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Styczeń 2019

Wójt Gminy informuje
Noworoczny wywiad z Wójt Gminy
Istebna, panią Łucją Michałek

Spotkanie ze starostami Ciernego i Hyrczawy

Nadszedł nowy rok, który przywitała Pani w roli Wójta Gminy Istebna. Gdyby miała Pani podsumować te dwa
pierwsze miesiące kadencji, to jakie one były?
Był to czas bardzo intensywnej pracy związanej z przejęciem obowiązków wójta. Odbyłam wiele spotkań, podjęłam wiele ważnych tematów. To był także czas analizy i przygotowania korekty budżetu gminy. Ten, który otrzymałam,
opracowany został przez poprzedniego wójta i w tej formie
został przedstawiony radnym. Przedłożono go również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – jednostce,
która kontroluje wydatkowanie finansów w Gminie. Po negatywnym zaopiniowaniu projekt budżetu wymagał zmian
w zakresie dostosowania do realiów i możliwości inwestycyjnych gminy. Wprowadziliśmy też zmiany usprawniające
pracę urzędu. To działania dotyczące wprowadzenia karty
informacyjnej załatwiania spraw przez wójta. Ma to na celu
usprawnienie przekazu spraw związanych z podejmowaniem ważnych decyzji. To rozwiązanie od kilku lat doskonale
funkcjonuje w magistracie w Cieszynie. Rozwiązanie zostało
u nas wdrożone od stycznia. W najbliższym czasie przygotuję także bilans otwarcia gminy, z którym zapoznam mieszkańców.
W tym czasie uczestniczyła Pani w licznych spotkaniach z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu.
Które najbardziej zapadły Pani w pamięć?
Odbyłam mnóstwo spotkań – zarówno tych roboczych,
jak też opłatkowych i noworocznych. Zapraszały nas placówki oświatowe, czy przedstawiciele OSP. Wydarzeniem wyjątkowym było dla mnie spotkanie mieszkańców z przysiółka
Waszuty. Po raz pierwszy mieszkańcy podjęli taką formę integracji w okresie przedświątecznym . Spotkanie było bardzo
udane, w wigilijce wzięło udział 40 uczestników. Chciałabym
serdecznie podziękować mieszkańcom za zorganizowanie tego wydarzenia i zaproszenie, a zwłaszcza pani Annie
Rąblewskiej i panu Mateuszowi Dragonowi za zainicjowanie
spotkania. Myślę, że to bardzo ważne, byśmy się wzajemnie
wspierali w najbliższym gronie rodziny i sąsiadów.
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Spotkałam się również z wolontariuszami „Szlachetnej
Paczki”. Byłam też obecna przy wręczaniu paczek. Wraz z radnymi ufundowaliśmy jedną z nich. Widziałam łzy wzruszenia
i radość w oczach obdarowanych osób. Chciałam złożyć serdeczne podziękowania wolontariuszom i darczyńcom. Te
osoby podjęły się akcji z własnej inicjatywy, z chęci okazania
dobrego gestu drugiej osobie. Życzę im dalej tego zapału,
energii i „wielkiego serca”.
Miałam też możliwość wraz z księdzem dziekanem przywitać pana Prezydenta Andrzeja Dudę, który wraz z małżonką przyjechał na koncert kolęd Zespołu „Istebna” w Koniakowie. Bardzo się ucieszył, że jestem wójtem z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości, pogratulował mi objęcia nowej funkcji.
Otrzymałam od pary prezydenckiej symboliczny upominek – okolicznościową publikację wydaną z okazji 100-tnej
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przyznam, że pierwszą
rzeczą, o jakiej rozmawiałam z Prezydentem była inwestycja
dotycząca tras biegowych na Kubalonce. Bardzo go prosiłam
o interwencję w tej sprawie. Bardzo mi zależy, by te środki
spłynęły częściowo do naszej gminy ponieważ obiekt ten
służy i zawodnikom i mieszkańcom. Zapraszałam też pana
Prezydenta, by jak najczęściej odwiedzał naszą gminę.
Ma Pani za sobą także pierwsze spotkania z włodarzami sąsiadujących z nami gmin zagranicznych. Jak się
kształtuje perspektywa współpracy?
Bardzo zależy mi na kontynuacji współpracy transgranicznej. Końcem roku wraz z Sołtysem Jaworzynki Pawłem
Ruckim spotkałam się ze starostą Čiernego Pavlem Gomolą i starostą Hyrczawy Markiem Sikorą. Dostaliśmy wspólne
zaproszenie na Sylwester na Trójstyku, by wspólnie z mieszkańcami złożyć sobie życzenia. Myślę, że wspólne powitanie
Nowego Roku jest dobrym zwiastunem współpracy przyszłorocznej. Naszym priorytetem jest odbudowanie kładki
na Trójstyku. Będziemy szukać możliwości, by wykonać to
zadanie, przynajmniej w formie tymczasowej – by umożliwić
przechodzenie z jednej strony na drugą. Dalsze spotkania w
roboczej atmosferze są przed nami.
W miarę sprawowania urzędu coraz lepiej poznaje
Pani także oczekiwania mieszkańców. Co wysuwa się na
pierwszy plan?
