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Wójt Gminy informuje
Informacja Wójta Gminy Istebna
Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j)
informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Istebna (43-470 Istebna 1000), na okres 21 dni tj. od dnia 23
stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r. został wywieszony Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie
bez przetargu - obejmujący położoną we wsi Jaworzynka,
gmina Istebna działkę Nr 2118/4 o pow. 0,0063 ha zapisaną w Kw BB1C/00064893/0 oraz działkę Nr 2119/1 o pow.
0,0028 ha zapisaną w Kw BB1C/00098983/5. Ponadto wykaz
zamieszczono na stronach internetowych: BiP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl i na stronie internetowej
Gminy Istebna www.istebna.eu
Wójt Gminy Istebna
Henryk Gazurek

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
za styczeń i luty do dnia 15 lutego,
za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia,
za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca,
za lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia,
za wrzesień i październik do dnia 15 października,
za listopad i grudzień do dnia 15 grudnia.

Opłata cmentarna

Z nadejściem nowego roku przypominamy o uregulowaniu opłaty cmentarnej na cmentarzach komunalnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zm.)
groby po upływie 20 lat od daty pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty będą likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych.
Prolongata na 10 lat grób pojedynczy – 300 zł
Prolongata na 10 lat grób podwójny – 450 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. 207.
Ponadto wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzach
komunalnych muszą być zgłaszane pod nr tel . 513 138 824
lub 33 855 65 00 wewn. 51.

Informacja ze świadczeń rodzinnych
Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za Życiem” Ustawa dotyczyć
będzie świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka zostanie przyznane jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł dla dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej
życiu, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu . Zaświadczenie to może wystawić lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II
stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i giLuty 2017
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nekologii, perinatologii lub neonatologii. Kobieta musi pozostawać pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka bez względu na dochody.
Ponadto informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. zmienia
się kwota świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1300 zł na
kwotę 1406 zł.
Pozostałe informacje można uzyskać pod nr., tel. 33 857
7649 lub w pok. 220 UG Istebna.
M.Probosz-Walkarz

Panu Mieczysławowi Lenartowiczowi wraz z małżonką
najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci matki

śp. Teresy Lenartowicz
Składają:
Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz Rada Gminy Istebna

Nieodpłatna pomoc prawna
w Powiecie Cieszyńskim
W Powiecie Cieszyńskim nieodpłatna pomoc prawna
udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie,
Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.
Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych
wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu),
Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom
pozarządowym wyłonionych w otwartych konkursach ofert.
Uprawnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są: • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, •
osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, • osoby, które ukończyły 65. lat, • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, •
kombatanci, • weterani, • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, •
kobiety w ciąży*.
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
• prawa pracy, • przygotowania do rozpoczęcia działalności
gospodarczej, • prawa cywilnego, • prawa karnego, • prawa
administracyjnego, • prawa ubezpieczeń społecznych, • prawa
rodzinnego, • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
*Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w
szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
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3

Wójt Gminy informuje
Pomoc nie obejmuje natomiast spraw z zakresu prawa
celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Warunkiem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
jest przedłożenie stosownego dokumentu potwierdzającego prawo do tej pomocy, a mianowicie:
• oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej lub
• Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
• zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycz-

nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
• ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
• dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia lub
• dokumentu potwierdzającego ciążę.
Wykaz lokali, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego wraz z informacją kto świadczy pomoc oraz godzinami otwarcia punktów znajduje się w poniższym załączniku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO W 2017 r.
L.p.
1.

2.

3.

4.

Lokalizacja punktu
GMINA WISŁA
Pl. B. Hoffa 3 lokal 6
budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 855 35 53
GMINA GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 29 lokal 22
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel. 33 479 99 28
GMINA BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
Budynek Urzędu Gminy Brenna
tel. 33 853-62-22
GMINA SKOCZÓW
ul. Mickiewicza 9 lokal 3
budynek Miejskiego Centrum Kultury oraz Biblioteki
Publicznej
tel. 33 479 10 40

5A.

GMINA HAŻLACH
Hażlach ul. Główna 57
budynek Urzędu Gminy
tel. 33 852 23 63

5B.

Pogwizdów ul. Katowicka 5
budynek Gminnej Biblioteki Publicznej
tel. 33 856 83 60

6.

GMINA CHYBIE
ul. Bielska 78
budynek Urzędu Gminy
tel. 33 856 10 96

7.

GMINA ZEBRZYDOWICE
ul. Ks. A. Janusza 6
Budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice
REJESTRACJA TELEFONICZNA
(33) 445 70 11
od poniedziałku do piątku
od 08:00 do 12:00
CIESZYN
ul. Bielska 4
budynek Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego
wejście A3 Szpitala Śląskiego
REJESTRACJA TELEFONICZNA
(33) 445 70 11
od poniedziałku do piątku
od 08:00 do 12:00

8.
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Kto świadczy pomoc prawną
ADWOKAT
Remigiusz Buchalik
Joanna Kołodziejczyk

Godziny otwarcia
wtorek od 800 – 1600
środa od 800 – 1200
piątek od 800 – 1600

RADCA PRAWNY
Dariusz Pasieka
Małgorzata Mamica

poniedziałek 900 – 1400
piątek 900 – 1400

ADWOKAT
Tomasz Uchroński
Bartosz Ostrowski

środa 1000 – 1500
piątek 900 – 1400

RADCA PRAWNY
Danuta Kubica
Magdalena Kubica
Małgorzata Mamica
Karolina Ryncarz
Ewelina Gacek
ORGANZACJA POZARZĄDOWA
Stowarzyszenie Open
43-400 Cieszyn
ul. Rynek 6
radca prawny - Karolina Ryncarz
radca prawny - Anna Romik
radca prawny - Izabela Górny
Damian Kruk
Angelika Lis
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
Stowarzyszenie Sumina
na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego
Śląska
44-295 Sumina, ul. Rybnicka 25 c

poniedziałek 800 – 1200
wtorek 800 – 1200
środa 1200 – 1600
czwartek 800 – 1200
piątek 800 –1200

ORGANIZACJA PORZARZĄDOWA
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji
TRIANON PL
43-400 Cieszyn,
ul. Bielska 4
adwokat - Krzysztof Zagóra
Igor Bocheński
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji
TRIANON PL
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 4
Adwokat – Mikołaj Zięba
Igor Bocheński
Bartłomiej Wiecheć

Nasza Trójwieœ

poniedziałek 1530 – 1930
wtorek od 1530 – 1830
czwartek 1530 – 1830
środa 1200 – 1800
piątek 1200 – 1600
poniedziałek 800 – 1200
wtorek 1300 – 1700
środa 1100 – 1500
czwartek 800 – 1200
piątek 800 – 1200
poniedziałek 800 – 1200
wtorek 800 – 1200
środa 1400 – 1800
czwartek 800 – 1200
piątek 1300 – 1700
poniedziałek 1300 – 1700
wtorek 1300 – 1700
środa 1500 – 1900
czwartek 1500 – 1900
piątek 800 – 1200
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Współpraca Istebna - Jabłonków
Na ostatnim posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu
Sterującego dla Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –Polska w Euroregionie Śląsk
Cieszyński dwa projekty Gminy Istebna i Miasta Jabłonków
uzyskały rekomendacje do dofinasowania.
Pierwszym z nich jest „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki
Olzy – etap I” w ramach którego zamierza się w 2017 r.
przebudować zniszczoną infrastrukturę turystyczną na terenach kulturalno-rekreacyjnych obu miejscowości. Przy
amfiteatrze „Pod skocznią” w Istebnej planuje się przebudować grill, a w Lasku Miejskim w Jabłonkowie źródełko
wraz z infrastrukturą towarzysząca. Do grilla zostanie doprowadzona sieć wodno-kanalizacyjna, wykonane nowe
pokrycie dachowe, instalacje oraz zaplecze kuchenne wraz
z wyposażeniem (stoły, ławy, blaty). Zachowany zostanie
tradycyjny styl obiektu (drewno, kamień), co poprawi jego
estetykę i funkcjonalność. Obok grilla i źródełka zostaną zamontowane tablice turystyczne z zaznaczonymi atrakcjami
turystycznymi, przyrodniczymi i kulturowymi tej części pogranicza polsko-czeskiego.
„Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej
i Jabłonkowa” to drugi dofinansowany projekt, jaki będzie
realizowany w 2017 r. W Istebnej w otoczeniu parkingu
„Pod Grapą” zostanie utworzony pokazowy ogród roślin
karpackich wraz z elementami małej architektury. Na skarpach na których powstał parking o dużym nachyleniu zasadzone zostaną krzewy niskie i rozłożyste, co dodatkowo
będzie zabezpieczało je przed osuwaniem. Na pozostałym
obszarze znajdą się rabaty o kształcie wieloboków nawiązujących do szczytów górskich. Zaprojektowana zieleń
tworząca grupy krzewów, drzew oraz bylin ze względu na
wysokość, kwitnienie, kolor i kształt będą miały charakter
całoroczny. Pokazowy ogród roślin karpackich będzie można obserwować z płyty parkingu, gdzie dodatkowo zostaną zamieszczone tablice informacyjne o poszczególnych
roślinach. Z kolei w Jabłonkowie powstanie bez barierowy
chodnik dla turystów wokół parkingu w centrum miasta
oraz zaplecze dla turystów rowerowych (ławki, kosze na
śmieci, stojaki dla rowerów, pompka rowerowa oraz tablica
informacyjna).

Zawarcie umowy na budowę drogi
Jaworzynka – Čierne

1 lutego 2017 r. w imieniu partnera wiodącego Wójt
Gminy Istebna Henryk Gazurek złożył w Krakowie podpis
na umowie o dofinansowanie projektu nr PLSK.02.01.0024-0013/16-00 pod nazwą „Budowa transgranicznego
połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne –
Skalité, etap 2”.
Zawarcie umowy z Ministrem Rozwoju i Finansów działającym jako Instytucja zarządzająca jest wynikiem decyzji
Komitetu Monitorującego nr 48/2016 z dnia 29.09.2016.
Projekt otrzymał dofinansowanie z EFRR w wysokości 2 364
028,28 euro w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Na projekt składają się dwie inwestycje drogowe po
obu stronach granicy, których realizacja spowoduje utworzenie nowego połączenia komunikacyjnego pomiędzy
gminami w Polsce i Słowacji. Zakres projektu obejmuje po
polskiej stronie granicy budowę 715 m nowej drogi oraz
mostu na potoku Czadeczka, natomiast Obec Čierne (przy
współudziale Obec Skalité) buduje 205 m nowej drogi i
modernizuje 1800 m drogi i mosty w jednym ciągu komunikacyjnym.
Prace rozpoczną się wiosną 2017 r., a planowane zakończenie nastąpi najpóźniej w maju 2018 r. Polsko – słowacka
droga stanowić będą jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu Cieszyńskiego ze Słowacją i w praktyce
umożliwi szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji, w której aktualnie
budowana jest droga ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowościach Svrcinovec i Skalite.
Projekt jest wynikiem długofalowego planowania strategicznego, kontynuacją działań trójstronnych w ramach
tzw. Programu Rozwoju Trójstyku z udziałem polsko-czesko-słowackich partnerów. Inwestycje w Polsce i Słowacji
były od wielu lat oczekiwane przez samorządy i mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin, ale pozbawionych bezpośredniego połączenia drogowego. Realizacja projektu
wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy w regionie,
zwiększy jego atrakcyjność, przyspieszy procesy integracji
i poprawi ciągle dobrze układająca się współpracę Istebnej
ze słowackimi sąsiadami.
Opracował: Wiesław Legierski

Realizacja powyższych projektów rozpocznie się po zawarciu odpowiednich umów o dofinansowanie.

Informacja przewodniczącego
Rady Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że w
2017 roku będzie przyjmował mieszkańców w sprawie skarg
i wniosków na dyżurach w Urzędzie Gminy Istebna /pok.116/
w każdy wtorek tygodnia.
luty
7,14,21,28.
od godz. 15:00 do 16:15
marzec
7,14,21,28.
od godz. 15:00 do 16:15
Luty 2017
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Składam serdeczne podziękowania dla strażaków z
OSP Istebna za sprawne ugaszenie pożaru sauny w Starej
Chałpie w przysiółku Wilcze.
Mirosława Gazur z Istebnej
Strona
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Z życia szkół
„Jo Je Mały Połaźniciek...”Kolędowanie „Słonecznej Krainy”
W mroźny niedzielny poranek podopieczni Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” spotkali
się w kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce
na tradycyjnym Kolędowaniu. Dzieci ubrane w stroje regionalne, wspólnie z dyrekcją i nauczycielami przedstawiły
program oparty na zwyczajach bożonarodzeniowych z Trójwsi Beskidzkiej. Występ poprzedzony był przygotowaniami
podczas zajęć z choreoterapii prowadzanymi przez panią
Aleksandrę Lipowską oraz nauczycieli. Dzieci w trakcie muzycznych warsztatów poznawały teksty „połazów” oraz powinszowań, które systematycznie ćwiczyły i utrwalały podczas zajęć oraz w domu razem z rodzicami.

