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Wójt Gminy informuje
Terminy zebrań wiejskich
sprawozdawczo - wyborczych
kwiecień 2019 r.
SOŁECTWO

TERMIN

MIEJSCE

ISTEBNA

11 KWIETNIA
(czwartek)
godz. 17:00

Budynek
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Istebnej

JAWORZYNKA

25 KWIETNIA
(czwartek)
godz. 17:00

Budynek
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Jaworzynce

KONIAKÓW

26 KWIETNIA
(piątek)
godz. 17:00

Budynek
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Koniakowie

Starania o utworzenie oddziału
pocztowego w Jaworzynce
18 marca miało miejsce spotkanie w sprawie dalszego
funkcjonowania Agencji Pocztowej w Jaworzynce. W sprawę
zaangażowali się Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Zastępca Wójta Ryszard Macura, sołtys Jaworzynki Paweł Rucki oraz
radni Bartłomiej Jałowiczor i Kazimierz Łacek. Przedstawiciele
samorządu zwrócili się do właścicieli sklepu, gdzie mieścił się
dotychczas punkt pocztowy z prośbą o możliwość tymczasowego przedłużenia umowy na prowadzenia placówki. Państwo Kowalczyk po namowach przystąpili do kolejnego przetargu, jednak pod warunkiem, że w trakcie trwania umowy
znajdzie się inna firma, która przejmie punkt pocztowy lub
też zostanie przywrócony oddział pocztowy w Jaworzynce.
„Za pośrednictwem Wiceministra Stanisława Szweda oraz
Posła Grzegorza Pudy prowadzone są działania umożliwiające przywrócenie oddziału pocztowego w Jaworzynce. Podjęto
także bezpośrednie rozmowy z wiceprezesem zarządu Poczty
Polskiej Wiesławem Włodkiem. Czekamy na ostateczną decyzję prezesa i mamy nadzieję że będzie ona pozytywna. Podjęłam rozmowy w sprawie udostępnienia w tym celu lokalu na
parterze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, gdzie niegdyś
mieściła się poczta. Pani Kowalczyk potwierdza, że wielu mieszkańców chce korzystać z usług punktu, jednak z przyczyn kadrowych nie ma możliwości, by prowadzić placówkę. Prosimy
mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, gdy trzeba poczekać na załatwienie sprawy, bo jeden pracownik obsługuje pocztę
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i sklep. Dziękuję państwu Kowalczykom, że zgodzili się prowadzić
placówkę pomimo problemów kadrowych. W przeciwnym wypadku czekałaby nas sprawa likwidacji kodu pocztowego, który
nadal obowiązuje. To wiązałoby się z bardzo dużymi utrudnieniami formalno - administracyjnymi, bo musielibyśmy zmieniać
szereg dokumentów, gdzie funkcjonuje nasz dotychczasowy kod
pocztowy. Dziękuję posłom i ministrowi za interwencję w tej sprawie. Mamy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna i placówkę uda
się przywrócić w takiej formie, jak kiedyś funkcjonowała. ” - informuje Wójt Gminy Istebna, Łucja Michałek.

Promesa na przebudowę dróg
w gminie Istebna
W dniu 13 marca 2019 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach na ręce Łucji Michałek – Wójta Gminy
Istebna, została wręczona Promesa – gwarancja finansowa dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Dla Gminy Istebna została przyznana dotacja w wysokości 824.000,00 zł, co stanowi 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.
Dotacja celowa została przyznana na realizację następujących zadań:
1. Przebudowa drogi gminnej Leszczyna we wsi Istebna – 140 m,
2. Przebudowa drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna – 268 m,
3. Przebudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna 253 m,
4. Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka we wsi Jaworzynka.
Szkody na wyżej wymienionych drogach i obiekcie mostowym powstały w 2017 r. Bez udzielonego wsparcia realizacja tych inwestycji byłaby niemożliwa.
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Wójt Gminy informuje
W spotkaniu uczestniczył również Józef Michałek – sołtys wsi Istebna. Po uroczystym wręczeniu promes odbyły się
również rozmowy z wicewojewodą – Janem Chrząszczem w
celu dalszej współpracy z Gminą Istebna i możliwości sfinansowania remontów kolejnych dróg.

Ruszyły prace projektowe budowy
gazociągu w Istebnej

Gminy Istebna. Z uwagi na duży zakres inwestycji rozważana
jest realizacja etapowa z podziałem na mniejsze zadania.
W najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania, mające na celu uzgodnienia przebiegu sieci po terenie lasów państwowych oraz wzdłuż dróg wojewódzkich i powiatowych.

Posiedzenie Podkomisji Stałej
do Spraw Wykorzystania Środków
pochodzących z UE
11 marca miało miejsce wyjazdowe posiedzenie Podkomisji Stałej ds. wykorzystania Środków Finansowych z Unii
Europejskiej. Spotkanie odbyło się na terenie gminy Istebna,
w Centrum Pasterskim w Koniakowie.

W dniu 25 marca br. odbyło się spotkanie w Urzędzie
Gminy w Istebnej dotyczące budowy sieci gazowniczej na
terenie Trójwsi. W spotkaniu uczestniczyli: Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna, Zastępca Wójta Ryszard Macura,
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Zabrzu Ziemowit
Podolski oraz przedstawiciel firmy projektowej opracowującej
dokumentację budowy sieci - Łukasz Kłak. Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta 19 marca br. z terminem
realizacji do 19 marca 2021. Termin realizacji umowy uzależniony jest od uzgodnień z właścicielami gruntów, po których prowadzona będzie sieć. W przypadku pozytywnego uzgodnienia
lokalizacji sieci, istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji
z 24 do 18 miesięcy tj. do 19 września 2020 r. Dokumentacja
obejmować będzie budowę w sumie ok. 36 km sieci na terenie

Na temat możliwości wykorzystania regionalnego potencjału rozmawiali parlamentarzyści z samorządowcami,
przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji regionalnych. Obecny był poseł Kazimierz
Matuszny, Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Józef Michałek - przedstawiciel Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan, a także gospodarze Centrum Pasterskiego w Koniakowie
Maria i Piotr Kohut. Omawiano sprawy dotyczące rolnictwa,
a w szczególności pasterstwa oraz turystyki.
W rozmowach pojawił się również ważny temat związany z remontem drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Koniaków - Milówka. Poseł Kazimierz Matuszny poinformował,
że rozmowy w tej sprawie zostały poczynione. W tym roku
opracowana zostanie dokumentacja, a w roku 2020 nastąpi
przebudowa. Koszty mają pokryć fundusze wojewódzkie.

Spotkania w sprawie dróg w gminie Istebna
W ostatnim czasie odbyły się dwa istotne spotkania
w sprawie dróg na terenie naszej gminy - w Cieszynie i w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Uczestniczyli w nich:
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Zastępca Wójta Ryszard
Macura , Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego
w Cieszynie Jan Kawulok oraz Członek Zarządu Województwa
Śląskiego Michał Woś zajmujący się drogami województwa.
Podczas spotkań omawiane były postulaty dotyczące realizacji przebudowy skrzyżowania w Istebnej Centrum, remontu
drogi wojewódzkiej od Tartaku do Amfiteatru i na odcinku
Istebna Centrum - Jaworzynka. Poruszano również kwestie
kontynuacji budowy chodnika przez Beskid. „Jest już pozytywna opinia w tej sprawie. Dalsza budowa 600 m chodnika jest
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Wójt Gminy informuje
szacowana na 2,5 mln. zł. Deklarujemy udział nie większy niż 10
procent inwestycji. Mamy zgodę województwa, więc będą trwały prace projektowe. Będziemy się przymierzać do kontynuacji
tych działań ”- informuje Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek.

Z Istebnej do Krakowa ku czci św. Józefa
16 marca miała miejsce pielgrzymka parafian z Istebnej ku
czci Świętego Józefa do Krakowa, w której wzięła udział Łucja
Michałek Wójt Gminy Istebna. Jednym z punktów programu
było przekazanie Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Sochackiemu
- Proboszczowi Archikatedry na Wawelu heklowanego różańca, który wykonała organizatorka wyjazdu Anna Stachurek.

Gratulacje dla sportowców z Trójwsi
W dniach 9 - 10 marca 2019 r. miałam przyjemność
uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w biegach narciarskich, które były rozgrywane
na trasach Kubalonki. Zostałam zaproszona przez organizatorów do uczestniczenia w dekoracji. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie i z wielką przyjemnością wręczyłam puchary zawodnikom, którzy wygrali.
Serdecznie gratuluję Dominikowi Buremu, który wywalczył tytuł mistrza kraju w biegu na 15 km., wicemistrza
w sprincie oraz zdobył tytuł mistrza polski młodzieżowców.
Gratuluję mojemu bratankowi Mariuszowi Michałkowi,
który na co dzień jest zawodowym kolarzem JBG - 2 Professional MTB Team, natomiast w Mistrzostwach Polski Seniorów w narciarstwie klasycznym zajął II miejsce.
Wyrazy uznania kieruję także do Kamila Burego, zdobywcy brązowego medalu w sprintach oraz Agaty Warło
i Elizy Ruckiej, które wywalczyły brązowe medale w swoich
kategoriach.
Gratuluję również trenerowi Tadeuszowi Krężelokowi
oraz rodzicom uzdolnionych zawodników.
Medale Mistrzostw Polski dla mieszkańców Trójwsi
to zaszczyt i wyróżnienie dla gminy Istebna. Jestem pełna
podziwu i uznania dla wszystkich zawodników.
Życzę im dalszych sukcesów i wymarzonych wyników.
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek
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Podziękowania Wójta Gminy Istebna
Pragnę złożyć moje najserdeczniejsze podziękowania
i wyrazy uznania księdzu dziekanowi Tadeuszowi Pietrzykowi oraz wszystkim parafianom, którzy ofiarnie, w czynie społecznym pracowali nad remontem kościoła pw.
Dobrego Pasterza w Istebnej.
Jestem pełna podziwu dla Waszej bezinteresownej
pracy, dzięki której świątynia w centrum Istebnej została
pięknie odnowiona.
Z wyrazami uznania
Łucja Michałek
Wójt Gminy Istebna

Pani Marii Motyce z Koniakowa, która zdobyła tytuł
Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2018 składam
serdeczne gratulacje.
Laureatce życzę wiele zdrowia, realizacji planów,
szczęścia oraz dalszych sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek

Na obchody Dnia Kobiet w Istebnej zaproszona została Poseł do Parlamentu Europejskiego pani Jadwiga Wiśniewska, jednak
w ostatniej chwili obowiązki służbowe uniemożliwiły jej wzięcie udziału w wydarzeniu.
Dla wszystkich laureatek Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego przesłała
specjalne gratulacje.

Serdecznie gratuluję nominowanym Paniom, a w sposób szczególny zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego, Pani Marii Motyce. Drogie Panie, każdego dnia pokazujecie, że można osiągać sukcesy i realizować
marzenia niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.
Żyjecie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych.
Życzę Paniom spełnienia marzeń, zdrowia i nieustającej pogody ducha.
Z wyrazami uznania i sympatii,
Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
z woj. śląskiego

Apel o niewypalanie traw
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U z 2018r. poz.1614) wypowiada się jednoznacznie:
• Art.124 ust.1: Zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków,rowów pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
• Art.131 pkt.12: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki,
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą
się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają
także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany
Strona
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jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi. APELUJEMY O ROZSĄDEK!

Zbiórka wielkogabarytów
i elektrozłomu w kwietniu
Informujemy, że w kwietniu odbędzie się wiosenna akcja
zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci.
Koniaków 1-2.04.2019 Parking na Legierach pod wyciągiem
Jaworzynka 8-9.04.2019 Czadeczka rejon „basenu”
Istebna 15-16.04.2019 teren oczyszczalni ścieków na Tartaku
Odpady mogą przywozić tylko osoby objęte systemem
gospodarowania odpadami w Gminie Istebna.
Zbiórka odbędzie się w godzinach od 10.00 -16.00,
prosimy przywozić odpady tylko w tych godzinach,
w wyznaczonych punktach dwa dni w każdej wsi. Inne
odpady niż wymienione nie będą odbierane!
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne
powstające w naszych domach, które ze względu na duże
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły,
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace,
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki,
rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe,
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, odpady pochodzące działalności rolniczej.
Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt
elektryczny i elektroniczny:
- urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.
Można oddawać również opony z samochodów osobowych pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą
przyjmowane opony pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej lub z innych samochodów niż osobowe
czy traktorów.

Porady ekologiczne
Nie wyrzucaj potłuczonych kubków i talerzy do pojemnika na szkło. Wyrzuć je do śmieci zmieszanych. Ceramika nie
nadaje się do recyklingu.
Nie wyrzucaj opakowań z zawartością. Resztki jedzenia
mogą zabrudzić inne surowce,dlatego usuń je przed wyrzuceniem. Mycie opakowań nie jest konieczne, opakowania
zostaną mechanicznie oczyszczone w sortowni.
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Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki
i kartony. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w domu,
a potem także w transporcie.
Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na
śmieci. Zanieś je do najbliższej apteki lub oddaj w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Baterie, świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD
oddawaj do PSZOK-a, lub sklepu ze sprzętem elektronicznym. Zawarte w nich metale ciężkie, kwasy żrące i korozyjne,
a także substancje rakotwórcze i rtęć muszą zostać zneutralizowane. W przeciwnym razie zatrują wodę i glebę.
Nie masz miejsca na cztery kosze w kuchni? Wystarczą
trzy - do jednego wrzucaj odpady zmieszane, do drugiego
papier i szkło, a do trzeciego metale i tworzywa sztuczne.
Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci, pamiętając
o podziale na odpowiednie frakcje.
Więcej ciekawostek ekologicznych na stronie:
naszesmieci.mos.gov.pl;

II rata płatności za odpady komunalne
15 kwietnia mija termin płatności drugiej raty opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące marzec i kwiecień. Prosimy o dokonywanie terminowych płatności by uniknąć wszczęcia postępowania egzekucyjnego
celem ściągnięcia zaległości od dłużnika.
W dniu 5.03.2019 r. w Urzędzie Gminy w Istebnej
w obecności Wójta Gminy Istebna odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczenia udziału w prewencyjnym programie
Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach pt. „Ograniczenie
zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby
tartaczne i wyroby z drewna”. Zaświadczenie wręczył przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach na ręce
Pana Dariusza Lipowskiego właściciela firmy F.H.U. DARO-DREW. Gratulujemy!

a także przysiółki Rastoka i Kosarzyska. Okres realizacji zadania to 1 luty do 31 lipca 2019 r.
Powyższe zagadnienie stanowi wykroczenie z art. 64
kodeksu wykroczeń polegające na zaniedbaniu przez właściciela lub użytkownika posesji obowiązku umieszczania
oznakowania posesji numerem porządkowym w miejscu widocznym. Szczególnie na terenie Gminy Istebna, gdzie brak
jest ulic oraz kolejności numeracji wydłuża to czas dojazdu
do osoby zgłaszającej interwencję. W przypadku wezwania
karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji czas dojazdu
pod prawidłowy adres jest kluczowym elementem umożliwiającym skuteczną pomoc w stanie zagrożenia bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia.

Obniżka ceny opału
Nadleśnictwo Wisła informuje, że w związku z wystąpieniem masowej ilości wiatrołomów w okresie lutego i marca
bieżącego roku od dnia 3 kwietnia br. została obniżona cena
sprzedaży detalicznej drewna opałowego iglastego do 40
procent. Dotyczy to głównie drewna pozyskanego samowyrobem.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupu przedmiotowego drewna w obniżonej cenie. W razie braku zainteresowania zostanie on wystawiony w przetargach na drewno
dla przedsiębiorców krajowych. W celu dokonania zakupu
drewna prosimy o kontakt z miejscowymi leśniczymi.

Rada Gminy informuje
Informacja przewodniczącego
Rady Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków na dyżurach
w Urzędzie Gminy Istebna /pok.116/ w każdy wtorek tygodnia tj. kwiecień: 2, 9, 16, 23 i 30 od godz. 15:00 do 16:15

Zadanie Priorytetowe Komisariatu
Policji w Wiśle
Komisariat Policji w Wiśle informuje, że na terenie wsi Koniaków realizowane będzie zadanie polegające na zmniejszeniu uchybień w zakresie oznakowania posesji i umieszczaniu tabliczki z numerem posesji w miejscu widocznym
i oświetlonym. Jest to kontynuacja zadania prowadzonego
już w poprzednim okresie, tym razem obejmująca kolejny
obszar od rejonu Centrum w kierunku przysiółka Tyniok,
Kwiecień 2019
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Do 30 kwietnia 2019 można, składać do Urzędu
Gminy w Istebnej pisemne wnioski o przyznanie nagrody Rady Gminy Istebna za osiągnięte wyniki sportowe
w roku 2018, oraz wnioski o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury.
Zasady i tryb przyznawania nagród określają uchwały Rady Gminy Istebna nr V/15/2011 oraz V/16/2011 z dnia
21 lutego 2011 roku dostępne w archiwalnym serwisie
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Istebna pod adresem internetowym http://www.istebna.bip.info.pl/index.
php?istr=39&r=r&idmp=61)
Szczegółowe informacje udziela Leokadia Białożyt podinspektor Urzędu Gminy Istebna pok. 115 tel. 33 8556500
wew. 39
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Z życia OSP
Turniej Wiedzy Pożarniczej
W dniu 8 marca 2019 r. odbyły się eliminacje gminne do
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym
wzięła udział rekordowo liczba 51 uczestników podzielonych na trzy grupy wiekowe. Turniej składał się z trzech etapów. Najpierw wszyscy rozwiązywali test odpowiadając na
20 pytań, następnie uczestnicy z największą ilością punktów
od trzech do sześciu osób kwalifikowało się do kolejnych
etapów części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ustnej odpowiedzi przed komisją na trzy losowo wybrane pytanie. Zwycięzcą został uczestnik, który zgromadził największą liczbę punktów. Zmagania
młodych uczestników oceniała komisja w składzie kpt. Marek Szalbot KP PSP w Cieszynie oraz asp. Józef Ligocki KP PSP
w Cieszynie, część praktyczną przygotował i przeprowadził
dh. Adam Bielesz z jednostki OSP Istebna Centrum. Turniej
zaszczyciła swoją obecnością: wójt gminy Istebna pani Łucja
Michałek. Nagrody ufundowali: UG w Istebnej oraz sponsorzy: wyciąg narciarski „Złoty Groń”, Kompleks Zagroń, Base
Camp Istebna i Pizzeria Werona, za co serdeczne dziękujemy.
Jednostce OSP Istebna Centrum składamy podziękowania za przegotowanie sali oraz poczęstunku dla wszystkich
uczestników, opiekunów i gości.