Obecnie oczekiwania mieszkańców to przede wszystkim działania zmierzające w kierunku rozwoju sieci wodociągowej. Bardzo wielu mieszkańców przychodzi i zgłasza
problemy z tym związane. Wysychają dotychczasowe ujęcia
wody, studnie które posiadają na swoich działkach. Jest to
związane z kilkoma czynnikami. Spada poziom wód w całej
Polsce, a zwłaszcza na obszarach górskich. Druga kwestia to
powstające nowe studnie głębinowe. Po trzecie – za nami
bardzo suchy rok. Jesień z małą ilością opadów spowodowała, że nasza sieć wodociągowa pracuje na granicy minimalnej. Mieliśmy więc obawy, że przed świętami, kiedy zwiększa
się zużycie wody, wody zabraknie. Musimy więc czynić działania związane z rozbudową sieci wodociągowej i budową
zbiornika na Tokarzonce – na razie na etapie planistycznym.
W ciągu 2 lat możemy mówić o wykonaniu tej inwestycji.
Na drugim miejscu są oczywiście drogi, które wymagają remontu – tak jak na przykład droga wiodąca przez przysiółki
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w Dziedzinie, na Brzestowym, na Jasiówce, na Maciejce, czy
też w innych miejscach naszej gminy. Niestety ograniczeniem jest budżet naszej gminy, który jest bardzo mocno obciążony spłatą kredytów.
Na wielkie inwestycje trzeba zatem poczekać. A czy
są jakieś rzeczy, które udało się załatwić w trybie szybkiej interwencji?
Zostały już podjęte działania związane z zabezpieczeniem skarpy, czy odwodnieniem . Udało się m. in. zabezpieczyć duże rozlewisko, które obejmowało chodnik i część
drogi w przysiółku Burowie, co spotkało się z wdzięcznością
mieszkańców, zwłaszcza że przez 2 lata było tam bardzo niebezpiecznie. Takim doraźnym działaniem było również rozdysponowanie w 30 punktach na terenie gminy materiału
do posypywania dróg, co miało miejsce końcem listopada.
W wielu miejscach składowana szlaka była bardzo przydatna. Z kolei 7 grudnia , w sytuacji dużego oblodzenia z mojego polecenia wykonane zostało posypywanie dróg. Jest
to jednak bardzo droga usługa, która kosztowała ok. 11 500
złotych. Gdyby pomnożyć to przez 10 otrzymujemy 11 5000
zł, a więc równowartość budowy ok. 250 m. drogi. Dla porównania – w budżecie na rok 2019 na bieżące utrzymanie
dróg mamy 100 000 zł. Dlatego usługa posypywania będzie
realizowana na podobnych zasadach, jak w latach poprzednich, ponieważ stanowi zbyt duże obciążenie finansowe.
Natomiast w przypadku działań strategicznych, musimy
szukać środków zewnętrznych. To dla nas jedyna alternatywa. Trzeba jednak zauważyć, że by zaplanować i wykonać inwestycję finansowaną ze źródeł zewnętrznych musimy mieć
zawsze pieniądze w budżecie na wkład własny. Ponadto,
bardzo często, aby wydatkować środki zewnętrzne najpierw
trzeba zaangażować swoje pieniądze, by dopiero później,
po wykonaniu zadania otrzymać ich refundację. Będzie na
pewno trudno podejmować nowe działania przez najbliższe
2 lata. Jest to pokłosie zaciągniętego w tym roku kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na drogę na Zaolzie –
etap I w wysokości 6 milionów złotych, którego spłata rozłożona jest do roku 2030. Cała inwestycja kosztowała 10, 5 mln.
złotych, z czego kwota pozyskana z dotacji to ok. 3 mln. złotych (finansowanie zewnętrzne w wysokości 30%). Ten kredyt blokuje nam płynność finansową w zaciąganiu nowych
zobowiązań. Dlatego w przyszłym roku nawet sprawy, które
wydają się mieszkańcom mniej kosztowne, będą stanowiły
duże obciążenie. Choć potocznie mówi się, że „wszędzie buduje się na kredyt”, to takie działanie ma pewne granice. Na
ten moment tę granicę przekroczyliśmy. Warto zauważyć,
że dla możliwości inwestycyjnych gminy ważny jest poziom
dofinansowania zadań powyżej 60% ( w przypadku zadania
„Przebudowa drogi gminnej Zaolzie etap I” dofinansowanie
wyniosło 30%).
Jako nowy wójt znajduję się w niezwykle trudnej sytuacji. Nie zaczynam „od zera”, lecz przejmuję budżet z wielomilionowym zadłużeniem. Nie ja do niego doprowadziłam,
a zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy przyjdą właśnie do
mnie, licząc na wykonanie zadań, których na dzień dzisiejszy
nie możemy się podjąć. Przed wyborami śledziłam sytuację
finansową gminy i wiedziałam, że jest trudna. Teraz otrzymaStrona
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łam negatywne opinie z RIO, z jednoznacznym wskazaniem
do zmiany naszej polityki finansowej i inwestycyjnej.
Projekt budżetu gminy Istebna na 2019 r. przygotowany
przez poprzedniego wójta został negatywnie zaopiniowany