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany moment. Po Mszy
Świętej gospodarz parafii Ks. Stanisław Pindel zaprosił podopiecznych „Słonecznej Krainy” przed ołtarz i zapowiedział
występ. Dzieci rozpoczęły swoje muzyczne prezentacje
od zaśpiewania kolęd, które były przeplatane „połazami”,
m.in. „My sóm jeście kapkym mali...”, „Jo je mały połaźniciek”.
Mali kolędnicy udowodnili, iż nie obca jest im tradycją „połazów” w Trójwsi Beskidzkiej. Z wielkim zaangażowaniem
wykonywali każdą pastorałkę oraz kolędę, co spotkało się z
aplauzem zgromadzonych w kościele wiernych. Tradycyjną,
pięknie wykonaną „połaźniczkę” otrzymał od małych przedszkolaków ze „Słonecznej Krainy” ks. Stanisław Pindel. W podziękowaniu docenił jej przesłanie, estetykę i urok. Ksiądz
proboszcz zaznaczył również, iż podziwia pracę naszego
przedszkola oraz z całego serca kibicuje, aby dalej jak najefektywniej prowadziła swoja działalność, docierając do coraz
większej grupy dzieci wymagających oddziaływań terapeutycznych i potrzebujących wsparcia specjalistów.
Dziękujemy rodzicom za obecność i przygotowanie
dzieci oraz zadbanie o strój góralski i udział w kolędowaniu. Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy
do muzyków, którzy bezinteresownie poświęcili swój czas
i uświetniali nasz występ. Bozie zapłac p. Aleksandrze Lipowskiej i panu Janowi Kaczmarzykowi wraz z muzykami, p.
Annie Sikorskiej z rodzeństwem oraz pani dyrektor Lucynie
Legierskiej z córką Wiktorią. Po raz kolejny składamy słowa
podziękowania ks. proboszczowi Stanisławowi Pindlowi
za współpracę i pomoc w organizacji przedsięwzięcia oraz
wspieranie działań placówki. Słowa uznania dla nauczycieli
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i specjalistów punktu przedszkolnego za przygotowanie i
realizację przedsięwzięcia oraz za zaangażowanie i pracę na
rzecz Słonecznej Krainy.

Łucja Michałek
Dyrektor NTPP „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce

„Wiedzą i doświadczeniem bogaci”
W Zespole Szkół w Istebnej właśnie zakończył się projekt
w ramach programu Erazmus + Wiedzą i doświadczeniem bogaci - podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej. Projekt był rozpisany
na lata 2015-2016.
Głównym celem projektu było podniesienie zaangażowania szkolnego uczniów poprzez unowocześnianie stosowanych metod i technik nauczania, zmodyfikowanie treści
i form kształcenia oraz zwiększenie kompetencji nauczycieli
w zakresie stosowania nowoczesnych środków komunikowania ITC i komunikowania sie w językach obcych.
W projekcie wzięło udział ośmiu nauczycieli, którzy odwiedzili: Maltę, Szkocję i Niemcy. Uczestniczyli oni w wybranych
przez siebie szkoleniach: kursach języka angielskiego i niemieckiego na różnych poziomach, kursie metodycznym z języka
angielskiego oraz kursie stosowania nowoczesnych technik informatycznych w nauczaniu, czego wynikiem jest między innymi strona http://jakubkuc77.wixsite.com/maltagrzechuwarta.

Korzyści odniesione na kursach były wielopłaszczyznowe. Z jednej strony nauczyciele doskonalili swój warsztat
pracy, poznawali nowoczesne metody nauczania i podnosili
swoje kompetencje językowe, z drugiej mieli okazję do spotkania nowych ludzi i zwiedzenia nowych miejsc. Wymiana
doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów sprzyjała zyskaniu nowego spojrzenia na nauczanie młodzieży, ale również porównania systemów oświatowych i wymagań w różnych państwach Unii Europejskiej. Wyjazdy szkoleniowe to
jednak również możliwość poznania nowych miejsc, docenienia bogactwa ich kultury, zwiedzenia zabytków, zachwycenia się lokalnymi krajobrazami i skosztowania specjałów
regionalnej kuchni. Część nauczycieli mieszkała u lokalnych
rodzin, co umożliwiało kontakt z językiem, jak również lepsze poznanie mentalności i sposobu myślenia gospodarzy.
Wszyscy nauczyciele, którzy wzięli udział w projekcie podkreślają, że ich początkowe obawy były bezzasadne, a korzyści
jakie wynieśli z wyjazdów przewyższyły ich oczekiwania. Dzięki odbytym kursom podnieśli swoje kompetencje, wzbogacili
warsztat pracy, poznali ciekawych ludzi, zobaczyli nowe miejsca i wrócili do szkoły bogatsi o wiedzę i nowe doświadczenia.
Projekt zakończył się 31.12.2016, ale już planujemy udział
w kolejnych edycjach.
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Dnia 14.01.2017 odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez Rodziców uczniów SP2 w Istebnej Zaolziu.
Jak każdego roku była wspaniała zabawa i wiele atrakcji. Do tańca przygrywała Orkiestra „Jawor” a wyśmienite
potrawy przyrządziła nasza kucharka.
Cała impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu
wielu osób, którzy chętnie włączyli się w jej organizację.
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie
pragną gorąco podziękować wszystkim sponsorom
za wsparcie finansowe i rzeczowe.

Przedstawienie Jasełkowe
Tradycją się już stało, że w naszej szkole przed świętami
Bożego Narodzenia, po klasowych wigilijkach, wystawiamy
przedstawienie jasełkowe. W środę 20 grudnia 2016r. przygotowane przez klasy 2a i 2b pod kierunkiem wychowawców Katarzyny Juroszek i Danuty Haratyk-Woźniczka, jasełka, wprowadziły uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi
w świąteczny klimat. Uczniowie przedstawili sceny:
SCENA I- „Maryja i Józef poszukują miejsca w Betlejem”
SCENA II –„ Pasterze na hali”
SCENA III – „W pałacu Heroda”
SCENA IV – „W stajence”

Inscenizacja przeplatana nastrojowymi melodiami i
pięknie wykonanymi przez uczniów znanymi kolędami i pastorałkami. Wszyscy poczuliśmy atmosferę zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie dzieci zaśpiewały
piękną kolędę ,, Do Stajenki” a samorząd uczniowski złożył
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia
świąteczne i obdarował własnoręcznie wykonanymi świątecznymi kartkami.
Wspaniałe stroje i niektóre rekwizyty przygotowali Rodzice, piękną dekorację przygotowała p. D. Konarzewska z pomocą nauczycieli p. A. Szymańskiej, p. J. Kobielusz p. M. Zawada.
Danuta Haratyk-Woźniczka
Katarzyna Juroszek

Sprawozdanie z wizyty
w Goethe-Institut w Krakowie
Dnia 08.12.2016 klasy 2C i 2D z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej wybrały się na jednodniową wycieczkę do
Krakowa. Jej organizatorem była Pani Blanka Fojcik – naLuty 2017
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uczycielka języka niemieckiego. Celem wizyty w mieście
obwarzanków, była przede wszystkim chęć podniesienia
swoich umiejętności w języku niemieckim.
Po przeprowadzeniu zbiórki i usadowieniu się w swoich
miejscach, o godzinie 07.10 rozpoczęliśmy podróż, okrytą
wspaniałą atmosferą. Była to świetna okazja do nawiązania
przyjacielskich relacji z wszystkimi uczestnikami wycieczki.
Rolę opiekunek pełniły: Pani Ewa Czulak, Pani Aneta Staniek
oraz Pani Amelia Jałowiczor. O godzinie 10.30 dotarliśmy do
celu. Uczniowie z radością rozprostowali zmęczone nogi i
z uśmiechem na twarzy przywitali Panią przewodnik, która
oprowadziła nas po okolicach Wawelu. Z wielką charyzmą
i w łatwy do przyswojenia sposób przedstawiała pokrótce
najważniejsze informacje dotyczące wawelskiego zamku.
Równocześnie, po swoim omówieniu sprawdzała wiedzę
młodzieży, co było dobrym sposobem na odświeżenie swoich wiadomości.
Oczy nas wszystkich niejednokrotnie zostały zaspokojone cudownym widokiem.
Niestety, ów program nie trwał długo. Po kilkudziesięciu
minutach pożegnaliśmy się z Panią Przewodnik i udaliśmy
na krakowski rynek, by wejść do niemieckiego okna na świat
– Instytutu Goethego.
Gdy przekroczyliśmy próg oczom naszym ukazał się wielki przedsionek w kolorach zieleni. Następnie ci bardziej zainteresowani językiem niemieckim udali się do stoiska ulotek,
by zebrać na pamiątkę choć kilka z nich. W międzyczasie panie opiekunki podzieliły uczniów na grupy. Grupa pierwsza
miała zmierzyć się z konwersacją i zabawą, druga zaś miała
to wykonać w odwrotnej kolejności.
Wraz z pierwszą weszliśmy do podziemi instytutu. Wielkie, ceglane ściany, stanowiące świadectwo epok zderzały
się z nowoczesnym wyposażeniem sal ,w których prowadzono zajęcia. To wszystko wywarło na nas bardzo dobre wrażenie. Jednak, był to tylko przedsmak tego co miało nastąpić.
Przedsmak rozmowy z native speakerem.
Cała grupa zasiadła wokół stołu. Po wstępnym rozeznaniu się w nowym środowisku, przywitał nas pan Peter Seraphim – jeden z wykładowców instytutu. Nie umiał żadnego słowa po polsku, toteż próba komunikacji; zrozumiałej,
ale przede wszystkim logicznej była dla wielu dużym wyzwaniem. Podzielił nas na mniejsze zespoły i rozdał karty
pracy, które mieliśmy wypełnić korzystając z atlasu. Był to
dobry sposób na poszerzenie zdobytej wiedzy ogólnej , czy
zapoznanie się z nowymi informacjami. Ogromnym atutem
tej lekcji była interaktywność. Każdy zespół otrzymał tableStrona
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ta z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi atlasu.
Czytając znaczniki oraz słuchając wypowiedzi w języku niemieckim można było wykorzystać świat cyfrowy, na co dzień
używany przez wielu z nas jako narzędzie do efektywnej
nauki. Po skończeniu lekcji udaliśmy się do kolejnej sali, by
nieco odprężyć nasze mózgi wypełnione po brzegi nową
wiedzą. Dokonało się to za sprawą sympatycznej nauczycielki, która zaprosiła nas do udziału w różnorakich zabawach
związanych tematycznie z okresem świąt Bożego Narodzenia. Całe szczęście, mimo używania niemieckiego była Polką
, dlatego konwersowanie z nią było ułatwione. Różnorakie
formy, jakie nam prezentowała powodowały, że na każdej
twarzy nieustannie gościł śmiech. Miła atmosfera, przyczyniła się także do bliższego poznania , co na naszym etapie
jest bardzo istotne. Zdrowa rywalizacja, wzmocniła w nas samozaparcie, które również jest istotne dla nauki. Po chwilach
radości i zadowolenia nadszedł niestety czas pożegnania.
Podziękowaliśmy naszej nauczycielce za wspólną zabawę i
opuściliśmy Instytut Goethego z nadzieją na szybki powrót
w to miejsce.
Od godziny 13.10 mieliśmy czas wolny. Wszyscy jak jeden mąż rozbiegli się z krakowskiego rynku , by szukać popularnego McDonalda lub innych punktów gastronomicznych ,aby zaspokoić głód i pragnienie. Kolejnym punktem
było także zwiedzenie rynku, gdzie aż roiło się od jarmarków
, świątecznych motywów, czy znanych w całej Polsce stoisk z
obwarzankami krakowskimi. Każdy mógł zakupić pamiątkę,
lub coś innego dla siebie i swoich bliskich.
Następnie, po upływie godziny udaliśmy się w drogę powrotną do autobusu. Maszerując grupami jeszcze raz podziwialiśmy charakterystyczne miejsca Krakowa, m.in. Smoka
Wawelskiego. Naszej uwadze nie umknęli również turyści z
różnych części świata, którzy szukali w tym mieście ekscytujących wrażeń. Ta multikulturowość zadziwiła nas wszystkich.
Wreszcie, wciąż pełni niezapomnianych przeżyć znów
usadowiliśmy się w autokarze , w celu odbycia podróży powrotnej. Wielu z nas z radością wymieniało się doświadczeniami , których doznali na tej wycieczce. Mimo końca dobra
atmosfera panowała w autobusie aż po samą Istebną.
W Trójwsi byliśmy o godzinie 18.00. Autobus zatrzymał
się docelowo przy gimnazjum. Pożegnaliśmy panie opiekunki, kierowcę oraz kolegów i koleżanki i z plecakami obładowanymi po brzegi udaliśmy się każdy z osobna do swoich
rodziców.
Wycieczka do Instytutu Goethego, była dla mnie niezapomnianym przeżyciem. Możliwość konwersacji z rodowitym Niemcem , była bardzo satysfakcjonująca, a gry i zabawy
zorganizowane przez panią nauczycielkę dodały mi wielkiej
otuchy i zachęciły do dalszej nauki języka niemieckiego.
Pragnę także złożyć serdeczne podziękowania dla pań opiekunek, które miały wielki wkład w przebieg wycieczki; swoją
charyzmą i poczuciem humoru udowodniły mi , że wycieczki integracyjne mają sens. Będę wspominał tę wycieczkę z
bardzo wielkim sentymentem. Obiecuję, że jeszcze nie raz
zawitam w progi krakowskiego instytutu.
Jakub Legierski
klasa II a
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Półkolonie z Uwagą
W pierwszym tygodniu ferii fundacja Keepers Foundation zorganizowała dla dzieci z Istebnej „Półkolonie z Uwagą”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, którzy nigdzie nie
wyjechali na zimowy wypoczynek mieli okazję korzystać z
obfitości śniegu w czasie zabaw na świeżym powietrzu, gier
planszowych, wypadu do Parku Wodnego Olza czy lekcji
break dance. Zaproszeni do współpracy instruktorzy Fundacji Longboard Kids uczyli salsy, jazdy na specjalnych deskorolkach, prowadzili zajęcia modelarskie i warsztaty artystyczne. W ich trakcie powstały wspaniałe prezenty dla babć i
dziadków oraz dekoracja na bal rodzicielski zaplanowany na
luty. Jeden z dni wypełniły zajęcia z dogoterapii, inny wizyty
policjantów i strażaków, a kolejne zajęcia z programowania
prowadzone przez Fundację Edukacyjną Emil z Cieszyna.
Każdy z uczestników oprócz pięciogodzinnego programu
miał zapewniony codziennie ciepły posiłek i owoce.