Zdobywcy I miejsc Adam Legierski, Szymon Pilch
i Małgorzata Legierska będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych. Życzymy im powodzenia.
Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Sekretarz ZOG ZOSP RP w Istebnej
dh. Lucyna Legierska

Duży sukces młodych strażaków
30 marca 2019 r. w Pogwizdowie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, naszą
gminę reprezentowali zwycięzcy eliminacji gminnych Adam
Legierski, Szymon Pilch i Małgorzata Legierska.
W grupie I Szkoła Podstawowa kl I-VI Adam Legierski zdobył pierwsze miejsce,a Szymon
Pilch w grupie II i Małgorzata
Legierska w grupie III zajęli
drugie miejsca. Dodajmy ,że w
grupie szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył reprezentujący Oddział Miejski ZOSP RP w Cieszynie członek jednostki
Jaworzynka Centrum Paweł Legierski i razem z Adamem
Legierskim będą reprezentować powiat cieszyński w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia 2019 r.
w Kłobucku. GRATULUJEMY.

Uniwersytet seniora
Śledziówka i porady rolnicze

Wyniki
W grupie I (klasy od I do VI szkoły podstawowej)
1. Adam Legierski OSP Koniaków Centrum
2. Adam Patyk OSP Jaworzynka Centrum
3. Damian Mierzejewski OSP Koniaków Centrum (ex aequo)
3. Mateusz Kaczmarzyk OSP Jaworzynka Centrum
5. Wiktor Legierski OSP Jaworzynka Centrum
6. Mateusz Zwardoń OSP Jaworzynka Zapasieki
W grupie II ( klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz III klasa gimnazjum)
1. Szymon Pilch OSP Koniaków Centrum
2. Martyna Legierska OSP Koniaków Centrum
3. Maria Marekwica OSP Istebna Centrum (ex aequo)
3. Małgorzata Stańko OSP Jaworzynka Centrum
5. Natalia Zowada OSP Istebna Zaolzie
W grupie III ( szkoły ponadgimnazjalne )
1. Małgorzata Legierska OSP Koniaków Centrum
2. Jakub Juroszek OSP Istebna Centrum
3. Agnieszka Legierska OSP Koniaków Centrum
Strona
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Ferie lutowe minęły szybko w gronie wnuków, rodzin bliższych i dalszych, przyjaciół i znajomych. Nadszedł marzec i nasze
pierwsze spotkanie. Po powitaniu licznie zgromadzonych seniorów przedstawiono zaplanowany przez zarząd program spotkań
na kolejny semestr. Będą wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi,
współpraca międzypokoleniowa, dbanie o przyrodę, konkursy.
To tylko ogólny zarys naszych cotygodniowych spotkań.
Wtorek 5 marca to przecież także ostatni dzień karnawału
- czyli „śledziówka”. Seniorzy spisali się na szóstkę. Na stołach pojawiło się wiele, wiele rodzajów ulubionych przez prawie wszystkich morskich ryb. Były też tradycyjne śledzie z cebulką i w śmietanie, „pod pierzynką” i w oleju, w occie, po helsku, kaszubsku,
w pomidorach, po królewsku, z musztardą, z orzechami, śliwkami
i z ananasem , była sałatka śledziowa, kanapki ze śledziem, koreczki - wszystko estetycznie udekorowane i podane. Podczas długiej
degustacji odkrywaliśmy nowe i nieznane smaki. „Śledziówka”
była kolejną okazją do miłych rozmów, wspomnień, porad, uśmiechu w gronie rówieśników, bowiem taki jest cel naszych spotkań.
A potem z zainteresowaniem wysłuchaliśmy kolejnych porad
pani Elżbiety Borejzy na temat wiosennych prac w sadach, czyli
oprysków w fazie bezlistnej, drzew owocowych - metod niszczących szkodniki buszujące w korach drzew w cieplejsze dni. Przecież wiosną budzą się do życia nie tylko rośliny, ale też ich wrogowie. Dlatego jeśli chcemy cieszyć się plonami , ich smakiem
i pięknem należy już przystąpić do prac w sadzie. Zdrowe i dorodne owoce z własnego sadu to marzenie każdego ogrodnika.
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W profesjonalny ale i przystępny sposób pani inżynier zwracała
szczególną uwagę na podstawowe choroby występujące w sadach oraz na preparaty chemiczne podczas stosowanie których
należy zachować bezwzględne zabezpieczenia sadownictwa
oraz uważać na okres karencji. Ogłoszono również II edycję konkursu na przydomowy ogród, balkon, taras - które to miejsca
są przecież oczkiem w głowie, szczególnie starszych osób
a czynią nasze otoczenie piękniejszym.

Wspomnienia z Panamy
ze Światowych Dni Młodzieży 12 III 2019
Tym razem przenieśliśmy się wraz z panią Kariną Czyż do
Panamy - malutkiego kraju tak bardzo odległego od Polski.
Łączy on dwie Ameryki ale podzielony jest Kanałem Panamskim od 1920 roku.
Wraz z grupą salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego
z siostrami salezjankami poleciała tam w połowie stycznia,
gdy u nas śnieżna zima była w pełni. Zderzenie z klimatem,
tempem życia, kulturą, żywnością czy krajobrazem tego kraju było warte tego, by „zejść z kanapy i zamienić ją na parę
wygodnych butów”. W niezwykle ciepły, przystępny ale i bardzo interesujący sposób pani Karina dzieliła się swoimi przeżyciami z tego 18 - dniowego pobytu urozmaicając wspomnienia licznymi zdjęciami.
Podkreślała, jak egzotyczną grupą stanowili biali Polacy
wśród mieszkańców krajów Ameryki Środkowej, a dodatkowy szacunek i życzliwość wzbudzał fakt, ze byli to rodacy
niezwykle czczonego w tym kraju Jana Pawła II. Uczestniczyła ze swoją grupą w licznych spotkaniach ze zwykłymi
ludźmi , którzy ich gościli w swoich domach, poznając codzienne życie, miała okazję zobaczyć Kanał Panamski, oba
oceany, stolicę Panamę, miejsca kultu religijnego o znaczeniu tak ważnym jak u nas Jasna Góra, a przede wszystkim
uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem.
Z innymi pielgrzymami były wspólne śpiewy, tańce, zawieranie przyjaźni, wymiana uśmiechów, upominków, adresów.
Grupa Polaków reprezentowała nasz kraj, tańcząc Poloneza,
co zgotowało owację oglądających.
Powrót do kraju samolotem, to chwile refleksji pani Kariny: „warto było odmówić sobie kilku rzeczy, odkładać na
bilet i pobyt, wyjechać na drugi koniec świata, by spotkać
tak wielu wspaniałych ludzi z różnych zakątków ziemi, którzy patrzą na życie przez te same okulary, tak samo cieszą
się nim, chcą być dobrymi ludźmi i pragną zmieniać świat
zaczynając od zmiany samego siebie.” Te słowa wywołały
w nas zadumę i….. Dziękujemy Pani Karino!

Dzień Kobiet
Spotkanie Międzypokoleniowe
Druga część naszego spotkania to wizyta dzieci z Gminnego Przedszkola na Dzielcu. Przyszły do nas dwie grupy
przedszkolaków: „Słoneczka” i „Gwiazdeczki” wraz ze swoimi
paniami : Małgorzatą Kaczmarzyk i Anną Rucką.
Dzieci zaprezentowały nam z okazji Dnia Kobiet obchodzonego 8 III od 1911 roku piękną inscenizację słowno
- taneczno- muzyczną oraz układ tańców regionalnych oczywiście w strojach ludowych. Do prezentacji ruchowych
i śpiewu akompaniowała im pani Ania na skrzypcach, a pan
Bartek Rybka na akordeonie. Nad całością czuwała doświadczone, energiczna pani Małgosia.
Kwiecień 2019
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Miło było patrzeć na to młodziutkie pokolenie, odważne,
spontaniczne, uśmiechnięte. Na zakończenie wszystkie panie otrzymały z rąk dzieci wykonane przez nich estetyczne
kwiatki z życzeniami:
„Dziś powinnaś być królową,
wypoczywać cały dzień.
Komplementów słuchać dużo,
Wszystko na skinienie mieć.
Nawet kiedy spojrzysz w niebo
i wypowiesz - to chcę miećDzisiaj będziesz miała wszystko
Bo to jest Twój dzień”
Międzypokoleniowe, kontynuowane przez nas spotkania cieszą się zawsze wzruszeniem seniorów.

Lodowa pustynia Kanady 19 III 2019
To, co usłyszeliśmy z
ust wspaniałego gawędziarza, pana Janka Macoszka przeszło nasze
najśmielsze wyobrażenia o dalekiej północy.
Z ciekawością słuchaliśmy o zmaganiach
z przeciwnościami losu
podczas podróży z Katowic do Warszawy i
dalej do Winnipegu,
która trwała z powodu
opóźnień samolotów 4
dni. Aklimatyzacja w tym lodowym środowisku była trudna
ale młody organizm pokonał to dość szybko. Potem przygotowania kulinarne, dekoracyjne i duchowe wraz z mieszkańcami czyli Inuitami do Świąt Bożego Narodzenia, Święta
i poznawanie tych niesamowicie trudnych warunków. Temperatura - 50 stopni , olejowe ogrzewanie szkieletowych
domów budowanych na stelażach, 4 szyby w oknach, brak
zieleni i drzew, krótki 6 - godzinny dzień, kilkusetkilometrowe odległości od najbliższych domostw, problemy wodno
- kanalizacyjne, droga żywność, żwirowe groby - to tylko
niektóre uciążliwości tej polarnej okolicy. Obecnie, na skutek nadmiernej opieki ze strony rządu kanadyjskiego Inuici
nie są samodzielni, a decyzje związane z ich życiem muszą
podejmować i rozwiązywać misjonarze - m. in. nasz rodak góral z Jaworzynki ks. Radek „Od Małysza”.
Jesteśmy pełni uznania dla tej trudnej ale jakże satysfakcjonującej misji.
Szczęść Boże księże Radku!
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Kuba - wyspa jak wulkan gorąca
19 III 2019
O największym wyspiarskim kraju Ameryki Środkowe opowiadała nam i dokumentowała zdjęciami pobyt pani Iwona
Gazurek - Legierska. To samotna wyspa, która zachwyca każdego. Dźwięk bębnów conga do późnej nocy, aromat ręcznie
zwijanych cygar (nauka zwijania trwa 5 lat), tętniące życiem
nocne kluby z drinkami w kokosach i ludzie - pełni ciepła,
uczuciowi i otwarci to pierwsze wrażenia ale i trudna do zrozumienia izolacja i problemy tego kraju. Setki wielkich amerykańskich samochodów, problemy z wodą, prądem, paliwem,
sklepy ubogie w towar (najczęściej makaron, cukier, przecier
pomidorowy), dostępne pożywienie to czarna fasola, ryby,
krokodyle, żółwie, papryka, ryż. 90 % Kubańczyków ma swoje
domy ale o różnym standardzie. Za czasów Fidela Castro zlikwidowano analfabetyzm i nędzę, nie ma amerykańskiej coca
- coli, tropikalnych owoców, kosmetyków, ubrań - chętnie odkupywanych od turystów. Bogatsza w towar jest część turystyczna Kuby - to teraz złoto dla potomków autochtonów m.
in. Sibonejów czy Tainów i dlatego bywa, że na pytanie: „Kim
chcesz zostać jak dorośniesz?”, dziecko odpowiada - „Turystą.”
Cieszymy się, że mogliśmy dowiedzieć się tych ciekawostek z pierwszej ręki i posmakować oryginalnego, pysznego,
kubańskiego rumu, którym poczęstowała nas pani Iwona.

Ratownictwo medyczne 26 III 2019
To bardzo poważny cykl porad i zajęć, które poprowadził na fantomach medycznych kompetentny i doskonale
przygotowany pan Adam z miejscowej OSP. Uczulił licznie
zebranych seniorów na zachowanie się podczas wypadków
drogowych, udzielanie pierwszej pomocy przy zadławieniu,
zakrztuszeniu dorosłym i dzieciom, pilne i prawidłowe reagowanie na objawy zawału i udaru mózgu, omdlenia, które to
pan Adam szczegółowo omówił. Od tego kiedy i jak przystąpimy do udzielania pierwszej pomocy zależy zdrowie i życie
osoby poszkodowanej. Miejmy oczy i uszy szeroko otwarte
a przede wszystkim miejmy serce i nie bądźmy obojętni. My
też jako seniorzy może będziemy takiej odważnej pomocy
kiedyś potrzebować. Zawsze należy reagować, zawsze widzieć potrzebę drugiego człowieka. Kolejne spotkania i szkolenia z ratownikiem medycznym przed nami.
W trakcie zajęć mieliśmy również możliwość degustowania
różnorodnych herbat otrzymanych w ramach promocji od firmy MOKATE z Ustronia, za co również tą drogą bardzo serdecznie dziękujemy Pani Prezes Teresie Mokrysz oraz Zarządowi.
Agata Wisełka
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Z życia szkół
II Gminny Konkurs Recytatorski

20 marca 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Istebnej odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII,
VIII i trzecie gimnazjalne. Ogółem w konkursie wzięło udział
21 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych naszej Trójwsi.

W klimat recytatorskich prezentacji wprowadziła wszystkich Karolina Legierska, która przywitała publiczność grą
na gitarze klasycznej. Następnie zaproszonych gości, wśród
których znaleźli się: zastępca wójta - pan Ryszard Macura, dyrektor Gminnego Zespołu do Spraw Oświaty – pan
Bogdan Ligocki, zastępca nadleśniczego - pan Andrzej
Klimek oraz pani Helena Bojko – emerytowana polonistka
i miłośniczka folkloru, powitał dyrektor istebniańskiego ZSP
– pan Robert Biernacki. W jury konkursu zasiedli:
- Bogusław Słupczyński – przewodniczący jurorów, aktor, reżyser, animator i pedagog, założyciel Cieszyńskiego
Studia Teatralnego, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
- Danuta Legierska – polonistka, miłośniczka poezji, teatru, malarstwa i górskich wspinaczek
- Aneta Legierska – wicedyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej, kierownik działu Promocji i Informacji
Turystycznej .
Repertuar prezentowany przez uczestników konkursu
był zróżnicowany. Odnaleźć w nim można było utwory pełne humoru, a nawet groteski, to znów dzieła refleksyjne czy
wręcz filozoficzne. Uczniowie wykazywali się w większości
wysokim poziomem swych umiejętności recytatorskich,
co jurorzy podkreślali podczas podsumowania imprezy.
Werdyktem komisji I miejsce w młodszej grupie wiekowej
zajęła Julia Rucka (podopieczna Cecylii Suszki) z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. Następne miejsca
również przypadły uczennicom ZSP w Istebnej przygotowanym przez Halinę Skrzydłowską, a mianowicie: II miejsce Marcie Mojeścik, a III miejsce – Aleksandrze Legierskiej.
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia dla: Wiktorii Białożyt (opiekun – Ewa Gazurek) ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Koniakowie – Rastoce, dla Kamili Czyż (podopieczna
Aleksandry Talik) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie oraz dla Adeli Patyk (uczennica Moniki Michałek) ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.
W starszej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła gimnazjalistka Julia Czulak (przygotowywana przez Cecylię
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Suszkę), natomiast II miejsce przypadło Aleksandrze Juroszek (uczennicy Celiny Kohut) ze Szkoły Podstawowej nr1
w Jaworzynce. Trzeciego miejsca nie przyznano, za to wyróżniono aż trzy uczennice: dwie gimnazjalistki, podopieczne
Moniki Michałek: Natalię Czulak i Janinę Juroszek oraz
Katarzynę Juroszek (uczennicę Izabeli Bojko) ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.
Oprócz dyplomów wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej oraz GOK, a także
słodki upominek ufundowany przez pana Bogdana Ligockiego. W tym miejscu zatem chciałabym złożyć gorące podziękowania dla Rady Rodziców istebniańskiej szkoły za
sfinansowanie naszej imprezy. Dziękuję zwłaszcza szefowej
RR - pani Barbarze Michałek za okazane nam serce i zrozumienie, jak również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Elżbiety Legierskiej – Niewiadomskiej, która także
wsparła nas finansowo. Szczególne słowa podziękowań
kieruję też do moich koleżanek i kolegów, których pomoc
i zaangażowanie w przygotowanie konkursu jest naprawdę
bezcenna. Dziękuję zatem: pani Halinie Skrzydłowskiej –
współorganizatorce imprezy; plastyczce - pani Danucie Konarzewskiej i uczennicy Barbarze Sikorze - autorkom iście
wiosennej scenografii oraz informatykowi - Andrzejowi
Suszce. Za oprawę muzyczną naszego konkursu wdzięczna
jestem pani Beacie Kawulok. Wyrazy wdzięczności kieruję
również do pana Józefa Zogaty, który wraz ze swoim zespołem uraczył nas pysznym obiadem w szkolnej stołówce,
a także do rodziców klas trzecich z oddziałów gimnazjalnych,
którzy upiekli smaczne ciasta. Nie mogę też zapomnieć
o ofiarności uczniów klasy III a, którzy profesjonalnie obsługiwali imprezę oraz o trudzie konferansjerów: Julii Kukuczki i Kamila Czyża.

Na koniec pragnę też podziękować gimnazjalistom, którzy w przerwie obrad jurorów zaprezentowali zgromadzonej
w czytelni publiczności krótki program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani Cecylii Suszki, Beaty Kawulok
i Iwony Bogdał. Żartobliwe przedstawienie zatytułowane
Wehikuł miłości, czyli jak zakochać się od pierwszego wejrzenia
było brawurowo zagrane przez: Julię Czulak, Bartka Suszkę, Aleksandrę Legierską, Szymona Ruckiego, Kingę Golik i Michała Burego. Spektakl uatrakcyjniły piosenki Marka
Grechuty śpiewane przez Martynę Kawulok oraz taniec Julii Kohut pełen baletowych akrobacji.
Mamy nadzieję, że nasz konkurs dostarczył wszystkim
uczestnikom oraz gościom wielu artystycznych wrażeń i niezapomnianych przeżyć. Zapraszamy do Istebnej za rok!