w dniu 12 grudnia 2018r. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Instytucja ta nadzoruje i kontroluje
gminę pod kątem finansów publicznych. Negatywna opinia
dotyczy również Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli m.in. wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne.
To pierwsze od dwudziestu lat (w ilości trzech) negatywne
opinie RIO wydane dla naszej gminy! Doszliśmy do etapu
zadłużenia gminy, w którym kredyt jest spłacany kredytem.
Gdyby Rada Gminy uchwaliła pierwotną wersję budżetu, od 2017 r. nastąpiłby wzrost zadłużenia o prawie 100%
(z 10 164 784,32 zł w 2017r, 2018r. - 15 425 310,32 zł, 19 331
727,32 zł.- wg. planu 2019r. Taki dług publiczny, jako nowy
wójt otrzymam „w spadku” po moich poprzednikach. Jeżeli
Rada zatwierdzi w tym kształcie budżet na rok 2019 , nastąpi
zaciągnięcie kolejnych kredytów. Radni po raz kolejny będą
analizować zakwestionowany przez RIO projekt. Zdecydują
oni, jakie zmiany zostaną w nim wprowadzone, a następnie
poddają pod głosowanie to, co będzie wykonane w nadchodzącym roku i latach kolejnych (WPF), czyli które drogi, sieci
wodociągowe, kanalizacyjne będą zrobione i gdzie. Większość radnych wskaże również inwestycje, które będą planowane do realizacji w latach następnych. Przy tak wysokim
zadłużeniu oczywistą sprawą jest, że spora część inwestycji
w Istebnej, Jaworzynce i w Koniakowie nie zostanie wykonana. Wskaźniki zadłużenia są bezwzględne.
Jaka jest strategia radzenia sobie z tą sytuacją?
Pojawiła się propozycja radzenia sobie z deficytem poprzez racjonalizację wydatków bieżących i szukanie nowych
źródeł dochodu. Pragnę podkreślić, że nie chciałabym, aby
wpłynęło to negatywnie na szkolnictwo, stan zatrudnienia.
Musimy zapewnić płynne funkcjonowanie wszystkich placówek. Myślę, że trzeba podejść do tej sytuacji w sposób
spokojny , profesjonalny i fachowy, w oparciu o rozsądną
kalkulację. Wspólnie z zastępcą i skarbnikiem będziemy tak
właśnie prowadzić działania. Liczę na wsparcie i zrozumienie
mieszkańców. Trzeba przejść najtrudniejsze dwa lata, spłacić
zobowiązania finansowe, a potem będziemy się starać zrealizować jak najwięcej działań.
Jeśli chodzi o budżet naszej gminy chciałabym zaznaczyć, że wpływa do nas w rocznym rozrachunku 11 milionów
złotych w ramach programu 500+ . Ta kwota ze środków budżetu państwa zasila nasze rodziny. Spada ilość dzieci dożywianych, rodziców stać na samodzielne opłacanie obiadów.
Pieniądze te są wydatkowane w większości w naszej gminie,
napędzając też naszą koniunkturę wewnętrzną. Rodzinom
żyje się lepiej i lepiej funkcjonuje nasza przedsiębiorczość.
Dzieci stać choćby na to, by iść na pizzę czy skorzystać z dodatkowych zajęć sportowych. To naprawdę mocne wsparcie
dla naszych rodzin.
Sesje rady gminy są teraz transmitowane na żywo.
Prowadzi też Pani na bieżąco profil na portalu Facebook.
Czy taka forma informacji i komunikacji z mieszkańcami
jest ważna?
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Bardzo mnie cieszy, że sesje są transmitowane na żywo,
wielu mieszkańców ogląda je w czasie sesji lub wraca do
nich odszukując je w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Istebna. To wpływa na jawność i transparentność działań
rady i Wójta. Teraz każdy z mieszkańców może wyrobić sobie
własną opinię i własne zdanie na podstawie konkretnego
materiału. Mieszkańcy mogą zobaczyć, jak ich przedstawiciel – radny czy wójt wypowiada się na dany temat, czy jak
głosuje. Prowadzę profil na Facebooku. Staram się na bieżąco pewne rzeczy przedstawiać mieszkańcom w formie krótkiego komunikatu. Niestety nie mam możliwości odpisywać
na wszystkie wiadomości, natomiast cieszę się że mieszkańcy zaglądają na mój profil. Odbiór postów jest duży – od
kilkuset do kilku tysięcy osób. Traktuję to jako dobrą formę
pierwszego kontaktu.
Stoimy u progu Nowego Roku. Co chciałaby Pani, by
przyniósł naszej gminie i wszystkim mieszkańcom?
Patrząc z perspektywy włodarza gminy, chciałabym żeby
to był rok spokojny, bez wielkich przemian, bo uważam, że
trzeba wejść płynnie w rytm budżetowy. Chciałabym życzyć
mieszkańcom, by rok 2019 był dla nich dobry i pełen pomyślności.
Dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do organizacji wspólnego przywitania Nowego Roku na
Trójstyku: Staroście Ciernego panu Pavlovi Gomola, staroście Hyrczawy Markowi Sikora, sołtysowi Jaworzynki Pawłowi Ruckiemu, obecnym na wydarzeniu Mieszkańcom
oraz dzieciom z kapeli „Mała Jetelinka” za piękny występ.
Łucja Michałek, Wójt Gminy Istebna

