głównego Gazdy Dożynkowe-
go pana Tadeusza Juroszka, który również wygłosił apel o 
wychowanie młodzieży w duchu wdzięczności i poszano-
wania pracy bo przecież w życiu nic nie może przychodzić 
„za lachko”.
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Nie mogło zabraknąć obowiązkowego punktu programu 
- walczyka z VIP-ami. Do tańca góralską wiązankę przygry-
wali podopieczni Zespołu Regionalny „Czadeczka” i „Mała 
Jetelinka” pod kierunkiem pani Moniki Wałach. Mali górale, 
wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie 
przedstawili tradycyjny program artystyczny.

Dożynki były również okazją by uhonorować wybitną 
koronczarkę naszej ziemi - Beatę Legierską z Koniakowa. 

Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej otrzy-
mała ona Nagrodę Okolicznościową przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską. 
Wyróżnienie wręczył Wójt Gminy Istebna dziękując artystce za 
jej zasługi dla kultury naszej Małej Ojczyzny.

Wielkie emocje wśród widzów jak zwykle wzbudziły kon-
kurencje gazdowskie. Rywalizacja była zacięta. Gospodarze 
z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa musieli sprostać takim 
wyzwaniom jak kręcenie powrósła oraz sadzyni ziymnioków 
„na śłapym”. Na tym nie koniec. Gazdowie zostali zawezwa-
ni do „ciepiynio bab”. – „Wiycie, chłopi se myślóm zie to nic 
takigo sie zaciepić, tóż chcymy coby tego spróbowali jako 
to jest”- wyjaśniała szefowa istebniańskiego GOK-u. Trzy „ho-
stessy” z zespołu Pszowiki użyczyły swoich głów a panowie 
musieli uporać się z „czopami”, „czepcami” i siatkami. Śmie-
chu było przy tym co niemiara. Najlepiej z tym zadaniem 
poradził sobie Jacek Bury z Koniakowa. Ostatnim zadaniem 
było zaśpiewanie bojtki przez kilkuosobową reprezentację 
wsi. Górale stanęli na wysokości zadania chóralnie wykonu-
jąc „Przez Czadeczkym Mostek łogibo sie”, Pastyrećka małe 
dziywciyn” czy „Na skraju w zielonym lesie”. Okazało się, że 
każdy plac mógłby z powodzeniem założyć swoją grupę 
śpiewaczą! Na koniec gazdowie mieli za zadanie opowie-
dzieć „wic”, co było okazją do kolejnych salw śmiechu.

Na scenie zaprezentował się Zespół Pszowiki z Pszowa 
prezentując śląskie pieśni i przyśpiewki. Po nich temperatu-
rę podniósł zespół Gipsy Guitars z Pawłowic. Panowie laty-
noskimi klimatami muzycznymi przenieśli nas na południe 
- do Brazylii i Hiszpanii. Muzyce towarzyszyły żywiołowe wy-
stępy tancerek flamenco.

Na boisku „Pod Skocznią” podziwiano przepiękną Wy-
stawę Rękodzielników Beskidzkich prezentującą zdjęcia i 
biogramy lokalnych rękodzielników z terenu Beskidzkiej 
Piątki. Co ważniejsze, można było spotkać ich osobiście, zo-
baczyć ich przy pracy i zakupić ich wyroby. Swoje rękodzieło 
pokazywali: wykonawca kyrpców Józef Rucki z Jaworzynki, 
plecionkarz Józef Zogata, rzeźbiarz Józef Zowada z Olecek, 
koronczarka Beata Legierska, hafciarki Magdalena i Wero-
nika Łacek. Arkadiusz Zwierzchowski pokazywał tradycyjne 
wyroby ze skóry i metalu, zaś u krawcowych Jolanty Ruckiej 
i Łucji Dusek można było zamówić elementy stroju regio-
nalnego. Nie brakło stoisk z domowymi miodami, biżuterią, 
zabawkami. Pan Witold Szczeciński z Istebnej prowadził rów-
nież punkt z rowerami elektrycznymi.

Gastronomię podczas dożynek sprawnie przeprowa-
dziły szkoły: SP1 Jaworzynka, SP2 Jaworzynka-Zapasie-
ki oraz Gimnazjum w Istebnej.

Placki, smakołyki z grilla no i rzecz jasna kołocz dożynko-
wy cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Jak wiadomo, góralskie dożynki muszą zakończyć się 
tańcami. Również i tej tradycji stało się zadość. Plenerową 
zabawę taneczną poprowadził DJ Klis a górale i turyści bawili 
się do późnych godzin nocnych.

Mimo pochmurnej pogody, na dożynkach gościliśmy 
ludzi nie tylko z powiatu cieszyńskiego ale turystów z całej 

Dożynki Istebniańskie 2015
Polski. Istebniańska feta została przez wielu z nich oceniona 
jako jedno z najciekawszych wydarzeń w roku. Wśród gości 
pojawiły się postulaty, by dożynki istebniańskie trwały co 
najmniej 3 dni, by móc w pełni nacieszyć się ich niepowta-
rzalną atmosferą.

Dziękujemy Gazdom Dożynkowym, sołtysom, strażakom 
i służbom porządkowym z gminnych jednostek OSP i wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację Święta Plonów. To Wy, 
strojąc wozy, ubierając strój regionalny, tłumnie przybywa-
jąc „Pod Skocznię”, tworzycie niepowtarzalny klimat dożynek 
istebniańskich potwierdzając, że na górali zawsze można liczyć.

oprac. BJ
Organizatorzy dziękują sponsorom Dożynek Isteb-

niańskich:
Kompanii Piwowarskiej Tyskie
Firmie El- Kop z Jaworzynki
Piekarniom: GAŁUSZKA z Żywca, PROPIEK z Istebnej, 
FRADA z Istebnej i KAWULOK z Koniakowa za poda-

rowanie przepięknie ustrojonych bochnów chleba dożynko-
wego

Radnemu Władysławowi Zowadzie oraz Mieczysławo-
wi i Lucynie Lenartowiczom i państwu Kazimierzowi i Kry-
stynie Węglowskim z Branic za przekazanie plonów rolnych

Firmie Ubezpieczenia Małgorzata Michałek z Konia-
kowa

Firmie Legierski – Technika Grzewcza i Sanitarna za 
ufundowanie nagród: polarów dla uczestników konkurencji 
gazdowskich

Z okazji Gminnych Dożynek swoje listy z podziękowa-
niami i życzeniami dla gminy i rolników przesłali: Wicemar-
szałek Województwa Śląskiego, Pan Stanisław Dąbrowa 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Tadeusz Kopeć.
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

Wrzesień miesiącem współzawodnictwa
naszych strażaków 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wiśle był or-

ganizatorem gminnych zawodów sportowo-pożarni-
czych. W dniu 19.09.2015r. na stadionie w Wiśle „Jonidło” po 
raz kolejny wspólnie z m. Wisła odbyły się gminne zawody 
sportowo-pożarnicze w gr. A i C (mężczyźni i kobiety). 

Drużyna z OSP Jaworzynka Centrum nie wystartowała w 
zawodach.

Gminę Istebna na zawodach powiatowych reprezento-
wały: grupa C OSP Koniaków Centrum, grupa A OSP Konia-
ków Centrum i OSP Istebna Zaolzie.

Zawody gminne zaszczycił swoją obecnością i gorąco 
dopingował nasze drużyny wójt druh Henryk Gazurek.

W dniu 26.09.2015r. również  Wisła gościła najlepsze dru-
żyny OSP z powiatu cieszyńskiego. Zmagania strażaków od-
były się na stadionie „Start”.

Pomimo brzydkiej pogody, w zawodach wystartowało 
27 drużyn, 4 drużyny w grupie C oraz 23 drużyny w grupie 
A. Tak jak na poprzednich zawodach powiatowych w 2013 r. 
oprócz konkurencji sportowo-pożarniczej drużyny rywalizo-
wały w konkurencji z „Musztry”, która ma na celu doskona-
lenie umiejętności w tym obszarze, a także przygotowanie 
strażaków do udziału w wszelkiego rodzaju uroczystościach 
strażackich. W tej konkurencji drużyny z grupy A oraz C kla-
syfikowani są razem.

W konkurencji sportowo-pożarniczej w grupie C bardzo 
dobry wynik uzyskały druhny z OSP Koniaków Centrum zaj-
mując II miejsce z wynikiem 135,7 pkt, zwyciężyła drużyna z 
OSP Mnich – 133,8 pkt.

W grupie A drużyna z OSP Koniaków Centrum zajęła 10 
m-ce – 116,4 pkt, OSP Istebna Zaolzie 20 m-ce - 141,2 pkt. 
wygrała drużyna z OSP Mnich - 102,2 pkt

W konkurencji sportowo pożarniczej przy tak nie sprzy-
jającej pogodzie trzeba było liczyć również na trochę 
szczęścia.

W konkurencji Musztra drużyna z OSP Koniaków Cen-
trum (mężczyźni) po raz drugi z rzędu okazała się bezkon-
kurencyjna i wygrała konkurencję z wynikiem 29 pkt na 30 
możliwych, również po raz kolejny panie z OSP Koniaków 
Centrum udowodniły, że w niczym nie ustępują mężczyznom 
i we wspólnej rywalizacji zajęły bardzo dobre IV miejsce z wy-
nikiem 27 pkt. Drużyna z OSP Istebna Zaolzie 21 m-ce - 18 pkt.

Nie zabrakło na zawodach również naszego wójta druha 
Henryka Gazurka, za co mu serdecznie dziękuję.

Dziękuję wszystkim drużynom startującym na zawodach 
i życzę w kolejnych zawodach jeszcze lepszych wyników.

Komendant gminny, Stanisław Legierski

Podziękowania za udział w dożynkach
w Gminie Branice
Składam serdeczne podziękowania gminie Istebna za udział 
delegacji w uroczystościach dożynek gminy Branice w miejsco-
wości Bliszczyce.
Dziękuje za miłe słowo, wiele serdeczności i pozytywny przekaz 
mieszkańców gminy Istebna złożony przez delegacje.
Ufam, że będzie to początek ożywienia naszej współpracy i part-
nerstwa na wielu płaszczyznach .
Dziękuje jeszcze raz wszystkim mieszkańcom oraz przedstawi-
cielom samorządu Istebnej.
Pozdrawiam i do zobaczenia !

Sebastian Baca, Wójt Gminy Branice

Na starcie stanęło w sumie 13 drużyn, reprezentujących 
obie gminy. Gminę Istebna reprezentowało 6 drużyn mę-
skich i 1 kobieca z OSP Koniaków Centrum, Wisłę reprezen-
towało 6 drużyn męskich.