Liczba Pi w Szkole Podstawowej
nr 2 w Koniakowie
Po raz pierwszy obchodziliśmy Tydzień Liczby Pi. Na
szkolnym korytarzu została przygotowana gazetka informacyjna o liczbie Pi oraz wiele ciekawostek z nią związanych. Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału
w zabawach konkursowych. Organizatorzy przygotowali kartę
z liczbą Pi dla uczniów oddziału „0” i klas 1-3 a ich zadaniem
było ozdobić ją dowolną techniką artystyczną. Przez zabawę już najmłodsze dzieci poznawały kształt liczby Pi. Tytuł
MISTRZA ZDOBIENIA LICZBY PI otrzymali Lena Skurzok
(Odział „0”), Oliwia Filary (kl. 1), Tomasz Legierski (kl. 2),
Antoni Białożyt (kl. 3).

Dla starszych klas (4-8) zaproponowaliśmy konkurs polegający na utworzeniu rebusu, którego rozwiązanie miało
zawierać sylabę „pi”. Młodzież wykazała się nie tylko pomysłowością w odszukaniu hasła zawierającego sylabę „pi” ale
także ciekawymi projektami artystycznymi. Tytuł MISTRZA
TWORZENIA REBUSU otrzymała Wiktoria Białożyt (kl. 5).
W środę 13 marca uczniowie klasy ósmej (Danuta Kliś
i Kacper Czepczor) przygotowali kącik warsztatowy, w którym
znalazły się liczne przedmioty okrągłe (np. puszka, kapelusz,
talerz, bransoletka, inne) oraz odpowiednie przyrządy pomiarowe (linijka, sznurek, suwmiarka, metr krawiecki i kalkulator).
Kącik miał na celu zachęcić młodzież do poszukania liczby Pi,
czyli zmierzenia obwodu i średnicy danego przedmiotu oraz
podzielenia obu wartości na kalkulatorze. W zabawie wzięło
udział wielu uczniów z całej szkoły a nawet nauczyciele. Eksperyment pokazał, iż nieprecyzyjne wyznaczenie obwodu
czy średnicy nie pokaże nam rozwinięcia liczby Pi. Tytuł MISTRZA DOKŁADNOŚCI otrzymali w kategorii klas 1-3 Antoni Białożyt (kl. 3), w kategorii klas 4-6 Aleksandra Kawulok
(kl. 6) oraz w kategorii klas 7-8 Marcin Legierski (kl. 8).

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy
Kwiecień 2019
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Kolejne wyzwanie zaadresowane do starszych klas to Poezja liczby Pi. Tym razem ochotnicy uczyli się na pamięć rozwinięcia liczby PI a w dniu Liczby Pi, czyli 14 marca, sprawdzaliśmy
ile zdołają napisać. Pierwszy rekord naszej szkoły to 50 liczb po
przecinku napisanych bezbłędnie przez uczennicę Marcelinę
Białożyt (kl. 6). Otrzymała tytuł MISTRZA PAMIĘCI.
Apel podsumowujący odbył się 18 marca. Rozdano dyplomy nagrody i upominki, a uczniowie klas ósmych częstowali wszystkich okrągłymi ciasteczkami.
Gratulujemy wszystkim uczniom za udział w zabawach.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tydzień z liczbą Pi.
Koordynator mgr inż. Gizela Kubica

Popołudnie z sowami
W jedną z marcowych śród, uczniowie z
klasy piątej i z klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce i Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie, udali się na
wycieczkę przedmiotową do Żywca. Miały
tam miejsce zajęcia przyrodnicze pt. „Noc
Sów”, organizowane przez Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
W ramach tego popołudniowego spotkania, uczniowie mieli możliwość poznać te
rzadkie ptaki i nauczyć się rozpoznawać je na podstawie wyglądu i odgłosów. Na koniec spotkania miała miejsce część
plastyczna, gdzie należało pokolorować poszczególne pió-

ra różnych sów, następnie zostały one przyklejone do dużej
planszy z wizerunkiem jednej z nich. Wizyta naszych uczniów
w Żywcu sprawiła, że te piękne, choć nocne ptaki, nie będą
już im takie obce i straszne.
Organizatorzy:
Damian Polok, Anna Pudalik, Celina Zawada

X Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej
W piątek, 15 marca 2109r. już po raz dziesiąty uczniowie
szkól podstawowych wzięli udział w Gminnym Konkursie
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W tym roku tematem
przewodnim była Nowa Zelandia.
Konkurs składał się z trzech konkurencji, w których wzięło udział dziesięć trzyosobowych drużyn złożonych z uczniów klas 5-7 z całej Trójwsi. W jury zasiadły panie Teresa
Przybyła, Natalia Mucha oraz Beata Kawulok.
Strona
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Najpierw uczestnicy napisali test, który sprawdził
poziom znajomości faktów dotyczących Nowej Zelandii.
Następnie w ruch poszły smartfony, gdyż kolejną konkurencją była interaktywna gra przygotowana przy pomocy aplikacji Kahoot. Ten sposób sprawdzenia wiedzy
zawsze cieszy się wielką popularnością wśród uczniów. Trzecim etapem konkursu była prezentacja multimedialna
na temat ciekawostek dotyczących Nowej Zelandii. Drużyny, w języku angielskim, opowiadały o tym, czego można
się spodziewać odwiedzając to odległe państwo na Pacyfiku.
Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom językowy, a za ich
przygotowanie chcemy podziękować nauczycielom: paniom Zuzannie Ptak, Annie Zeman, Ewie Buzek, Celinie
Zawadzie, Darii Burdek-Adamek, Ewelinie Jochacy oraz
panu Grzegorzowi Czajkowskiemu.
Niekwestionowanymi zwycięzcami dziesiątej edycji
Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych została drużyna z SP1 w Koniakowie w składzie Julia Sikora,
Martyna Czepczor i Konrad Porębski. Na drugim miejscu
rywalizację zakończyła drużyna z SP2w Koniakowie Rastoce, którą tworzyli Patrycja Krężelok, Michał Polok i Grzegorz Kawulok, zaś trzecie miejsce podium zajęli również
uczniowie z SP1 w Koniakowie Klaudia Waszut, Jakub
Marekwica i Maksymilian Legierski.
W przerwie pomiędzy konkurencjami uczestnicy mogli
poczęstować się pysznymi ciastami, za które dziękujemy
paniom Dorocie Kobielusz, Annie Torbiak, Agnieszce Michałek, Katarzynie Kukuczce oraz Elżbiecie Fiedor, zaś nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej.
Jako przewodnicząca zespołu przedmiotowego serdeczne
podziękowania kieruję do wszystkich nauczycieli, bez pomocy,
których zorganizowanie konkursu nie byłoby możliwe. Mam
tu na myśli panie: Ewę Buzek, Agnieszkę Gretkowską, Natalię
Muchę, Teresę Przybyłę, Ewelinę Jochacy oraz pana Grzegorza
Czajkowskiego. Dziękuję też pani Beacie Kawulok, na pomoc,
której zawsze możemy liczyć.
Katarzyna Leżańska-Czulak

Gminny konkurs wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych
18.03.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
w Istebnej odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Konkurs skierowany był do uczniów klas
siódmych oraz ósmych ze wszystkich Szkół Podstawowych
Trójwsi. Najlepsi uczestnicy wyłonieni zostali poprzez test
wiedzy o Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinie na
etapie szkolnym oraz gminnym.
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Najlepsze wyniki z klas 7 uzyskali:
1. Józef Kukuczka (SP1 Jaworzynka)
2. Wiktoria Suszka (ZSP1 Istebna)
3. Julia Rozborska (SP2 Jaworzynka)
Wyróżnienie: Marta Staniek (ZSP1 Istebna)
Najlepsze wyniki z klas 8 uzyskali:
1. Agnieszka Kulik (ZSP1 Istebna)
2. Samuel Rabin (SP2 Koniaków)
3. Piotr Juroszek (SP2 Jaworzynka)
Wyróżnienie: Ewa Kulik (ZSP1 Istebna), Julia Słowioczek
(SP2 Jaworzynka), Paweł Fiedor (SP2 Koniaków)
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Każdy
laureat otrzymał nagrody.
Nad całością czuwały organizatorki konkursu: mgr Blanka Fojcik oraz mgr Aneta Staniek.
Wyniki Etapu Szkolnego
KLASA 7
1. KORNELIA ŁACEK -14 p.
2. KACPER ZOGATA -13 p.
3. JÓZEK KUKUCZKA – 12 p.
4. MATEUSZ GAJOWNIK -11 p.
5. ZUZANNA DRAGON -9 p.
6. SABINA SZALBÓT -8 p.
KLASA 8
1. WOJCIECH SUSZKA – 18 p.
2. ARTUR PATYK -17 p.
3. DAWID JAŁOWICZOR 14 p.
4. SZYMON BURY – 12 p.
5. WOJCIECH TOMCZYK -12 p.
6. TADEUSZ GALEJ – 12 p.
7. PRZEMEK LEGIERSKI – 12p.
8. PAWEŁ RUCKI – 12p.
Opracowała
mgr Blanka Fojcik

Szkolny Konkurs Recytatorski

ską. Ponadto wyróżnienie otrzymała Zofia Kędzior (kl. 5c,
podopieczna p. H. Skrzydłowskiej) oraz Nikola Łacek (kl.
4c, uczennica p. M. Michałek). W starszej grupie wiekowej,
w której rywalizowały jedynie gimnazjalistki, pierwsze miejsce zdobyła Julia Czulak (kl. 3a, uczennica p. C. Suszki),
natomiast kolejne miejsca przypadły podopiecznym p. M.
Michałek, a zatem: drugie – Natalii Czulak (kl. 3b), trzecie – Janinie Juroszek (kl.3b) oraz wyróżnienie – Martynie
Kawulok (kl. 3b).
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na II Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się już niedługo, bo 20 marca
w naszej szkole!
Cecylia Suszka

Sukcesy Anny Legierskiej uczennicy
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Istebnej
12.03.2019 r. w Chorzowie Batorym odbył się Konkurs
Recytacji w Mowie Śląskiej. Występowali tam uczniowie klas
gimnazjalnych i licealnych z całego regionu śląskiego, m.in.
z Chorzowa, Bytomia, Tarnowskich Gór, Świętochłowic, Imielina, Rudy Śląskiej, Rybnika i oczywiście z Istebnej.
Z naszej szkoły w tym konkursie wzięła udział uczennica 3
klasy gimnazjalnej - Anna Legierska. Wyrecytowała tekst prozatorski w gwarze pt. „Jako tacik chodzili do śkoły”. Zaprezentowała się fantastycznie, czego dowodem były gromkie brawa
publiczności oraz liczne pochwały jury. Spośród wszystkich
uczniów zostało wyłonionych 10 laureatów. Wszyscy laureaci,
w tym także Ania, wystąpili w XXVIII Chorzowskim Konkursie
Recytacji w Mowie Śląskiej, który odbył się 15.03.2019 r. w IV
LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Jest to jej wielki
sukces, ponieważ pokonała nie tylko innych gimnazjalistów,
ale także kolegów i koleżanki z klas licealnych. Zwyciężczyni
naszej szkoły, podopieczna p. Alicji Glebowicz-Gazurek stanęła na podium jako laureatka 3 miejsca.
W skład jury tego renomowanego konkursu weszli: przewodnicząca zespołu - prof. dr hab. Mirosława Siuciak - Insty-

27 lutego 2019r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych: klasy
IV – VI oraz VII – III gimnazjalne. Do konkursowych zmagań
przystąpiło 13 uczennic. Ich prezentacje w większości pełne
były ekspresji, to znów lirycznej zadumy czy dobrego humoru.
Jury (p. Monika Michałek, p. Halina Skrzydłowska, p.
Cecylia Suszka i p. Anna Torbiak) po wnikliwym przesłuchaniu zdecydowało się przyznać w młodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce Julii Ruckiej (kl.6b, podopieczna p. C. Suszki), drugi miejsce Marcie Mojeścik (kl.5a),
a trzecie Aleksandrze Legierskiej (kl. 5c) – obydwie
uczennice przygotowywane były przez p. H. SkrzydłowKwiecień 2019
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tut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
prof. dr hab. Helena Synowiec - Katedra Dydaktyki Języka i
Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr
hab. Danuta Krzyżyk - Katedra Dydaktyki Języka i Literatury
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr Halina Pisarkowa – emerytowana polonistka wchodząca w skład jury
od początku powstania konkursu w IV LO, prof. Dariusz Rott
- Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat
zajmujący się kulturą śląską. O wielkości sukcesu Ani świadczy to, iż oceny dokonały osoby, znające się na gwarze całego
regionu i interesujące się tą tematyką. Jury brało pod uwagę
takie czynniki jak: prezentację i recytację tekstu, prawdziwość
gwary oraz dobór tekstu. Nasza uczennica godnie zakończyła
uczestnictwo klas gimnazjalnych w tym konkursie, w którym
brali udział nasi uczniowie już od 15 lat. Mam nadzieję, że w
kolejnych latach będziemy mogli utrzymać tę tradycję z innymi uczniami, którzy zechcą się godnie zaprezentować, a tym
samym promować naszą szkołę.
Ani serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym.
Opracowała: Alicja Glebowicz - Gazurek

Uczniowie z Trójwsi laureatami
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
4 marca 2019 r. w Bielsku – Białej odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, do którego po wytężonych, ofiarnych i rzetelnych przygotowaniach zakwalifikowali się uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Istebnej – Ewa Kulik (klasa 8a) i Marcel Czerniecki (klasa 7b) oraz uczennica Aleksandra Juroszek (8b) ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. Test wymagał intensywnego wysiłku intelektualnego. Dlatego z tym większą radością
dowiedzieliśmy się, że nasi uczniowie na ostatnim etapie
uzyskali wysoki wynik powyżej 90% i tym samym zdobyli tytuł laureata w tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Geografii.
Organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach,
konkurs był trzyetapowy i rozpoczął się w listopadzie 2018r.
Opiekunem merytorycznym Aleksandry Juroszek była p.
Anna Dziewior, a uczniów: Ewy Kulik i Marcela Czernieckiego p. Ewa Kożdoń Waligóra.
Uczniom i opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych tak spektakularnych sukcesów w dalszych etapach nauki.

Wehikuł miłości, czyli istebniański
karnawał na wesoło
4 marca 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Istebnej odbył się pełen humoru spektakl pt. Wehikuł miłości, czyli jak zakochać się od pierwszego wejrzenia przygotowany przez młodzież gimnazjalną pod kierunkiem p.
Cecylii Suszki. O muzykę zadbała p. Beata Kawulok, za charakteryzację aktorów odpowiadała p. Iwona Bogdał, a scenografię opracowała Barbara Sikora z kl. 3d nadzorowana przez
p. Danutę Konarzewską.
Przedstawienie odegrane w aurze walentynkowo – karnawałowej oparte było na trzech komicznych scenkach
spotkań kochanków z różnych epok. Średniowieczna Izolda
(Julia Czulak) miała okazję poznać się ze współczesnym góralem z Zapasiek (Bartek Suszka), renesansowa Julia (AlekStrona

14

sandra Legierska) z góralskim muzykantem Romkiem (Szymon Rucki) oraz siedemnastowieczny Don Kichote (Michał
Bury) z energiczną góralką Haną – Dulcyneą (Kinga Golik).
Scenariusz do scenek napisały – podczas zajęć teatralnych
- Ola Legierska (kl.3b) i Magda Bojko (kl.3c). Opierał się on
na konfrontacji dobrze znanych z literatury bohaterów z wymyślonymi przez uczennice postaciami (góralami) rodem
z naszych stron, mówiącymi „po naszemu”. Dodatkową atrakcją przedstawienia były piosenki Marka Grechuty śpiewane
przez Martynę Kawulok (kl.3b) i towarzyszący im taniec Julii
Kohut (kl.6a) pełen baletowej ekwilibrystyki. Tak pomyślana
inscenizacja spodobała się zgromadzonej w hali publiczności, o czym świadczyły liczne salwy śmiechu i huczne brawa.
Cieszy nas fakt, że to ofiarnie przygotowywane przedstawienie (próby odbywały się również w czasie ferii zimowych!), brawurowo zagrane przez naszych młodych artystów jest dowodem olbrzymiego potencjału twórczego
odchodzącej już od nas młodzieży gimnazjalnej.
Cecylia Suszka

Dzień Świętego Patryka
patrona Irlandii w SP nr 1 w Jaworzynce

W poniedziałek, 18 marca w naszej szkole obchodziliśmy święto patrona Irlandii - św. Patryka.
W ten przyjemny sposób uczniowie zapoznali się z tradycją Zielonej Wyspy. Młodzież założyła zielone stroje, pojawiły się akcenty symboliczne, np. koniczynki. W nagrodę
uczniowie nie byli pytani i nie pisali kartkówek. Również
nauczyciele stanęli na wysokości zadania i ubrali się na
zielono. Nauczycielka j. angielskiego - mgr Anna Zeman

z pomocą wychowanków przygotowała tematyczną wystawkę, na której pojawiły się zdjęcia, irlandzkie przysłowia
oraz prace wykonane przez uczniów. Po korytarzu przelatywał czasem pluszowy Leprechaun – skrzat pojawiający się
w irlandzkich legendach i pozował z dziećmi do zdjęć.
Dzięki takim wydarzeniom dzieci z przyjemnością idą do
szkoły, która czasem również może kojarzyć się z zabawą!
I.Bojko

Świetlicowy konkurs Połazy 2019
Z troską o kontynuowanie tradycji naszego regionu, 25
stycznia 2019 roku, po raz kolejny w świetlicy szkolnej odbył
się konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Tym razem
dzieci również nie sprawiły zawodu.
Do konkursu zgłosiło się 26. połaźników. W świątecznej
atmosferze jury w składzie:
pani wicedyrektor Dorota Kukuczka, oraz kierownik „Małej Jetelinki” pani Monika Wałach-Kaczmarzyk, a także pani
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Małgorzata Małyjurek, której wielu z nas zawdzięcza znajomość tańców i pieśni regionalnych, wyłoniło zwycięzców.
Wyniki konkursu:
Klasy 0a i 0b:
I . Szkawran Paweł 0a
II. Legierska Natalia 0a
III. Bojko Maja 0b
WYRÓŻNIENIE:
Marekwica Rafał 0a
Klasy I – III:
I. Polok Julia 2a,
Łupieżowiec Zofia 2b
II. Galej Maria 2b
III. Rucka Zofia 1b
WYRÓŻNIENIE:
Bielesz Nadia 1b
Klasy III – V:
I. Marekwica Natalia 5b
II. Dragon Maria 3
III. Byrtus Gabriel 3
WYRÓŻNIENIE:
Michałek Krzysztof 3
Jury oceniało przede wszystkim wykonanie, oraz tekst
połazów. Jak zwróciła uwagę pani Monika, trzeba pamiętać,
że połazami można nazwać powinszowania zawierające życzenia dla gazdów, pewnego rodzaju pozytywny przekaz
w rodzaju: „coby się darzyło, mnożyło…” itp. Pod uwagę brano
również strój uczestnika, a także tzw.: wrażenie artystyczne.
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek i dyplomy, a zwycięzcom wręczono nagrody. Wierzymy, że
w przyszłym roku nasz konkurs będzie się również cieszył
popularnością.
Zapraszamy do galerii gdzie można obejrzeć zdjęcia
z konkursu.
Wychowawcy

Prasa
Zielona Pracownia_Projekt 2019 to skierowany do szkół
podstawowych i średnich województwa śląskiego konkurs
organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jego zadaniem jest stworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. Ocenie podlega pomysł
na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań i różnorodność pomocy dydaktycznych.
W naszej gminie do konkursu przystąpiła Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce, w której powstał projekt pracowni geograficzno- biologicznej pt. Z Beskidów w Świat na
ogólną kwotę 38 440,55 zł. Nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce edukacyjne, laboratoryjne, nowe meble, ciekawie
zaaranżowane wnętrze- taką pracownię sobie wymarzyliśmy.
Pomysł był tak dobry, że jury konkursu postanowiło przyznać środki na jego realizację, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i niezwykle dumni !
Serdecznie dziękuję wszystkim , którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do wygranej w pierwszym etapie konkursu , szczególnie pani Gabrieli Stańko, która wykonała wizualizację graficzną planowanego pomieszczenia.
Aby przystąpić do realizacji projektowanej pracowni, należy wziąć udział w drugim etapie konkursu „Zielonej PracowKwiecień 2019
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ni 2019”, który jest adresowany do organu prowadzącego
szkołę. Mam nadzieję, że także na tym etapie odpowiedzialni
za jego wykonanie będą mieli dużo satysfakcji z efektów, które mają przyczynić się do skutecznego procesu zdobywania
wiedzy o świecie przez dzieci i młodzież z Jaworzynki.
Anna Dziewior

Zawody narciarskie
W kończącym się sezonie zimowym nasza szkoła wystawiła drużyny na zawody w narciarstwie klasycznym, które
odbyły się na trasach Kubalonki.
Najpierw dziewczęta w składzie: Kamila Probosz, Maria
Skurzok, Teresa Brączek i rezerwowa Maria Szkawran wywalczyły tytuł mistrzowski na szczeblu powiatowym, a później
zdobyły wysokie 5 miejsce w finale wojewódzkim.