Składam serdeczne podziękowania wolontariuszom
i darczyńcom „Szlachetnej Paczki” za zaangażowanie
w działanie na rzecz lokalnej społeczności. Niechaj dobro,
które dajecie innym osobom wróci do Was z podwójną
mocą! 			
Łucja Michałek, Wójt Gminy Istebna

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek składa serdeczne podziękowania Panu Staroście Miasta Jabłonków ing. Jiřímu
Hamrozimu za podjęcie inicjatywy i pełnienie roli partnera
wiodącego dla projektu transgranicznego „Wzmocnienie
gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” w ramach programu
INTERREG V-A Czechy-Polska oraz Pani Starostce Gminy Bukowiec Monice Czepczorovej, partnerowi projektu za podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
terenów przygranicznych. Dzięki realizacji projektu Gmina
Istebna zakupiła lekki samochód terenowy z wyposażeniem, w tym motopompę pożarniczą, który został przekazany w użytkowanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej
Koniaków-Centrum oraz system łączności radiotelefonicznej
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składającej się z 26 radiostacji nasobnych i 10 radiostacji
przewoźnych, które zostaną przekazane dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Istebna. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe za zakup
średniego terenowego samochodu pożarniczego, którego
dostawa planowana jest na kwiecień 2019 roku.
Łucja Michałek, Wójt Gminy Istebna