Rywalizacja toczyła się również o „Superpuchar” dla naj-
lepszej drużyny zawodów spośród wszystkich startujących 
drużyn, bezkonkurencyjna okazała się i tytuł wywalczyła 
drużyna z OSP Wisła Jawornik, której należą się wielkie gra-
tulacje. Wśród drużyn reprezentujących jednostki OSP Gmi-
ny Istebna wyniki przedstawiają się następująco:

grupa C (kobiety)
I m-ce OSP Koniaków Centrum wynik 153 pkt.
grupa A (mężczyźni)
I m-ce OSP Koniaków Centrum II - 150 pkt
II m-ce OSP Koniaków Centrum I - 151 pkt
III m-ce OSP Istebna Zaolzie - 159 pkt
IV m-ce OSP Jaworzynka Zapasieki - 167 pkt.
Drużyny z OSP Istebna Centrum i OSP Koniaków Kosarzy-

ska, miały dużego pecha i nie ukończyły konkurencji.
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Istebniański Uniwersytet Seniora

Harmonogram zajęć – spotkań w sezonie 2015/2016

Rodzaj zajęć Dzień, godzina Miejsce Prowadzący, kontakt
Język niemiecki Poniedziałki, godz. 15:30 Salka parafii Ewangelickiej Aneta Staniek - tel. 601 813 300

Język angielski Środy, godz. 18:00 Sala GOK Istebna Centrum Ryszard Kocybik - tel. 501 537 990

Gimnastyka & joga Środy I gr. godz. 16:30
II gr. godz. 17:30

Sala Gimnastyczna SP 1 w Istebnej Aleksandra Nosowicz - tel. 606 455 546

Informatyka Poniedziałki godz. 16:00 Sala komputerowa w Gimnazjum w Istebnej Karina Czyż - tel. 502 244 896

„U Elizy” – muzyka, śpiewa, taniec Czwartki godz. 16:00 „Hadamówka” (pod SP 1 Istebna) Eliza Kucharczyk - tel. 665 055 055

Kultura – teatr, kino, koncerty Cyklicznie Ilza Szołtysek - tel. 880 217 168

Turystyka piesza (okolice Trójwsi) raz w tygodniu Tadeusz Leżański - tel. 604 121 364

Spacer „z kijami” grupy indywidualne trasy indywidualne 

Basen grupy indywidualne kompleks „Zagroń”

Spotkania Seniorów Wtorki godz. 10:00 Ośrodek Edukacji Ekologicznej
na Dzielcu w Istebnej

Maria Makuch - tel. 697 233 232

Sekcja Kulinarna czwartki
(2 razy w miesiącu)

Dom prywatny Krystyna Dzikowska
tel. 698 695 912, 33 855 61 18

Istebniański Uniwersytet Seniora
I s t e b n i a ń s c y 

Seniorzy w sezonie 
2014/2015 mie-
li bardzo bogaty 
program działania. 
Udało się zrealizować 
wszystkie planowane 
założenia (spotkania 
z ciekawymi ludźmi, 
imprezy okolicznoś-

ciowe, wycieczki). W dniu 6-tego lutego w rejestrze krajowym 
zostaliśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenia Istebniański 
Uniwersytet Seniora. Otrzymaliśmy dotację z budżetu Gminy 
Istebna oraz dwa nasze projekty zostały przyjęte przez F.I.O. i 
dofinansowano naszą działalność. Pozyskane fundusze umoż-
liwiły prowadzenie edukacji z języków obcych  (angielskiego i 
niemieckiego) oraz cieszące się największym zainteresowaniem 
zajęcia na basenie, gimnastykę i jogę. 

Dużą frekwencją cieszyły się wycieczki autokarowe w obrę-
bie naszego regionu, a zwiedzanie jaskini na terenie Czech po-
zostawiło niezapomniane wrażenia. Zwieńczeniem naszej dzia-
łalności w sezonie 2014/2015 był piknik rodzinny „Pod Skocznią” 
przy grillu. Obecność akordeonisty, pana Jana Szkawrana ubo-
gaciła imprezę i pobudziła do wspólnego śpiewu znanych pieś-
ni regionalnych.

Dzięki dofinansowaniu z F.I.O. mogliśmy zakupić szafę oraz 
sprzęt sportowy (karimaty, kije do Nordic Walking, drążek do 
ćwiczeń, szarfy gimnastyczne). Jesteśmy wdzięczni również 
Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wisła, panu Andrzejowi Kudełce, 
za możliwość korzystania z pomieszczeń Leśnego Ośrodka Edu-
kacji Ekologicznej, potrzebnych dla organizacji stałych spotkań 
i imprez okolicznościowych Stowarzyszenia. 

W naszych głowach rodzi się wiele pomysłów, aby III wiek 
seniora był aktywny i radosny, a wsparcie finansowe dodaje 
nam skrzydeł i powoduje, że chce się żyć i zapominać o wszel-
kich dolegliwościach. 

KOMUNIKATY
Uroczyste rozpoczęcie nowego sezonu 2015/2016 Isteb-

niańskiego Uniwersytetu Seniora:

godz. 10:00 – Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej na Dzielcu
godz. 16:00 – „U Elizy” – muzyka, śpiew, tańce
Zwiedzanie Cieszyna z przewodnikiem (panem Tadeuszem 

Leżańskim)
8 październik (czwartek)
Dojazd – transport we własnym zakresie
Zbiórka na Rynku przy fontannie o godz. 10:00
Zwiedzanie najciekawszych miejsc Cieszyna (4 godziny)
Posiłek w karczmie regionalnej
Własne zainteresowania – kino, teatr itp. 

Maria Makuch
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Z archiwum „Naszej Trójwsi”
wrzesień - październik 1995 r.

Kościółek na Stecówce
Na Stecówce już od 

kilku miesięcy możemy 
podziwiać nową bryłę 
drewnianego kościółka, 
która została wzniesio-
na w miejscu spalonej 
w grudniu 2013 roku za-
bytkowej świątyni. 

Choć nieco większa od poprzedniej, nowa świątynia jest 
w dużej mierze odwzorowaniem dawnego kościółka.  Drew-
niane bale skrupulatnie i dokładnie przekładane tradycyj-
nym, beskidzkim mszeniem, dach pokryty gontem świadczą 
o tym, że świątynia ta oddaje w pełni góralskiego ducha 
tego miejsca. 

Prace wewnątrz kościółka nadal trwają, są bardzo za-
awansowane. Jednak potrzeba jeszcze sporo czasu, cierpli-
wości i środków finansowych, by w pełni wykończyć góral-
ską świątynię. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami, na wiosnę 
przyszłego roku będziemy mogli spodziewać się poświęce-
nia kościoła, by na nowo mógł służyć parafianom i  gościom.

Karina CzyżFot. J. Kohut

Kalendarium - Październik
25.10.1909r. - w Oldrzychowicach na Zaolziu urodził się 

Jan Tacina, nauczyciel, etnograf, zbieracz i dokumentalista  
pieśni i tańców ludowych ze Śląska a w szczególności Śląska 
Cieszyńskiego. Po ukończeniu gimnazjum polskiego w Cie-
szynie kontynuował naukę w seminarium nauczycielskim w 
Bobrku (Cieszyn), a następnie studia muzyczne w Konserwa-
torium Muzycznym w Katowicach. Już w czasie nauki zbierał 
cieszyńskie pieśni ludowe na Zaolziu, a będąc pracownikiem 
w Instytucie Śląskim zdążył zebrać do wybuchu wojny ponad 
600 pieśni i tańców oraz nagrał 50 płyt dla Archiwum Fonogra-
ficznego. W czasie okupacji zostaje aresztowany przebywa w 
obozach koncentracyjnych w Dachau, Gusen, a na koniec jako 
więzień obozowy w hucie w Linzu. Po wojnie będąc pracow-
nikiem Instytutu Sztuki w Warszawie zbiera i inwentaryzuje 
pieśni i tańce ludowe Śląska. Tylko w naszym regionie Isteb-
niańskim J. Tacina zebrał i zinwentaryzował  ponad 1000 pieśni, 
przyśpiewek, tańców. To dzięki niemu oraz takim badaczom, 
działaczom na polu folkloru jakim byli np. Stanisław Jarecki 
redaktor Polskiego Radia w Katowicach, Aleksander Widera, 
Robert Danel i wielu innych, bogactwo folkloru naszego góral-
skiego matecznika zostało uratowane przed zapomnieniem i 
odkryte dla społeczeństwa. Jan Tacina zmarł  w wyniku wypad-
ku w dniu 16.12.1990r. w Katowicach.

Wydarzenia – ciekawostki:
10.10.1948 r. - poświęcenie nowo wybudowanej drewnianej 
kaplicy-kościółka) na Trzycatku przez ks. Prałata Emanuela 
Grima.
18-19.10.1918 r. - w Cieszynie ukonstytuowała i powstała 
Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego
20.10 1991 r. - umiera Franciszek Baron (ur. 1.01.1928r. w Isteb-
nej) malarz prymitywista, członek Klubu Literackiego im. Jerze-
go Probosza. Parał się amatorsko malarstwem artystycznym, 
jego liczne prace związane były tematycznie z dawnym  życiem 
miejscowych górali oraz przedstawiały piękno krajobrazu be-
skidzkiego Obrazy te zachwycają kolorystyką i swoją prostotą. 
22.10.2008 r. - za upowszechnianie kultury i nauki wnoszące 
trwałe wartości do kultury narodowej, prestiżową Nagrodę im. 
Karola Miarki otrzymała p. Małgorzata Kiereś – mieszkanka 
Istebnej, etnograf, autorka wielu opracowań dotyczących hi-
storii oraz kultury Beskidu Śląskiego a w szczególności jej stron 
rodzinnych. 
26.10.1943 r. - w Istebnej na tak zw. ,,Targowisku”  Niemcy do-
konali publicznej egzekucji przez powieszenie pięciu obywateli 
polskich byli to:
1. Paweł Haratyk z Jaworzynki, 2. Józef Frey z Koniakowa, 
3. Marian Paliński z Jaworzna, 4. Roman Pydych ze Zwardo-
nia, 5. Zbigniew Wójcik ur. w Mentanach.
Swoistym okrucieństwem okupanta był fakt, iż do 
oglądania tej egzekucji spędzono przymusowo wszystkich 
mieszkańców Trójwsi nie wyłączając dzieci - uczniów szkół.
27.10.1918 r. - wielki wiec narodowy ludności polskiej w Cie-
szynie w sprawie przynależności do Macierzy.
W wiecu w którym uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy Polaków 
była spora grupa górali z naszych terenów.
28.10.1989r. - Istebna, kino „Olza” zawiesiło działalność, odbył 
się ostatni seans filmowy, wyświetlono film prod. USA „Super-
man III”.
30.10.1983 r. - w Koniakowie oddano do użytku nowo wybu-
dowaną (w większości w czynie społecznym), strażnicę OSP.

Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda,
„Naszej Trójwsi’’, opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś,

innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Ocalny od zapomnienia
Wizytacja biskupia na Jasnowicach
4 październik 1615 rok 

Było to 4 października 1615 
roku, kiedy władcą Księstwa 
Cieszyńskiego był książę Adam 
Wacław z dynastii Piastów, któ-
ra władała Księstwem do roku 
1653. Za czasów jego rządów bi-
skupi wrocławscy prowadzili wi-
zytacje katolickich parafii Śląska 
Cieszyńskiego. Był to czas, kiedy  
w beskidzkich wsiach kształtowa-
ły się zręby osadnictwa. Nazwa 
Jasnowice w dokumentach archi-
walnych pojawia się w zapisie Jaś-
nowice, Jasnowitz, Jassnowicze. 
O tym, że Jasnowice były dużą 
rozległą polaną, pastwiskiem dla 
bydła i owiec, świadczą do dziś 
istniejące w ich obrębie nazwy, 

np. Fifejdy – co znaczy pastwisko. Pozostałe dawne nazwy tutej-
szych dworów świadczą o archaicznych nazwach rodowych. Np. 
nazwa dworu Filipy pochodzi od pierwszego osadnika Filipa Kar-
cha poświadczonego w archiwaliach. Szczególnym przykładem 
jest nazwa dworu Macicze (Maciczowie), która do dziś funkcjonu-
je. Geneza nazwy może pochodzić od imienia Maciej (np. Macz-
kowe pole) lub od Matki (w tutejszym dialekcie znaczy babcia), a 
więc Matczyne, podkreślające wielopokoleniowość, rodzinność, 
wspólne gniazdo. 

kowie. W przywileju tym poznajemy wysokość 
podatku  kościelnego, jaki pierwsi osadnicy istnie-
jącej już wówczas osady zapisanej jako Jaśniowice 
winni uiścić dla katolickiej parafii w Jabłonkowie. 
Oryginalny zapis z tej wizytacji poznajemy dzięki 

edycji źródła, której dokonali historycy Bogusław Banot- Sowa 
oraz Idzi Panic. Jego rękopis znajduje się w archiwum parafial-
nym Rzymskokatolickiego Kościoła p. wez. Marii Magdaleny w 
Cieszynie. Zawiera sprawozdania wizytacyjne sporządzone przez 
komisarza i wizytatora biskupiego dziekana cieszyńskiego księ-
dza Galla Jana Twaruszkę. Omawiane źródło datuje się na rok 
171, a za ta datą przemawiają dane zawarte w tekście rękopisu.  
Źródło zostało spisane na papierze, na kartach o wymiarach  19 x 
29,8 cm  obejmuje 101 kart czyli 382 strony. W tym historycznym 
źródle na karcie 53 razem z osadą Nawsie Gródek,  Milików, Bu-
kowca i Mostów  4 października 1615 roku zostaje odnotowana 
osada Jasnowice. 

W źródle  tym czytamy:
Jaśniowice
„Należy rozważyć to, że od niedawna tworzą się tu przysiółki, 

jednak zaopatrywanie ich ( mieszkańców) przez proboszcza w 
sakramenty wiąże się z wielkimi trudami. W miejsce plonów ze 
żniw na świętego Marcina powinni dostarczyć bez sprzeciwu p 
9 groszy zaś komornicy po 2 grosze. Również muszą dowieźć do 
parafii po jednym  wozie drewna  w każdym roku  i to pod groźba 
kary  Poddani wymienionych wiosek ten dochód i te zobowią-
zania powinni wypełniać dla obecnego proboszcza i dla przy-
szłych proboszczów  z Jabłonkowa bez ociągania się pod groźbą 
kary  bądź dostarczenia na zamek. I te wszystkie i poszczególne 
postanowienia znajdują się w określonym przywileju księcia cie-
szyńskiego Adama Wacława, który to przywilej jest datowany na 
czwartego października roku Pańskiego 1615  w Cieszynie. Pod-
pisał je godny szacunku ojciec Jakub Herdos , prawdziwie wybra-
ny  dekretem Najdostojniejszego Oficjum w celu  sprawowania 
nadzoru”. 

W następnym protokole wizytacyjnym z roku 1652 zostaje 
wymieniona osada Jasnowice, zapisano, że „jest to osada nie-
dawno założona, sakramentów udziela proboszcz”. Jasnowice 
odnotowano również w następnym protokole wizytacyjnym z 
roku 1679, w którym potwierdzona zostaje ta sama wysokośc 
podatku: „w roku 1679 grupa Jasnowiczan, która dopiero się 
osiedliła, a proboszcza potrzebuje, ma płacić 9 groszy tytułem 
mszalnego, „meszne” chałupnicy zaś po 2 grosze, nadto co roku 
mają przywieźć proboszczowi jedną furę siana i jeden wóz drew-
na opałowego”. 

Niezwykłą ciekawostką w tym zapisie jest fakt, że pierwsi 
osadnicy Jasnowic nie płacili podatku rolnego na św. Marcina, co 
potwierdza nam fakt, że byli pasterzami.  Nazwiska pierwszych 6 
osadników na Jasnowicach, poznajemy dopiero15 lat później na 
podstawie  księgi gruntowej Andreasa [Mazura] z lat 1629-1718 
roku, w której na stronie 125 wpisana została jako oddzielna osa-
da mająca swoją nazwę – Jasnowice – na Jasnowiczech Registra 
Gruntownỳ 1629-1718 (Istebnej i Jasnowic), APC KC sygn. 2352, 
(stron 208), j. czeski). W registrach tych wykazano następujących 
pierwszych osadników:

1. Martin Waszko (Wassuta) który płacił podatek 1 zł (do dnia 
dzisiejszego pozostało nazwisko Waszut). Od niego grunt odku-
pił jego zięć Łabuda w 1644, następnym właścicielem był Samiec, 
a od roku 1693 Chraścina.

2. Grunt Jurka Heretika (1635) 6 lipca 1636 roku. 
3. Heretik Adam (kup pochodzi z 28 maja 1644 roku). 
4. Heretik Jan (nazwisko zachowało się w formie Haratyk) – 

grunt 31 marca 1678 roku otrzymał Tomek Haratyk. 
3. Grunt Kuby Bryjaka, który poszedł na wyrobisko (może do 

Nas interesuje najwcześniejszy dokument poświadczający 
istnienie tej osady, który potwierdza jej cztery wieki istnienia. Nie 
sposób go pominąć. 

Zapis poświadczający istnienie od 400 lat temu Jasnowic, po-
łożonych na wzniesieniu (ok. 585 m n.p.m.) nad potokiem Ole-
cką na południowy zachód od Istebnej, znajdujemy  w protokole 
wizytacyjnym biskupów wrocławskich z roku 1717 w którym na 
karcie 53  z  datą 4 października 1615 roku,  znajdujemy określe-
nie świadczeń parafian jabłonkowskich na rzecz proboszcza Jana 
Oliwieńskiego. ( co, potwierdza także Ks. J. Jungnitz, Visitation-
sberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln. Zweiter Teill, 
Breslau 1904.) Byłaby to zatem najwcześniejsza wzmianka o przy-
należności kościelnej osadników Jasnowic do parafii  w Jabłon-
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Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Cieszynie 

Bryje; pozostała nazwa dworu Bryje), nabył Filip Karch z datą 10 
grudnia 1649, a w testamencie z 12 lipca 1690 roku przekazał 
spadkobiercom (oryginalny testament zapisany w języku cze-
skim, może nawet jest to pierwszy z terenu Istebnej).

4. Kup Kuby Burdiega (...) 10 grudnia 1629 miał go kupić Zele-
sko w 1637 roku zakupił  Szimon Bielesz, Powrózek 8 maja 1644 
sprzedał Karchowi a ten Pastyrce.

5. Ganczorzik Gerger także posiadł grunt na Jasnowicach, co 
odnotowano na stronie 153 registrów, który nabył Jałowiczor, a 
następnie 12 lipca 1696 roku Jurek Marekwica. 

6. Toman Budak (Budiok) 27 maja 1644 roku, od niego zakupił 
Wojtek Labuda spod nr. 12 w 1663 roku, potem Paweł Goryl, a w 
1713 roku zakupił go Kobielusz.

Mieszkańcy Jasnowic jako poddani kameralni podlegali 
ustawodawstwu, które ukształtowane zostało w czasach pia-
stowskich. Podstawy ustawodawstwa stanowiły przepisy prawa 
feudalnego w księstwie cieszyńskim, które zostały spisane w Or-
dynacji Ziemskiej z 1573 roku. Do tego dochodził  wykazany w 
dokumencie roczny podatek kościelny. Instytucją rozstrzygającą 
najważniejsze sprawy mieszkańców były tzw. Wielkie Gromady, 
które dla mieszkańców Istebnej odbywały się w Jabłonkowie. 
Podejmowały one najważniejsze decyzje dotyczące gruntów, 
które wpisywano do księgi gruntowej. Wielka Gromada dokony-
wała oszacowania gruntów, polecała starszyźnie wyszukiwanie 
nowych gospodarzy, przyznawała ulgi. Osada Jasnowice  we 
wszystkich dokumentach archiwalnych  notowana jest z własną 
numeracją domów do  1890 roku. Fakt, że była oddzielną osadą 
znajdujemy  w registrze gruntowym, w którym  spis osadników 
tej osady poprzedza na karcie 125 zapis na Jasnowiczech.  Spis 
wykazuje pierwszych osadników Jasnowic, których nazwiska 
(Haratyk, Karch) lub nazwy miejsca (np. Macicze, Filipy ) istnieją 
do dnia dzisiejszego oraz takie, których nie możemy zaliczyć do 

rodowych, jako że pojawiają się tylko jednorazowo w urbarzu i 
nazwisk tych nie spotykamy już w następnych pokoleniach miesz-
kańców Istebnej, np. Andris Zelazko czy Urban Czechowsky. 

Możemy zatem przypuszczać, że tych pierwszych 6 osadni-
ków płaciło wykazany w dokumencie podatek kościelny. Jednak 
nie mamy na dzień dzisiejszy potwierdzenia ,aby osadnicy Ci 
zapisani byli w tutejszych księgach parafialnych. Ale to kolejne 
wyznaczone pole badań, które stoi przed nami. 

Małgorzata Kiereś
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Rodzinnie na Tynioku już po raz trzeci
Rodzinna atmosfera, dobra zabawa, mnóstwo rado-

ści i przygód oraz piękne widoki na mecie - tak w skrócie 
można powiedzieć o Rodzinnym Rajdzie na Tyniok, który 
odbył się w piękne niedzielne po południe 13 września.

Już po raz trzeci młodzież Stowarzyszenia VIDES i Siostry 
Służebniczki z Istebnej zorganizowali tę sympatyczną impre-
zę, skierowaną do rodzin z terenu Trójwsi i okolic. Na starcie 

Zagraniczna mobilność nauczycieli 
naszego Gimnazjum!
W okresie wakacji nauczyciele Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Istebnej wzięli udział w projekcie ERASMUS 
PLUS. 

Uczestnicy zagranicznych kursów językowych to: Bog-
dan Ligocki( język niemiecki - Berlin), Henryk Bestwina(język 
angielski-Torqay), Beata Kawulok, Elżbieta Lubaczewska, Lu-
cyna Hernas, Michał Nosowicz (język angielski - Edynburg).

Zagraniczne kursy językowe są najefektywniejszą i naj-
szybszą metodą nauki języków obcych, co to tego nie ma 
chyba nikt żadnych wątpliwości.