Natomiast chłopcy w składzie: Przemysław Legierski, Jakub Szkawran i Jan Probosz w swojej kategorii wiekowej po
zaciętej rywalizacji wskoczyli na podium, zdobywając brązowe medale w Mistrzostwach Wojewódzkich.
Serdeczne gratulacje dla uczniów – biegaczy i dla rodziców.

Dzień sportów zimowych SP-2
na „Zagroniu”
Zima w tym roku dopisała i chyba wszyscy (a na
pewno dorosła część mieszkańców gminy) z niecierpliwością wygląda już wiosny...
Tymczasem gdy pierwsze
ciepłe promienie zaczynały
nas ogrzewać, dostaliśmy
propozycję z kompleksu
Zagroń na zorganizowanie
u nich zimowej spartakiady.
Dzień 7 marca powitał
nas piękną słoneczną pogodą. Rodzice przytransportowali swoje pociechy na parking, a my wyładowaliśmy
trochę akcesoriów z myślą o
zorganizowaniu zawodów na śniegu ... gdyby ktoś miał się
nudzić.
Już po chwili okazało się jednak, że większość naszych
podopiecznych ustawiła się w grupce do jazdy na nartach.
Mieliśmy do dyspozycji aż czterech instruktorów, więc możliwe były wszelkie podziały. Jak się okazało w każdej klasie
znalazły się dzieciaki, które po raz pierwszy założyły narty
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na nogi. Nie jest tajemnicą fakt, że dzieci szybko się uczą
i to niekoniecznie pod okiem swojego rodzica. Często lepiej
i uważniej słuchają obcego instruktora. Przyjemnie więc
było patrzeć, jak z rozchwianych sylwetek, po dwóch godzinach szkółki, wyłaniali się początkujący narciarze. Bardziej
zaawansowana grupa już po kilku ćwiczeniach, śmigała
na stoku na nartach i deskach. Nie było mowy o przerwie!
Drugie śniadanie w postaci soczku i banana, łapali niemalże
w „locie” i jedli czekając na wyjazd.
W tym czasie uczniowie z klasy zerowej i kilka mniej odważnych „starszaków”, zjeżdżało na sankach i pontonach.
Nie było mowy o żadnych zawodach, pontony zdominowały
wszystko! Grupka była niewielka, toteż dzieci jeździły w zasadzie na okrągło i sprawiało im to ogromną frajdę. Panowie
z obsługi mieli pełne ręce roboty.
Tak oto, bardzo aktywnie doczekaliśmy południa. Gdy zajadaliśmy, przygotowane dla nas, pieczone kiełbaski, widać
było na twarzach zmęczenie, ale też radość i satysfakcję. Niestety, kusząca propozycja godzinnego pobytu na basenie
nie została przez nas w pełni wykorzystana. Wielu zabrakło
już sił i chęci... Zebrana jednak grupka starszych uczniów,
wydobyła jeszcze resztę energii ze swoich nieograniczonych
pokładów, kończąc relaksacyjną kąpielą pobyt na Zagroniu.
Dziękujemy za ufundowanie tego dnia, który dał wszystkim dzieciom możliwość spróbowania swoich sił w sportach
zimowych! Nie darmo mówi stare przysłowie „Czego Jaś się
nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”...bo mu się już później
nie będzie chciało...
W imieniu pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
w Istebnej - Danuty Szmigielskiej- Kawulok, nauczycieli, uczniów i rodziców chciałam bardzo gorąco podziękować za
organizację tego dnia i umożliwienie wykorzystania obiektu pani Annie Dziedzic dyrektorowi kompleksu „Zagroń”. Instruktorom szkółki narciarskiej „Zagroń” tj. panom: Adamowi
Kaczmarzykowi, Marcinowi Fujakowi, Adrianowi Kaczmarczykowi, Przemysławowi Zawadzie za to, że poświęcili swój
czas i umiejętności. Panu Józefowi Waszutowi, za możliwość
wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Pracownikom kuchni
za pyszne kiełbaski i obsłudze zjeżdżalni na pontonach i basenu za pomoc i życzliwość.
Barbara Dymarek

Dzień Samorządności w SP 2
w Jaworzynce
Tegoroczny początek wiosny w Szkole Podstawowej nr
2 w Jaworzynce przywitaliśmy Dniem Samorządności, zorganizowanym z inicjatywy pań: Anny Pudalik i Magdaleny
Krężelok. Rano zwołaliśmy krótki apel, podczas którego nastąpiło przekazanie ogromnego klucza przez p. Dyrektor na
ręce Samorządu Uczniowskiego. Było to symboliczne przeStrona
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kazanie uczniom władzy w szkole. Dobrze rozumiana władza polegała na mądrym rządzeniu szkołą przede wszystkim
poprzez przygotowanie się i wcielenie w role nauczycieli.
Uczniowie zgłosili się, by prowadzić zajęcia lekcyjne. Po
uprzedniej konsultacji z nauczycielami przygotowali sie do
lekcji, a następnie przeprowadzili je pod okiem tychże nauczycieli. Uczniowie klas starszych uczyli dzieci młodsze,
a w wyznaczonych godzinach przedstawiciele wszystkich
klas uczyli swoich rówieśników. Nauczyciele przysłuchiwali
się poczynaniom dzieci, na bieżąco ich wspierając.
Podczas obchodów Dnia Samorządności odbyły się
cztery konkursy klasowe: na najciekawszy plakat o pierwszym dniu wiosny, na klasową Marzannę, na najciekawszy
wiersz lub piosenkę o wiośnie, a także na ubranie się na
zielono. Warto bowiem wspomnieć, iż semestr drugi upływa na Zapasiekach pod hasłem kolorowego semestru i od
czasu do czasu organizujemy dzień koloru. Cała szkoła ubiera się wtedy w danym kolorze, dla podkreślenia jakiegoś
wydarzenia. Walentynki były dniem koloru czerwonego,
Dzień Kobiet uczciliśmy na różowo, a wiosnę przywitaliśmy
kolorem zielonym. Najlepiej wśród klas starszych spisała się
w większości konkurencji klasa V, a spośród młodszych uczniów – klasa I.

Dzień Samorządności odbył się w miłej atmosferze, nauczyciele nabrali więcej zaufania do samodzielności dzieci.
Niektórym zrodziły się nowe pomysły na scenariusze zajęć
kiedy zasiedli w ławkach jako obserwatorzy lekcji. Taka forma spędzenia dnia w szkole z pewnością pojawi się w kalendarzu szkolnych wydarzeń także w kolejnych latach.
MagdaLena Krężelok
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Dzień Kobiet w Istebnej i Gala Finałowa
Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska
Cieszyńskiego
Za nami kolejny Dzień Kobiet, połączony z Galą Finałową
Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego .
Wydarzenie organizowane już od 11 lat przez Gminny
Ośrodek Kultury z Istebnej jest dedykowane wszystkim
przedstawicielkom płci pięknej. W tym roku spotkaliśmy
się 9 marca na wysokości 710 m. n. p. m. w Hotelu Złoty Groń
w Istebnej. Na przybyłych jak zwykle czekało niemało atrakcji, porcja wzruszeń, nowinek modowych i świetnej muzyki.
Już od godziny 16.00 w Hotelu Złoty Groń prym wiodły
typowo kobiece tematy. Na miejscu można było odwiedzić
liczne stoiska z zegarkami STAMPS, biżuterią z kryształkami
Svarowskiego, t- shirtami i nowinkami od Anny Drabczyńskiej z Bielska – Białej, poznać sekrety zabiegów kosmetycznych Cellural Reneval, czy zapoznać się z ofertą Spa
i Wellness na Złotym Groniu. Chętne panie mogły poddać
się zabiegom na twarz, czy oddać się w ręce profesjonalnej
wizażystki.
O godz. 18.00, kiedy nad Złotym Groniem zapadł zmrok,
a sala hotelu po brzegi wypełniła się gośćmi, wszystkich serdecznie powitała prowadząca Aneta Legierska - Kierownik
Promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Głos zabrała także Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, która życzyła wszystkim Paniom wszelkiego dobra, satysfakcji w pracy i powodzenia w realizacji planów, sukcesów i szczęścia.

szmaragd i krokodyl”. Była to kolekcja sportowo - klasyczna,
a zarazem bardzo kobieca, gdzie królowały klasyczne kostiumy, błyszczące materiały i odważne kreacje śmiało eksponujące plecy. Trzecia kolekcja była hołdem autorki dla
Karla Lagerfelda, zmarłego w tym roku projektanta mody.
Nie brakło w niej więc jego „znaku rozpoznawczego” - białych koszul w różnych odsłonach zestawionych z klasyczną
czernią.
Po modowych wrażeniach nadszedł w końcu wyczekiwany moment ogłoszenia wyników Konkursu na Kobietę Oryginalną Śląska Cieszyńskiego 2018. W tym roku w finałowej
„Złotej Piątce” znalazły się: Józefa Greń ze Zbytkowa, Krystyna Morys-Grochal z Cisownicy, Edyta Herzyk z Kisielowa, Maria Motyka z Koniakowa i Wanda Przybylska z Wisły. Wszystkie panie niezwykle oryginalne, zaangażowane
w to, co robią, inspirujące. Jednak zwyciężczyni mogła być
tylko jedna, a werdykt był jednoznaczny. Oryginalną Kobietą
Śląska Cieszyńskiego 2018 została ... Maria Motyka z Koniakowa - kierowniczka Zespołu Regionalnego „Istebna” i „Mała
Istebna”. Wzruszona laureatka otrzymała piękną ceramiczną
statuetkę wykonaną przez Justynę Łodzińską oraz bon na
zabiegi spa&wellnes w Hotelu Złoty Groń i kosmetyki z
firmy AVON. A potem udzielała wywiadów i przyjmowała
gratulacje od tych, którzy wiernie jej kibicowali i oddali na
nią swoje głosy, których zdobyła aż 599! Wszystkie nominowane panie otrzymały upominki od firmy Mokate i Małgorzata oraz Głosu Ziemi Cieszyńskiej.
Prawdziwą „perełką” wieczoru był nastrojowy koncert
Zespołu Strange, a więc Artura Kupczyka, Edyty Mojeś-

Już od lat jednym z głównych punktów programu Dnia
Kobiet w Istebnej jest pokaz mody Anny Drabczyńskiej
z Bielska, który na chwilę zabiera nas do świata mody awangardowej, odważnej i kobiecej. Projektantka od lat
swoje kolekcje prezentuje w kraju i na świecie, brała udział
m. in. w World Fashion Week Expo 2016 w Paryżu. Wyróżnia
ją rozpoznawalny styl łączący elegancję, wygodę i nonszalancję. Podczas pierwszego wejścia projektantka zaprosiła
nas w podróż do słonecznej Italii. Dominowały zwiewne
materiały, ażurowe faktury, kolory morza i piasku. W drugim
wyjściu zobaczyliśmy kolekcję o filmowym tytule „Miłość,
Kwiecień 2019
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cik i Wojciecha Zubrzyckiego. Sami artyści określają swoją
muzykę jako „autorski mix bluesa, rocka, soulu a nawet jazzu
połączony z radością grania i wyrażania siebie przez muzykę”. Ta mieszanka urzekła absolutnie wszystkich. W repertuarze słychać było autorskie kompozycje i teksty oraz covery
ballad Adele, Whitney Houston czy Seweryna Krajewskiego
w nastrojowych aranżacjach.
W Dniu Kobiet w Istebnej wzięli udział między innymi:
Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady
Gminy Istebna Stanisław Legierski, Radni Gminy Istebna,
Dyrektor Ośrodka Kultury w Istebnej Elżbieta Legierska Niewiadomska, Redaktor Naczelna Głosu Ziemi Cieszyńskiej
Natalia Tokarska, przedstawiciele mediów i prasy z całego
Śląska Cieszyńskiego.
Wszystkie panie uczestniczące w gali otrzymały zestawy
produktów od firmy MOKATE, tulipany sponsorowane przez
Kwiaciarnię „Małgorzata” z Wisły i powitalną lampkę wina
z Vinoteki Jadran z Bielska-Białej. Te, które miały więcej
szczęścia otrzymały też specjalnie przygotowane upominki.
Ogromne zainteresowanie, którym co roku cieszy się
marcowa gala w Istebnej pokazuje, że takie wydarzenia
są bardzo potrzebne. Życie kobiet ciągle przyspiesza, stawia przed nimi coraz więcej wyzwań –nieraz dają z siebie
wszystko jako matki, żony, pracownice, realizują pasje, angażują się społecznie. Dlatego właśnie tak kluczowe są chwile
zatrzymania, kiedy robią coś dla siebie spotykając się w gronie przyjaciółek i znajomych. Takim właśnie momentem odpoczynku i „ładowania akumulatorów” był Dzień Kobiet na
Złotym Groniu. Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za
obecność i uczestnictwo w tym wyjątkowym święcie.

Gratulujemy! Wszystkie Panie jesteście wygranymi.
Dzień Kobiet w mediach:
- portal ox. pl - video i fotogaleria
- Radio Istebna
- okiem Fotoreportera
- Głos Ziemi Cieszyńskiej
- Michał Kuźma
- beskidzka24.pl

Wystawa Koronki koniakowskiej w Tibilisi
Początkiem marca 5-7 w stolicy Gruzji w Tibilisi odbył się Festiwal Kultury Polskiej. To pierwsze tego typu wydarzenie, którego pomysłodawcą jest dr Regina Wojton. Polka mieszkająca w
Tibilisi wykładająca na tamtejszej uczelni Ilia State Uniwersity.
Polska, Polacy cieszą się ogromną sympatią i poważaniem ze
strony Gruzinów, a studenci z chęcią podejmują studia filologii
polskiej, by nauczyć się naszego języka. My przeważnie aspirujemy do Zachodu i zaskoczeniem było dla mnie stwierdzenie Gruzina Goki, który pracuje w Polskim Instytucie w Tibilisi: „w Polsce
i w języku polskim przyszłość, dlatego warto się go uczyć”. Bardzo miłe, nieprawdaż?