Każdego dnia możemy pielęgnować w sobie umiejętności,
pasję i miłość do ludzi - mówi inicjatorka półkolonii, Karina
Bury - dlatego zależało nam aby połączyć wypoczynek z zabawą i wiedzą o bezpieczeństwie, szacunku i odpowiedzialności
za drugiego. Udało nam się to dzięki zaangażowaniu rodziców,
pomocy personelu szkolnego - pań gotujących i sprzątających
i samych dzieciaków.
Organizatorzy składają podziękowania dla Studia Beskid
dokumentującego półkolonie fotograficznie, prowadzących
zajęcia wolontariuszy VIDES Polska, dostarczającej wypieki
Piekarni Koniaków, Pizzerni Werona za dostarczenie przepysznej i największej w Trójwsi pizzy, oraz Base Camp - dbającemu o bezpieczeństwo deskorolkarzy. Wypoczynek dzieci
odbył się dzięki Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
która udostępniła bezpłatnie pomieszczenia szkolne, wsparciu finansowemu Rady Rodziców SP 1 oraz Gminy Istebna.
Projekt sfinansowany został ze środków Fundacji PZU.
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Czas na EB!
Początek stycznia 2017 roku w Leśnym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Istebnej, należącym do Nadleśnictwa Wisła,
przywitał nas wernisażem wszechstronnych prac Eugeniusza Białasa, połączonym z jubileuszem 60-tych urodzin autora. Niewiele osób wiedziało, że artysta ten nie ma wykształcenia plastycznego, a inżynierskie – jest energetykiem! Sam
autor określa siebie mianem plastyka-satyryka i rzeźbiarza z
zamiłowania.

Umiejscowienie wernisażu w Leśnym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Istebnej ma również symboliczny wymiar, bo
to tutaj właśnie Eugeniusz Białas rozpoczynał swoją przygodę z edukacją leśną na terenie Polski. Wraz z Andrzejem
Piechockim wspólnie stworzyli, unikatową na tamte czasy,
Panoramę Beskidzką w naszym LOEE w 1997 roku. W tamtych czasach edukacja leśna zaczynała się rozwijać, jednakże
autorzy świetnie poradzili sobie z ówczesnym zapotrzebowaniem i sprawili, że wystawa cieszyła się ogromną popularnością i przecierała szlaki dla innych ośrodków edukacyjnych
w Polsce. Dwa lata później ci sami artyści ukończyli ekspozycję edukacyjną Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Leśnik w Ustroniu Jaszowcu, którą można
oglądać do dzisiaj. W 2014 roku ponownie otworzono Leśny
Ośrodek Edukacji Ekologicznej po gruntownym remoncie. W
związku z ogromnymi potrzebami, skromna Panorama Beskidzka przeniesiona została na pierwsze piętro budynku i
stanowi obecnie rozbudowaną, multimedialną ekspozycję,
którą zaaranżował nie kto inny, jak Eugeniusz Białas właśnie.
Łącznie na terenie całej Polski już ponad 20 ośrodków Lasów
Państwowych może pochwalić się ekspozycjami wykonanymi przez Eugeniusza Białasa i jego córki – Milenę i Lilianę.
Najświeższym dziełem artysty jest wystawa w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem.

Sam autor ma wiele różnych zainteresowań, bardzo
lubi satyrę w malarstwie, która przyniosła mu kilka nagród
i wyróżnień międzynarodowych. Natomiast w związku z
podróżami po Polsce, z uwagi na współpracę z Lasami Państwowymi, promuje również polskie zabytki za pomocą malarstwa akwarelowego. Wiele dzieł eksponowanych w LOEE
pochodzi z podróży po Europie, zwłaszcza greckie wyspy
upodobał sobie Eugeniusz Białas. Jak sam autor zaznacza,
najmniej prac w swoich zbiorach ma tych dotyczących lasu,
ale to dlatego, że cieszą się one największym zainteresowaniem potencjalnych nabywców i szybko znajdują nowego
właściciela.
Eugeniusz Białas uczył również w szkole i z tym środowiskiem wiąże się zabawna anegdotka, którą autor przedstawił
na wernisażu, a że sam ma satyryczne podejście z ogromnym dystansem do własnej osoby, wykorzystał ten epizod
do zwrócenia uwagi na swoją wystawę. Rzecz miała się w
szkole, przed lekcją prowadzoną przez naszego autora. Zbliżając się do sali lekcyjnej na schodach usłyszał, jak uczniowie
szepczą „czas na EB”. Nie byłoby w tym może nic dziwnego,
bo tak brzmią przecież inicjały naszego artysty, ale w tym
czasie również niezwykle popularne było piwo o tej samej
nazwie.
Na wernisażu gościliśmy Zastępcę Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ds. Rozwoju Stanisława Jeziorańskiego, Kierownika Zakładu Informacji
Naukowej i Promocji Instytutu Badawczego Leśnictwa - Joannę Szewczykiewicz, wójta Gminy Istebna - Henryka Gazurka, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
- Roberta Biernackiego, a także rodzinę i przyjaciół Eugeniusza Białasa, leśników i mieszkańców Gminy Istebna.

Joanna Worek z Istebnej w gronie
laureatów konkursu fotograficznego
Joanna Worek z Istebnej znalazła się na liście laureatów
VI edycji konkursu fotograficznego „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. Jej zdjęcie zatytułowane „Czarna
Owca” zajęło II miejsce w kategorii Krajobraz .
Zdjęcie zostało wykonane na Stecówce, a w tle rozciąga
się widok na Ochodzitą w Koniakowie i jej okolice.
W „Naszej Trójwsi” zdjęcie umieściliśmy na tylnej okładce.
Serdecznie gratulujemy zdobytego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
w Jaworzynce zaprasza na nowe
nabożeństwa
Jaworzynka to miejscowość, gdzie bliskie sąsiedztwo
Czech miało na przełomie lat duże znaczenie - także w kwestii życia kościelnego. Przed laty spiywok Paweł Wawrzacz
przyniósł z Frydku Mistku figurkę Matki Boskiej Frydeckiej
dając początek jej kultu na Trzycatku. Z kolei w minionym
roku w Kościele Pod Wezwaniem świętych apostołów Piotra
i Pawła w Istebnej pojawiła się figurka tzw. „Praskiego Jezulatka”. Z tym faktem związane jest wprowadzenie w parafii
nowych nabożeństw, na które zaproszeni są wszyscy wierni.
Historia kultu Jezulatka jest ciekawa a jej korzeni szukać
należy aż w Hiszpanii. Niegdyś dziewczęta kończące edukację w szkołach karmelitańskich otrzymywały taką figurkę
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jako „wiano” do przyszłego życia. Pewna hiszpańska hrabianka nie mając własnej córki, ofiarowała figurkę klasztorowi przy kościele NMP Zwycięskiej na Malej Stranie. Miała
wówczas powiedzieć: „Daję wam to , co mam najdroższego.
Szanujcie tą figurkę a będzie wam się dobrze darzyć”.
Gdy Jezulatko znalazło się w Pradze, zaczęło odgrywać
istotną rolę w ważnych dla Czechów momentach historycznych. Zakończenie Wojny Trzydziestoletniej, ocalenie przed
szwedzkim potopem, czy nazistowskimi zniszczeniami –
wszystko to Czesi przypisywali opiece praskiego Jezulatka.
Ciekawostką jest fakt, że ponoć Antoine de Saint-Exupéry
wpadł na pomysł napisania „Małego księcia” właśnie w chwili, gdy spoglądał na figurkę Dzieciątka zwanego również
„Małym Królem”.
Wprowadzenie figury Jezulatka do kościoła w Jaworzynce to nawiązanie do bliskiej granicy z Czechami i przenikania się w tym miejscu dwóch bratnich kultur. Figurka, która
znajduje się obecnie w lewym ołtarzu bocznym jest darem
innej parafii. W 2008 roku ostała poświęcona przez biskupa
Ostrawsko – Opawskiego Franciszka Lobkowicza a po wprowadzeniu do Jaworzynki poświęcona ponownie przez biskupa Piotra Gregera podczas jego wizytacji w październiku
2016 roku. Z inicjatywy proboszcza parafii od lutego br. w
Jaworzynce wprowadzone zostaną cotygodniowe nabożeństwa do Dzieciątka Jezus.
„Podejmujemy to nowe nabożeństwo w trosce o młodzież,
zwłaszcza młodzież żeńską, co jest bardzo ważne w tych trudnych czasach. Chcemy się modlić o powołania – nie tylko do
życia zakonnego i kapłańskiego ale też rodzinnego” - mówi Ks.
Stanisław Pindel, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, serdecznie zapraszając wiernych
na nowe nabożeństwa, które odbywać się będą w każdą
niedzielę o 6.30 i 8.30. a także w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 7.30 i 17.30.

towali góralskie pastorałki oraz polskie kolędy. Nie mogło
zabraknąć również tradycyjnego powiynszowanio z połaźniczkóm. Swoim występem urzekli widzów za co otrzymali
gromkie brawa.
Dodatkową atrakcją wyjazdu była wizyta w siedzibie
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Dzieci poznały
zarys historii Pałacu w Koszęcinie oraz zobaczyły miejsca, w
których toczy się całe życie zespołu. W pałacowych salach
odbywają się zarówno próby, zajęcia artystyczne, a także
koncerty i imprezy okolicznościowe. Dzieci miały również
okazję zwiedzić Izbę Pamięci Zespołu „Śląsk”, gdzie zgromadzone są różnego rodzaju pamiątki, stroje oraz wiele innych
ciekawostek przywiezionych z wyjazdów zagranicznych.
Bardzo serdecznie dziękujemy Gminie Tworóg za zaproszenie na wspólne kolędowanie. Był to pierwszy całodniowy
wyjazd „Małej Istebnej”. Pomimo bardzo mroźnej aury wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu, na którym nie zabrakło atrakcji zarówno dla dzieci i dorosłych.
Maria Motyka

„Mała Istebna” kolędowała w Tworogu
W sobotę 7 stycznia dzieci z „Małej Istebnej” wystąpiły
podczas śląsko-góralskiego kolędowania w Tworogu. Na
samym początku zaprezentował się jeden z najbardziej znanych zespołów artystycznych- Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Swoja działalność rozpoczął w 1953 roku. Od tego czasu
pokazuje niezwykły kunszt artystyczny, wzbudza podziw i
uznanie wśród odbiorców. Ponad stuosobowy skład obejmuje chór, balet i orkiestrę. Zespół koncertował na pięciu
kontynentach świata, a co roku daje ponad 120 koncertów.
Podczas śląsko-góralskiego wystąpiła tylko część artystów
przedstawiając repertuar kolędowy. Zaraz po nich na scenę
weszły dzieci z „Małej Istebnej”. Było to dla nich niezwykłe
przeżycie móc występować na wspólnej scenie z jednym
z najlepszych zespołów w Polsce. Młodzi artyści zaprezen-