Dlatego też chcielibyśmy zachęcić wszystkich nauczy-
cieli mających możliwości uczestniczenia w tego rodzaju 
projekcie jak ERASMUS PLUS, aby korzystali z możliwości ta-
kiego wyjazdu, zwłaszcza, że osobisty wkład finansowy jest 
minimalny co dla większości z nas ma jednak znaczenie.

Przed podjęciem decyzji towarzyszyło nam wiele wątpli-
wości: czy wystarczająco znamy język, czy sobie poradzimy, 
bo przecież to inny kraj inny system nauczania i wiele innych.

Całkiem niepotrzebnie, jak się później okazało. Każdy z 
uczestników projektu wracał bardzo zadowolony z odbyte-
go już kursu. Mile zaskoczył nas sposób i forma prowadzo-
nych zajęć. Byliśmy pod opieką kadry nauczycieli bardzo 
dobrze przygotowanej do prowadzenia tego typu zajęć. Za-
chwycaliśmy się atmosferą, jaka panowała na zajęciach i w 
samej szkole. Sposób prowadzenia zajęć pozwalał nam na 

szybkie przyswajanie wiedzy w miarę  możliwości każdego z 
nas. Nie czuliśmy napięcia  ani stresu,jaki często towarzyszy 
człowiekowi w nowej dla niego sytuacji.

Istotną rzeczą i głównym celem było, aby rozpocząć kurs 
językowy w grupie na odpowiednim poziomie (testy, pierw-
sze rozmowy z nauczycielami) by móc w ten sposób go pod-
nieść.

Poszerzaliśmy, więc kompetencje z zakresu języka obce-
go i doskonaliliśmy swoje umiejętności uczenia się. Ponadto 
bezcenne okazały się doświadczenia obcowania 24 godziny  
na dobę z językiem na co dzień i w różnych sytuacjach.  

Uważamy, że tego rodzaju kursy jak ERASMUS PLUS stwa-
rzają okazję do nawiązania międzynarodowych kontaktów. 

W grupach ćwiczeniowych znajdują się osoby z całego 
świata, z którymi musisz i chcesz się  porozumieć. Przełamu-
jąc bariery językowe zaczynaliśmy  mówić w innym języku, 
co łączyło się z dużą satysfakcją. 

Nie ukrywamy, że wyjazd na kurs językowy to nie tylko 
nauka. Szkoła dla chętnych kursantów po zajęciach organi-
zowała wycieczki, by poznać najbliższą okolicę oraz propo-
nowała udział w różnych wydarzeniach  kulturalnych.

Stwarzało to możliwości poznania odrębności  kulturo-
wej i historii innego narodu.

   Naszym zdaniem główne cele, jakie obejmował projekt, 
zostały zrealizowane i gorąco polecamy udział w tego typu 
przedsięwzięciach, które łączą przyjemne z pożytecznym.

Nauczyciele - kursanci

Informator szkolny

Z życia Stowarzyszenia VIdeS
stanęło 26 rodzin: z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa oraz 
Skoczowa i Jastrzębia-Zdroju. Po wspólnym przyrzeczeniu, 
gdzie każdy uczestnik ślubował: „śmiać się, bawić,  biec wy-
trwale, nie narzekać dzisiaj wcale”, rodziny wyruszały w tra-
sę, zaliczając po drodze 10 stacji z ciekawymi zadaniami. Na 
stacjach czekali wolontariusze VIDES i Siostry Służebniczki, 
aby sprawdzić umiejętności, jakie posiada każda z rodzin. 
Były skoki w workach, przyszywanie guzika, rzut do celu, ale 
nie zabrakło również chwili oddechu przy rozwiązywaniu 
krzyżówki czy odgadywaniu melodii w konkurencji „Jaka to 
melodia?”. Na jednej ze stacji czekała nie mała niespodzian-
ka. Strażacy z OSP Koniaków Centrum również włączyli się w 
sprawdzanie umiejętności uczestników Rodzinnego Rajdu i 
przygotowali stanowisko, gdzie trzeba było udzielać pierw-
szej pomocy i wykonywać resuscytację na fantomach.

Na mecie każda rodzina została obdarowana upominka-
mi, pamiątkowym dyplomem oraz pięknymi widokami jakie 
rozciągają się ze szczytu Tynioka. Nasza impreza nie kończy-
ła się na mecie – po ukończonej wędrówce dla nikogo nie 
zabrakło kiełbasek z grilla, ciepłej herbaty, dobrej kawy, a dla 
dzieci soczków i słodyczy. Wielką atrakcją dla najmłodszych 
była również dyskoteka z bańkami mydlanymi, a do tańca 
przygrywał DJ Irek Ziółkowski. Ci, którym wrażeń wciąż było 
mało, mieli okazję, by pospinać się na ściance wspinaczko-
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Z życia Stowarzyszenia VIdeS

- Gminny Ośrodek Kultury z Istebnej
- Państwo Elżbieta i Ignacy Zowada z Koniakowa – go-

spodarze miejsca
- proboszcz parafii istebniańskiej
Dziękujemy również przedstawicielom Biblioteki Pub-

licznej w Istebnej oraz pani Barbarze Mojeścik za czynną po-
moc w przebiegu Rajdu, a także wszystkim, którzy troszczyli 
się o zaplecze gastronomiczne naszej imprezy – Bóg zapłać !

Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku nie zabraknie sił, 
pomysłów oraz ludzi dobrej woli, by móc zorganizować ko-
lejną edycję Rodzinnego Rajdu na Tyniok.

Wolontariusze VIDES i Siostry Służebniczki

wej. Tę atrakcję zapewnił nam pan Łukasz Skwara z Isteb-
nej.  To nie wszystkie atrakcje, jakie tego po południa można 
było zobaczyć na Tynioku. OSP Koniaków Centrum zafundo-
wała wszystkim pokaz strażackiego sprzętu, wozu bojowe-
go, a na koniec wielką fontannę z węża strażackiego, która 
sprawiła, że nad Tyniokiem zagościła tęcza.

Po licznych atrakcjach przyszedł czas na dekorację naj-
lepszych. Pamiątkowy puchar oraz nagrodę dla Najliczniej-
szej Rodziny biorącej udział w Rajdzie przyznano rodzinie 
Zowadów z Istebnej Leszczyny (Anna, Natalia, Michał, To-
masz i Zuzia). Nagroda rzeczowa została ufundowana przez 
Huberta i Jolantę Kędzior z Istebnej.

Natomiast nagrody dla trzech rodzin, które zdobyły naj-
większą ilość punktów w Rajdzie Rodzinnym, ufundował 
Base Camp Istebna – Monika i Jakub Bury, a były to wejściów-
ki do parku linowego w Istebnej dla całej rodziny. Najlepszy-
mi rodzinami w III Rodzinnym Rajdzie na Tyniok zostali:

I miejsce – rodzina Kukuczka z Istebnej (Józef, Renata, Ja-
kub, Marek i Joanna)

II miejsce – rodzina Kulik z Istebnej (Grzegorz, Barbara, 
Ewa, Agnieszka i Janek)

III miejsce – rodzina Gołuch ze Skoczowa (Marzena, Pa-
weł, Piotr i Szymon)

Za miejsca na podium rodziny otrzymały również pa-
miątkowe puchary i dyplomy, które wręczał obecny wśród 
uczestników ksiądz Tadeusz Pietrzyk - proboszcz parafii pw. 
Dobrego Pasterza w Istebnej.

Rajd na Tyniok kojarzony jest z niezwykle rodzinną, przy-
jazną atmosferą, którą tworzy nie tyle Organizatorzy, co 
właśnie uczestnicy tej imprezy i za to serdecznie pragniemy 
wszystkim podziękować.

Słowa wdzięczności kierujemy także do wszystkich 
dobrodziejów i sponsorów, którzy przyczynili się do or-
ganizacji Rodzinnego Rajdu na Tyniok:

- Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Istebna
- Base Camp Istebna
- Nadleśnictwo Wisła
- Pan Alek Staszczyk z Jastrzębia
- Państwo Jolanta i Hubert Kędzior z Istebnej
- Pan Łukasz Skwara z Istebnej
- Hurtownia papiernicza Nanufar z Zabrza
- Firma Maspex z Tych
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Z życia Zespołu ISTeBNA

Zespół Regionalny „Istebna” w Rosji
W dniach 10-18 września młodzież z Zespołu Regional-

nego „Istebna” koncertowała w Rosji podczas wyjazdu zor-
ganizowanego przez Fundację Dzieci i Młodzieży „Piastun” 
z Opola.

pięknej zabytkowej jego części, wpisanej na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, odbyliśmy rejs Wołgą. Tych kilka dni po-
zwoliło nam poznać historię wojny z rosyjskiej perspektywy, 
jakże innej od naszej. Było to bardzo ciekawe, pouczające do-
świadczenie, ale też uświadomiło nam, że nie ma jednej wspól-
nej historii. Wiele było rzeczy związanych z wojną, o których 
rosyjscy uczniowie dowiadywali się dopiero od nas. Rosyjska 
młodzież przygotowała dla nas specjalny koncert pieśni woj-
skowych i patriotycznych, zaś podczas wspólnych warsztatów 
i dyskusji zastanawialiśmy się co młodzież może zrobić dziś dla 
godnego upamiętnienia ofiar II wojny oraz jak nie dopuścić do 
powtórki tych tragicznych zdarzeń sprzed 70 lat.

Wyjątkowym przeżyciem w drodze powrotnej była ponow-
na wizyta w Lesie Katyńskim i udział we mszy św. w intencji 
pokoju, odbywającej się na katyńskim cmentarzu dokładnie 17 
września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. We mszy św., 
sprawowanej przez franciszkanina, proboszcza tamtejszej para-
fii katolickiej, ojca Ptolemeusza Kuczmika, uczestniczył Konsul 
RP w tym mieście – Michał Greczyło, przedstawiciele środowisk 
polonijnych ze Smoleńska oraz nasza grupa. Śpiew w tak sym-
bolicznym dla Polaków miejscu, w tym ważnym dniu, to z pew-
nością chwile, które zostaną w naszej pamięci. Byliśmy niezwy-
kle dumni, że to właśnie my możemy tam być wtedy!

Wyprawa odbyła się w ramach programu Wymiany Mło-
dzieży, który od kilku lat realizuje Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia. Tematyka tegorocznej edycji związana 
była z siedemdziesiątą rocznicą zakończenia II wojny światowej, 
stąd w programie wyjazdu mnóstwo momentów odnoszących 
się właśnie do historii. 

Celem wyjazdu było miasto Jarosław, pięknie położone 
nad Wołgą – najdłuższą rzeką Europy. Wcześniej jednak gru-
pa mogła zatrzymać się w Smoleńsku, zwiedzić to miasto, ale 
przede wszystkim zobaczyć miejsce katastrofy prezydenckiego 
samolotu sprzed pięciu lat oraz cmentarz katyński, na którym 
spoczywa prawie cztery i pół tysiąca polskich oficerów i innych 
przedstawicieli ówczesnej inteligencji. Daliśmy też koncert dla 
uczniów i nauczycieli w smoleńskiej szkole kadetów.