Oprac. Barbara Juroszek

Serdeczne podziękowania za pomoc składamy na ręce
pani Justyny Łacek, manager Hotel & Restauracja Złot Groń.
Protokół:
7 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie JURY w siedzibie portalu ox.pl , gdzie zatwierdzono i podliczono głosy
II etapu konkursu.
W sumie oddano 1651 głosów, z czego:
- portal kobieta.ox.pl - 678 głosów,
- portal beskidzka24.pl – 512 głosów,
- wersja papierowa – 461 głosów.
Jury w osobach: Natalia Tokarska – Głos Ziemi Cieszyńskiej,
Wojciech Tatka z portalu ox.pl oraz Aneta Legierska z GOK
Istebna wyłoniło wspólnie laureatkę konkursu za 2018 rok.
Wygraną została pani: Maria Motyka z Koniakowa, a otrzymała łącznie 599 głosów, z czego 203 w wersji papierowej
i 396 głosów elektronicznych (ox.pl: 331 i beskidzka24.pl: 65).
Pozostałe Kandydatki otrzymały następującą ilość głosów:
- Józefa Greń – 228 głosów,
- Krystyna Morys-Grochal – 189 głosów,
- Edyta Herzyk – 194 głosy,
- Wanda Przybylska – 441 głosów.
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Hasło festiwalu brzmiało„W górach jest wszystko co kocham”.
Organizator, czyli Ambasada Polska i Polski Instytut w Tibilisi oraz
opiekunka festiwalu pani Regina postanowili pokazać poprzez
pryzmat ciekawych ludzi, jak góry kształtują życie, kulturę, czy
rozwój osobisty. Zaproszono różne interesujące postaci pośród,
których ja i Urszula Gruszka miałyśmy zaszczyt się znaleźć.
Pierwszego dnia odbyła się projekcja filmu „Jurek” oraz spotkanie z reżyserem Pawłem Wysoczańskim, bardzo dobrze rokującym polskim dokumentaliście, laureatem nagród. Niezwykle
skromny, natomiast jego pasja i miłość do ludzi, którzy podejmują trudne wyzwania, a on je zapisuje w filmie sprawiło, że pomimo dobrze mi znanej historii Jurka Kukuczki odkryłam go na
nowo. Świetny film, polecam gorąco. Kolejnym ważnym punktem w programie tego dnia było spotkanie z naszym wielkim
polskim himalaistą Krzysztofem Wielickim. Tej postaci wielce nie
trzeba opisywać, gdyż jego nazwisko mówi za siebie. Słuchając
jego opowieści i fascynacji górami ma się wrażenie, że człowiek
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wspina się razem z nim. Oprócz talentu wspinaczkowego, ma
wielki dar mowy. Wspaniale było słuchać historii człowieka, który
swe życie praktycznie zawierzył górom. Mój komentarz do jego
wykładu to: „Krzysztofie podziwiam i kompletnie nie rozumiem”.
Trzeba być totalnym świrem, by tak ryzykować dla realizacji swej
pasji. Góry jednak uczą pokory i taki jest pan Krzysztof. Wielki
człowiek i myślę, że nie tylko ja, ale przede wszystkim gruzińscy
studenci byli pod wrażeniem.
Drugi dzień był nasz. Koniakowa. Przez cały dzień uczestnicy
festiwalu mogli oglądać Wystawę Koronki Koniakowskiej. Podziwiali piękne kreacje autorstwa Zuzanny Ptak, serwety Lucyny Bytow, Marty Haratyk, , Marii Rabin , Danuty Bielesz, Ireny Skurzok,
Danuty Bielesz, Marioli Wojtas, nie zabrakło biżuterii, rękawiczek,
kołnierzy. Goście byli pełni podziwu kunsztownej pracy naszych
heklowaczek. Uzupełnieniem całości był mój wykład na temat
historii koronki koniakowskiej oraz pokaz heklowania Urszuli
Gruszki, kierownik Zespołu Regionalnego „Koniaków”. Urszula
przeplatała wykład swoimi przyśpiewkami, a film o zespole, który został włączony jako wprowadzenie wspaniale zobrazował
naszą kulturę i pokazał piękno naszych gór. Na zakończenie festiwalu zagrano koncert muzyki góralskiej na jazzowo Zespołu
Interplay Jazz Duo.
Niezmiernie się cieszę, że mogłam w kolejnym kraju chwalić się pięknem naszej koronkowej roboty, reprezentować naszą
Gminę Istebna i dziękuję za zaproszenie Polskiej Ambasadzie
i Polskiemu Instytutowi w Tibilisi.
Lucyna Ligocka - Kohut

łów. Niezrównana gawędziarka, pani Anna Bury „od Wojoczka” opowiedziała historię „cudownego” krzyża w istebniańskim kościele. Następnie zgromadzeni udali się do potoczka
w placu „u Michałka”, by tam odtworzyć zwyczaj obmywania
się w chłodnej wodzie, który praktykowano w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.

We wtorkowy poranek przy Muzeum na Grapie w Jaworzynce zebrała się grupka przepięknie zrychtowanych „Morzan” w kabotkach i kyrpcach, ciemnych hackach, ze szmacianymi lalkami - „mandorami” i koszyczkami „na wajca”.
Przygotowały one dwa archaiczne teksty, które śpiewano

TV Trwam na tropach zwyczajów
wielkopostnych Trójwsi
W dniach po 25 - 26 kwietnia po Trójwsi krążyli redaktorzy telewizji Trwam, których przywiodło tu poszukiwanie
tradycyjnych wielkopostnych zwyczajów występujących
w naszym regionie.
Autorką koncepcji programu była pani Małgorzata Kiereś Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, której komentarz etnograficzny usłyszymy na antenie. Jej pomysłem było
między innymi zgromadzenie parafian z Istebnej, którzy w
kaplicy z pięknymi polichromiami Ludwika Konarzewskiego
w tle odśpiewali pieśni wielkopostne z wiekowych kancynoKwiecień 2019
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niegdyś chodząc „po Morzannie”. Ten piękny zwyczaj związany z okresem wielkopostnym został już dziś niemal zapomniany. Tym większe podziękowania należą się paniom:
Monice Wałach - Kaczmarzyk i Katarzynie Ruckiej - Ryś za
przygotowanie dziewczynek. Mimo mroźnej pogody „Morzanki” wykazały duży hart ducha kilkakrotnie wykonując
długie pieśni, a wszystko to zarejestrowała kamera ekipy telewizyjnej.
Efekt finalny nagrań można będzie obejrzeć w Niedzielę
Palmową tj. 14 kwietnia 2019 roku na antenie TV Trwam.

Postne kolędowanie
Dla każdej społeczności w czasie postu ważne było przestrzeganie ciszy, zakazu muzyki, tańczenia i śpiewu. W góralskich domach pierwszym znakiem postu była obowiązkowo
zmiana kolorystyki noszonego ubrania. Matka rychtowali
ćmawe szatki i fortuszki, w chałupie robiło się cichutko.
Nawet, „dziywczynta nie śmiały mieć czierwiónych splatek
we włosach”. Wplatały do warkoczy fioletowy kolor wstążki. Dziś kolor noszonych ubrań nie ma żadnego znaczenia,
dziewczęta nie zaplatają warkocza, nikt z mieszkańców nawet na ten kulturowy fakt nie zwraca uwagi. W codziennym
życiu górala z początkiem stulecia w poście zmieniał się jadłospis, na ubogi w tłuszcze czy mięso. Obowiązywał całkowity zakaz spożywania potraw mięsnych w środy, w piątki,
i w Wielki Piątek. Warzili wodziónkym, gałuszki bez omasty,
sztuchanki, placki na blaszi, poleśniki, kubusie. Obowiązkowo uczestniczono w nabożeństwie Gorzkie Żale oraz w Drodze Krzyżowej. Nabożeństwa wprowadzały każdego członka
tych społeczności w czas wewnętrznej zadumy i chwili refleksji nad przemijaniem i wartością życia na ziemi. Jedną
z form pobożności religijnej okresu postu są rekolekcje wielkopostne. Ich celem jest dążenie do odnowy życia moralno-religijnego parafian.
W istebniańskiej tradycji ludowej w okresie postu odnotowujemy dwa archaiczne zwyczaje. Pierwszy z nich skupia
się wokół obrzędowej formy witania wiosny przez Grzegorzy, którzy zjawiali się w istebniańskich domach 12 marca.
Do tej treści tego zwyczaju nawiązuje noszona przez dwóch
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chłopców brzózka, na której wieszano wstążki w czterech
kolorach oraz niewielki dzwonek, którym dzwoniono podczas wygłaszania oracji. Grzegorze byli to dwaj chłopcy
ubrani w białe płócienne koszule, na których na ukos -przez
plecy -mieli przepasane papierowe szarfy. Ozdobione były
różnymi srebrnymi zygzakami. Na głowach mieli założone
papierowe czapki wzorowane na kształt czapki biskupa,
z naklejonymi ozdobami. Jeden z nich nosił w ręku koszyk na
dary, a drugi brzózkę ozdobioną wstążkami z bibułki w kolorze
białym, zielonym, czerwonym, żółtym. Na małej brzózce zawieszony był dzwonek. Chłopcy wchodząc do domu śpiewali:
A swe dziatki miłujcie,
A wiedżcie ich ku dobremu.
Ponajpierw Boha znaci,
Stworziteli sweho
W wierze wyuczowati
Spaseni prespeje,
Proto wy rodziczowie
Znajtie użitek.
Dajtie swe syny do szkoły.
Pokuczi młodzieniec
Papierzycha nie znaje,
Na papier nam dajtie
Pro jeden grosz, albo pro dwa
Iszcze nie schudniecie.
Bedymy za Was prosici
Stworziteli swego,
Coby Was raczył przywieść
Do Królestwa swego.
Treść pieśni wyraźnie nawiązuje do najstarszego święta żaków szkolnych, które sięga genezą święta krakowskich
gregołów. Święto to ma wiele znaczeń. Swój początek bierze w XV wiecznej Alzacji. Wzięło się ono stąd, że św. Grzegorz, mnich benedyktyński i późniejszy papież, zasłynął jako
patron dziatwy szkolnej, a zatem i nauczycieli, toteż na ten
dzień przypadało wzmiankowane święto szkolne, znane
w Polsce już w wieku XVI. Tradycja sięga do czasów średniowiecznych, kiedy to św. Grzegorz skupował dzieci na targ przywożone i oddawał je do szkoły. Toteż w dawnej tradycji w dniu
tym zapisywano do szkoły i było to największe święto żaków
szkolnych. Dzień ten od patrona św. Grzegorza gregoriankami nazwano. W dniu tym dawni żaczkowie wygłaszali różne
oracje, wiersze przedstawienia oraz przebierali się za rycerzy,
biskupów Żydów, Cyganów czytamy w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunt Glogera. Uczniowie organizowali w szkołach
różnego rodzaju zabawy, przedstawienia. Dziś o pierwotnym
znaczeniu tego żakowskiego święta zupełnie zapomniano.
Natomiast drugi zwyczaj miał miejsce w pierwsze trzy
dni Wielkiego Tygodnia, kiedy to po wsi chodziły „Morzanny, mówiono też kludzóm szie Pomorzanny. Zwyczaj
ten odnotowuje Lucjan Malinowski w XIX wieku, pisząc
W Istebnej w Gródku, w Nawisu, w Milikowie chodzą z marzanką, przy czym śpiewają pieśń morawską, zaczynającą
się od słów: Podekujme Kriste Panu. Ta lakoniczna i krótka
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informacja jest pierwszym ważnym zapisem
zwyczaju chodzenia „po
Morzannie” na terenie
góralskich wsi. Badacz
zapisał również pieśń,
którą Morzanny śpiewają, a znajdujemy ją
w kancjonale ks. Antoniego Janusza na
stronie 565 w rozdziale
Pieśni postne. Składa się
z ona z 7 zwrotek. Z kolei
uczeń klasy IV z Jaworzynki na podstawie relacji swojej babci napisał
taka oto jego zdaniem
Morzanny z Istebnej z roku 1939, fot. L. genezę tego zwyczaju:
Malicki
„Bardzo dawno temu
była wielka bieda, jak był post to wszyscy ludzie pościli, nie
jedni mięsa ani tłuszczu, a gdy jakaś matka miała dziecko to
chodziła po domach i prosiła o jedzenie, gdy przyszły dobre
czasy to na pamiątkę chodziły dziewczyny z pięknie wystrojoną lalką i śpiewały piosenkę Podziękujmy Chrystu Panu. Za
to otrzymywały jakiś grosz lub jajka, kupowały przybory
szkolne.
W Istebnej mówiono że w okresie wiosny po kolędzie
chodzą, w kyrpieczkach postne kolędniczki – Morzanny.
Były to dwie dziewczynki, ubrane w góralski kabotek, fortuch, fartuszek, a na plecach każda z nich miała zarzuconą czarną hackę. Jedna z nich trzymała w ręku koszyczek,
a druga szmacianą lalkę. Lalka zawinięta była jak małe dziecko
w cyszkę i powijok i obowiązkowo obwiązane była czerwoną
wstążką. która na końcu zawiązana była na kokardę. Lalka
miała na szyji zawieszone różne medaliki. Dziewczynki – Morzany - pochodziły z miejscowej ówczesnej biedoty i zbiyrały
se grosz na obleczyni, a jajka kiere dostowały były na wielkanocne świynta.
Morzany wchodziły do domu i mówiły pozdrowienie:
„Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus” - na co gospodyni odpowiadała: „Na wieki wieków Amen”. Dziewczynki rozpoczynały śpiewać pieśń:
Podziękujmy Chrystu Panu
a oddajmy cześć i chwałę Jemu
Boć on przez swe umęczenie
raczył nam dać grzechów odpuszczenie
Z nieba stąpił uniżył się
A z Maryji Panny narodził się
Trzy a trzydzieści lat pracował
Niż na krzyżu świętym umierać miał
Łamała Matka swe ręce
Gdy widziała Syna w wielkiej męce
Syna swego jedynego
A na drzewie krzyża rozpiętego
Kwiecień 2019
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Słyszała go płaczącego
Widziała go ukrwawionego
Nie mogła go słowem pocieszyć
Ani w jego świętej krwi zastawić
Ta krew święta po nim ciekła
Z głowy z boku z czystego żywota
Ta krew nas tez wykupiła
z mąk prze wielkich gorącego piekła
Głosem wielkim Chrystus wołał
Kiedy na krzyżu świętym umierał
Aby człowiek wżdy uważał
Jako go Bóg bardzo umiłował
Jezu przez Twe umęczenie
Raczże nam dać grzechów odpuszczenie
By nas nie żrał wieczny płomień
Zachowaj nas Jezu Chryste. Amen
Z kolei Zuzanna Gembołyś, miejscowa folklorystka, tak
opisuje ten zwyczaj:
„Mama uszyła mi lalkę z gałkanów. Tata uplótł koszyczek.
Chodziły zazwyczaj dwie dziewczynki. Ponieważ to było
w poście, to śpiewały postną pieśń: Podziękujmy Chrystu
Panu. Po odśpiewaniu pokazywano lalkę. Lalkę często kupowano w sklepie, a niekiedy lalce kupowano tylko głowę,
a resztę wykonywano, w domu ze szmat, ubierano lalkę
w kolorowe szmatki i wieszano na niej wstążki. Był to mile
widziany zwyczaj u mężatek, które nie mogły mieć dzieci, bo
tą lalkę, dały Morzanny na chwileczkę potrzymać tej góralce,
która nie miała dzieci. Wierzono, że tym sposobem doczekają się dziecka. Morzanny nie chodziły podczas wojny, bo
był zakaz wydany przez Niemców. Morzanny chodziły jeszcze po wojnie, ale to tako żebranina, i przestały, dziśka uż
żodnyn nie pamiynce, ludzie se myślom, żie chodzóm żebrać
i tymu żodyn nie chce dziecka po dziedzinie posłać. Kiejsi
chodzowały bo była biyda ale dziśka usz ludzie bogaci i nie
pasuje”.
Małgorzata Kiereś

Rozmowy o pasterstwie i promocja
albumu „Bacowie i Wałasi”
Z wiosną przyroda budzi się do życia, a pasterze zaczynają myśleć o wypędzeniu owieczek na hale. W duchu
tych przygotowań do kolejnego sezonu wypasu 29 marca
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej miało miejsce spotkanie z sałasznikami, połączone z promocją albumu „Bacowie i Wałasi” oraz ekspozycją wystawy pasterskiej. Wydarzenie było okazją do poruszenia istotnych tematów związanych z pasterstwem. „Czym jest sałasz?”, „jakie są cechy
bacy?”, „czy potrzebne są nam jeszcze sałasze?” - na te i inne
pytania odpowiedzi szukano na tym spotkaniu.
Gości powitała Elżbieta Legierska - Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Następnie
przekazała głos inicjatorowi spotkania, sołtysowi Istebnej
i „ambasadorowi pasterstwa” Józefowi Michałkowi. Na wstęStrona
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Bez wątpienia pasterstwo jest wielką wartością naszej
ziemi, podwaliną naszej kultury, gwary, tradycji, przynosi korzyści dla przyrody i wzbogaca walory turystyczne. Jak więc
w dzisiejszych czasach każdy z nas może przyczynić się do
„obrony sałaszów?” Może zamiast machinalnie wrzucać do
koszyka te same produkty, warto raz na jakiś czas wybrać się
na sałasz, do bacówki, kupić bryndzę, bundz czy uwielbiane
przez dzieci korbaczyki. Niekoniecznie z przyczyn ideologicznych - po prostu dla walorów smakowych i zdrowotnych.
A kiedy szałaśnictwo będzie się opłacać, tradycje pasterskie
obronią się same… nawet i w XXI wieku.
BJ
pie poprosił on o uczczenie minutą ciszy zmarłego rok temu
Henryka Kukuczkę ze Stecówki. Przypomniał on zebranym,
że mija 15 lat od „powrotu pasterstwa w Istebnej i Koniakowie”. Wiele się w tym czasie zmieniło. W Koniakowie powstało Centrum Pasterskie, które można nazwać „wizytówką” naszej gminy. „W 2003 roku choćbyśmy jak chodzili po Trójwsi, to
nigdzie bundzu czy oscypka byśmy nie kupili. Dziś to, że można
kupić u nas sery pasterskie uznaje się już za normalne. Terenów
do wypasu jest spokojnie jeszcze na dwa sałasze. Jednak podstawowe pytanie brzmi oczywiście : czy to się opłaca.” Józef
Michałek wymienił również główne cechy współczesnego
bacy: umiejętność współpracy międzyludzkiej, przedsiębiorczość oraz uczestnictwo w kulturze.
Spotkanie było okazją by poinformować o założeniu nowego sałaszu w Istebnej, o którego istnieniu jak się okazuje
nie wszyscy wiedzą. Obecny na spotkaniu był jego właściciel
pan Franciszek Kawulok, który wraz z synem podjął się przejęcia „pałeczki” po Henryku Kukuczce, a także pan Marian Bocek z Pietraszonki, który również zajmuje się wypasem owiec.
Na koniec wszyscy uczestnicy usiedli w kręgu i debatowali
na tym, czy sałasze są jeszcze potrzebne, jak można promować wyroby pasterskie nie tylko wśród turystów ale i mieszkańców Trójwsi. Pani Małgorzata Kiereś Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle powiedziała, że „Pasterstwo ukształtowało
nasz język, naszą kulturę, nasze pojmowanie świata. (..) Sałasz
na nowo musi funkcjonować jako wartość w świadomości ludzi
tej ziemi” - podkreśliła badaczka postulując, by dzieci w szkołach podstawowych miały w programie obowiązkową wycieczkę na sałasz. Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją i wymianą pomysłów na promowanie pasterstwa, przede
wszystkim lokalnie. Na koniec każdy mógł otrzymać obszerny
album „Bacowie i Wałasi” oraz obejrzeć wystawę poświęconą
tradycjom pasterskim w różnych częściach Karpat.
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Spotkanie z profesorem
Karolem Kadłubcem
Na przednówku wiosny, 20 marca 2019 roku sala Ośrodka Kultury w Istebnej wypełniła się po brzegi tymi, którzy
pragnęli wysłuchać prelekcji prof. Karola Daniela Kadłubca.
Wszystkich serdecznie powitała Elżbieta Legierska - Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
Zaolziański badacz kultury ludowej przybliżył zebranym
postać Anny Chybidziurowej, niezwykłej gawędziarki z Bukowca. Była to zarazem promocja najnowszej książki prof.
Kadłubca pt. „Opowiado Anna Chybidziurowa” i śpiewnika
„Śpiywo Anna Chybidziurowa”. Publikacje prezentują autentyczne opowiadania Chybidziurowej nagrane przez profesora w latach 1969-1978, a także jej bogaty repertuar pieśni
utrwalony również na płycie CD.