Wybory uzupełniające na objęcie
funkcji sołtysa wsi Istebna
W związku ze zrzeczeniem się mandatu przez sołtysa wsi
Istebna, zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Istebna na zebranie wiejskie, na którym przeprowadzone zostaną
wybory uzupełniające na objęcie funkcji sołtysa wsi Istebna.
Wybory przeprowadzone będą na zebraniu wiejskim:
GODZINA
II TERMIN
GODZINA (o ile w wyznaczonym
SOŁECTWO DATA ZEBRANIA
I TERMIN I terminie nie uzyskano
obecności wymaganej
liczby mieszkańców)

ISTEBNA
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10:00
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ZEBRANIA

SALA
OCHOTNICZEJ
STRAŻY
POŻARNEJ
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ZARZĄDZENIE NR 430/18
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7
Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
– Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,
1000 i 1349), w związku z postanowieniem nr DBB-77334/18 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 14 listopada 2018
r. poz. 7154) zarządza się, co następuje:
§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Łucji Katarzyny Michałek przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Istebna w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 7.
§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie
1 radny.
§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 10 lutego
2019 r.
§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
wz. Wojewody Śląskiego
I Wicewojewoda Śląski
Jan Chrząszcz
Strona
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Załącznik do zarządzenia Nr 430/18
Wojewody Śląskiego
z dnia 3 grudnia 2018 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
Termin wykonania
czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

do dnia 4 grudnia 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7

do dnia 17 grudnia 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Istebna, informacji o okręgu wyborczym
nr 7, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze
zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy Istebna, w okręgu wyborczym nr 7

do dnia 27 grudnia 2018 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej II kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w
Istebnej

do dnia 1 stycznia 2019 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczegow Bielsku-Białej II Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej

do dnia 6 stycznia 2019 r. do godz. 24:00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym
nr 7, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna

do dnia 11 stycznia 2019 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Istebna, informacji o numerze i granicach
części obwodu głosowania nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jaworzynce, w
tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Jaworzynce i Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników nr 3 w Jaworzynce

do dnia 20 stycznia 2019 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Istebnej numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych,
które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 7
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia
głosowania nr 3 w Jaworzynce i Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników nr 3 w Jaworzynce
- sporządzenie w Urzędzie Gminy Istebna spisu wyborców

do dnia 26 stycznia 2019 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list
wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy
nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

do dnia 1 lutego 2019 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 lutego 2019 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 3 w Jaworzynce spisu wyborców