W drodze do Jarosławia, zespół zobaczył także Moskwę – 
Plac Czerwony i otaczające go budynki, mauzoleum Lenina, 
obserwował uroczystą zmianę warty przy grobie nieznanego 
żołnierza pod murami Kremla.

W samym Jarosławiu opiekę nad zespołem przejęli ucznio-
wie i nauczyciele jednego z tamtejszych gimnazjów, będącego 
partnerem projektu. Pokazywali nam miejsca i muzea związane 
z historią II wojny światowej, oprowadzali nas po mieście, w tym 

Z działalności Zespołu „Koniaków”

Z działalności Stowarzyszenia
„Pod Ochodzitą”
LIPIEC
Braliśmy udział w projekcie „Wracamy do tradycji” w Domu 

Narodowym w Cieszynie, gdzie przedstawiliśmy inscenizację 
„Stawiania moja”. Przedstawialiśmy także prelekcję dla turnusu 
wczasów w Jaskółczym Gnieździe w Jaworzynce. 

SIERPIEŃ
W sierpniu wzięliśmy udział w ogólnopolskim Festiwalu Tra-

dycji Kaszubskiej. Wraz z Zespołem „Mały Koniaków” występo-
waliśmy w stolicy Kaszub Chmielnie na zaproszenie Miejskiego 
Centrum Kultury oraz naszych przyjaciół kaszubskich.  Tańczyli-

śmy i śpiewaliśmy na scenie w Chmielnie, występowaliśmy też 
w kościele i w centrum miasta.

W dniach 15-16 sierpnia już po raz XIII odbywało się Święto 
Koronki Koniakowskiej i dziesiąty raz z kolei odbył się na nim 
występ naszego zespołu. 

Zostaliśmy również zaproszeni do udziału w międzynarodo-
wym projekcie pod tytułem „Wszechmogący Taniec”, w którym to 
wzięli udział Licealiści z Pszowa oraz młodzież z Francji i z Czech. 
Młodzież bardzo szybko nauczyła się tańca i śpiewu. W ciągu 2 
godz. udało się zatańczyć „Placki”, „Litery”, „Koło Młyński”. Nauka 
przyniosła im wiele radości i zadowolenia. 

Wielkim wydarzeniem dla nas był kolejny udział w Jarmarku 
Pasterskim oraz otwarcie Centrum Pasterskiego w Koniakowie. 

Koordynatorem wyjazdu był Krzysztof Pawlak, za co ser-
decznie mu dziękujemy! Był to już drugi wyjazd do Rosji, z pew-
nością jednak wyjątkowy ze względu na tematykę. Zapraszamy 
do oglądania zdjęć na facebookowej stronie zespołu.

Tadeusz Papierzyński
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Bardzo jesteśmy radzi, bo nasza współpraca z Gazdami Marysią 
i Piotrem Kohut zawsze układała się bardzo dobrze. 

Bardzo często jesteśmy zapraszani na wesela w celu nadania 
góralskiego charakteru obrzędowi oczepin. Gościom weselnym 
bardzo podobają się takie tradycyjne oczepiny w góralskim wy-
daniu. Trzeba się bardzo cieszyć, że ludzie wracają do korzeni.

WRZESIEŃ
Nasz zespół już po raz drugi występował na Dożynkach w 

naszej zaprzyjaźnionej Gminie Branice. Przyjęto nas z wielką 
gościnnością. Nasi radni szumnie wyrychtowani w strój góralski 
reprezentowali naszą Gminę a Michał Zowada i Władek Zowada 
zatańcowali z nami Łowiynzioki a i szumnie zaspiywali. Dzięku-
jemy im za to.

Z góralskim pozdrowieniem
Urszula Gruszka

Z działalności Zespołu „Koniaków”

Informacje turystyczne

III miejsce dla Gminy Istebna!
W dniach 24-25 września 2015 roku w Sromowcach 

Niżnych w Pieninach, odbyło się II Forum Karpackie, na 
którym rozstrzygnięto wyniki konkursu na "Karpacką 
Gminę".

Gmina Istebna zajęła 
ostatecznie III miejsce. 

Spośród 33 gmin, któ-
re zostały poddane oce-
nie, w pierwszym etapie 
Jury przyznało gminie 
Istebna najwyższą liczbę 
punktów – 191.

Skład Komisji Konkur-
sowej:

1. dr inż. arch. Jadwi-
ga Środulska – Wielgus 
(Instytut Architektury 
Krajobrazu Politechniki 
Krakowskiej),

2. dr inż. arch. Hanna 
Hrehorowicz-Gaber (In-

stytut Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakow-
skiej),

3. Monika Kozieł (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska w Krakowie),

4. Dominika Zaręba (publicystka, autorka książek i prze-
wodników turystycznych),

5. Franciszek Bachleda – Księdzularz (senator, samorzą-
dowiec, znawca karpackiej kultury, osobowość Karpat).

Następnie odbyło się głosowanie internetowe wśród 10 
najwyżej ocenionych gmin, a o trzecim miejscu zdecydowa-
li internauci. Wśród finalistów konkursu znalazły się Gminy: 
Brenna, Wojaszówka, Mszana Dolna, Zawoja, Ujsoły, Iwkowa, 
Dukla, Istebna, Zarszyn oraz Raciechowice. Ocenie poddana 
została multimedialna prezentacja gmin ukazująca jej "kar-
packość".

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali na Nas 
głosy. Gratulujemy pozostałym finalistom konkursu "Karpa-
cka Gmina":

1 miejsce: Gmina Raciechowice (województwo małopolskie),
2 miejsce: Gmina Zarszyn (województwo podkarpackie),
3 miejsce: Gmina Istebna (województwo śląskie).

Oprac. A. Legierska
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Zapraszamy serdecznie do korzystania z 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie 
Gminy Istebna:
- Akacjowy Plac Zabaw, ścieżki spacerowe i arboratorium roślin 
w Istebnej na Dzielcu oraz Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
czynny bezpłatnie od wtorku do soboty od 9:00 – 16:00,
- place zabaw przy SP1 Koniaków i SP1 Istebna oraz SP1 Jawo-
rzynka,
- Ścieżki Spacerowa „Olza” i boisko dla siatkówki plażowej przy 
Amfitetarze „Pod Skocznią”.
- Park Linowy, wypożyczalnia rowerów i paintball w Base Camp 
na Dzielcu w Istebnej,
- Park Wodny Olza, mini zoo i Natural Park w Kompleksie Zagroń 
Istebna,
- Leśny Plac Zabaw i kuchnia regionalna w Ośrodku Złoty Groń
- OBIEKT SPORTOWY NA ZAOLZIU: salka gimnastyczna, siłow-
nia, wypożyczalnia kijków nordicwalking i sprzętu sportowe-
go (skakanki, piłki, badminton, itp.), boisko, trasy nartorolkowe 
i biegowe, ścieżka spacerowa „Zaolzie”; obiekt czynny przez wa-
kacje w godzinach: wtorki i czwartki: 8:00 – 16:00; środy i piątki 
od 12:00 – 20:00 i soboty od 10:00 do 18:00.

ZAPRASZAMY! Telefon 502 244 896. 

Wstęp bezpłatny! Zapraszamy wszystkich naszych gości 
i mieszkańców Gminy Istebna!

Informacje turystyczne
Wystawa Twórców
Beskidzkiej 5
Beskidzka 5 otrzymała dofinansowa-

nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zorganizowanie 
wystawy „Rękodzielników Beskidzkich”, która na przeło-
mie września i października br. prezentowana była w po-
szczególnych gminach należących do Beskidzkiej 5.

W Istebnej okazją do zobaczenia wystawy były Dożynki 
Gminne. 30 wielkoformatowych zdjęć z podobiznami twór-
ców oraz wykonywanego przez nich rękodzieła można było 
oglądać na boisku, gdzie prowadzone były także warsztaty 
przez istebniańskich twórców ludowych, m.in. koronka ko-
niakowska, haft beskidzki, szycie kyrpców, rzeźba, spinki gó-
ralskie i pasy. Piękne fotografie na wystawę wykonał Adam 
Brzoza współpracujący z NationalGeographic.

Dziękujemy!
Serdecznie dziękujemy wszystkim Gestorom Turystycz-
nym za stałą współpracę z Punktem Informacji Tury-
stycznej. Po dobrym sezonie letnim zachęcamy Pań-
stwa do przynoszenia do Ośrodka Kultury wszelkich 
materiałów związanych z prowadzoną przez Państwa 
działalnością, abyśmy mogli kompleksowo informować 
turystów o naszych atrakcjach podczas sezonu zimowe-
go. Foldery, ulotki, wizytówki, czy informacje nadsyłane 
drogą elektroniczną wzbogacają naszą ofertę. Jesteśmy 
do Państwa dyspozycji przez cały rok.
Kontakt: Punkt Informacji Turystycznej **
43-470 Istebna 68; tel. +48 33 855 61 58; + 48 516 195 
614; e-mail: promocja@ug.istebna.pl; istebna@silesia.
travel; www.istebna.eu

Informacja dla Twórców Ludowych
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W poniedziałek, 28 
września 2015 r. zmarła 
Barbara Wałach, artystka-
-malarka, konserwator 
zabytków, opiekunka 
muzeum biograficznego 
Jana Wałacha.

Barbara Wałach (ur. 12 
września 1940 r. w Istebnej) 
- rzeźbiarka, konserwatorka 
zabytków, malarka. Eduka-
cję artystyczną rozpoczęła 
w Liceum Technik Plastycz-
nych w Bielsku-Białej. Ukoń-
czyła kurs kreśleń budowla-
nych w Gliwicach. Podjęła 

studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale 
Rzeźby, tam też u prof. Jerzego Bandury uzyskała dyplom na 
podstawie pracy pt. "Kobiety w rzeźbie Xsawerego Dunikow-
skiego". Drugi kierunek studiów podjęła na Wydziale Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki, który ukończyła w 1969 r. pi-
sząc pracę pod kierunkiem prof. dr Władysława Ślesińskiego 
pt. "Studia nad metodami wykrywania falsyfikatów na przy-
kładzie obiektu z Muzeum Narodowego w Krakowie".

Z początkiem lat siedemdziesiątych podjęła pracę za-
wodową, prowadząc prace konserwatorskie na terenie ca-
łego kraju, indywidualnie i w zespołach konserwatorskich. 
Była m.in. kierownikiem prac konserwatorskich w kościele 
p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej, gdzie pracowała nad re-
nowacją prac swojego ojca, Jana Wałacha. Do najważniej-
szych prac konserwatorskich prowadzonych indywidualnie, 
a także w zespołach konserwatorskich należą: konserwacja 
malowideł ściennych w Kościele p.w. Wszystkich Świętych, 
konserwacja we wnętrzu kościoła św. Zygmunta w Szydłow-
cu, konserwacja wnętrza Pałacu Biskupiego w Nysie, praca w 
Świebodzicach w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu (prace 
konserwatorskie unikatowego malowidła ściennego przed-
stawiającego św. Krzysztofa), konserwacja malowideł ścien-
nych w Klasztorze Sióstr Dominikanek w Krakowie, konser-
wacja obrazów olejnych w kościele p.w. św. Piotra i Pawła 
w Jaworzynce, konserwacja obrazu ołtarzowego w kościele 
p.w. św. Bartłomieja w Koniakowie, konserwacja rzeźb drew-
nianych i krucyfiksa w kościele Salezjanów w Wiśle.