Informacje
turystyczne
Przypominamy:
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ czynny:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 8:00 – 16:00
W CZASIE FERII TAKŻE: SOBOTY: 9:00 – 15:00,
NIEDZIELE: 9:30 – 15:00
(budynek Ośrodka Kultury w centrum Istebnej, obok kościoła)
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FERIE 2017
Zapraszamy do korzystania z jazdy na nartach na Ośrodkach Narciarskich Złoty Groń i Kompleks Istebna Zagroń.
Oba Ośrodki czynne są zazwyczaj od 8:00 do 21:00. Każdy z
nich prowadzi szkółkę narciarską, wypożyczalnie i gastronomię. Posiadają zróżnicowane trasy zjazdowe. Więcej na stronie www.złotygron.pl oraz www.istebna.org
Dodatkowo czynne są także wyciągi w Koniakowie: Szańce (orczyk) i Szus ( talerzyk). Czynne w godzinach 8:00 – 16:00.
Można także skorzystać ze SkiBusów: 888 661 794, 726
456 215, 695 244 644.
Polecamy także kuligi zimowe i biegówki na Kubalonce i na
Zaolziu. Wszystko na temat zimy na naszej stronie www.istebna.eu w zakładce WARUNKI NARCIARSKIE i Oferty Turystyczne.
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka
gimnastyczna na Zaolziu. Obiekt czynny jest we wtorki i
czwartki od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 do 20:00, a
w soboty 10:00 do 18:00. Kontakt: + 48 517 252 995.
Serdecznie zapraszamy!
Serdecznie dziękujemy właścicielom Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń za umożliwienie dzieciom ze szkół podstawowych
i młodzieży z gimnazjum z terenu gminy Istebna, bezpłatnego
korzystania z wyciągu we wtorki w godzinach od 17:00 do 20:00.

tenach Telewizji Regionalnej (czyli w całym kraju) w dniach:
23.01.2017 r. o godz. 11:45 i 29.01.2017 r. godz. 15:40.
Oprócz tego materiały telewizyjne oraz prasowe na temat naszej gminy ukazują się w okresie zimowym w lokalnych i krajowych telewizjach i prasie.
Film można obejrzeć pod linkiem: https://katowice.tvp.
pl/28737146/zima-w-regionach

Trwa realizacja projektu
„Trójstyk – radość zwiedzania”
Początkiem roku 2016 złożono polsko-czeski projekt
turystyczny pt. „Trójstyk – radość zwiedzania” o numerze
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400, w ramach Funduszu
Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska –
Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko,
który został pozytywnie rozpatrzony. Partnerami projektu są
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i
Biblioteka Publiczna z Istebnej oraz Ośrodek Kultury GOTIC z
Mostów koło Jabłonkowa. Realizacja projektu rozpoczęła się
w październiku 2016 roku i potrwa do stycznia 2018 roku, a
całkowite koszty to około 20 tys. Euro, z czego 85% pokryje
Fundusz, a 5% budżet państwa.
Działania projektowe obejmują m.in.: wydanie przewodników dla turystów i dla dzieci, wydanie mapy turystycznej
i tablic wielkoformatowych oraz map naściennych pogranicza pl-cz-sk przeznaczonych do obiektów turystycznych,
wyznaczanie ścieżki i wydanie quest`u po Istebnej, wystawę
turystyczną i wieczór z podróżnikiem, wizyty bloger`ów, wyznaczenie ścieżki do Źródeł Olzy, konferencję turystyczną i
inne. Są to inicjatywy prowadzone przez Punkt Informacji
Turystycznej zabezpieczające podstawowe działania turystyczne i promocję w gminie Istebna.
Projekt ma na celu promocję terenu Trójstyku wśród polskich i zagranicznych turystów, a także integrację bazy turystycznej na naszym terenie.

Istebna w mediach:
Początkiem stycznia
2017 roku zrealizowany
został programu telewizyjny pt. „Zima w Regionach” - Beskidzka 5,
w którym mogliśmy zobaczyć możliwości spędzania wolnego czasu
w zimie we wszystkich
miejscowościach Beskidzkiej 5.
Program emitowany był na antenie TVP3
KATOWICE w dniach 21 stycznia 2017 r. (sobota) godz. 20:00,
i 22 stycznia 2017 r. (niedziela) godz. 20:30. A także na an-
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W ramach projektu wydano już kolorowanki z rebusami i
zagadkami dla najmłodszych w raz z kredkami. Trwają prace
nad wydaniem map turystycznych. Zainteresowanych zapraszamy po odbiór kolorowanek do PIT w Istebnej.
Koordynator projektu Aneta Legierska
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Spotkanie uczestników - liderów
tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi
17 stycznia 2017r. w Malni odbyło się spotkanie uczestników procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Na zaproszenie Joachima
Wojtali, Burmistrza Gogolina, Przewodniczącego Zarządu PSORW, do
Malni przyjechało 60 przedstawicieli gmin, których wioski kandydują
do Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce i uzyskały odpowiednia liczbę
punktów podczas ocen eksperckich, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było
podjęcie decyzji w zakresie pierwszych certyfikacji wiosek.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: Ryszard Wilczyński - Poseł na Sejm RP, Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Filip Płodzień z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej, Piotr
Mielec – Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
Krystian Połomski z Fundacji Wspomagania Wsi, Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów, członek Zarządu Stowarzyszenia
PSORW, Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Gniewino, członek Zarządu Stowarzyszenia PSORW, dr hab. inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania, Iwona Kłosowicz oraz
Witold Magryś z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Adam Kałucki
z Locativo Sp. z o.o. z Krakowa oraz Redaktor Naczelna Joanna Iwanicka z Gazety Sołeckiej, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego
w Gogolinie oraz Sołtys Wsi Malnia.
Obecni przedstawiciele gmin, których wioski są liderami na
drodze do certyfikacji:
Gmina Bartoszyce, miejscowość Galiny (woj. warmińsko-mazurskie); Gmina Dobre Miasto, miejscowość Glotowo (woj. warmińsko-mazurskie); Gmina Gniewino, miejscowość Gniewino (woj.
pomorskie); Gmina Gogolin, miejscowość Kamień Śląski (woj. opolskie); Gmina Hrubieszów miejscowość Masłomęcz (woj. lubelskie);
Gmina Istebna, miejscowość Istebna (woj. śląskie); Gmina Janów,
miejscowość Złoty Potok (woj. śląskie); Gmina Jemielnica, miejscowość Jemielnica (woj. opolskie); Gmina Jasień, miejscowość Wicina
(woj. lubuskie); Gmina Kłodzko, miejscowość Szalejów Dolny (woj.
dolnośląskie); Gmina Krobia, miejscowość Domachowo (woj. wielkopolskie); Gmina Miejsce Piastowe, miejscowość Miejsce Piastowe
(woj. podkarpackie); Gmina Międzylesie, miejscowość Goworów
(woj. dolnośląskie); Gmina Murów, miejscowość Zagwiździe (woj.
opolskie); Gmina Olesno, miejscowość Zalipie (woj. małopolskie);
Gmina Postomino, miejscowość Łącko (woj. zachodnio-pomorskie); Gmina Przygodzice, miejscowość Antonin (woj. wielkopolskie); Gmina Słupsk, miejscowość Swołowo (woj. pomorskie); Gmina Sośnicowice, miejscowość Kozłów (woj. śląskie); Gmina Uniejów,
miejscowość Spicymierz (woj. łódzkie); Gmina Zakrzew, miejscowość Taczów (woj. mazowieckie).

W pierwszej części spotkania przybyłych uczestników spotkania przywitał Burmistrz Gogolina, który zachęcił do członkostwa w
Sieci Najciekawszych Wsi, patrząc poprzez pozytywne doświadczenia związane z rozwojem wsi Kamień Śląski. Działania podejmowane w Kamieniu Śląskim zostały wielokrotnie dostrzeżone przez niezależne gremia i nagrodzone prestiżowymi nagrodami. Dr hab. inż.
Sylwia Staszewska opowiedziała o realizacji projektu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w ujęciu autorów opracowania „Tożsamość
i miejsce” pod kierunkiem dr hab. Marcina Wójcika, prof. nadzw.
Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenia programu odnowa wsi w
województwie opolskim były podstawą do opracowania koncepcji
merytorycznej oraz podstaw organizacyjnych ogólnopolskiej sieci
wsi, których walory mogą zainteresować turystów z Polski, a także z zagranicy. Oryginalny pomysł sieci powstał w Francji, a jego
podstawowym celem rozwojowym było przeciwdziałanie niekorzystnym procesom demograficznym i ekonomicznym. Specyfiką
projektu jest przesunięcie akcentu z „najpiękniejsze” na „najciekawsze”. A wśród tych najciekawszych wsi ma się znaleźć także gmina
Istebna.
Ryszard Wilczyński, ekspert PSORW podsumował cele SNW na
2017 rok: budowanie marki produktu SNW oraz doprowadzenie do
certyfikacji końcowej pierwszych wiosek z największym potencjałem. Podsumował zaawansowanie projektu, kwestie organizacyjne
oraz uwarunkowania certyfikacji. Zwrócił uwagę na to, iż aby dokonać postępu w realizacji projektu SNW konieczne jest zaangażowanie specjalistów, aby móc przygotować strategię marki oraz
promocję produktu jakim stanie się SNW. Marek Chmielewski, Wójt
Gminy Dzierżoniów, zakończył spotkanie słowami, iż gminy mają
prawo się różnić, mieć różne zdanie, ale od ponad trzech lat cieszy
się, iż jest w gronie osób, którym leży na sercu ten sam cel - odnowa
wsi.
O kolejnych działaniach związanych z przystąpieniem i certyfikacją gminy Istebna do Sieci Najciekawszych Wsi będziemy informować na łamach naszego miesięcznika.
A. Legierska
oprac. na podstawie: Sekretariat Polskiej Sieci Odnowy
i Rozwoju Wsi - Monika Buk

Uwaga!
Zapraszamy właścicieli obiektów noclegowych, gastronomicznych, sklepów, ośrodków, aptek i innych po
odbiór kalendarzy z wykazem imprez na cały rok
2017. Kalendarze do odbioru w Punkcie Informacji Turystycznej. + 48 33 855 61 58.
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Pani Elżbiecie Legierskiej – Niewiadomskiej
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
wraz z całą rodziną
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci matki

śp. Jadwigi Legierskiej
Składają: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy,
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
oraz pracownicy Urzędu Gminy Istebna

Deszcz nagród na „Żywieckich Godach”
dla kolędników z Trójwsi Beskidzkiej
W dniach 13 i 14 stycznia 2017 w Klubie Papiernik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu odbył się 48. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych”Żywieckie Gody”. W
przeglądzie wzięło udział 15 grup kolędniczych dorosłych
oraz 29 dziecięcych.
Uczestników oceniało Jury w składzie:
1. Małgorzata Kiereś - etnograf, kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, przewodnicząca komisji;
2. Jan Brodka - muzyk, folklorysta, członek komisji;
3. Kazimiera Koim - pedagog, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz jury.
W tym roku wyjątkowo godnie reprezentowany był folklor Trójwsi Beskidzkiej, co znalazło odzwierciedlenie w licznych nagrodach.

W przeglądzie dziecięcych grup kolędniczych dwa
z czterech równorzędnych
pierwszych miejsc zajęły: Pastuszkowie z zespołu Mała
Jetelinka w Jaworzynce
oraz Kolędnicy z zespołu
Mała Jetelinka w Jaworzynce. II miejsce zostało przyznane dla Trzech Króli z zespołu
Mała Jetelinka w Jaworzynce. III miejsce przypadło w
udziale grupie Mali Pastuszkowie z Zespołu Regionalnego Mała Istebna w Istebnej.
W kategorii dzieci składających powinszowania dwa
równorzędne I miejsca otrzymali:
Połaźniczka z zespołu Mała Jetelinka (Karolina Bocek) w Jaworzynce,
Połaźnik (Jakub Rucki) ze SP nr 1 w Jaworzynce.
II miejsca przyznano:
Połaźniczce Julii Polok ze SP nr 1 w Jaworzynce,
Połaźniczce Karolinie Juroszek ze SP nr 1 w Jaworzynce,
Połaźniczce Adeli Patyk z zespołu Mała Jetelinkaw Jaworzynce,
Małym Połaźnikom Zosi i Jankowi Łupieżowiec z Zespołu Regionalnego Mała Istebna w Istebnej,
Małej Połaźniczce Zosi Ligockiej z Zespołu Regionalnego Mała Istebna w Istebnej,
III miejsce zajęła Połaźniczka z zespołu Mała Jetelinka w
Jaworzynce - Maria Galej
Jury postanowiło także przyznać specjalną nagrodę dla
Moniki Wałach-Kaczmarzyk - „za wieloletnią i doskonałą
pracę instruktorską z dziećmi z zespołu Mała Jetelinka oraz z
dziećmi z Jaworzynki”.
Szczegółowy protokół Jury dostępny jest pod linkiem:
http://rok.bielsko.pl/aktualnosci.php?id=280
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Fot. A. Dyl