w dniu 10 lutego 2019 r. w godz. 7:00–21:00

- przeprowadzenie głosowania

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach
urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.
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Wójt Gminy informuje
Informacja - Utrzymanie dróg
w sezonie zimowym 2018 – 2019
Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym obejmuje 197 km dróg gminnych i zakładowych Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wisła, które łączą przysiółki z drogami
publicznymi.
Umowy zostały zawarte 15 listopada 2018 r, a usługa jest
świadczona od podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 r.
Wartość podpisanych umów wynosi 1.013.983,48 zł w tym
915.000,00 to planowany koszt usługi za okres od 1 grudnia
2018 do 30 kwietnia 2019 r i jest w całości ponoszony w 2019 r.
Umowy zawarte są dla 20 zadań i realizuje je 14 wykonawców. Każda z dróg posiada szacunkową maksymalną ilość
przejazdów, a jest ona uzależniona od stopnia kategorii, położenia drogi czy natężenia ruchu. Drogi podzielone są na dwie
kategorie. Do pierwszej kategorii zostały zaliczone drogi, po
których prowadzony jest dowóz dzieci do szkół gminnymi samochodami oraz prowadzone są regularne kursy autobusów.
Usługa zimowego utrzymania dróg odśnieżanych przez
Urząd Gminy obejmuje:
- odśnieżanie drogi,
- usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie materiałami (piasek, mieszanka , sól drogowa) w miejscach
niebezpiecznych takich jak: skrzyżowania dróg, podjazdy,
zjazdy, duże spadki dróg, w okolicach szkół, przystanków
autobusowych na drogach gminnych,
- wywóz śniegu z parkingów oraz miejsc ustalonych
przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy,
- prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej, polegające na usunięciu z dróg i poboczy materiałów uszorstniających.
Wykonawca usługi we własnym zakresie zapewnia wymaganą ilość sprzętu do odśnieżania oraz materiał do
uszorstniania. W ramach prowadzonej akcji wykonawca ma
zapewnić przejezdność dróg przed godziną 6 rano. W przypadku dróg I kategorii wykonawca podejmuje decyzję o likwidacji śliskości bez konieczności konsultowania z pracownikami Urzędu Gminy.
Rozpoczęcie i zakończenie akcji jest każdorazowo uzgadniane z pracownikami Urzędu Gminy, a wykonawca codziennie informuje o prowadzonej akcji.
Dobowy koszt odśnieżania 197 km dróg (bez względu
na ilość przejazdów ) wynosi brutto 38.410,96 zł. Jeżeli zachodzi koniczność usunięcia na drogach śliskości, to wtedy
szacujemy, że uszorstniane jest około 30 % odcinka drogi i
koszt takiej akcji wynosi odpowiednio brutto 11.523,29 zł. (w
tym I kategoria brutto 3.418,50 zł ).
Dodatkowo poza prowadzoną akcją przy 22 drogach
gminnych, w miejscach bardzo stromych podjazdów zgromadzony jest materiał uszorstniający z przeznaczeniem do
użycia kiedy na drodze występuje miejscowe oblodzenie.
W sytuacji wystąpienia gołoledzi mogą wystąpić opóźnienia w likwidowaniu śliskości bowiem wykonywanie usługi musi się odbywać z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i
sprzętu realizującego zadanie.
Należy zatem podkreślić, że podczas poruszanie się po
drogach publicznych należy dostosować się do warunków
panujących na drodze.
Styczeń 2019
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Dodatkowo informuję, że na drogach wojewódzkich na
obszarze Gminy Istebna, zgodnie z obowiązującymi standardami takie zjawisko jak gołoledź ma zostać zlikwidowane do
8 godzin licząc od chwili stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem.
Sporządził: Bogusław Juroszek
Kierownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa

Statystyka za rok 2018 (2017)
Ludność w gminie Istebna stan na dzień
31.12.2018 (2017)
Istebna
Jaworzynka
Koniaków
Ogółem

pobyt stały:
5161 (5142)
3298 (3288)
3697 (3679)
12.156 (12.109)

pobyt czasowy:
118 (137)
38 (47)
57 (52)
213 (236)

Urodzenia 2018 (2017)
Istebna 64 (76)
Jaworzynka 43 (50)
Koniaków 51 (37)
Ogółem 158 (163)
chłopcy 88, dziewczynki 70
(chłopcy 91, dziewczynki 72)
208 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński. (w roku 2017 – 183)
Zgony 2018 (2017)
Istebna 43 (40)
Jaworzynka 39 (27)
Koniaków 25 (32)
Ogółem 107 (99)
Dowody osobiste
W 2018 roku wydano 1415 dowodów osobistych (2310).
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa odbywała się w dniach 9, 12 i 13 marca
2018 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie do której
stawiło się 71 osób rocznika 1999 .
Jubileusze
W roku 2018 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziło 20 par.
6 pary obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.
36 mieszkańców gminy Istebna liczy powyżej 90 lat w tym 27
kobiet i 9 mężczyzn.
Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
dla pana Bogdana Juroszka
z powodu śmierci

MATKI
Śp. MARII JUROSZEK
Składają: Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Istebna.