Ta góralka z Bukowca urodziła się w 1898 r., a zmarła w 1980
r. Miała siedmioro rodzeństwa i od dziecka ciężko pracowała.
Zwykła mawiać, że w życiu widziała jedynie niebo, ziemię i robotę. Nie opuszczała rodzinnej miejscowości. Najdalej wyjechała jedynie do Żyliny, Żywca, Ostrawy i Cieszyna. Mimo jednak,
że całe życie spędziła w jednym miejscu, stworzyła ogromny
repertuar, który w skali makro nie ma konkurencji. Jej cały świat
mieścił się właściwie na maleńkiej przestrzeni, lecz jak zaznaczył
profesor „te 200 metrów od Wocławka do Budzosza wypełnione
były takim bogactwem, że się w głowie nie mieści”. Anna Chybidziurowa wodziła rej na wszystkich muzykach, a nikt nie potrafił
opowiadać, śpiewać, bawić się tak jak ona. ”Jej sztuka opowiadania była czymś fascynującym, przyciągała do niej ludzi i dostarczała im niezwykłych przeżyć.” A trzeba przyznać, że słowa te
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można odnieść i do samego profesora Karola Kadłubca, którego
słuchało się z prawdziwą przyjemnością.
Na koniec Zbigniew Wałach zagrał na skrzypcach, zaś zebrani zaśpiewali kilka dawnych istebniańskich „pieśniczek”.
Najmłodszy obecny słuchacz - Janko Szkawran - wielka nadzieja
istebniańskiego gawędziarstwa wygłosił opowieść „ło Ciarnoksiynźniku”. Po tym niezwykle miłym spotkaniu każdy mógł nabyć najnowsze publikacje profesora i otrzymać autograf autora.
Zatrzymane piórem opowieści i pieśni fenomenalnej
Anny Chybidziurowej wydane przez „Ducatus Teschinensis”
można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Koszt
egzemplarza to 50 zł.
BJ

To już cztery lata …

Zdawać, by się mogło, że było to tak niedawno, a to już
minęły cztery lata, kiedy to w niedzielny wieczór 22 marca,
przy dźwiękach góralskiej muzyki odszedł Janko Sikora,
„Gajdosz” z Małej Łączki.

Każdy, kto spotkał go choć na chwilę, zapamiętał go jako
człowieka pełnego szczerej miłości do muzyki, świata i ludzi.
Z pewnością można o nim powiedzieć, że był jednym z największych muzyków beskidzkich.
Pamięć o Janku jest ciągle żywa – żyje on we wspomnieniach wielu ludzi, zwłaszcza tych, którym był bliski czy tych,
których uczył wygrywać ludowe nutki.
Dla uczczenia pamięci o tym wielkim muzykancie z Małej Łączki powstał pomysł stworzenia pomnika Janka Sikory,
który będzie postawiony w Koniakowie.
Kwiecień 2019
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Dzięki zaangażowaniu sołtysa Jana Gazura udało się namówić pana Bolesława Michałka z Istebnej, by podjął się wykonania rzeźby oraz pozyskać część środków na sfinansowanie pomnika. Pozostała kwota pozostaje w gestii inicjatorów
– pana Krzysztofa Bolika i Michała Ligockiego.
Uroczyste poświecenie pomnika odbędzie się 23 czerwca (niedziela) o godz. 15:00 przy Karczmie „Pod Ochodzitą”
w Koniakowie, na które już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy. Prócz części oficjalnej nie zabraknie góralskiej muzyki, wspomnień o Janku Gajdoszu i pokazu zdjęć.
Będzie to pierwszy, urzeczywistniony akcent przywołujący pamięć o tym koniakowskim muzykancie i początek tradycji, by na „Świyntego Jóna” znów zebrać się wokół Janka.

Regulamin XIV Międzyszkolnego
Konkursu Wiedzy o Regionie
26.04.2019 r. (piątek)
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Istebnej,
godz. 10.00
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza uczniów
wszystkich szkół w gminie Istebna
do udziału w XIV Konkursie Wiedzy
o Regionie. Konkurs odbędzie się
w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Istebnej (czytelnia dawnego gimnazjum).
• Przebieg konkursu.
Konkurs podzielony będzie na 2 etapy:
1. Pisemny test indywidualny z zakresu: geografia terenu (góry, doliny, rzeki, potoki, przysiółki, szlaki turystyczne); przyroda (podstawowe gatunki roślin, drzew, zwierząt,
ptaków), daty powstania miejscowości, daty budowy kościołów, symbolika pieczęci wsi w gminie Istebna; miejsca
i obiekty udostępnione do zwiedzania; ważne postacie, które znacząco wpłynęły na historię tej ziemi; zwyczaje i obrzędy obchodzone wśród górali istebniańskich (związane ze
świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą), osoby związane
z samorządem gminy Istebna oraz współczesne wydarzenia
w gminie (imprezy kulturalno - sportowe); sztuka ludowa
i tradycyjne rzemiosło górali; zespoły i kapele regionalne
z Trójwsi, słownik gwarowy.
Test składać się będzie z ok. 15 pytań. Przewidywany czas
trwania testu to 45 minut. Zostaną przygotowane dwa zestawy pytań: łatwiejszy - dla uczniów klas IV – VI i trudniejszy
- dla uczniów klas VII, VIII i III gimnazjalnych.
2. Grupowa prezentacja inscenizacji ludowej o tematyce „Grzegorze i Morzanny”
Drużyny z poszczególnych szkół mają za zadanie przedstawić krótką inscenizację związaną wiosennymi zwyczajami chodzenia „po Morzannie” lub „po Grzegorzach” z wykorzystaniem odpowiednich strojów i rekwizytów.
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Ważne, by jak najbardziej wiarygodnie i ciekawie przedstawić archaiczne teksty i melodie, realia dawnego życia,
obowiązujące normy społeczne, charakterystyczne powiedzenia i tradycje, przygotować odpowiednie stroje i rekwizyty. Jury będzie oceniać m.in. ciekawą interpretację tematu,
walory gwarowe , zdolności aktorskie uczestników.
Prezentacja jednej grupy powinna trwać maksymalnie 5
minut.
• Postanowienia ogólne
A. Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach regionalnych.
B. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, nagrodę za udział, zaś zwycięzcy (miejsca 1,2,3) nagrody specjalne.
C. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu poczęstunek oraz obiad.
• Zgłoszenia do udziału w konkursie
Każda szkoła może zgłosić do testu po jednej 4 –osobowej grupie uczniów w każdej kategorii wiekowej (jedna grupa uczniów z klas IV – VI i jedna z klas VII, VIII, III gimnazjum).
Każda szkoła może również przedstawić jedną inscenizację, w której wystąpi max. 5 uczniów spośród biorących udział w teście. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17
kwietnia 2019 roku w biurze Gminnego Ośrodka Kultury
w Istebnej lub telefonicznie - 33 855 62 08; mail: kultura@
ug.istebna.pl .
Serdecznie zapraszamy!

Koronka koniakowska
w końcu ma swoje miejsce !!!
W kwietniu otwieramy Centrum Koronki Koniakowskiej w
Koniakowie. Od lat mówiło się, iż
koronka koniakowska nie ma swego miejsca w Koniakowie. Fundacja Koronki Koniakowskie postanowiła to zmienić. W starej
strażnicy będzie funkcjonowało Centrum, które ma na celu
integrować, promować i aktywizować społeczność koniakowskich koronczarek oraz innych twórców ludowych z Trójwsi i nie tylko. Turyści często błąkają się po Koniakowie i skarżą, że za mało tych miejsc z koronką, a promocja tak szeroka.
W naszym Centrum będzie Muzeum Koronki Koniakowskiej, które oprócz wystawy koronek będzie prezentowało także ich historię. Mamy nadzieję, że z czasem ekspozycja będzie się rozrastała i stworzymy prawdziwe archiwalia
pozwalające przede wszystkim zachować na zawsze w pamięci koronkową historię.
Oprócz ekspozycji znajduje się tam również Sklepik,
w którym pragniemy rozprowadzać koronki i inne wyroby
twórczości ludowej charakterystyczne dla naszej Trójwsi Beskidzkiej. Zachęcamy koronczarki, hafciarki, by przynosiły
swe prace. Mamy nadzieję, że będzie to dobry punkt, z którego turysta wyniesie pamiątkę z naszej Gminy Istebna.
Drodzy twórcy prace zbieramy od 9 kwietnia.
Centrum Koronki Koniakowskiej prowadzić będzie warsztaty, wykłady, prelekcje dla szkół, zatem w pierwszej kolejności zapraszamy nasze Szkoły Podstawowe i oczywiście
wszystkich mieszkańców.
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek – piątek godz. 9.00 – 17.00
Sobota, niedziela godz. 10.00 – 18.00
Lucyna Ligocka-Kohut

Projekt „Heklowana Tradycja”
Z radością informujemy, iż Fundacja Koronki Koniakowskie otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 45 000 zł na realizację projektu „Heklowana Tradycja”.
Projekt zakłada realizację następujących wydarzeń:
- Wystawa „Historia heknadlą pisana” w Centrum Koronki
Koniakowskiej w Koniakowie
- Organizacja „Konkursu na koronkę koniakowską i beskidzki haft krzyżykowy”, który ma na celu podtrzymanie
tradycji i pobudzenia inwencji twórczej artystek
- Warsztaty koronki koniakowskiej dla dzieci i dorosłych
w Centrum Koronki Koniakowskiej
- Utworzenie strony internetowej
Partnerzy projektu:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
2. Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej
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Zapisy na warsztaty koronki koniakowskiej
W związku z planowanymi warsztatami oraz ograniczoną
ilością uczestników prowadzimy zapisy pod nr 502 097 871.
Będą dwie grupy: dzieci, prowadzone przez Mariolę Wojtas
oraz dorosłych, których uczyć będzie Małgorzata Pawlusińska.
Zajęcia odbywać się będą w soboty w Centrum Koronki Koniakowskiej od maja do grudnia w godz. 10.00 – 13.00, co drugi
tydzień. Mamy nadzieję, że zainteresujemy przede wszystkim
mieszkańców. Prosimy rodziców, by zachęcili swoje dzieci do
udziału, by nasza tradycja trwała i mogła się rozwijać.
Lucyna Ligocka-Kohut
Prezes Fundacji

CZUWANIA FATIMSKIE
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce serdecznie
zaprasza na odbywające się od maja do października
w naszej świątyni Czuwania Fatimskie.
Rozpoczynają się one Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00,
a kończą pasterką maryjną o godz. 24.00 i procesją z figurą
Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła parafialnego.

Kalendarz Czuwań
Fatimskich na rok 2019
12 MAJA – niedziela
12 CZERWCA – środa
12 LIPCA – piątek
18 SIERPNIA – niedziela
12 WRZEŚNIA – czwartek
12 PAŹDZIERNIKA – sobota

19 MAJA ODPUST PARAFIALNY
W niedzielę po każdym Czuwaniu Fatimskim odbywa się
odpust fatimski (od godz. 10.00 godzina różańcowa,
a o 11.00 suma odpustowa z procesją wokół kościoła parafialnego).
parafiastecówka.pl
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce
43-470 Istebna 955
+48 33 855 52 59; +48 795 196 955

Zapraszamy na VI Rajd Rupienki, który odbędzie
się 27.04. 2019. W tym roku Rajd poświęcony jest Jerzemu Kukuczce. Honorowym gościem będzie Pani Cecylia
Kukuczka. Szczegółowy program na stronie rajdu rajdrupienka.wixsite.com/rajd

Kwiecień 2019
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KALENDARZ IMPREZ
KWIECIEŃ
02.04. – Otwarcie Centrum Koronki Koniakowskiej
05.04. - 10.05. - Wystawa Prac podopiecznych Stowarzyszenia “Dobrze, że jesteś” - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; wernisaż 5 kwietnia o godz. 10.00
12 - 13.04. - III Edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej
w Trójwsi - rozpoczęcie Kościół pw. Dobrego Pasterza
w Istebnej; godz. 19.00
14.04. - Kiermasz Wypieków oraz Palm Wielkanocnych Plac Kościelny w Istebnej Centrum; 8.00 - 13.00; org. Fundacja
„Jest BOSKO” oraz Stowarzyszenie „Dobrze, że Jesteś” Istebna
26.04. - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej; godz. 10.00
26.04. - 14.06. Wystawa prac dzieci Autorskiej Szkółki
Malarskiej Iwony Konarzewskiej - Leśny Ośrodek Edukacji
Ekologicznej
27.04. - VI Rajd Rupienki - zbiórka o godz. 9.30 na Rupience
27.04. - Noc w Stodole „Na Grapie” - Muzeum Regionalne
„Na Grapie”; godz. 18.00
28.04. - Majówkowy Turniej Szachowy - Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 11.15
MAJ
do 10.05. - Wystawa Prac podopiecznych Stowarzyszenia
“Dobrze, że jesteś” - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
do 14.06. Wystawa prac dzieci Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej - Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku – Jaworzynka Trzycatek – Trójstyk; godz. 10.00
1.05. - Miyszani Owiec - Centrum Pasterskie w Koniaków;
godz. 11.00
03.05. – Msza Święta na Wyrchczadeczce; godz. 13.00;
org. Bochynek Bogusław
03.05. - Noc Muzeum w Muzeum Sztuki Jana Wałacha
- rozpoczęcie prelekcją w Karczmie „Po Zbóju”; godz. 20.00
05.05. - Miyszani Owiec na Stecówce; org. Rodzina Kawuloków, Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich - Agroturystyka „U Kukuczków”; godz. 12.15
08.05. - Otwarcie Bacówki na Pietroszonce; org. Rodzina
Kawuloków, Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich - Istebna Pietroszonka; godz. 13.00
08 - 15.05. Tydzień Bibliotek
12.05. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej
Fatimskiej na Stecówce; godz. 21.00
17.05. - XVI Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki - meta
Amfiteatr “Pod Skocznią” w Istebnej
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„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
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Marioli Wojtas
Beskidu Śląe