Żywieckie Gody 2017 - refleksja jurora

W kategorii dorosłych grup kolędniczych świetnie zaprezentowała się grupa „Leszczynianie” z Istebnej, która zajęła
I miejsce i otrzymała nominację na Karpacki Festiwal do Bukowiny Tatrzańskiej.
Luty 2017
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Od wielu lat mam zaszczyt oglądać i oceniać prezentacje
kolędnicze w ramach przeglądu „Żywieckie Gody” w
Żywcu. Od wielu też lat naszą Beskidzką Trójwieś godnie
reprezentują połaźnicy, pastuszkowie, Trzo Królowie oraz
dorośli kolędnicy. Najczęściej przygotowywani są przez
kierowników zespołów i grup folklorystycznych. Wiele razy
piękne grupy prezentowała Pani Urszula Gruszka, czy Pani
Marzena Suszka z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.
Tegoroczny koncert wypełnili kolędnicy z Małej Jetelinki
z Jaworzynki, których przygotowała Pani Monika WałachStrona
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Kaczmarzyk. Jej praca posiada ponadczasową wartość.
Prezentacje pastuszków, Trzech Króli i połaźników jak zawsze
zostały przez nią perfekcyjnie przygotowane. Jej zapał,
pasja i zaangażowanie w przekaz najpiękniejszych wartości
góralskiego kolędowania zasługuje na słowa największego
uznania.
Grupy kolędnicze Pani Moniki zostały wytypowane na
Karpacki Przegląd do Podegrodzia, w którym to konkursie
Trzo Króle zostały wyróżnione specjalną nagrodą. To
właśnie świadczy o wysokim poziomie wykonawczym oraz
merytorycznym, zgodnym z tradycją grup kolędniczych z
Małej Jetelinki. Pani Monice należą się słowa góralskiego
„Bożie zapłac”.
Swoje pierwsze kroki na Godach zaprezentowali także
kolędnicy z Zespołu „Mała Istebna” pod kierunkiem Pani Marii
Motyki i Józefa Łupieżowca. Pastuszkom, którzy okazali się
wspaniałymi aktorami oraz Zosi Ligockiej, która połazowała
odważnie, z piękną dykcją należą się słowa uznania.
Podczas tegorocznych Godów swój debiut sceniczny
przeżyła także nowa grupa kolędnicza
z Leszczyny
przygotowana pod kierunkiem Michała Zowady. Sześciu
dorosłych kolędników: Władysław, Michał, Mateusz, Piotr
i Andrzej Zowadowie oraz Jakub Kaczmarzyk z Leszczyny,
ubrani w góralskie kożuchy, gunie, baranice zaśpiewało a’
capella dawne istebniańskie kolędy. Śpiew 6 kolędników
- donośny, piękny, wzruszający zdawał się płynąć z Żywca
na Leszczynę a serca kolędników wypełniała radość. Jest
nadzieja ,że ta grupa kolędników pociągnie za sobą
kolejne grupy, które nie potrzebują kapeli, aby wyśpiewać
swoim pięknym głosem Narodzenie Jezusa. W repertuarze
kolędników z Leszczyny znalazła się kolęda gazdowska
„Dej Pón Bóg wieczór dziyń wieszioły” , oraz kolęda z incipitu
„Słuchej gospodarzu…” powszechnie nosząca tytuł „Złoty
płużek” oraz „Szczynści zdrowi pokój święty”. Zdobywając
I nagrodę, otrzymali również istebniańscy kolędnicy
nominację na Karpacki Festiwal do Bukowiny Tatrzańskiej.
Kolędnikom z Leszczyny należą się wielkie brawa za
tak piękne i godne reprezentowanie oraz wykonanie
istebniańskiej tradycji kolędniczej. Na koncercie finałowym
w Żywcu kolędnicy otrzymali gromkie brawa. Mam nadzieję,
że przekonali się o początku swojej wielkiej kariery. Z serca
tego debiutu gratuluję!
Małgorzata Kiereś

Koniakowa, Pawła Jałowiczora z
Jaworzynki, Piotra i Jacka Bojko
z Jaworzynki. Jedna ze stajenek
to koronkowa bombka, w której
mieszczą się maleńkie, woskowe
figurki. Jej pomysłodawczynią
jest Malgorzata Stańko z Jaworzynki.
Otwarcie wystawy odbyło się
w dniu 25 stycznia i połączone
było ze wspólnym kolędowaniem przy akompaniamencie
heligonistów Anieli Jałowiczor z
Jaworzynki „z Polany”, Edwarda
Łacek z Jaworzynki „Kikuli” oraz Anny Sikorskiej z Lalik.

Szopki wystawione będą w muzeum do końca lutego.
Serdecznie zapraszamy do ich obejrzenia! (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 508 844 275, 33 855 65 20)

Trzo Króle z Małej Jetelinki z I nagrodą na 20.
Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup kolędniczych
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE

Wystawa stajenek bożonarodzeniowych
w Muzeum Regionalnym „Na Grapie”
w Jaworzynce
Do końca lutego w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w
Jaworzynce można oglądać wystawę stajenek bożonarodzeniowych wykonanych przez rzeźbiarzy z Istebnej, Jaworzynki
i Koniakowa. Na ekspozycji znajdują się drewniane, rzeźbione szopki Józefa Zowady z Istebnej Olecek, Jana Bojki z Jaworzynki, Jana Zogaty z Jaworzynki, Mieczysława Kamieniarza z
Strona
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W dniach 28 – 29 stycznia 2017 roku w Podegrodziu odbyły się 20. Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE.
W wydarzeniu wzięli udział kolędnicy z Zespołu „Mała Jetelinka” przygotowani przez panią Monikę Wałach – Kaczmarzyk. Zostali wytypowani do wzięcia udziału w wydarzeniu
na podstawie świetnego występu na Godach Żywieckich.

Miło nam poinformować, że grupa Trzech Króli ( Jakub
Rucki, Paweł Kukuczka, Artur Patyk) z Małej Jetelinki zdobyła
nagrodę główną Spotkań. Z kolei grupa Pastuszków (Szymon
Galej, Adam Patyk, Igor Wawrzacz, Jakub Rucki) zajęła jedno
z równorzędnych II miejsc w kategorii grup dziecięcych.
Małym kolędnikom i ich opiekunce, pani Monice Wałach - Kaczmarzyk serdecznie gratulujemy wspaniałej nagrody!
Oprac BJ

fot. gok-podegrodzie.net

Informacja z Życia Stowarzyszenia „Pod Ochodzitą”
w Koniakowie

Bal Góralski
Już po raz XXIV został zorganizowany tradycyjny Międzynarodowy Bal Góralski, który odbył się 14 stycznia 2017 roku,
po raz drugi – na dolnej stacji wyciągu narciarskiego Złoty
Groń.
Jak każdego roku, dopisali goście z kraju i z zagranicy.
Wszyscy doskonale bawili się do godzin porannych przy
dźwiękach licznych kapel góralskich.
Do tańca przygrywali:
- Tadek Rucki, który jak zawsze szumnie zagroł na rogu i
trómbicie,
- kapela „Capki” ze Słowacji,
- Kapela „Grapa”, „Grajency”, „Torka”, „Sarpacka”, „Wróble”,
- kapela „Muzyka Orawska”,
- Vlasta Mudrikova – uzdolniona i nagradzana heligonistka ze Słowacji.
Gościnnie wystąpiła także ze swoim mini recitalem wieloletnia „balowiczka”, wspaniała skrzypaczka – Joanna FranLuty 2017

Nasza Trójwieœ

ciszkowska, która na co dzień gra na statkach. A ze swoją
bandą wpadły także „Dziady łod Żywca”.
Jak na każdym balu góralskim, nie zabrakło oczywiście
dobrego jadła i góralskich smaków przygotowanych przez
Szefową Kuchni – Helenę Legierską, która zaserwowała:
biołóm polywkym z nuglami, żeberka wyndzone z kapustóm
i ziymniokami, śmolec ze śpyrkami, „zimny” góralski talerz i
smaćny barścik z pasztecikym. Do tego na deser góralski kołocz ze syrym i jabkami i przerozmaite napitki.
Jadło bardzo wszystkim smakowało, tańcowali do biołego
rana, a muzyka szumnie grała, jak każdego roku było barwnie
i kolorowo. Ci, którzy byli pierwszy raz już zamówili miejsca
na przyszłorocznym Jubileuszowym XXV Balu Góralskim.
Z tego miejsca chcę serdecznie podziękować wszystkim KAPELÓM za piekne grani i przybycie na bal, MŁODZIEŻY za tańcowani, GOŚCIOM za udział, a wsieckim LUDZIOM dobrej woli,
czyli DOBROCZYŃCOM za wsparcie i pomoc w organizacji.
Dziękuję!
Prezes i Kierownik Zespołu
Urszula Gruszka

Strona

15

XVI Zimowe Zawody Furmanów
w Istebnej za nami!!
W niedzielę 22 stycznia odbyły się XVI Zawody Furmanów
w Istebnej. Impreza organizowana wspólnie przez Gminny
Ośrodek Kultury w Istebnej i Nadleśnictwo Wisła należy do wyjątkowo widowiskowych zimowych wydarzeń regionu. Celem
jest docenienie trudnej i niebezpiecznej pracy furmana leśnego, którą mało kiedy mamy okazję podziwiać na co dzień.
Stare przysłowie mówi, że: „Gdo chce furmanić, tyn musi
cesty nie ganić”. Trzeba przyznać, że daleka droga nie odstraszyła zawodników, którzy przybyli nie tylko z okolic Beskidzkiej Trójwsi, ale i ze Słowacji, z Czech, czy z Żywiecczyzny, by
stanąć w szranki rywalizacji. W sumie w zawodach uczestniczyło 15 par koni. Po raz kolejny zmaganiom furmanów nad
Olzą towarzyszyła wyjątkowo piękna aura pogodowa. Błękitne niebo bez jednej chmurki, przyświecające z góry słońce i odpowiednia ilość śniegu zagwarantowały malowniczą
scenerię i przyciągnęły liczną widownię.
Zawody uroczyście otworzyli: Wójt Gminy Henryk Gazurek i Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka życząc
uczestnikom udanych zmagań a widzom miłego oglądania.
Mistrzowie furmańskiego fachu rywalizowali w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich - „Slalom z drewnem stosowym”
sprawdzała technikę i szybkość. Zawodnicy najpierw musieli
ekspresowo załadować określoną ilość drewna stosowego na
sanie, po czym slalomem przejechać wyznaczony odcinek i
dokonać rozładunku. Kolejna z konkurencji - „Siła uciągu” polegała na tym, by parą koni uciągnąć potężne drzewo na odległość ponad 20 metrów. Zmagania przez cały czas z humorem
komentowali konferansjerzy: Elżbieta Legierska- Niewiadomska Dyrektor GOK w Istebnej oraz Wojciech Kohut z Nadleśnictwa Wisła. Organizatorzy jak co roku przewidzieli także
konkurencje dla publiczności – rzut gnotem dla starszych i
rzucanie drewnianymi klockami do kosza dla młodszych.
Emocje towarzyszące zmaganiom były ogromne, bowiem różnica liczona w setnych sekundy mogła zadecydować o miejscu na podium. Atmosferę podgrzewała też
znakomita góralska oprawa muzyczna w wykonaniu Kapeli
„Wałasi”. Muzykanci przygrywali z dużym wyczuciem sytuacji - kiedy do rywalizacji stawali furmani z Leszczyny, słyszeliśmy „Przez Leszczynym mostek” a kiedy na „pole bitwy”
wychodzili Słowacy, brzmiało „A od Prešova”.
Finałem wydarzenia była koronacja zwycięzców. Nagrody wręczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudeł-

ka i Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek. Najlepsi wywalczyli bony finansowe w wysokości 400 zł. (I miejsce), 300 zł. (II
miejsce), 250 zł.(III miejsce) w pierwszej konkurencji, natomiast w konkurencji „Siłą uciągu” nagrody wynosiły 500 zł (I
miejsce), 400 zł (II miejsce) i 300 zł (III miejsce). Fundatorem
nagród było Nadleśnictwo Wisła. Każdy uczestnik otrzymał
ponadto worek owsa, sztangę kiełbasy, chleb sponsorowany
przez Piekarnię „Koniaków”, kalendarz furmański, pamiątkowy dzwonek i ciepły posiłek. Na miejscu można było posilić
się znakomitym gulaszem z dziczyzny i innymi smakołykami
serwowanymi przez Koło Łowieckie „Olza”.
Na Zawodach Furmanów obecni byli: Wójt Gminy Istebna
Henryk Gazurek, Zastępca Wójta Gminy Istebna Józef Polok,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, Wójt Jasienicy a zarazem Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej „Olza” Janusz Pierzyna , Starosta Miasta Jabłonków Jiří Hamrozi, Starosta Gminy Hrcava Petr Staňo, Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski,
Sołtys wsi Istebna Jerzy Michałek oraz radni gminy Istebna.
Tegoroczne, szesnaste już Zawody Furmanów można
uznać za jak najbardziej udane. Dzięki tej imprezie co roku
turyści i widzowie mogą zachwycać się atmosferą, podziwiać
malowniczą scenerię, piękno i siłę zwierząt, poczuć emocje
towarzyszące rywalizacji. Jednak tylko prawdziwi furmani są
w stanie tak naprawdę ocenić, ile kosztuje pasja do pracy „z
kónićkami”i ile wymaga czasem poświęcenia i samozaparcia. To właśnie oni byli bohaterami tego styczniowego dnia.
Mamy nadzieję, że przyjadą na zawody do Istebnej również
za rok!
Oprac. Barbara Juroszek