Jej prace malarskie, to przede wszystkim martwa natura, 
niezwykle dekoracyjna i pełna barw. Z niezwykłym wyczu-
ciem stosowała kolory. Zachwycało ją przede wszystkim, to co 
proste i związane z przestrzenią rodzinnego gniazda. Barbara 
Wałach brała także udział w Wystawie Sekcji Konserwacji Okrę-
gu Krakowskiego ZPAP, wystawie akwareli w Muzeum Beskidz-
kim w Wiśle, wystawie prac (akwarela, gwasz) w Muzeum Miej-
skim w Raciborzu. Artystka z Istebnej jest także autorką rzeźby 
św. Wojciecha, wykonanej dla kościoła w Pacanowie.

W 2008 roku z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie 
im. Artysty Jana Wałacha, którego była prezesem. Od po-
nad trzydziestu lat artystka mieszkała i tworzyła w rodzinnej 
Istebnej, realizując swoje pasje malarskie w byłej pracowni 
Jana Wałacha, gdzie prowadziła również konserwację jego 
dorobku. 

W 2015 roku została uhonorowana nagrodą Rady Gminy 
Istebna za zasługi dla kultury.

Ewa Cudzich

Wojewódzka inauguracja europejskich 
dni dziedzictwa kulturowego
w „Muzeum na Grapie” w Jaworzynce

W słoneczną sobo-
tę, 12 września 2015r.  
o godzinie 14.00 w 
Muzeum Regionalnym 
"Na Grapie" w Jawo-
rzynce rozpoczęły się 
tegoroczne obchody 
Europejskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowe-
go w województwie 
śląskim. Głównym 
celem wydarzenia 
jest promowanie re-
gionalnego dziedzi-
ctwa kulturowego 
oraz przypominanie o 
wspólnych korzeniach 
kultury europejskiej. 
Jak deklarowali orga-
nizatorzy, wybór Ja-

worzynki na dobry początek cyklu imprez nie był przypadko-
wy. W Beskidzkiej Trójwsi po dziś dzień kultywuje się i chroni 
góralskie tradycje.

Organizacji przedsięwzięcia podjęli się członkowie Sto-
warzyszenia Miłośników Muzeum Regionalnego na Grapie. 
Tematem przewodnim świętowania były tradycje weselne gó-
rali beskidzkich. Dlatego każdy, kto przybył „na Grapym” został 
odznaczony tradycyjną „woniónczkóm”. Na wstępie wysłucha-
no krótkiej prelekcji pani Małgorzaty Kiereś do wystawy „Dow-
ne wieszieli w Beskidzie Śląskim”, która zagościła w Muzeum 
„Na Grapie” w ramach projektu realizowanego przez Muzeum 
Beskidzkie w Wiśle. Na jej prośbę, obchody rozpoczęto wspól-
nym odśpiewaniem pieśni „Ojcowski dom”. Następnie odbyła 
się inscenizacja  snymbów, wykonana przez grupę Zagrapia-
nie z ogromnym poczuciem humoru. W końcu „na dogworze 
moc zoleży” więc przekomarzania się swatów zachwalających 
zalety młodych, wzbudziły szczere salwy śmiechu. „Zgrapia-
nie” odśpiewali też wiele tradycyjnych pieśni z dawnego re-
pertuaru. Po ich występie, inscenizację wiślańskich snymbów 

Jan Wałach „Basia”
rysunek, 17.03.1957



Nasza Trójwieœ  Październik 2015Strona 18

zaprezentowali uczniowie z Wisły-Malinki. Nie mogło zabrak-
nąć tradycyjnego rzemiosła. Jan Juroszek i Józef Rucki z Jawo-
rzynki dali pokaz „ścipanio szyndziołów”. Za ich przykładem, 
tej sztuki próbowali nawet kilkuletni chłopcy, którzy całkiem 
nieźle poradzili sobie z wyzwaniem. Z kolei Jan Zogata z Ja-
worzynki pokazywał inną „procnóm robotym” – wyplatanie 
koszyków z korzenia świerkowego.

W przerwach między podziwianiem folkloru, rzemiosła i 
kunsztu  górali, można było też zapoznać się z przysmakami 
kuchni regionalnej. Na licznie zgromadzonych uczestników 
czekał tradycyjny poczęstunek - kołocze w czterech smakach, 
maćki w kapuśnicy, chleb ze smalcem i herbata z zielin.

Wyczekiwanym punktem programu był Przegląd Gwaro-
wy, który  odbył się „Na Grapie” już po raz drugi. Gawędziarzy 
i deklamatorów oceniało czteroosobowe Jury w składzie: El-
żbieta Legierska-Niewiadomska Dyrektor GOK-u w Istebnej, 
Agnieszka Macoszek z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, Wero-
nika Łacek i Barbara Juroszek. Przegląd prowadziła Katarzyna 
Rucka- Ryś. Zwycięzcą konkursu w kategorii dorosłych został 
Jaworzynczanin Tadeusz Juroszek „z Pnioćków” , okrzyknięty 
„gawędziarskim łobjawienim roku”. Choć wcześniej nie wy-
stępował przed tak liczną publicznością i jak sam stwierdził, 
przybył na konkurs „nabrać nauk” w tej dziedzinie, okazało się, 
że dar „łopowiadanio” ma we krwi. Drugie miejsce przypadło 
pani Małgorzacie Małyjurek z Jaworzynki. Przyznano też rów-
norzędne trzy trzecie miejsca: Teresie Przybyła, Danucie Ur-
baczka i Kazimierzowi Juroszek. Wszystkim należą się ogrom-

ne gratulacje. Takich świetnie opowiedzianych wiców, historii i 
można by słuchać godzinami!

Do Konkursu zgłosiły się także dzieci udowadniając, że 
gwara jeszcze w wielu domach jest żywa i używana przez 
najmłodszych. W tej kategorii triumfował Jakub Kobielusz, 
który wywołał salwy śmiechu deklamując wiersz Bolesława 
Michałka pod tytułem „Wywiadówka”. Druga była Julia Łabaj, 
którą wyróżniała znakomita, naturalna gwara. Trzecie miejsce 
przyznano ex aequo Kacprowi Legierskiemu z Jaworzynki i 
grupie uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. Paweł 
Rucki, Aleksandra Juroszek, Kasia Legierska i Ania Urbaczka 
przygotowani przez panią Marię Łacek przedstawili starodow-
ny obrzęd „Morzany”. Świetnie zaprezentowały się również 
pozostałe uczestniczki: Marta Polok, Magda Gazurek i Wiktoria 
Kukuczka. Nagrodami w konkursie były elementy stroju góral-
skiego. 

Na wydarzenie licznie przybyli ślązacy a wśród nich m. in. 
przedstawiciele Koła Kochających Kurne Chaty z panią Graży-
ną Niewiadomską na czele, etnografowie z Muzeum Śląskie-
go w Katowicach i przedstawiciele Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa - oddział śląski. Wydarzenie zaszczycili również 
przedstawicie lokalnych władz samorządowych: Przewodni-
czący Rady Gminy Artur Szmek, Zastępca Przewodniczącego 
Stanisław Legierski i Sekretarz Gminy Teresa Łaszewska. Część 
działań została dofinansowana przez Urząd Gminy Istebna i 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Dzięki świetnej organizacji, pogodzie i urokowi miejsca, 
popołudnie „Na Grapie” należało do wyjątkowo udanych. Nie-
jako na przekór hasłu przewodniemu imprezy „Utracone dzie-
dzictwo”, Jaworzynka pokazała że jeśli chodzi o tradycyjne rze-
miosło, gwarę, kuchnię regionalną  i architekturę, w gróniach  
...nie wszystko jest jeszcze stracone!

Oprac. BJ

Rozsód owiec w naszej gminie
Wedle pasterskiej tradycji owce schodzą z pastwisk 

na dzień Świętego Michała, 29 września. 
Dlatego u okolicznych baców odbywały się rozsody 

owiec – na Stecówce u bacy Henryka Kukuczki i w Koniako-
wie na Ochodzitej u bacy Piotra Kohuta. 
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„Downe wieszieli w Beskidzie Śląskim”
„Downe wie-

szieli w Beskidzie 
Śląskim” - taki ty-
tuł nosi wystawa, 
której wernisaż 
odbył się w środę, 
2 września 2015 
roku w Muzeum 
„Na Grapie” w Ja-
worzynce. 

E k s p o z y c j ę 
przygotowało Mu-
zeum Beskidzkie 
w Wiśle, które po-
zyskało na cel cel 
fundusze z Mini-
sterstwa Kultury i 
Dziedzictwa Naro-
dowego. 

O zgromadzonych eksponatach oraz o starodownych 
wiesielach opowiedziały etnografki Małgorzata Kiereś i Ag-
nieszka Macoszek. 

Po obejrzeniu fragmentów wesela z roku 1964 uczestnicy 
wspominali dawne wesela, które organizowano zazwyczaj w 
czwartki lub środy. Wesele poprzedzone było "snymbami". 
Rodziny przyszłych małżonków omawiały na nich m.in. kwe-
stie podziału pola oraz szczegóły organizacji wesela. Wiesie-
la odbywały się w domach, gdzie był przygotowany poczę-
stunek, a tańce i zabawy na specjalnych binach przy domu 
lub w gospodach. Na wiesieli przynoszono "wysłóżkym", 
którą określano też nazwą "poczta" lub "kolynda". Towary 
spożywcze w postaci jajek, sera, masła, kur odnotowywano 
skrupulatnie w zeszycie i przechowywano, by w przyszłości 
móc się odpłacić tym samym.

Ważną funkcję weselną odgrywała drużka, której posta-
ci w obecnych weselach na próżno szukać... Nietuzinkową 
rolę pełnili także starostowie weselni, którzy dziękowali ro-
dzicom weselnym za wychowanie i przygotowanie wesela, 
udzielali rad przyszłym małżonkom oraz składali życzenia 
zgody, miłości, obfitości i dobrobytu we wspólnym życiu.

Dyskusja o różnicach między weselem dawnym a współ-
czesnym toczyła się długo, a zakończono ją wspólnymi śpie-
wami weselnymi. Uczestnicy wyśpiewali m.in. piosenki "ku 
wywodzie" i towarzyszące oczepinom.

Otwarcie ekspozycji było okazją do spotkania się miesz-
kańców Trójwsi, powspominania dawnych wiesiel oraz re-
fleksji nad zmianami, które nieuchronnie przeobrażają naj-
starsze tradycje, obrzędy i zwyczaje. 