19.05. - Beskidzki Triathlon Górski - biuro zawodów –
Był taki jeden przełomowy moment, w którym postanowiłem,
Istebna,
leśny
parking
obok
stacji
paliw;
godz.
14.00;
org.
że
muszę
tam pojechać. Zostałem poproszony jakiś czas temu
Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
Publikacje dostępne
w Gminnym
Stowarzyszenie
Promocji
i
Rozwoju
Ustronia
przez
Pana
Krzysztofa Łapkę z Domu Kultury Chwałowice w Rybni(tel.
kontaktowy
506 444 211)
Ośrodku
Kultury
w Istebnej
19.05.
- Biegowy
Festiwal
Sztafet - Kompleks Sportowo- ku o poprowadzenie spotkania z Michałem Żakowskim – koresponznów
w Ośrodku
Edukacji
„Historia koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś – 35 zł Ekologicznej w Istebnej
-Rekreacyjny
Istebna
Zaolzie
dentem wojennym Polskiego Radia. Z racji, że temat był ciekawy
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„Z 28.09.
ich krwi na
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Krzysztof
Kiereś,
2012 – 20 zł i Biblioteka
dek
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Informacji
Turystycznej
łem się. Pan Michał miał masę ciekawych przygód w karierze zawoodbywają
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„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
Publiczna
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1.i Groń”
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Co musiałeś zrobić, jakie kroki musiałeś podjąć, żeby tam powtorek,
środa,
piątek
–
14.00
– 17.00 odbywają się pod
Bezpłatne
zajęcia dla
dzieci
i młodzieży
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
jechać?
3. Gminnego
Kultury
w iIstebnej:
napatronatem:
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go, który miał mnie odebrać z lotniska, pokazać bilet powrotny itp.
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
607
467 586,
www.elbasjo.pl.
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w okolicy, którą można by
nazwać niebezpieczną,
szczególnie gdy podróżuje
się samotnie. Następnego
dnia Winston musiał wstać
o piątej rano i iść do pracy
(jest dostawcą owoców
morza), więc zabrałem
się z nim do miasta, gdzie
chciałem tylko pożegnać
się z Niemcami, których poznałem na lotnisku i wyruszyć dalej. Na
miejscu okazało się, że hostel jest prowadzony przez Polaka Krzyśka
i jego dziewczynę Jamajkę – Vanessę. Zaproponowali mi darmowy
nocleg, czego oczywiście nie mogłem odmówić.
Kilka nocy spędziłem w hostelach, gdzie spotykałem głównie turystów z Europy (najwięcej Niemców). W Treasure Beach, moim ulubionym jamajskim mieście miałem niesamowite szczęście. Znajomi
znajomych mieli willę, a z racji tego, że było po sezonie turystycznym
i mieli wolne pokoje, zaproponowali nam świetną cenę. Gdy jesteś
po kilku dniach ciągłej podróży i stajesz przed wyborem: obskurny
hostel, albo willa z basenem i widokiem na morze za pięć dolarów
więcej, to dochodzisz do wniosku, że zasługujesz na troszkę luksusu.
To były dwa dni typowego lenistwa, chodzenia po plaży i zabawy.
Ostatni tydzień spałem w hamaku, bo kończyły mi się pieniądze i musiałem coś wymyślić. Na szczęście rozbiłem się w pobliżu
hostelu Krzyśka i Vanessy, dzięki czemu miałem na miejscu łazienkę, kuchnię i bezpieczne miejsce, gdzie mogłem na noc zostawić
swój plecak. Noce na Jamajce są ciepłe, a dzięki moskitierze miałem
w końcu spokój z komarami.
Kogo tam spotykałeś? Jacy byli ludzie na Jamajce? Co Cię
w nich fascynowało?
Najlepiej, jeśli podzielimy spotkanych przeze mnie ludzi na trzy
grupy: Jamajczycy, turyści, Polacy.
Jamajczycy są niezwykle otwarci, towarzyscy, potrafią się bawić
i cieszyć z życia. Starałem się jak najwięcej czasu z nimi spędzać.
Wiadomo, wielu z nich żyje z handlu, więc na każdym kroku trzeba
było się targować, bo biały turysta z Europy zawsze dostawał na
początku cenę kilkakrotnie wyższą od lokalnych. Radziłem sobie
z tym na kilka sposobów:
1) Zawsze mówiłem, że to moja kolejna wizyta na Jamajce i nie
jestem tu pierwszy raz.
2) Mówiłem, że jestem z Polski, koło Rosji i mamy dużo śniegu.
3) Jeśli akurat miałem „pod ręką” jakiegoś zaprzyjaźnionego Jamajczyka, to mówił on za mnie.
Grupą, z którą de facto spędzałem najwięcej czasu, byli turyści
z różnych stron świata. Najwięcej spotkałem Niemców, z którymi
też przez kilka dni podróżowałem (dla bezpieczeństwa i żeby dzielić koszty). Nie znałem niemieckiego, jedynie podstawowe zwroty
typu „danke” i „bitte”, ale miałem szybki kurs, podczas którego dowiedziałem się, jak w języku naszych sąsiadów brzmią niezbędne
do „życia na wyspie” słowa. Spotkałem też kilku Słowaków, dwie
Czeszki, Austriaków, parę Szwajcarów, Francuzkę, kilku Anglików.
Spoza Europy miałem okazję spędzić trochę czasu z Jo z Tajwanu,
Giovannim z Wenezueli, czy Samem z Australii. Fajnie jest wymienić
się doświadczeniami z ludźmi z innych państw, a czasami po prostu
napić się piwa i porozmawiać w miłym towarzystwie!
Najbardziej niesamowite i niespodziewane były spotkania
z Polakami. Planowałem spotkać się z Tomaszem Ładą, który prowadzi biuro podróży naJamajkę.pl oraz z księdzem, który pochodzi
z Czechowic-Dziedzic, ale sprawuje posługę w parafii na Jamajce.
O ile z Tomkiem udało mi się spotkać w Treasure Beach, to z ks.
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Łukaszem niestety się nie zobaczyliśmy. Oprócz tych „zaplanowanych” spotkań, spotkałem aż dziewięciu Polaków na wyspie!
Pewnego dnia siedząc sobie na plaży, zauważyłem dwie białe
dziewczyny, zaczepiane przez jakiegoś Jamajczyka. Pomogłem się
im uwolnić od natręta i okazało się, że są Polkami.
Innym razem byłem w barze na morzu. Było to kilka dni po
moim przybyciu na wyspę. Zorientowałem się, że jeszcze nie zdążyłem skosztować tutejszego rumu. Podszedłem do baru, kupiłem
szklankę rumu z pepsi i poszedłem sobie usiąść. Po pierwszym
łyku usłyszałem, że ktoś rozmawia po Polsku. Odwracam się, a tam
trzech Polaków . Od razu się dosiadłem i zaczęliśmy pić razem, głośno rozmawiając, po czym za naszymi plecami usłyszeliśmy kobiecy
głos: „Też jesteście z Polski?” Okazało się, że na morzu karaibskim
w jednym miejscu spotkało się czterech Polaków i Polka!
Jak wygląda życie na Jamajce?
Jest bieda. Można śmiało powiedzieć, że w Istebnej żyjemy jak
u Pana Boga za piecem. Widziałem wielu bezdomnych, śpiących na
chodniku, kiepską infrastrukturę drogową, a Kingston to najbiedniejsza stolica państwa, w jakiej dane mi było być. Jest bardzo dużo
walających się śmieci po ulicach, a czasami przeszedłem z papierkiem pół miasta i nie udało mi się znaleźć kosza. W miejscowościach turystycznych tego nie widać, ale jak czasami spacerowałem
na wsiach w głębi wyspy, to wszędzie był drut kolczasty, nawet dookoła boiska piłkarskiego.
Jednakże Jamajczycy mają w sobie ogromną radość życia, taki
wewnętrzny ogień. Można się od nich uczyć pogody ducha oraz
tego, że nie potrzebujesz wiele, by być szczęśliwym.
Na każdym rogu słychać muzykę, ktoś idzie z gitarą, ktoś sobie
podśpiewuje. Trzeba im przyznać, że mają poczucie rytmu i pozytywną wibrację we krwi. W prawie każdej miejscowości jest też
jakaś bieżnia, boiska piłkarskie, gdzie można spotkać wielu sportowców. Najbardziej popularne są biegi, boks i piłka nożna. Wielu
młodych ludzi zajmuje się muzyką lub sportem, bo to dla nich szansa, żeby wyrwać się z getta i biedy.
Co ciekawego robiłeś? Jakie był najciekawsze momenty Twojego pobytu?
Pływanie łódką po rzece z krokodylami było ciekawe. W Kingston udało mi się zrealizować dwa ogromne marzenia: odwiedzić
muzeum Boba Marleya i studio nagrań Tuff Gong. Byłem też na kilku imprezach, z których jedna odbywała się w górach, gdzie roztaczał się widok na całą stolicę.
Samotna wycieczka w góry o mało co nie okazała się tragiczna
w skutkach, ale znowu miałem ogromne szczęście. Napotkałem na
swojej drodze kilku Jamajczyków, którzy dla mojego dobra zabronili mi iść dalej, bo w górach grasowali bandyci, którzy po zobaczeniu samotnego białego turysty mogliby mi zrobić krzywdę.
Czasami miałem ochotę liznąć trochę kultury, więc w niedzielę
udałem się do Centrum Kultury w Montego Bay, gdzie szukałem
informacji na temat Majkela Lestera (właściwie: Michała Leszczyńskiego, ale przybrał to nazwisko, żeby Jamajczykom się łatwiej
wymawiało) – najsławniejszego Polaka mieszkającego kiedykolwiek na Jamajce, kapitana i malarza marinisty, założyciela jednej
z pierwszych galerii sztuki w Montego Bay. Co ciekawe, jest on bardziej znany na Jamajce i w Anglii, niż w Polsce.
Najbardziej żałuję trzech rzeczy: nie udało mi się zwiedzić fabryki rumu Appleton Estate, nie wiedziałem przepięknych wodospadów i nie zdążyłem skoczyć z klifu w Negril do morza, ale przynajmniej będę miał co robić podczas następnych wizyt.
Co chciałbyś przekazać młodym ludziom?
Marzenia są po to, żeby je realizować, a jeśli ktoś Wam mówi, że
czegoś się nie da, to nie słuchajcie go!
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Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na Zaolziu
Godziny otwarcia obiektu:
• we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00,
• w środy i w piątki od 12:00 do 20:00,
• w soboty od 10:00 do 18:00. Zapraszamy!

Za nami V edycja Turnieju
Tenisa Stołowego
Niedziela 24 marca to dzień, kiedy to w kalendarzu imprez sportowych naszej Gminy przyszła kolei na Turniej Tenisa Stołowego. „O Puchar Wójta” rywalizowało 30 zawodników
(w tym dwie zawodniczki) w trzech kategoriach wiekowych.

Turniej cieszył się popularnością zarówno wśród grup
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Każda kategoria wiekowa
podzielona była na dwie grupy, by usprawnić przebieg rozgrywek.
Warto podkreślić, że przy każdym stole prócz chęci zwycięstwa rządziły również zasady gry fair play, za co należy
pochwalić wszystkich uczestników.
Po walecznych rozgrywkach w fazie grupowej, a następnie pucharowej, wyłonili się najlepsi.
Jan Kulik z Istebnej - I msc, Antoni Juroszek z Istebnej - II msc, Bartosz Kukuczka z Jaworzynki - III msc (kat.
dzieci do lat 12)
Bartłomiej Haratyk z Istebnej - I msc, Szymon Mojeścik z Istebnej - II msc, Kamil Polok z Jaworzynki - III msc
(kat. młodzież 13-17 lat)
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Maciej Adamus z Istebnej - I msc, Mirosław Adamus
z Istebnej - II msc, Jan Łacek z Jaworzynki - III msc (kat.
dorosłych)
Wielkie brawa za podjęcie wyzwania i udział w Turnieju
należą się wszystkim zawodnikom, a zwłaszcza dwóm zawodniczkom – Kindze i Agnieszce, które dzielnie walczyły
z chłopakami o każdy punkt .
Podczas rozgrywek była obecna pani Wójt – Łucja Michałek, która przyglądała się poczynaniom najmłodszych
graczy w fazie finałowej. Wręczyła ona zwycięzcom dyplomy
, puchary oraz nagrody rzeczowe, a każdemu uczestnikowi
pamiątkowy dyplom za udział.
Cieszy fakt, że popularnie zwany „ping – pong” ma sporą
grupę miłośników również u nas, w Trójwsi i że chętnych do
udziału w organizowanych rozgrywkach nie brakuje. Wśród
uczestników znalazł się również Radny naszej Gminy – pan
Kazimierz Łacek z Jaworzynki. W marcu przyszłego roku
znów zapraszamy na kolejną edycję!
Słowa podziękowania kierujemy do:
- p. Mariusza Juroszka- nauczyciela wychowania fizycznego z SP 1 w Jaworzynce, za pomoc w organizacji Turnieju
- p. Jakuba Kuca – dyrektora ZSP Istebna za użyczenie
stołu do gry
- p. Roberta Biernackiego – dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Istebnej za udostępnienie szkoły na potrzeby organizacji Turnieju.
Dziękujemy także kibicom – rodzicom, którzy byli obecni na Turnieju, wspierali swoje pociechy i udzielali cennych
wskazówek.
Karina Czyż
Tabele końcowe rozgrywek grupowych:
Dzieci Grupa A
1. Jan Kulik – 10 p.
2. Antoni Juroszek – 8 p.
3. Jerzy Czepczor – 6 p.
4. Tomasz Kohut – 4 p.
5. Gabriel Idziniak – 3 p.
6. Kinga Słupny – 2 p.
Dzieci Grupa B
1. Bartosz Kukuczka – 8 p.
2. Filip Juroszek – 7 p.
3. Mateusz Bury – 4 p.
4. Szymon Pilch – 2 p.
5. Jakub Niestrój – 0 p.
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Młodzież Grupa A
1. Szymon Mojeścik – 10 p.
2. Bartłomiej Haratyk – 9 p.
3. Grzegorz Sikora – 7 p.
4. Agnieszka Kulik – 5 p.
5. Jan Juroszek – 3 p.
6. Adrian Pasterka – 2 p.
Młodzież Grupa B (dwóch uczestników nie stawiło się na
Turniej)
1. Kamil Polok – 6 p.
2. Bartłomiej Godek – 4 p.
3. Tomasz Sewastynowicz – 2 p.
4. Tymek Sikora – 1 p.
Dorośli Grupa A
1. Mirosław Adamus – 6 p.
2. Jan Łacek – 4 p.
3. Kazimierz Łacek – 2 p.
4. Marek Niestrój – 1 p.
Dorośli Grupa B
1. Maciej Adamus – 6 p.
2. Andrzej Mojeścik – 4 p.
3. Artur Godek – 3 p.
4. Fryderyk Niemiec – 0 p.
Faza Pucharowa
Dzieci
Jan Kulik 2:0 Filip Juroszek
Bartosz Kukuczka 0:2 Antoni Juroszek
Mecz o 3 msc.
Bartosz Kukuczka 2:0 Filip Juroszek
Finał
Jan Kulik 2:0 Antoni Juroszek
Młodzież
Szymon Mojeścik 2:0 Bartłomiej Godek
Kamil Polok 0:2 Bartłomiej Haratyk
Mecz o 3 msc.
Kamil Polok 2:0 Bartłomiej Godek
Finał
Bartłomiej Haratyk 2:1 Szymon Mojeścik
Dorośli
Mirosław Adamus 2:0 Andrzej Mojeścik
Maciej Adamus 2:0 Jan Łacek
Mecz o 3 msc.
Andrzej Mojeścik 1:2 Jan Łacek
Finał
Maciej Adamus 2:0 Mirosław Adamus

APN Góral Istebna – Seniorzy
Klasa A
14.04.19 15:00 APN Góral Istebna – Bąków
28.04.19 16:00 APN Góral Istebna – Beskid II Skoczów
05.05.19 16:00 APN Góral Istebna – Dębowiec
19.05.19 16:00 APN Góral Istebna – Hażlach
02.06.19 17:00 APN Góral Istebna – Zabłocie
16.06.19 17:00 APN Góral Istebna – Kończyce Wielkie
Terminarze rozgrywek drużyn młodzieżowych na stronie internetowej istebna.eu.

Udany start biegaczy w Mistrzostwach
Polski!
Rozegrane w skrajnie trudnych warunkach na trasach
w Istebnej Kubalonce Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w biegach narciarskich przyniosły naszym zawodnikom pokaźny plon medalowy.
Impreza odbywała się w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych. W sobotę biegaczom towarzyszył porywisty wiatr i deszcz zaś w niedzielę na przemian śnieg,
deszcz a w dodatku mgła skutkiem czego warunki śniegowe
były bardzo trudne. Wielką prace wykonali organizatorzy,
którzy m.in. prawie całą noc z piątku na sobotę uzupełniali
trasę śniegiem.
W tych warunkach bardzo dobrze zaprezentowali się
nasi zawodnicy, którzy kilkakrotnie stanęli na podium imprezy.
Najcenniejsze osiągnięcie było dziełem Dominika Burego, który wywalczył tytuł mistrza kraju w biegu mężczyzn na dystansie piętnastu kilometrów. Dla zawodnika
MKS Istebna był to drugi medal imprezy, gdyż w pierwszym dniu zawodów zdobył srebrny medal w sprincie
bardzo nieznacznie przegrywając z Maciejem Staręgą.
Uzyskane na obu dystansach wyniki zapewniły Dominikowi
tytuły mistrza Polski młodzieżowców.
Razem z Dominikiem na podium biegu na piętnaście
kilometrów stanął Mariusz Michałek z Istebnej. Reprezen-

Terminarz meczów piłkarskich naszych drużyn
w rundzie wiosennej na własnym boisku
UKKS Istebna – Kobiety
II Liga Kobiet Grupa III
06.04.19 17:00 UKKS Istebna – Unia Opole
27.04.19 17:00 UKKS Istebna – Błotnica Strzelecka
11.05.19 17:00 UKKS Istebna – Jaskółki Chorzów
01.06.19 17:00 UKKS Istebna – SWD Wodzisław
16.06.19 17:00 UKKS Istebna – KKS Zabrze
Kwiecień 2019
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tujący ... grupę kolarską JBG-2 Cryospace Mariusz nie zapomniał jak się biega na nartach i został wicemistrzem kraju.
Trzeci „męski” medal wywalczył brat i kolega klubowy
Dominika Kamil, który zajął trzecie miejsce w sprincie.
Mistrzostwa Polski były udane także dla naszych kobiet.
Bardzo dobrze zaprezentowała się Agata Warło, która
wywalczyła brązowy medal imprezy w biegu na 10 km techniką dowolną. Zawodniczka NKS Trójwieś Beskidzka zdobyła
zarazem dwa tytuły młodzieżowej mistrzyni Polski zarówno
w w/w biegu jak i sprincie, w którym była piąta w klasyfikacji
Open MP kobiet.
Brązowy medal mistrzostw Polski w sprincie przypadł
w udziale także reprezentantce kraju, zawodniczce MKS
Istebna Elizie Ruckiej.
Jeszcze jeden nasz akcent mieliśmy w biegu kobiet na
5 km, w którym tytuł wicemistrzyni Polski wywalczyła była
zawodniczka MKS Istebna obecnie reprezentująca SS-R LZS
Sokół Szczyrk Magdalena Kobielusz z Istebnej.
Lista mistrzów Polski seniorów:
Sprint kobiet - Monika Skinder (MLUKS Tomaszów Lubelski)
Sprint mężczyzn - Maciej Staręga (UKS Rawa Siedlce)
Bieg na 10 km techniką dowolną mężczyzn - Dominik
Bury (MKS Istebna)
Bieg na 10 km techniką dowolną kobiet - Izabela Marcisz (SS Prządki-Ski)
Lista młodzieżowych mistrzów Polski:
Sprint kobiet - Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka)
Sprint mężczyzn - Dominik Bury (MKS Istebna)
Bieg na 10 km techniką dowolną kobiet - Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka)
Bieg na 10 km techniką dowolną mężczyzn - Dominik
Bury (MKS Istebna)
J. Kohut

Biegi narciarskie – marzec 2019
*** Czternaście razy stanęli na podium nasi biegacze
podczas rozegranych na trasach biegowych PZN Kubalonka
piątych i zarazem ostatnich w tym sezonie zawodów Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich.
Pierwsze miejsce: Michałek Hanna (MKS Istebna), Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka), Legierski Przemysław (NKS Trójwieś Beskidzka), Michałek Marcin (MKS
Istebna)
Drugie miejsce: Michałek Martyna (MKS Istebna), Rucka Zuzanna (MKS Istebna), Bury Mateusz (MKS Istebna),
Kajzar Kamil (MKS Istebna), Zawada Szymon (MKS Istebna)
Trzecie miejsce: Rucka Julia (MKS Istebna), Probosz
Jan (NKS Trójwieś Beskidzka), Probosz Paweł (NKS Trójwieś
Beskidzka), Solawa Kacper (NKS Trójwieś Beskidzka), Wojtas Wiktor (NKS Trójwieś Beskidzka).
*** Aż pięć zwycięstw odnieśli nasi młodzi biegacze w rozegranych na trasach w Istebnej Kubalonce finałach Pucharu
Grupy Azoty 2019.
Impreza rozgrywana była w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i śniegowych. W sobotę biegaczom
towarzyszył porywisty wiatr i deszcz zaś w niedzielę na przemian śnieg, deszcz a w dodatku mgła skutkiem czego waStrona
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runki śniegowe były bardzo trudne. Wielką prace wykonali
organizatorzy, którzy m.in. prawie całą noc z piątku na sobotę uzupełniali trasę śniegiem.
Klasą dla siebie byli Martyna Michałek (MKS Istebna)
oraz Łukasz Gazurek(NKS Trójwieś Beskidzka), którzy wygrali zarówno sobotnie jak i niedzielne biegi w swoich kategoriach wiekowych. Bardzo dobrze zaprezentowała się także
klubowa koleżanka Łukasza Zuzanna Fujak, która triumfowała w swojej kategorii wiekowej w biegu na 3 km techniką
dowolną.
Na podium imprezy stanęli także: Puczok Adam (NKS
Trójwieś Beskidzka) – srebro, Wojtas Wiktor (NKS Trójwieś
Beskidzka) – srebro, Idziniak Kamila (NKS Trójwieś Beskidzka) - brąz, Kajzar Kamil (MKS Istebna) - brąz
Bardzo pocieszającą informacją jest ta o frekwencji
w zawodach. Mimo fatalnej pogody w sobotnich biegach
wystartowało w sumie 193 uczestników i ukończyło 191.
Jeszcze lepszy bilans zanotowano w niedzielę. W śniegu,
deszczu i mgle wystartowało 198 młodych biegaczek i biegaczy i wszyscy w komplecie ukończyli zawody!
*** W dobrym stylu zakończyli sezon zimowy nasi biegacze amatorzy, którzy czterokrotnie stanęli na podium
w biegu narciarskim wokół Chochołowskim Term, który odbył się w Chochołowie.
W kategorii mężczyzn powyżej pięćdziesiątego roku
życia zwyciężył Piotr Michałek z Jaworzynki a na trzecim
stopniu podium stanął Józef Michałek z Istebnej. Wśród
mężczyzn z zakresu wiekowego 40-49 lat Jan Łacek z Jaworzynki uplasował się na drugim miejscu a tuż za nim ukończył zawody Andrzej Mojeścik z Istebnej.
J. Kohut