Wyniki Zawodów:
SLALOM Z DREWNEM STOSOWYM
Miejsce Imię i nazwisko
I
II
III
IV
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Jan Francisty (syn)
Pavol Kitas
Łukasz Tracz
Sławomir Pawlus
Łukasz Tracz
Sławomir Pawlus
Jurko Łukasz
Daniel Klus

Skąd

Czas

Krupina (SK)

1,53,19

Przybędza (PL)

1,56,69

Przybędza (PL)

1,58,84

Preszów (SK)

2,04,54

Nasza Trójwieœ
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V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Jan Francisty ojciec
Jan Francisty syn
Jan Urbaczka
Ryszard Haratyk
Antoni Czepczor
Michał Zowada
Jurek Martynek
Vojciech Klus
Aleksander Śliwa
Patryk Śliwa
Bartłomiej Waszut
Adam Fiedor
Krzysztof Kubica
Jan Legierski
Jan Francisty – syn
Jan Francisty - ojciec
Kazimierz Kubica
Krzysztof Wawrzacz
Jan Legierski
Michał Legierski
Miroslav Šulava
Stanislav Šulava

Krupina (SK)

2,05,19

Jaworzynka (PL)

2,05,23

Istebna (PL)

2,10,95

Nowsi (CZ)

2,11,54

Leśna (PL)

2,14,34

Istebna/
Koniaków (PL)

2,15, 63

Koniaków (PL)

2,25,05

Krupina (SK)

2,27,47

Koniaków (PL)

2,29,21

Istebna (PL)

3,06, 16

Krupina (SK)

dyskwalifikacja

SIŁA UCIĄGU
Miejsce Imię i nazwisko

Skąd

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Pavel Kitaš
Łukasz Jurko
Miroslav Šulava
Sławomir Pawlus
Jan Legierski
Adam Fiedor
Jan Francisty (syn)
Bartek Waszut
Jan Francisty - ojciec
Paweł Kitaś
Łukasz Tracz
Kazimierz Kubica
Jan Legierski
Łukasz Jurko
Patryk Śliwa
Sławomir Pawlus
Jan Francisty – syn
Patryk Śliwa
Jurek Martynek

Krupina (SK)
Preszów (SK)
Krupina (SK)
Przybędza (PL)
Istebna (PL)
Koniaków (PL)
Krupina (SK)
Istebna (PL)
Krupina (SK)
Krupina (SK)
Przybędza (PL)
Koniaków (PL)
Istebna (PL)
Preszów (SK)
Leśna (PL)
Przybędza (PL)
Krupina (SK)
Leśna (PL)
Nowsi (CZ)

XX

Jan Legierski

Koniaków (PL)

XXI

Jan Urbaczka

Jaworzynka (PL)

Luty 2017
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Czas
(w sekundach)
6,032
6, 727
7,266
7,295
7,304
7,328
8,492
8,790
9,921
9,9320
10,599
10,683
11,047
11,265
12,174
12,366
14,236
14,368
17, 300
Konkurencja
nieukończona
- drewno przeciągnięte na
5,55 metrów
Konkurencja
nieukończona
- drewno przeciągnięte na
22,20 metrów

NOWOROCZNE SPOTKANIA
DLA SENIORÓW Z TRÓJWSI
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W programie: występy dzieci z lokalnych szkół 
i przedszkoli, poczęstunek.
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Złota Piątka Konkursu na
Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2016
Znamy już Złotą Piątkę Konkursu na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2016. Spośród zgłoszeń, które napłynęły, Jury wybrało Panie, które miały ich najwięcej. W finale
znalazły się: Agata Pasterny z Goleszowa, Łucja Dusek – Francuz z Jaworzynki, Bronisława Szlauer z Istebnej, Eugenia Szafarczyk z Ochab i Bożena Cholewa z Cieszyna.
W terminie od 17 lutego do 7 marca 2017 r. odbędzie
się głosowanie internautów na portalu OX.p. Dodatkowo
w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” i w „Naszej Trójwsi” zostaną
zamieszczone kupony do głosowania, które będzie można
przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do redakcji GZC
oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: 43 - 470
Istebna 68. Ilość zdobytych głosów będzie miała wpływ na
decyzję kapituły.
Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2016 otrzyma statuetkę wykonaną przez Justynę
Łodzińską na Finałowej Gali 11 marca 2017 roku w Hotelu
„Złoty Groń” w Istebnej.
komisarz konkursu Lucyna Ligocka - Kohut

Wytnij, wypełnij i wyślij!!!
Formularz zgłoszeniowy
Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2016
wybieram
Panią ……………………………………………………
……………………………………………………………
Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:
……………………………………………………………
*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.

Agata Pasterny z Goleszowa, 32 lata
Założycielka Szkoły Rodzenia Cud Narodzin, położna i
wykładowczyni przygotowująca przyszłe mamy do porodu.
Od lat zaangażowana w niesienie pomocy młodym kobietom i noworodkom.
„Wydaje się, że jej doba trwa dłużej niż 24 godziny. Agata
edukuje ciężarne i pracuje z nimi nie tylko w swojej placówce,
ale również w domach. Zawsze dba przy tym, aby z jej usług
Strona

18

można było skorzystać
za darmo. To osoba
pełna ciepła i empatii,
zawsze pogodna i sympatyczna”.
„Emanuje z niej
wielkie ciepło, empatia, czym zjednuje sobie dziewczyny. Mnie
na pewno ujęła swoja
kompetencją a jednocześnie skromnością”.
„To wyjątkowa osoba, która większość
czasu poświęca innym.
Jej praca to jej pasja,
jej dom to jej życie i
wszystko to harmonijnie współgra”.
„Dba o wysoki poziom zajęć w Szkole Rodzenia stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest także wspaniałym doradcą laktacyjnym do której można zwrócić o pomoc, nawet nie będąc
już w szkole ani pod opieką położnej”.

Łucja Dusek – Francuz z Jaworzynki, 32 lata
Góralka rodem z Jaworzynki, obecnie mieszkanka Cieszyna, etnolog z wykształcenia, folklorystka, projektantka i
krawcowa, właścicielka firmy „Łucja Beskid Folk”.
„To prawdziwa pasjonatka beskidzkiej ziemi. Od najmłodszych lat
występowała w Zespole
„Istebna” i „Koniaków”. W
roku 2011 zdobyła tytuł
„Ślązaczki nad Ślązakami” w finale gwarowego
konkursu „Po naszymu
czyli po śląsku” i w nagrodę pojechała do Teksasu
spotkać się z potomkami
śląskich emigrantów. O takich ludziach jak ona mówi się w Trójwsi „wsiyndy była, wsiecko
widziała”.
„Bardzo aktywnie działa w Kole nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Współorganizuje m.in. Bale Cieszyńskie, „Dzień
Tradycji i stroju Regionalnego” czy koncerty charytatywne, z
których dochód przeznaczony jest na rzecz cierpiących na nowotwory podopiecznych hospicjum św. Łukasza Ewangelisty”.
„Prywatnie jest bardzo ciepłą, pełną humoru i gościnną
osobą, szczęśliwą żoną Adriana i mamą niezwykle energicznej
Zosi. Jest szczera, bezpośrednia i zawsze gotowa do pomocy.
Można by o Łucji napisać jeszcze bardzo wiele. Ale co najważniejsze, jak mówią jej przyjaciele: „Łucja to po prostu dobry
człowiek”. Niech to będzie kropką nad „i” w słowie „oryginalna”,
które pasuje do niej idealnie!”

Nasza Trójwieœ
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Bronisława Szlauer z Istebnej, 60 lat
Lekarz medycyny,
ordynator Oddziału
Obser wac yjno –Zakaźnego Szpitala Śląskiego w Cieszynie,
specjalista
chorób
zakaźnych. Rodzinnie
związana jest z terenem Śląska Cieszyńskiego. Od zawsze
zafascynowana chorobami zakaźnymi. Na
bieżąco śledzi nowe
metody diagnostyki i
terapii chorób zakaźnych i wykorzystuje
je w praktyce. Szczególnie interesuje się hepatologią i infekcjami „trudnymi” powodowanymi przez zarazki oporne i
„atypowe”.
„Kobieta z wielką charyzmą, zaangażowana w swoją pracę,
która jest jej pasją. Zawsze pogodna, ma wspaniały kontakt z
pacjentami”.
„Pani Doktor jest cudownym lekarzem, cudownym człowiekiem z charyzmą. Walczy o pacjentów”.
„Jest to wspaniała kobieta, cudowny człowiek, niesamowicie zaangażowany lekarz, wspaniale dodaje otuchy pacjentom
w chorobie. Jest zawsze pogodna, choć tak zapracowana”.

Eugenia Szafarczyk z Ochab, 54 lata
Sportsmenka, która
w wieku 53 lat wróciła
do aktywności fizycznej, mama trójki dzieci.
„Pani domu, sportsmenka, która po 30 latach przerwy wróciła
do sportu zdobywając
Mistrzostwo Polski w
kat. Masters k. 50 w
biegu na 10 km. Mała,
drobna a drzemie w
niej ogromna siła, którą obdarza wszystkich
wokoło, zawsze pomocna i uśmiechnięta.
Każdy, kto zna Eugenię

Luty 2017
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wie, że jest ona unikatowa, zresztą jak samo jej imię – nie ma
drugiej takiej jak ona. Dodatkowo śpiewa w wiejskim chórze,
znajduje czas dla wszystkich, niekoniecznie mając go zawsze
dla siebie. Jedyna, niepowtarzalna, zaradna, imponująca w
każdym wymiarze”.
„Wychowała trójkę wspaniałych młodych ludzi, którzy niezwykle aktywnie idą przez życie. Co jest wspaniałe - Pani Gienia
w już dojrzałym wieku zaczęła dzielić pasję - czyli bieganie - ze
swoimi dziećmi”.
„Konsekwentna i nie rezygnująca z marzeń - w wieku 53
lat wróciła do czynnego uprawiania sportu, po 30-stu latach
przerwy. Od dwóch lat można spotkać ją na ścieżkach biegowych i zawodach. Wspierana przez nas, pod okiem mojego
starszego brata po niespełna dwóch latach treningów w wieku 54 lat wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Masters na 10 km.”

Bożena Cholewa z Cieszyna, 44 lata
Jest dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych
im. płk. G. Langera w Cieszynie. Jest też nauczycielem geografii. Od lat
związana z rajdami samochodowymi. Działała jako
prezes Automobilklubu,
jest także sędzią rajdowym – jedną z nielicznych
kobiet w Polsce z takimi
uprawnieniami.
„Jako dyrektor z zaangażowaniem wspiera swoich uczniów i pracowników
(np. współtworząc kolejne
projekty, także te związane z zagranicznymi praktykami). Znana jest z działania na rzecz szkoły i dbania o jej rozwój . Dzięki
temu dawny „Frysztak” stał się szkołą posiadającą najnowocześniejsze pracownie i technologie. Szkoła w ostatnim roku
otrzymała Srebrny Laur w rankingu szkół średnich „Perspektyw”.
„Jest wielką patriotką lokalną, lubi chodzić po górach, jest
przewodnikiem beskidzkim i pilotem wycieczek ale przede
wszystkim jej wielką pasją są rajdy samochodowe. Brała udział
w rajdzie Wisły czy Barbórce Cieszyńskiej. Aktualnie jest sędzią
sportów samochodowych klasy I. Zaraża młodych ludzi - swoją
pasją. Od 2003 roku organizuje dla uczniów i absolwentów Kręciołka Samochodowego o puchar Dyrektora ZST. Interesuje się
historią motoryzacji na Śląsku Cieszyńskim.”
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PUBLIKACJE DOSTĘPNE W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY W ISTEBNEJ
„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał Wałach – 12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
Tomik wierszy Zuzanny Kawulok - 10 zł
„Moje prawdziwe przeżycia i sny” – Stefania Urbaczka- 15 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, Antoni Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Koniaków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” – J. Hac, K. Rucka-Ryś –
30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem filmowym najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, 15 zł
ROZKŁAD ZAJĘĆ NASH FITNESS
CLUB W JAWORZYNCE
PONIEDZIAŁEK
16.00 – AEROBIC – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej na Zaolziu
18.00 – AEROBIC TBC
Dynamiczne ćwiczenia aerobowe. Działamy na całe ciało z użyciem hantli, gum, piłek z obciążeniem, dużych piłek i stepów
WTOREK
17.45 – PILATES
Zajęcia dla każdego, szczególnie dla osób z problemami kręgosłupa. Ćwiczenia rozciągające nie obciążające stawów.
19.00 – TABATA
Trening interwałowy, bardzo dynamiczne zajęcia mające na celu
poprawę wydolności naszego organizmu.
ŚRODA
9.00 – AEROBIC DLA KAŻDEGO
19.00 - AEROBIC
CZWARTEK
17.00 - YOGA
18.00 - AEROBIC – Zajęcia prowadzone na trampolinach
PIĄTEK
16.30 – MODELUJEMY
Ćwiczenia na mięśnie brzucha, nóg i pleców.
WEJŚCIE Z KARNETEM – 10 ZŁ.
WEJŚCIE BEZ KARNETU – 15 ZŁ.
kontakt: 501 509 047
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KALENDARZ IMPREZ 2017
LUTY
04.02. Boski Bal Przebierańców dla Dzieci - Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej; godz. 10.00
04.02. - Zimowe Miasteczko i Zawody „Milka” - Ośrodek
Narciarski Złoty Groń
04.02. - Wieczór z góralską kapelą - Czarna Owca Istebna;
godz. 20:00
05.02. - 42. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” – trasy biegowe Istebna Kubalonka
05.02. - Zimowe Miasteczko „Milka” - Ośrodek Narciarski
Złoty Groń
05.02. - Wełniane Inspiracje - darmowe zajęcia dla dzieci Hotel & Restauracja Złoty Groń; godz. 14.00
06.02. - 31.03. - Wystawa „Na styku Dwóch Światów” koronki koniakowskiej i teneryfowej, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna
w Istebnej
11.02. - Full Moon Winter Edition - Ośrodek Narciarski Złoty Groń
12.02. - Pomysłowe Walentynki - darmowe zajęcia dla
dzieci - Hotel & Restauracja Złoty Groń; godz. 14.00
14.02. – Noworoczne Spotkanie Seniorów w Istebnej –
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej
15.02. – Noworoczne Spotkanie Seniorów w Jaworzynce – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce
15.02. - Spotkanie Klubu Literackiego - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
Publiczna w Istebnej; organizator - Stowarzyszenie „Na Groniach”; godz. 17.00
16.02. – Noworoczne Spotkanie Seniorów w Koniakowie – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie
18.02. - Karnawałowy Szkolny Bal Rodzicielski - organizator Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Koniakowie
24.02. – Wielkanocne warsztaty artystyczne; zajęcia odpłatne; Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej godz. 16:00
25.02. - Bal Przebierańców - Karczma Ochodzita; godz.18.00
luty - Wystawa „Stajenki twórców z gminy Istebna”; Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
MARZEC
02.03. – „W moji zogródce” spotkanie miłośników ogrodnictwa i sadownictwa; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 16:00
03 - 04.03. - Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów w
Slalomie i Slalomie Gigancie; Ośrodek Narciarski Złoty
Groń
10.03. – 30.04. Wystawa „Pisanki , kraszanki…”kolekcja
Bożeny Miłoś - sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promo-
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15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla najmłodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Śląskiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