KRR

Pozostając w tematyce wiesiela, przytaczam wiersz 
„Dlo Piórka” Jana Probosza - ujca „łod Bryje”

Piórko
Witam wszystkich gości ze serca szczerości.
Muzyka grała od rana, 
niejedna dziewczyna słuchała
i ja też z tej ciekawości,
wyszłam na spotkanie gości.
Ja nie jestem Panna Młoda, 
jestem tylko drużka mała,
z daleka przywędrowałam.
Przyniósł mnie wiatr 
z wysokich Tatr.
Nosił mnie gołąbeczek biały,
ponad lasy, góry, skały.
Weszłam tu przez okiennice, 
by Wam zdradzić tajemnicę:
Mamy dla was Pannę Młodą, 
piękną jak słonko wiosennne,
ciepłe, miłe i przyjemne.
Na jej głowie błyszczą włosy, 
jak pszenicy złote kłosy.
I wianek ma znakomity,
z najcenniejszych róż uwity.
Lecz darmo wianka nie złoży, 
musi Pan Młody położyć
sto dukatów złotych w złocie,
to i tak drogo nie mocie!
Taki wianek wart tysiące, 
a nawet i jeszcze więcej.
Nasz starosta, chłop morowy,
darmo wianka nie sprzedaje,
bo uni rachować umióm
i pieniądze radzi majóm.
Nasza Pani Młoda wianka szanowala,
więc Cię proszę, Młody Panie,
by się dobrze miała!
Jak dukatami brzynkniecie, 
to ten wianek dostaniecie.
I w dodatku Młodą Panią,
a ja także pójdę za nią,
będę gości bawiła
i piosenki nuciła.
Teraz muzykanci grejcie,
a wy Panie Starosto za darmo mie nie dejcie!
Teraz taka moda idzie,
że po lachku nic nie przydzie!
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Narodowe Czytanie „Lalki” w Istebnej
5 września odbyła się 4. edycja ogólnopolskiej akcji 

Narodowe Czytanie, to akcja zainicjowana przed trzema 
laty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, mają-
ca popularyzować fundamentalne w polskiej kulturze dzieła, 
wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości, a także promować 
kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach.

powieści, arystokratka o zimnym sercu i wysokim mniemaniu 
o sobie i swojej rodzinie. 

Mamy nadzieję, że z roku na rok podczas tej ogólnopol-
skiej akcji będzie nas więcej, kierujmy się słowami prezyden-
ta Andrzeja Dudy, który otwierając Narodowe Czytanie, po-
wiedział: Czytanie nas jednoczy. Dziś czytają młodzi, starsi, 
Polacy z wielkich miast i małych miejscowości. To jest nie-
zwykle ważne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie 
i zechcieli przyłączyć się do wspólnego czytania. Szczególne 
podziękowania Izabela Łęcka składa na ręce pani Kingi Ma-
tusznej. E.P.

Wywiad z bacą Piotrem Kohutem
z Koniakowa

W poprzednim numerze „Naszej 
Trójwsi” wspominaliśmy o nowo 
otwartym Centrum Pasterskim w 
Koniakowie, które mieści się przy ba-
cówce i sklepie góralskim. 

- Skąd pomysł na utworzenie 
„Centrum Pasterstwa” ? 

 Inwestycja ta  wynikła z do-
tychczasowych doświadczeń w kontakcie z odwiedzającymi 
nas turystami. Większość turystów zwłaszcza tych z  małymi 
dziećmi, często i młodzież chcą widzieć owieczki, pogłaskać 
ich a co za tym idzie dowiedzieć się czegoś więcej o paster-
stwie, wyrobach z mleka owczego,  ich zdrowotności. Nie da 
się tego wszystkiego tłumaczyć, odpowiadać na każde pyta-
nie. Każdy może poczytać, po dotykać, poobserwować...  

-  ...I za nic się nie płaci?
Tak, za nic się nie płaci, bo to nie jest muzeum. Na parte-

rze są młode owieczki i kózki  „ w kosiorze”, a na górze ekspo-
zycję runa owczego, sprzędzionej wełny, oraz przyrządy do 
jej obróbki. Są też plansze do poczytania z informacjami na 
temat wyrobów z mleka owczego, nazewnictw naczyń uży-
wanych na sałaszu, nazw geograficznych gór na których są 
wypasy...(jest tez i WC). Wszystko to ma służyć do pełniejszej 
informacji o tradycji sałaszniczej. 

- Uważam, że Centrum Pasterstwa jest bardzo  trafioną in-
westycją  nie tylko dla turystów  ale też i dla naszych góralskich 
dzieci, które bez gospodarstwa coraz mniej wiedzą o życiu na 
wsi, a to są nasze korzenie. 

Owczarstwo, gospodarka sałasznicza jest u nas najbar-
dziej naturalna. Zagospodarowujemy te tereny które mamy, 
a hodowla owiec daje nam podstawowe dobra. Wszystko co 
daje owca jest zdrowe i najbardziej przyjazne człowiekowi. 
Oprócz mleka, jagnięciny rokrocznie pozyskujemy  3 tony 
runa owczego o czym nie wszyscy wiedzą. Obrabiamy je i 
przerabiamy we własnym zakresie, bo to jest bardziej opła-
calne niż niskopłatna sprzedaż surowej wełny. U nas w skle-
pie można kupić "kopyca, kopytka, nogawićki, wyroby z suk-
na, a też i samą sprzędzioną wełnę.

W tegorocznym czytaniu uczestnicy, ponad 1600 miej-
scowości z całego kraju, czytali "Lalkę" Bolesława Prusa. 
Biblioteka Publiczna w Istebnej po raz kolejny przyłączyła 
się do akcji, wspólne czytanie rozpoczęli członkowie Isteb-
niańskiego Uniwersytetu Seniora, później do akcji wkroczy-
li wolontariusze Stowarzyszenia Vides Polska. W tym roku 
mieliśmy specjalną perełkę, do biblioteki na chwilę wstąpili 
górale z Kapeli "Sarpacka" i „Rajwach” którzy podjęli się pró-
by przełożenia oryginalnego tekstu powieści na gwarę. "Lalka" 
Bolesława Prusa to jedna z największych powieści polskiego 
pozytywizmu, a w jej czasy starała się wprowadzić nas prze-
chadzająca się po bibliotece Izabela Łęcka, główna bohaterka 
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- Ile owiec wypasaliście w tym sezonie?
Na dzień dzisiejszy 1100, w tym 700 dojnych. Część owiec 

w tym stadzie jest od współpracujących ze mną "gazdów". 
Tworzymy tradycyjną wspólnotę sałaszniczą. Czym większe  
stado tym większe korzyści. 

- A gdzie są miejsca wypasu ?
Pod opieką pasterzy z Ukrainy, których zatrudniam, owce 

pasą się na Pańskiej Łące, w Kamesznicy, na Hali Baraniej, 

Magórce, na Ochodzitej, Wyrchczadeczce. Wypas trwa od 
wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. 

- Czy ta działalność wymaga zatrudnienia pracowników?
Tak. Na dzień dzisiejszy mam 20 etatów oraz bezcenną 

pomoc i zaangażowanie całej rodziny.
- Czy realizujesz jeszcze inne inwestycje na terenie naszej 

Gminy?
Tak. Jedną z nich jest trwająca budowa pensjonatu pod 

"Bacówką" planowanego na pobyt ok. 40 osób. Oferta skie-
rowana będzie dla turystów indywidualnych, jak też  dla ro-
dzin, których pobyt w Koniakowie wzbogaci się o kontakt 
z przyrodą, naszymi owcami, a to co przy tym jest ważne, 
oferujemy dobre, zdrowe jedzenie. 

Również w Koniakowie na „Wyżranej” zakupiłem 2ha 
gospodarstwo pod bieżące potrzeby lokalizacyjne, m.in.  
na budynek gospodarczy dla zwierząt wraz z budynkiem 
mieszkalnym pod ewentualną agroturystykę.

- Twoja  działalność ma bardzo rozwojowe perspektywy, to 
co robisz, robisz z przekonaniem i pełną motywacją. Gratuluję  
tak udanych przedsięwzięć i równie udanych działań.

Rozmawiała: Elżbieta Legierska-Niewiadomska
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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 cierpień 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
„Forgotten Heroes”, Piotr Jałowiczor - 50 zł
 „Jurek- film DVD o Jerzym Kukuczce”
 „Harnasie – Legendy Zbójnictwa Karpackiego” - 70 zł

SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 660 082 911 lub 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 – 17.00

3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr 1 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
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury

Termin: co druga środa miesiąca (7,21 październik, 4,18 listopad)
ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ,
Istebna 550

(wejście na trening od strony płacy zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana. Kontakt: 505 128 906

ZAJęCIA JUDO 
Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Termin: każde wtorki i piątki w godz. od 16:30 do 18:00
Kontakt: judoistebna@gmail.com

PAŹDZIERNIK:

15.10 - 30.11   Wystawa rzeźby Jana Bojki; Muzeum Regio-
nalne „Na Grapie” w Jaworzynce
do 18.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK, PIT i BP w 
Istebnej

LISTOPAD:

02.11 – XVI Zaduszki Istebniańskie - Stacja Złoty Groń
07.11 – obchody 100. Rocznicy śmierci legionisty Jana Ły-
ska, SP 1 w Jaworzynce
08.11 - III Koncert Pieśni Patriotycznej - Kościół Ewangelicko-
-Augsburski w Istebnej
11.11 – Gminne obchody Święta Niepodległości
14.11 - II Bieg górski na szczyt Złotego Gronia, I podsumowa-
nie kampanii społecznej „BESKIDY DLA KAŻDEGO, DLA DU-
ŻEGO I MAŁEGO”; godz. 12.00 (dystans 7km, biegi dla dzieci, 
marsz rekreacyjny nordic walking); start: stacja dolna kolei 
Loty śmigłowcem nad Trójwsią - Szarotka Istebna
21.11. - Andrzejki Góralskie – organizator GOK Istebna

GRUDZIEŃ:

06.12 - Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej; Gimnazjum Istebna 
20.12 - Świąteczny Festiwal Biegów Narciarskich; Amfiteatr 
Pod Skocznią

W sprawie wynajmu amfiteatru i organizacji imprez prosimy 
o kontakt na nr +48 33 855 61, 58.
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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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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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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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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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Reprezentacyjna forma
Faustyny i Marcina!
Coraz lepiej radzi sobie duet UKS Gimnazjum Istebna 

Faustyna Kubica i Marcin Pudalik w Reprezentacji Junio-
rek Młodszych Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Kadra Śląska Juniorek Młodszych

W rozegranym w Głuchołazach pierwszym meczu fazy 
grupowej Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych kierowana 
przez parę trenerów Marcina Pudalika i Tomasza Skowroń-
skiego z Faustyną na pozycji stopera reprezentacja Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej pokonała drużyna Opolskiego ZPN 4:1.