Biegacze ZSP Istebna najlepsi w Polsce!
Znakomicie spisali się młodzi reprezentanci Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej wygrywając klasyfikację
generalną Ogólnopolskich Zawodów w Biegach Narciarskich
dla szkół „Od pierwszego kroku do Mistrzostwa” czyli inaczej
mówiąc ogólnopolskiego finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i Igrzysk Dzieci. Rozegrana w Białce Tatrzańskiej trzydniowa impreza przyniosła naszym biegaczkom i biegaczom aż
16 medali - 6 złotych, 7 srebrnych i 3 brązowe. W pierwszym
dniu zawodów szkolni biegacze rywalizowali na dystansach
w stylu klasycznym, w drugim dniu techniką dowolną zaś
w dniu trzecim i zarazem ostatnim rozegrano biegi sztafetowe.
Poniżej podajemy zestawienie osiągnięć reprezentantów
ZSP Istebna.
Indywidualnie:
Gazurek Kinga - złoty medal 2 km łyżwa i srebrny medal
1 km klasyk
Michałek Martyna - złoty medal 5 km łyżwa i srebrny
medal 3 km klasyk
Zawada Szymon - złoty medal 2 km łyżwa i srebrny medal 1 km klasyk
Gazurek Łukasz - złoty medal 5 km łyżwa i brązowy medal 3 km klasyk
Kajzar Kamil - srebrny medal 3 km klasyk i brązowy medal 5 km łyżwa
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Reprezentacja ZSP Istebna

Michałek Marcin - srebrny medal 2 km klasyk i brązowy
medal 3 km łyżwa
Rucka Julia - srebrny medal 2 km klasyk
Sztafety:
Sztafeta chłopców rocznik 2003-2005 (Kajzar Kamil, Gazurek Łukasz, Zawada Jan, Wojtas Wiktor) - złoty medal 4
x 2,3 km
Sztafeta chłopców rocznik 2006 i młodsi (Juroszek Kacper, Michałek Marcin, Kawulok Paweł, Zawada Szymon)
- złoty medal 4 x 1,8 km
Sztafeta dziewcząt rocznik 2003-2005 (Jałowiczor Jolanta, Sroka Oliwia, Kobielusz Anna, Michałek Martyna)
- srebrny medal 4 x 2,3 km
Reprezentantami ZSP Istebna byli członkowie naszych
klubów narciarskich zaś ich klubowymi trenerami są Jarosław Hulawy i Mirosław Kapaś (MKS Istebna) oraz Tomasz
Sikora i Mariusz Zowada (NKS Trójwieś Beskidzka). To właśnie ich ciężka, codzienna praca sprawia, że ich podopieczni
odnoszą tak wspaniałe sukcesy.
Przygotowanie i motoryka treningu, wyjazdy na treningi,
wielodniowe obozy czy kilkudniowe (przeważnie weekendowe) zawody i wielogodzinna praca związana z przygotowaniem sprzętu (smary, parafiny, szczotki, żelazka, nagrzewnice, że wymienimy tylko kilka z koniecznych akcesoriów) to
niemalże codzienny chleb sztabu szkoleniowego naszych
klubów narciarskich. A trzeba dodać, że w dużej mierze to
praca społeczna.
Opiekunami naszych sportowców w Białce Tatrzańskiej
byli wspomniany wcześniej Jarosław Hulawy a także Dominika Hulawy.
Na szczególne wyróżnienie i osobne potraktowanie zasługuje Jarosław Hulawy, który nie tylko przygotowuje
biegaczy od strony sportowej ale też zajmuje się całą sferą
organizacyjną. Nie sposób przecenić jego zaangażowania,
determinacji i starań o to, aby wszystko było dopięte „na
ostatni guzik”.
W jego przypadku oprócz czysto strony sportowej dochodzi także praca administracyjna związana z funkcjonowaniem klubu czyli niezliczone papiery, dokumenty, faktury,
licencje, projekty, że wymienimy tylko pierwsze z brzegu
sprawy.
Suma sumarum efekty działań wszystkich wymienionych
powyżej osób w postaci deszczu medali ze słonecznego nieba widoczne są jak na dłoni (czytaj: „powyżej”).
Wcześniej szkolne sztafety rywalizowały w finale wojewódzkim na Kubalonce. Również te zawody zdominowały
Kwiecień 2019
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ekipy ZSP Istebna, które wygrały kategorie dziewcząt i chłopców w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz zajęły pierwsze
(chłopcy) i trzecie (dziewczęta) miejsca w Igrzyskach Dzieci.
W zawodach wystąpiły również drużyny z SP1 w Jaworzynce. Drużyna dziewcząt w składzie: Kamila Probosz,
Maria Skurzok, Teresa Brączek (rez. Maria Szkawran)
w swojej kategorii wiekowej zajęła wysokie V miejsce. Należy dodać, iż ta sama ekipa wywalczyła mistrzostwo powiatu
cieszyńskiego. Natomiast chłopcy w składzie: Przemysław
Legierski, Jakub Szkawran i Jan Probosz wskoczyli na podium zdobywając III miejsce.
Opiekunem sztafet z Jaworzynki podczas zawodów był
Mariusz Juroszek.
J. Kohut

43 Bieg Piastów udany dla naszych biegaczy
Tradycyjny, rozgrywany już po raz 43 Bieg Piastów przyniósł sporo dobrych wyników naszym biegaczkom i biegaczom. Rozgrywana na Polanie Jakuszyckiej trzydniowa impreza składa się z kilku biegów, w których co roku z powodzeniem startują nasi biegacze. Nie inaczej było także w tegorocznej 43 edycji, w której udział wzięło ponad 5000 biegaczy.
Poniżej prezentujemy zestawienie najlepszych wyników
naszych biegaczy (miejsca w pierwszej 100 Open).
Bieg na 30 km techniką dowolną (517 uczestników/60
kobiet)
Magdalena Kobielusz - Istebna/SSR LZS Sokół Szczyrk
Open - 10 miejsce, Kobiety - 1 miejsce, Kategoria wiekowa - 1
miejsce
Agata
Warło
NKS
Trójwieś
Beskidzka
Open - 20, Kobiety - 2, Kategoria wiekowa - 1
Jan Łacek - Jaworzynka/Team na Biegówkach
Open - 14, Kategoria wiekowa - 3
Andrzej Mojeścik - Istebna/Team na Biegówkach
Open - 18, Kategoria wiekowa - 4
Bieg na 6 km techniką klasyczną (727 uczestników/199
kobiet):
Legierski Grzegorz - Koniaków/Team na Biegówkach
Open - 6, Kategoria wiekowa - 2
Wojtyła
Marcelina
MKS
Istebna
Open - 16, Kobiety - 3, Kategoria wiekowa - 1
Bieg główny na 50 km techniką klasyczną (1792 uczestników/157 kobiet):
Legierski Grzegorz - Koniaków/Team na Biegówkach
Open - 24, Kategoria wiekowa - 5
Andrzej Mojeścik - Istebna/Team na Biegówkach
Open - 71, Kategoria wiekowa - 21
Bieg na 25 km techniką klasyczną (1971 uczestników/413
kobiet):
Piotr Michałek - Jaworzynka/ Team na Biegówkach
Open - 6, Kategoria wiekowa - 1
Agata
Warło
NKS
Trójwieś
Beskidzka
Open - 15, Kobiety - 1, Kategoria wiekowa - 1
Stanisław
Gorzołka
Ustroń/Jaworzynka
Open - 54, Kategoria wiekowa - 21
Warto dodać, że zgodnie z informacją organizatorów
bieg na 25 km był rekordowy pod względem uczestników,
którzy ukończyli zawody - 1711 osób na mecie!
J. Kohut
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Kacper Juroszek - następca Stocha
i spółki

Janusz Lewandowski dwukrotnym
mistrzem Polski!

Trochę jakby w cieniu naszych biegaczek i biegaczy systematycznie rozwija swoją karierę skoczka Kacper Juroszek z Jaworzynki.
Miniony sezon zimowy był bardzo udany dla naszego następcy Kamila Stocha i spółki.
Nadrabiając niejako zaległości prezentujemy podstawowe dane o Kacprze a jego dalszą karierę będziemy z uwagą
śledzić.

Dwa złote medale rozegranych na terenie Ośrodka Złoty
Groń w Istebnej XXII Mistrzostw Polski Lekarzy w narciarstwie alpejskim wywalczył Janusz Lewandowski z Koniakowa. Nasz najlepszy od lat alpejczyk amator wygrał zmagania
w slalomie gigancie oraz slalomie mężczyzn w kategorii pomiędzy 60 a 64 rokiem życia.

Kacper Juroszek

Janusz Lewandowski foto: Piotr Kocybik polskimed.pl

Poniższe dane opracowane zostały na podstawie informacji internetowych i skonsultowane z naszym skoczkiem.
Kacper Juroszek
Ur. 5.06.2001
Miejsce zamieszkania: Jaworzynka
Klub: WSS Wisła
Członek Kadry Juniorów PZN (debiut 2017)
Rekord życiowy – 134,5 m (HS 140) Zakopane
Sezon 2018/2019
FIS CUP:
Villach (Austria) – 9 i 20, Szczyrk – 4 i 22, Notodden (Norwegia) – 22 i 14, Zakopane – 35 i 16, Rastbuechl (Niemcy)
– 17 i 11, Villach (Austria) – 24 i 8, Klasyfikacja końcowa – 15
Mistrzostwa Polski Zakopane:
indywidualnie - 8 i 14
Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym
Lahti (Finlandia):
konkurs drużynowy – 6
Mistrzostwa Świata Juniorów Kandersteg (Szwajcaria):
konkurs indywidualny – 29
konkurs drużynowy - 5
XXV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2018 Zakopane:
skocznia średnia – 1, skocznia duża – 1
Lotos Cup:
Szczyrk – 2 i 3, Zakopane – 1 i 5
Finałowe Zawody Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „LOTOS Szukamy
Następców Mistrza” Szczyrk:
indywidualnie – 1 i 2
Najważniejsze osiągnięcie z poprzednich lat to w ocenie
Kacpra 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Lotos Cup (sezon
2016-2017).
J. Kohut
Strona
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Dodajmy, że wywalczone tytuły to nie jedyne tej zimy
osiągnięcia pana Janusza. Wcześniej alpejczyk amator z Koniakowa z sukcesami startował w II Mistrzostwach Europy
Lekarzy w narciarstwie alpejskim‚ European Med Ski Cup
2019, które odbyły się we włoskim ośrodku narciarskim Alpe
Lusia w miejscowości Moena niedaleko Bolzano. Janusz zdobył tam w swojej kategorii wiekowe złoty medal w slalomie
i brązowy w slalomie gigancie.
Inne warte odnotowania wyniki Janusza w tym sezonie to
drugie miejsce w zaliczanym do klasyfikacji Mistrzostw Polski
Amatorów PZN Pucharze Złotego Gronia w slalomie (Ośrodek
Narciarski Złoty Groń w Istebnej), drugie miejsce w slalomie
i trzecie w slalomie gigancie w I Otwartym Pucharze Stowarzyszenia Polskimed w narciarstwie alpejskim (Ośrodek
Skolnity w Szczyrku), drugie miejsce w Otwartych Zawodach
Narciarskich w slalomie gigancie o Puchar Prezydenta Miasta
Katowic (Ośrodek Narciarski Złoty Groń w Istebnej). J. Kohut

Gminny Turniej BRD
W siedzibie byłego Gimnazjum a obecnie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej odbył się jak co roku Gminny Turniej BRD czyli „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.
Wzięły w nim udział drużyny szkół podstawowych ZSP Istebna z opiekunem Jarosławem Hulawym, SP 1 Jaworzynka
z opiekunem Mariuszem Juroszkiem oraz SP 1 Koniaków
z opiekunem Zenonem Knopkiem.
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, przy czym testy w części teoretycznej były na poziomie
zbliżonym do egzaminów na prawo jazdy.
Część praktyczna turnieju odbyła się w hali sportowej.
Ogólnie turniej, którego organizatorem był Jarosław
Hulawy wymagał od startujących i opiekunów solidnych
przygotowań i dużego zaangażowania.
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Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał policjant
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Cieszynie aspirant sztabowy Grzegorz Hanzel.
J. Kohut

Turniej piłki nożnej drużyn szkolnych
Trzy drużyny wzięły udział w Turnieju Piłki Nożnej Igrzysk
Młodzieży Szkolnej, który zakończył się zwycięstwem ekipy
SP 1 w Koniakowie.
Rozgrywany systemem „każdy z każdym” Turniej odbył
się na boisku Orlik w Istebnej a jego organizatorem był Jarosław Hulawy.
Końcowa kolejność Turnieju:
1. SP1 Koniaków
2. ZSP w Istebnej
3. SP1 Jaworzynka

Drużyna ZSP Istebna w powiatowym
finale BRD!
Zawarta w tytule bardzo dobra wiadomość napłynęła od
organizatorów 42 Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w powiecie cieszyńskim.

Ekipa ZSP Istebna z opiekunem Jarosławem Hulawym

Prowadzona przez Jarosława Hulawego ekipa ZSP
Istebna w składzie: Jojko Michał, Juroszek Bartłomiej i Probosz Przemysław znalazła się wśród sześciu najlepszych szkół z całego powiatu w kategorii powyżej 12 lat i wystąpi w powiatowym finale turnieju,
który odbędzie się 30 marca w Kończycach Wielkich.
Uzyskany wynik to wielki sukces drużyny i świadectwo
Kwiecień 2019
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wielkiego zaangażowania zarówno trójki uczniów jak i ich
opiekuna, gdyż aby liczyć się w stawce najlepszych ekip
w powiece trzeba naprawdę solidnych i czasochłonnych
przygotowań zarówno teoretycznych jak i praktycznych.
Mamy nadzieję, że nasza ekipa nie zawiedzie również w finale w Kończycach Wielkich.
Warto dodać, że niewiele zabrakło do awansu drużynie
chłopców ZSP Istebna w kategorii 10-12 lat, która w grupie
23 drużyn uzyskała ósmy wynik.
J. Kohut

Majówkowy Turniej Szachowy
Regulamin
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.
2. Cel Imprezy:
• rekreacyjny i towarzyski sposób spędzenia czasu wolnego
• wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności
gry w szachy
• promowanie gry w szachy na szczeblu gminnym
3. Termin i miejsce turnieju: 28 kwiecień 2019 r. – niedziela godz. 11.15 - sala Domu Parafialnego w Istebnej
Centrum (pod kościołem)
4. System rozgrywek:
• Turniej zostanie przeprowadzony w systemie „każdy
z każdym” w kategoriach wiekowych: Dzieci do lat 12
(do rocznika 2007 włącznie), Młodzież 13-17 (20062002), Dorośli (od rocznika 2001)
• Uczestnicy otrzymują punkty: za wygraną partię –
1 pkt., za remi 0,5 pkt., za przegraną partię – 0 pkt.
• O kolejności decyduje liczba zdobytych punktów.
• Pozostałe zasady zostaną omówione bezpośrednio
przed rozpoczęciem Turnieju przez Organizatorów.
Warunku uczestnictwa:
• w turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy gry
w szachy
• zgłoszenia przyjmuje GOK w Istebnej do dnia
25.04.2019 r.
• osobiście w biurze GOK, telefonicznie pod numerem:
33 855 62 08 lub mailowo na adres: karina.istebna@
gmail.com (osobą odpowiedzialną jest Karina Czyż)
Nagrody:
Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom
za udział. Trzech najlepszych zawodników otrzyma pamiątkową statuetkę oraz drobne nagrody rzeczowe
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych
zmian w regulaminie.
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Triumf drużyny SP 1 Koniaków
w Branicach!
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie
triumfowała w XV Międzynarodowym Wielkanocnym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt, który odbył się w Branicach.
Warto dodać, że w ubiegłym roku drużyna SP 1 w Koniakowie zajęła w tym turnieju drugie miejsce. W przyszłym roku
poprawa wyniku nie będzie więc możliwa, ale powtórzenie
tegorocznego sukcesu jak najbardziej.
Na szóstej pozycji została sklasyfikowana drużyna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej.
Oprócz wywalczonych miejsc nasza wyprawa otrzymała
także nagrody indywidualne. Kinga Kukuczka została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju, a zarazem odebrała
wyróżnienie dla królowej strzelczyń.
Ponadto nietypowe, choć bardzo miłe wyróżnienie dla
najsympatyczniejszej zawodniczki otrzymała Laura Skurzok zaś Kinga Kukuczka oraz Marta Golik zostały najlepszymi zawodniczkami swoich drużyn.

SKUP SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH
ORAZ POWYPADKOWYCH

883-740-728
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Z życia szkół

Turniej Tenisa Stołowego
str. 10

str. 28

Dzień św. Patryka w SP 1 w Jaworzynce

Gminny Konkurs Recytatorski - Laureaci z jurorami

Sukcesy Anny Legierskiej uczennicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Istebnej

OKULISTA

REJESTRACJA

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

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

www.optykexpert.net
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www.facebook.com/optykexpert.net
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Mistrzostwa Polski w Biegach
Narciarskich na Kubalonce
str. 29

"Nasza Trójwieś"
idealnym miejscem
na Twoją reklamę!
CHCESZ ZAMIEŚCIĆ REKLAMĘ LUB DROBNE OGŁOSZENIE?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REDAKCJĄ!

Firma Budowlano- Instalacyjna
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JACEK LIGOCKI
>sprzedaż i montaż kotłów CO
>sprzedaż i montaż pomp ciepła CWU
>kompleksowe usługi koparkami
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Fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze kotła
<każdy typ oraz marka>

KOREPETYCJE
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Istebna, Dzielec 1643
azy
tel.: 573 990 665
!
istebna@mea-travel.pl

www.mea-travel.pl
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Eliza Rucka z Justyną Kowalczyk
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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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