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
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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
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Cieszyńskiego 2016
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luty,
10 i 24 marzec
Termin:
styczeń,
4 luty,
18 luty.
marca 2017 godz. 18:00
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KICKBOXING
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KICK- BOXING
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Hotel i Restauracja „Złoty Groń”

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
Karate
Oyama,
Klub17:30
karate Mawashi.nr 1 w Istebnej
Zajęcia
w Szkole
Podstawowej
DZIECI
– piątki,
godz.
Miejsce:
Szkoła
Podstawowa
nr 1 w ISTEBNEJ,
DOROŚLI
––piątki
godz.
18:3017:30
DZIECI
piątki,
godz.
Istebna
550
Kontakt: 505
128 906 piątki godz. 18:30
(wejście naDOROŚLI
trening od–strony
płacy zabaw przez małą salę.)
JUDO
Kontakt:
505
128 906
Termin: każdy
piątek
godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa zaZajęcia
w Gimnazjum
im.
Jana Pawła II w Istebnej
awansowana.
Kontakt:
tel. 505 128
906
JUDO
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt:
507w143
861
Zajęcia
Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej
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PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Elba Szkoła
Języków Obcych
Kontakt:
507
143 861w Istebnej (Dzielec)
Kursy językowe
dla dzieci
i dorosłych

Wstęp wolny!
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Najlepsi w Narciarskim Biegu Retro
Reprezentanci Gminy Istebna zwyciężyli w Narciarskim
Biegu Retro, który odbył się w niedzielę 29 stycznia w Wiśle.

Od kilku lat Wiślańskie Centrum Kultury organizuje Narciarski Bieg Retro. Co roku na ich zaproszenie w zabawie bierze udział reprezentacja naszej gminy. Tym razem sztafeta
retro narciarzy z Istebnej była bardzo rodzinna. Razem ze
stałą uczestniczką biegu Danką Ligocką do biegu stanęli:
Jacek Suszka - jej brat, Mateusz Ligocki – syn oraz przyszła
synowa Justyna Mordarska. Wszyscy ubrani w retro stroje
zaprezentowali bardzo wysoki poziom, zajmując I miejsce w
biegu na drewnianych nartach zwanych „cumlokami”. Szklany puchar zwycięzcom wręczył burmistrz węgierskiej miejscowości Tarnalelesz.

Prócz narciarskich emocji nie zabrakło również dobrej zabawy, wesołych humorów i skocznej muzyki kapeli góralskiej.
Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom i mamy nadzieję, że w stylu retro będziemy się bawić jeszcze nie raz.
Karina Czyż

Sukces Mariusza Michałka w Hiszpanii!
Mariusz Michałek z Istebnej wraz z Rosjaninem Antonem Sincowem zajęli trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej etapowego kolarskiego wyścigu górskiego ‚Costa Blanca
Bike Race’, który odbył się w hiszpańskim regionie turystycznym Costa Blanca.
Polsko–rosyjska para zajęła w poszczególnych etapach
czwarte, dziesiąte, piąte i trzecie miejsce.
J. Kohut
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REGULAMIN Turnieju Piłki Siatkowej
„O Puchar Wójta Gminy”
19 luty, start rozgrywek o godz. 10:00
I. Organizator: Gminny
Ośrodek Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą odpowiedzialną
za kontakt ze strony Organizatora jest Karina Czyż.
II. Cel: Popularyzacja piłki
siatkowej w środowisku lokalnym oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
III. Termin i miejsce: 19 lutego 2017 roku - godz. 10:00
(zbiórka drużyn, odprawa i losowanie o godz. 9:30), hala
sportowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.
IV. Uczestnictwo:
1. Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia 16.02.2017
r. telefonicznie pod numerem telefonu: 33 855 62 08, mailowo na adres: karina.istebna@gmail.com lub osobiście w
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej Centrum.
2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny składające się z
mieszkańców Gminy Istebna.
3. W skład drużyny może chodzić min. 6, a max. 8 osób.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie
mają żadnych przeciwwskazań lekarskich do brania udziału
w rozgrywkach.
5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
6. Drużyna powinna posiadać jednolite stroje oraz obuwie halowe z jasną podeszwą.
V. Zasady gry:
1. System rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszonych drużyn.
2. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów
(każdy do 15 pkt.), a ewentualny tie-break do 10 pkt.
3. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a
przegrana 1 pkt.
4. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże
punkty, stosunek setów zdobytych do setów straconych,
małe punkty, pojedynek bezpośredni.
5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie
decyduje sędzia główny Turnieju oraz Organizator.
VI. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchar.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i
przestrzegania powyższego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
kontuzje powstałe podczas Turnieju, za rzeczy materialne
pozostawiane w szatniach oraz na trybunach.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad
gry.

Nasza Trójwieœ
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Turnieju finałowy w Futsalu
Drużyna UKS Gimnazjum Istebna zajęła dwunaste miejsce w turnieju finałowym Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet (U-18) w Futsalu, które odbył się w dniach 14-15
stycznia w Brodnicy.
I choć podopieczne Marcina Pudalika zajęły ostatnie
miejsce w zawodach to tanio skóry nie sprzedały.
Zwłaszcza w fazie grupowej nasze piłkarki walczyły dzielnie, nieznacznie przegrywając z Wandą Kraków i Golem Częstochowa. Gdyby zanotowały remis z drużyną z Krakowa (do
przerwy prowadziły 1:0) to awansowały do ćwierćfinału, a
tak przyszło im się zmierzyć w bojach o miejsca 9-12, gdzie
rywalizacja już nie miała tego ‚smaczku’.

Adam Cieślar multimedalistą Uniwersjady!
Nie miał sobie równych w rywalizacji na 28 Zimowej
Uniwersjadzie nasz najlepszy specjalista w kombinacji norweskiej Adam Cieślar z Istebnej, który w rozegranych w
Ałmatch (Kazachstan) zawodach wywalczył dwa tytuły mistrzowskie i jedno wicemistrzostwo!
Adam triumfował w indywidualnym starcie masowym
(bieg na 10 km oraz dwa skoki), zaś następnie wraz z Pawłem
Słowiokiem z Wisły oraz Wojciechem Marusarzem z Podczerwonego zdobył złoty medal w zawodach drużynowych.
Wcześniej nasz zawodnik wywalczył tytuł wicemistrza w
pierwszej konkurencji zmagań - formule Gundersena (jeden
skok i bieg na 10 km).
Ogólny bilans startów Adama na uniwersjadowych arenach to już osiem medali - sześć złotych i dwa srebrne krążki.
J. Kohut

Udane starty braci Bury
w Mistrzostwach Świata U-23!

„Niestety nie były to nasze Mistrzostwa, nie takiego wyniku się spodziewaliśmy, boisko nas zweryfikowało inaczej.
Zabrakło szczęścia, podczas meczy. Niemniej jednak, kolejny
raz udowadniamy, że zaliczamy się do czołówki najlepszych
zespołów futsalowych w kategorii U-19. Ten fakt nas cieszy.
Mamy kawał dobrej lekcji na przyszłość, z której musimy wyciągnąć wnioski, o które za rok będziemy mocniejsi. Teraz
dziewczyny mają wolne ferie i po feriach zaczynamy przygotowania do sezonu gdzie czeka nas walka o awans do II Ligi
i ½ Mistrzostw Polski U-19. Bardzo dziękuję swoim zawodniczkom za walkę i zdrowie zostawione na boisku.”
Wyniki UKS Gimnazjum Istebna:
Grupa 4
KS Wanda Kraków - UKS Gimnazjum Istebna - 2:1
UKS Gol Częstochowa - KS Wanda Kraków - 3:1
UKS Gol Częstochowa - UKS Gimnazjum Istebna - 2:1
o miejsca 9-12
LKS Naprzód Sobolów - KS Gwiazda Kania Toruń - 5:2
MKS Tarnovia Tarnów - UKS Gimnazjum Istebna - 4:0
o 11 miejsce
KS Gwiazda Kania Toruń - UKS Gimnazjum Istebna - 2:1
o 1 miejsce
AZS UW Warszawa - Unifreeze Górzno - 2:1
Skład UKS Gimnazjum Istebna: Patrycja Pawlusińska, Karolina Ligocka, Daria Janota, Joanna Czepczor (1), Aleksandra
Bielesz, MAria Sikora, Anna Polok, Natalia Ligocka, Ewa Legierska, Sylwia Kilian, Justyna Legierska, Faustyna Kubica (1)
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Podczas rozegranych na trasach biegowych w Soldier
Hollow w amerykańskim stanie Utah Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym dobrze zaprezentowali się
bracia Dominik i Kamil Bury. Zawodnicy MKS Istebna z powodzeniem rywalizowali ze światową czołówką w pierwszej
konkurencji czyli sprincie techniką klasyczną, gdzie Kamil
awansował do półfinału i ostatecznie zajął jedenaste miejsce
oraz biegu na piętnaście kilometrów techniką dowolną, w
którym lepszy był z kolei Dominik zajmując miejsce dziesiąte.