Zawodniczka UKS Gimnazjum Istebna rozegrała cały 
mecz i co więcej asystowała przy wyrównującej bramce swo-
jej drużyny! J. Kohut

Piłka nożna – Runda Jesienna
UKS Gimnazjum Istebna Kobiety – III Liga Śląska – Grupa 2
30.08.15 UKS Gimnazjum Istebna – Rekord II Bielsko-Biała 1:1
09.09.15 UKS Gimnazjum Istebna – Mikołów 17:0
20.09.15 Gwarek Ornontowice – UKS Gimnazjum Istebna 0:6
27.09.15 UKS Gimnazjum Istebna – Granica Ruptawa 22:0

KP Trójwieś Istebna Juniorzy – III Liga Wojewódzka Skoczów
29.08.15 Kuźnia Ustroń – KP Trójwieś 0:1
06.09.15 KP Trójwieś – Brenna 1:1
12.09.15 Strumień – KP Trójwieś 2:2
20.09.15 KP Trójwieś – Pielgrzymowice 2:5
26.09.15 Goleszów – KP Trójwieś 2:2

KP Trójwieś Istebna Trampkarze – III Liga Wojewódzka Skoczów
29.08.15 Kuźnia Ustroń – KP Trójwieś 0:4
06.09.15 KP Trójwieś – Brenna 0:1
12.09.15 Strumień – KP Trójwieś 1:3
20.09.15 KP Trójwieś – Pielgrzymowice 2:5
26.09.15 Goleszów – KP Trójwieś 6:0

UKS APN Góral Istebna Trampkarze – III Liga Wojewódz-
ka Grupa 6 Skoczów
29.09.15 UKS APN Góral Istebna – Dębowiec 9:1
03.09.15 Beskid Skoczów - UKS APN Góral Istebna 21:0
10.09.15 UKS APN Góral Istebna – Drogomyśl 2:3
19.09.15 Piast Cieszyn – UKS APN Góral Istebna 2:1
26.09.15 Hażlach - UKS APN Góral Istebna 1:0

UKS APN Góral Istebna Młodziki Młodsze – III Liga Woje-
wódzka Grupa 6
30.08.15 Piast Cieszyn - UKS APN Góral Istebna 1:4
06.09.15 UKS APN Góral Istebna – Porąbka 3:2
12.09.15 Podbeskidzie B-B - UKS APN Góral Istebna 4:1
19.09.15 UKS APN Góral Istebna – Wilkowice 1:1
26.09.15 Żywiec - UKS APN Góral Istebna 10:0

J. Kohut

Aż 22 bramki zaaplikowały rywalkom z drużyny Granica Rup-
tawa piłkarki UKS Gimnazjum Istebna w rozegranym w Isteb-
nej Zaolziu meczu o mistrzostwo III Ligi Kobiet Śląsk - grupa 
2. To rekordowa wygrana podopiecznych Marcina Pudali-
ka, które w pierwszych czterech meczach sezonu osiągnęły 
imponujący bilans bramkowy 46:1!
Warto dodać, że w Kobiecej Lidze Orliczek uczestniczą nasze 
juniorki młodsze czyli dziewczęta w wieku gimnazjalnym. W 
ostatnim turnieju zajęły 5 miejsce na 7 drużyn.

Nartorolkowe sukcesy naszych biegaczy!
W minionym miesiącu rozegranych została seria zawo-

dów w biegach na nartorolkach, w których bardzo dobrze 
zaprezentowali się zawodnicy naszych klubów narciarskich 
zdobywając wiele medali w tym kilka rangi Mistrzostw Polski 
oraz ... mistrzostwo Czech!

*** Dwa złote medale rozegranych w Jeleniej Górze Mi-
strzostw Polski w biegach na nartorolkach wywalczył zawod-
nik NKS Trójwieś Beskidzka Wojciech Fojcik. W biegu tech-
niką dowolną nasz biegacz okazał się najlepszy w kategorii 
Junior A co dało mu czwarte miejsce w rywalizacji Open. 
Również w rozegranym dzień później biegu pod górę 
(uphill) techniką klasyczną Wojciech zdobył złoty medal. Na 
najwyższym stopniu podium zawodów stanął także kolega 
klubowy Wojciecha Mateusz Haratyk - zwycięzca kategorii 
Junior B. Srebrny medal imprezy wywalczyła inna zawod-
niczka NKS Trójwieś Beskidzka Kamila Gruszka.

*** Osiem medali wywalczyli zawodnicy naszych klubów 
narciarskich podczas rozegranych w Istebnej XII Międzyna-
rodowych Zawodów w biegach na nartorolkach „Beskidy 
bez Granic”.

Na najwyższym podium tej zaliczanej do klasyfikacji 
Pucharu Polski imprezy stanęli Agata Warło i Mateusz 
Haratyk  z NKS Trójwieś Beskidzka oraz reprezentant MKS 
Istebna Dominik Bury. Magdalenia Kobielusz, Mikołaj 
Michałek  i  Grzegorz Zawada (wszyscy MKS Istebna) oraz 
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Wojciech Fojcik (NKS Trójwies Beskidzka) uplasowali się na 
drugich miejscach. Brązowy medal zawodów wywalczył na-
tomiast Przemysław Zawada z MKS Istebna.

*** Kolejny obfitujący w medale start zaliczyli nasi bie-
gacze na nartorolkach w Bystrej, gdzie rozegrano zalicza-
ne do klasyfikacji Pucharu Polski zawody „Rollsprint 2015”. 
Na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy NKS 
Trójwieś Beskidzka Agata Warło i Mateusz Haratyk a także 
bracia Bury - Dominik i Kamil (obaj MKS Istebna). Ponadto 
drugie miejsce zajęła Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) a 
na trzeciej pozycji uplasował się jej kolega klubowy Mikołaj 
Michałek.

*** Kolejny dobry start mają 
na swoim koncie reprezentanci 
naszych klubów narciarskich, któ-
rzy wzięli udział w rozegranym w 
Marklowicach Pucharze Śląska 
w biegach na nartorolkach. W 
gronie zwycięzców tych ostat-
nich zaliczanych do klasyfikacji 
Pucharu Polski zawodów znaleźli 
się  Agata Warło (NKS Trójwieś 
Beskidzka), Dominik Bury (MKS 
Istebna) oraz Mateusz Haratyk 
(NKS Trójwieś Beskidzka). Drugie 
lokaty wywalczyli reprezentujący 
MKS Istebna Eliza Rucka i Grze-

gorz Zawada. Z kolei ich koleżanka klubowa  Magdalena 
Kobielusz oraz Wojciech Fojcik (NKS Trójwieś Beskidzka) 
zakończyli zmagania na trzeciej pozycji.

*** Również w Marklowicach odbyły się Ogólnopolskie 
Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych w biegach 
na nartorolkach podczas których nasi biegacze wywalczyli 
trzy medale. Na najwyższym podium imprezy stanęły Ewa 
Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) i Jolanta Jałowiczor (MKS 
Istebna). Ewa zdobyła podczas tych zawodów także srebrny 
medal.

Cenne wyróżnienia za sukcesy sportowe!
Pięciu zawodników z naszej gminy oraz nasze Gimna-

zjum im. Jana Pawła II zostało nagrodzonych za osiągnięcia 
sportowe podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 
24 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie.

Za sukcesy sportowe w 2014 roku nagrodzeni zostali 
bracia Bury - Dominik i Kamil (MKS Istebna) oraz ich klu-
bowy kolega Przemysław Zawada a także nasi mieszkańcy 
reprezentujący kluby spoza naszej gminy - lekkoatleta Joa-
chim Krężelok z Jaworzynki (ISSiR Start Wisła) i dwuboista 
Adam Cieślar z Istebnej (WSS Wisła).

Gimnazjum Jana Pawła II w Istebnej otrzymało nagrodę 
za zajęcie II miejsca w Powiatowej Rywalizacji Szkół Gimna-
zjalnych w roku szkolnym 2013-2014.

Gratulacje złożył sportowcom Starosta Cieszyński Janusz 
Król. „Wiemy wszyscy, że w powiecie cieszyńskim nie brakuje 
ludzi utalentowanych, pracowitych i zdolnych, potrafiących za-
dziwić swoimi sportowymi wyczynami. Jesteśmy dumni z Wa-
szych osiągnięć, dzięki którym rozsławiacie powiat cieszyński 
w kraju i zagranicą. Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek 
wspierają sport w naszym powiecie. Wszystkim Państwu życzę 
sił i dalszej determinacji w dążeniu do jak najlepszych wyni-
ków.” - powiedział J. Król.

Gratulacje sportowcom złożyli także Przewodnicząca 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Łucja Michałek 
i Członek Zarządu Powiatu Janusz Dziedzic.

J. Kohut

Dominik Bury (MKS Istebna)

*** Duży sukces odniósł zawodnik MKS Istebna  Domi-
nik Bury, który triumfował w rywalizacji juniorów podczas 
rozgrywanych w miejscowości Vesec niedaleko Liberca Mi-
strzostw Czech w biegach na nartorolkach! Wynik, który Do-
minik osiągnął dał mu także bardzo wysokie dziewiąte miej-
sce w klasyfikacji seniorów.

Wśród juniorów młodszych bardzo dobre piąte miejsce 
zajął klubowy kolega Dominika Mikołaj Michałek.

J. Kohut

Wojciech Fojcik                                              Mateusz Haratyk
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Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewczęta z SP 1 w Koniakowie i chłopcy z ZSzP SP 1 w 

Istebnej wygrali gminną rywalizację szkół podstawowych 
w biegach przełajowych, które odbyły się w Kompleksie 
"Pod Skocznią" w Istebnej. Zwycięskie sztafety zakwalifiko-
wały się do finału powiatowego, który odbędzie się w Chybiu.

Organizatorem zawodów był Jarosław Hulawy z ramie-
nia Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie.

Dziewczęta:
1. SP 1 Koniaków
2. ZSzP SP 1 Istebna
3. SP 1 Jaworzynka
4. SP 2 Istebna Zaolzie
Chłopcy:
1. ZSzP SP 1 Istebna
2. SP 1 Jaworzynka
3. SP 1 Koniaków
4. SP 2 Istebna Zaolzie
         J. Kohut

Ćwiczenia służb ratowniczych w Istebnej
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Ustronia, 

Cieszyna i Skoczowa, wszystkie jednostki OSP z naszej 
gminy oraz ratownicy Pogotowia Ratunkowego wzięli 
udział  w ćwiczeniach „Wypadek masowy w ruchu lądo-
wym z wieloma poszkodowanymi”, które odbyły się w 
Istebnej Gliniane.

Ćwiczenia miały na celu m.in. doskonalenie współpracy 
między współdziałającymi służbami oraz sprawdzenie umie-
jętności i wyszkolenia strażaków i ratowników podczas za-
grożeń związanych z akcją ratowniczą.

J. Kohut
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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zjazd zowadów

Wystawa Twórczości
Ludowej str. 25

Rozsód owiec w naszej gminieIII miejsce dla Gminy Istebna !
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Zespół Istebna przy wejściu
na cmentarz katyński

Zespół Koniaków na dożynkach
w Gminie Branice
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