Dominik i Kamil Bury

W sprincie Dominik, który nie jest specjalistą tej konkurencji został sklasyfikowany na dwudziestym trzecim miejscu zaś Kamil w biegu na 15 km był trzydziesty pierwszy.
Nieźle w biegu na 10 km stylem dowolnym zaprezentował się Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) zajmując
25 miejsce w stawce 73 zawodników.
J. Kohut
Strona
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Biegi narciarskie – styczeń 2017
Sprzyjające warunki pogodowe sprawiły, że w styczniu
rozegrano wiele zawodów, w których z powodzeniem startowali nasi biegacze.
*** Na trasach biegowej w Istebnej Kubalonce rozegrano
zorganizowany przez Klub z Dolnej Łomnej „Moravsky Pohar”, w którym bardzo dobrze zaprezentowali się biegacze
MKS Istebna.
Pierwsze miejsca: Jakub Haratyk, Juroszek Antoni, Kamil Kajzar, Marcin Michałek
Drugie miejsca: Wojciech Wojtyła, Grzegorz Zawada,
Jan Zawada, Szymon Zawada
W kategorii mężczyzn drugie miejsce zajął Andrzej Mojeścik z Istebnej.
*** W rozegranych w Jakuszycach zawodach w biegach
narciarskich Enervit Classic 5 km startowali po raz kolejny
biegacze Teamu nabiegowkach.pl. Trzecie miejsce w kategorii Open zajął Piotr Michałek z Jaworzynki. Uzyskany wynik dał zarazem Piotrowi zwycięstwo w kategorii wiekowej.
Na podium w swoich kategoriach wiekowych stanęli także Grzegorz Legierski z Koniakowa (pierwszy) i Jan Łacek z
Jaworzynki (trzeci).
*** Bardzo udany był dla naszych biegaczy start w rozegranych w Zakopanem pierwszych zawodach nowej edycji
Pucharu Grupy Azoty w biegach narciarskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na
Igrzyska”.
Poniżej prezentujemy dorobek dwudniowych zawodów:
Karolina Kohutová (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwsza, Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x pierwszy,
Eliza Rucka (MKS Istebna) - 2 x druga, Jan Zawada (MKS
Istebna) - 2 x drugi, Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) druga i trzecia, Antoni Juroszek (MKS Istebna) – drugi, Jana
Kawuloková (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x trzecia, Mikołaj
Michałek (MKS Istebna) - 2 x trzeci, Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzecia, Kamil Kajzar (MKS Istebna) – trzeci
*** Kolejne udane zawody mają za sobą zawodnicy Teamu na biegówkach.pl, którzy startowali w rozegranych w czeskich Pustewnych Regionalnych Zawodach Regionu Zliny w
biegach narciarskich. Zwycięzcą biegu głównego został Piotr
Michałek zaś na trzeciej pozycji uplasował się Grzegorz Legierski. Tuż za podium na czwartym miejscu został sklasyfikowany Jan Łacek a Kazimierz Legierski był szósty.
*** Dwanaście razy stanęli na podium rozegranych na
Kubalonce kolejnych zawodów Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg Na Igrzyska 2017”.
Widać, że przynosi efekt intensywna praca wykonywana w najmłodszych grupach wiekowych w naszych klubach
- MKS Istebna (trenerzy: Jarosław Hulawy, Mirosław Kapaś, Małgorzata Galej) oraz NKS Trójwieś Beskidzka (trenerzy: Magdalena Mucha, Tomasz Sikora, Mariusz Zawada).
Pierwsze miejsca: Julia Polok (MKS Istebna), Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka), Marcin Michałek (MKS Istebna)
Drugie miejsca: Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka), Martyna Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka), Martyna MiStrona
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chałek (MKS Istebna), Wiktor Wojtas (NKS Trójwieś Beskidzka), Tomasz Zowada (NKS Trójwieś Beskidzka)
Trzecie miejsca: Teresa Brączek (NKS Trójwieś Beskidzka),
Elżbieta Zawada (MKS Istebna), Paweł Kawulok (MKS
Istebna), Kamil Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka)
*** Dwudniowa rywalizacja w rozgrywanych w Tomaszowie Lubelskim zawodach Pucharu Grupy Azoty - Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na
Igrzyska” zaprocentowała tym razem ośmioma miejscami na
podium wywalczonymi przez naszych biegaczy.
Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stanął Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka).
Także dwa razy na podium stanęli zawodnicy MKS Istebna - Mikołaj Michałek (pierwszy w sobotę i drugi w niedzielę) oraz Jan Zawada (dwa razy drugi).
Brązowe medale imprezy wywalczyli natomiast Eliza Rucka (MKS Istebna) oraz Wojciech Fojcik (NKS Trójwieś Beskidzka).
*** W Kościelisku odbył się Bieg Gąsieniców, w którym z
bardzo dobrej strony pokazali się podopieczni trenera Teamu nabiegówkach.pl Józefa Michałka.
W biegu na dystansie 10 km techniką klasyczną, gdzie rywalizowało 85 mężczyzn i 44 kobiety Piotr Michałek uplasował się na trzeciej pozycji w klasyfikacji Open. Uzyskany
wynik dał Piotrowi zwycięstwo w kategorii Weteranów.
Na piątej pozycji w Open został sklasyfikowany Grzegorz Legierski, któremu wywalczony czas pozwolił na zajęcie trzeciego miejsca w kategorii Mastersów. Siódme miejsce w Open wywalczył Jan Łacek, a jedenaste Kazimierz
Legierski. W kategorii Masters dało to naszym biegaczom
odpowiednio czwartą i piątą lokatę.
*** Dziewięć razy stanęli na podium nasi najmłodsi
biegacze w kolejnych zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi
Regionalnej Grupy AZOTY, które rozegrano na Kubalonce.
Pierwsze miejsca: Marcin Michałek (MKS Istebna),
Drugie miejsca: Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka),
Julia Rucka (MKS Istebna)
Trzecie miejsca: Martyna Michałek (MKS Istebna),
Paweł Kawulok (MKS Istebna), Wiktor Wojtas (NKS Trójwieś
Beskidzka), Tomasz Zowada (NKS Trójwieś Beskidzka)
*** Rozegrane na trasach w Istebnej Kubalonce Mistrzostwa Powiatu Śląskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w biegach narciarskich stały pod
znakiem dominacji naszych biegaczy.
Na sześć rozegranych kategorii aż cztery padły łupem
szkolnych sztafet z naszej gminy, zaś zwycięskie sztafety LO
Wisła w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych to też w większości biegacze naszych klubów narciarskich.
W kategorii Szkół Podstawowych zarówno wśród dziewcząt
jak wśród chłopców kolejność była identyczna - triumfowała
sztafeta ZSP SP 1 Istebna przed SP 1 Jaworzynka.
W kategorii Gimnazjów sytuacja była podobna – obydwie
kategorie czyli dziewcząt i chłopców – wygrała sztafeta
naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II.
W Szkołach Ponadgimnazjalnych wśród chłopców drugie
miejsce przypadło sztafecie ZSP Istebna Zaolzie.
*** Wśród zwycięzców pierwszego dnia zawodów z cyklu Puchar Grupy Azoty - Narodowy Program Rozwoju Bie-
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gów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, które rozgrywane były
na trasach biegowych PZN Kubalonka w Istebnej znależli się
zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka Ewa Gazur i Łukasz Gazurek. Z naszych zawodników na drugim stopniu podium
stanęli reprezentanci MKS Istebna Eliza Rucka i Jan Zawada zaś brązowe medale wywalczyli zawodnicy NKS Trójwieś
Beskidzka Jana Kawuloková, Zuzanna Fujak i Wojciech
Fojcik oraz Antoni Juroszek i Kamil Kajzar (MKS Istebna).
W drugim dniu imprezy Ewa Gazur i Łukasz Gazurek powtórzyli swoje osiągnięcia z pierwszego dnia a złota medalistką imprezy została także ich koleżanka klubowa Zuzanna
Fujak. Drugi srebrny medal zawodów wywalczyli Eliza Rucka i Jan Zawada. Trzecie miejsce w biegu seniorów zajął
Wojciech Fojcik a uzyskany wynik dał mu drugie miejsce w
klasyfikacji juniorów. Drugi brązowy medal imprezy wywalczył Kamil Kajzar.
*** W czeskiej miejscowości Velké Karlovice, gdzie odbył
się cykl biegów narciarskich pod nazwą „Karlovská 50” kolejny
bardzo udany start zaliczyli nasi biegacze amatorzy. W biegu
na dystansie dziesięciu kilometrów triumfował Jan Łacek z
Jaworzynki (Team na biegówkach) a trzeci był Wacław Matuszny z Istebnej. W swojej kategorii wiekowej Jan był oczywiście pierwszy zaś Wacław uplasował się tuż za nim na drugim miejscu. Na dystansie 25 km Grzegorz Legierski z Koniakowa (Team na biegówkach) zajął czwarte miejsce wygrywając zarazem swoją kategorię wiekową, w której na trzecim
miejscu ukończył zawody Andrzej Mojeścik z Istebnej. W zawodach startowała także Magdalena Wuwer z Istebnej, która
w swojej kategorii wiekowej zajęła drugie miejsce. Zawody te
zaliczane były do klasyfikacji czeskiego Pucharu „SkiTour”.
J. Kohut

Jakub z Istebnej
w Mistrzostwach Świata!
Publikujemy ciekawą wiadomość związaną ze startem
mieszkańca Istebnej Jakuba Wawrzacza w Mistrzostwach
Świata w ice crossie downhillu, którą otrzymaliśmy od Roberta Heisiga - prezesa Stowarzyszenia Blade Club, które reprezentuje Polskę w międzynarodowej federacji ATSX, która
z kolei organizuje i rozwija ice cross downhill na świecie.
Dzień dobry,
Piszę do Państwa z informacją, że Jakub Wawrzacz, który
mieszka w Istebnej, w najbliższą sobotę będzie reprezentował
Polskę na zawodach Red Bull Crashed Ice, czyli na Mistrzostwach Świata w ice cross downhillu. Poniżej filmik z zawodów
Red Bull Crashed Ice z zeszłego sezonu:
https://www.youtube.com/watch?v=OC31fnqmT2M
Ice cross downhill to niezwykle widowiskowe, ekstremalne,
zjazdowe wyścigi łyżwiarskie. Zawody odbywają się na specjalnie wybudowanych do tego celu lodowych rynnach, biegnących w dół, pełnych ostrych zakrętów i innych przeszkód.
Zawodnicy ścigają się w łyżwach hokejowych, a prędkości osiągane potrafią przekroczyć 80 km/h. Najdłuższe skoki, a właściwie loty, przekraczają 30m.
Tory zwykle budowane są w centrach wielkich metropolii.
Zawody Red Bull Crashed Ice potrafią przyciągać publiczność
Luty 2017
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rzędu nawet 140 000 osób! Obecnie trwają rozmowy na temat
włączenie ice cross downhillu do programu zimowych igrzysk
olimpijskich. Najprawdopodobniej na najbliższej olimpiadzie
zimowej, ice cross downhill będzie dyscypliną pokazową.
Mistrzostwa Red Bull Crashed Ice składają się w tym sezonie
z cyklu czterech wyścigów. Zawodnik, który zdobędzie w sezonie najwięcej punktów, zdobędzie tytuł Mistrza Świata. Tytułu
bronił będzie Amerykanin, Cameron Naasz. Obecny sezon RBCI
zaczyna się zawodami w Marsylii, które odbędą się 14.01.
Jakub Wawrzacz jest najwyżej notowanym Polakiem w
ice cross downhillu na listach światowych. Na zawodach Red
Bull Crashed Ice debiutował w 2015 roku w Belfaście, natomiast dzięki udanym startom w zawodach ATSX Riders Cup w
zeszłym sezonie, zapewnił sobie start w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Tor na zawodach w Marsylii będzie szybki i wymagający technicznie. Jakub powinien świetnie odnaleźć się
w takich warunkach i ma bardzo duże szanse, by znaleźć się w
finałowej 64. najlepszych zawodników, choć osobiście liczę na
jego awans do 34.
Z wyrazami szacunku,
Robert Heisig

Zimowa Liga pod dyktando APN Góral!
Rozegrane zostały trzy pierwsze serie spotkań IV edycji
Zimowej Ligi grup młodzieżowych w halowej piłce nożnej, w
której z powodzeniem uczestniczyli chłopcy reprezentujący
UKS APN Góral Istebna.
W kategorii U-12 nasi młodzi piłkarze zajmowali w kolejnych seriach odpowiednio pierwsze, pierwsze i drugie miejsce i po trzech seriach prowadzą w tabeli rozgrywek.
W kategorii U-10 kolejne serie nasi chłopcy kończyli na
trzecim, drugim i trzecim miejscu i po trzech turniejach zajmują trzecie miejsce.
Z kolei chłopcy w kategorii U-8 wygrali dwie pierwsze
serie zaś w trzeciej zajęli trzecie miejsce i po trzech seriach
zajmują pierwsze miejsce w tabeli.
Więcej o tych rozgrywkach napiszemy w następnym numerze...
J.K.
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WALNE
ZEBRANIE

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

KP „TRÓJWIEŚ”
ISTEBNA
NIEDZIELA 26.02.2017r.
godz. 16.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ISTEBNEJ
Zarząd Klubu Piłkarskiego „Trójwieś” Istebna
informuje, że aktualni członkowie zarządu nie będą
kandydować do władz klubu na kolejną kadencję.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com
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Regionalny Konkurs Kulinarny
str. 18

Zjazd Zowadów

Zdjęcie Joanny Worek „Czarna Owca”

Sporty zimowe z udziałem
naszych sportowców

''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu
Mariusz Michałek (pierwszy z prawej) – źródło: facebook Mastr. 27
riusza Michałka

Wystawa Twórczości
Ludowej
str. 25
Adam Cieślar (w środku) na podium startu masowego (foto:

mat. pras.)uczestnicy zawodów
Najmłodsi
Łukasz Gazurek

Bilety
Wczasy
Wycieczki
Kolonie i Obozy

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

www.mea-travel.pl

MKS Istebna w zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej
Grupy AZOTY

NKS Trójwieś Beskidzka w zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi Re-
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Lipiec
2015
Czerwiec
2015
gionalnej
Grupy
AZOTY
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Foto: Michał Kuźma

Piotr Michałek

XXIV Bal Góralski
str. 15

Urszula Gruszka i skrzypaczka Joanna Franciszkowska

Zespół Regionalny Koniaków

Kapela „Capki” ze Skalitego

„Nasza Trójwieœ” - wydaje Gmina Istebna
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl
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