Strona

7

Wójt Gminy informuje

Konkurs Przedsięwzięć Inicjatyw
Lokalnych – zakończone działania
Dzięki udziałowi Gminy Istebna w konkursie przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, czyli działań podejmowanych
przez sołectwa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców udało się w roku 2018 zrealizować ważne dla mieszkańców przedsięwzięcia. Istotnym elementem konkursu jest
społeczny charakter realizowanych przedsięwzięć na obszarach wiejskich i niezwykle wysoka efektywność działań pomimo zaangażowania niewielkich środków finansowych. W
ramach takich konkursów inicjatywy oddaje się tym, którzy
najlepiej wiedzą, znają potrzeby, potrafią dokładnie określić
czego konkretnie potrzebują społeczności lokalne – czyli sołtysom. Program Inicjatyw Lokalnych bez wątpienia jest elementem realizacji działań zmierzających w kierunku zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. Wsparcie
finansowe zapewnione w ramach działań pochodzi z budżetu Województwa Śląskiego na zapewnienie realizacji celów
określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2020+” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich
Województwa Śląskiego do roku 2030. Obejmuje takie cele
jak: kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej
mieszkańców, pobudzenie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej
województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie i utrzymanie ładu
przestrzennego”. W ramach wyżej wymienionego konkursu
zostały dla mieszkańców gminy Istebna zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
SOŁECTWO JAWORZYNKA
Zadanie: Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka
Stańki – numer umowy o udzielenie wsparcia finansowego
3483/ TW/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. Koszt całkowity realizacji zadania wynosił: 24 638,13 zł. Współfinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach
wyżej opisanego konkursu wynosiło: 12 294,43 zł. ze środków własnych budżetu Gminy Istebna zadanie doinwestowano środkami budżetu Gminy Istebna kwotą: 12343,70 zł.

SOŁECTWO KONIAKÓW
Zadanie 1: Zakup mundurów galowych dla członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum - numer umowy 3489/TW/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. Koszt
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całkowity realizacji zadania: 12 742,50 zł, współfinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego
w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych wynosiło: 6 243, 82 zł, środki własne z budżetu Gminy Istebna
zapłacono w kwocie: 6 498,68 zł.
Zadanie 2: Zakup strojów ludowych dla członkiń Koła
Gospodyń Wiejskich w Koniakowie – numer umowy 3484/
TW/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. Koszt całkowity realizacji
zadania wynosił: 4 000,00 zł. Z budżetu Województwa Śląskiego zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości:
1 999,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Istebna wyniosło: 2 001,00 zł.

Zadanie 3: „III Festyn Koniakowianów” – umowa nr
3485/TW/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. Koszt całkowity realizacji zadania: 8 280,50 zł. Wysokość pomocy finansowej
ze środków budżetu Województwa Śląskiego na realizację
zadania w konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych wyniosła: 4 090,00 zł, partycypacja finansowa budżetu Gminy
Istebna w realizację zadania wyniosła: 4 190,50 zł.
Dzięki środkom finansowym, które sołectwa otrzymały w
ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych możliwa jest realizacja zadań, które są najpilniejsze i priorytetowe
dla małych społeczności. Łącznie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych Gmina Istebna uzyskała pomoc
finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w
wysokości 24 627,25 zł.
Przygotowała: Joanna Kohut
Zastępca Kierownika USC Istebna

Nasza Trójwieœ
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Apel do mieszkańców w sprawie psów
W związku z licznymi skargami i telefonami, które zgłaszane są w Urzędzie Gminy oraz wielu radnym dotyczącymi
psów znajdującymi się bez dozoru poza posesją, apelujemy
o zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zwłaszcza teraz kiedy po nowelizacji przepisów drastycznie zostały podniesione kary za niedopilnowanie swoich czworonogów.
Zgodnie z art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt „zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez
oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub
opiekuna”.
Znowelizowany Kodeks wykroczeń, który wszedł w życie
15 listopada 2018r przewiduje karę nawet 1000 zł grzywny za „niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności” lub karę maksymalną w wysokości 5000 zł za
doprowadzenie do tego, że zwierzę stanie się niebezpieczne. Orzeczenie przez sąd kary w górnej wysokości będzie
miało miejsce w skrajnych przypadkach, np. gdy właściciel
zwierzęcia notorycznie dopuszcza się takich wykroczeń.
Dotychczas najwyższa grzywna, którą mogliśmy dostać
za zbyt swawolne spacery z czworonogiem, wynosiła 250 zł.
Nowością jest również wprowadzenie kary w postaci ograniczenia wolności. Tak drastyczne podniesienie kar ma uzmysłowić ludziom, by zachowywali się odpowiedzialnie w stosunku do swoich pupilów. Dodatkowo gdy pies pozbawiony
jest kontroli swojego właściciela może czasem ze strachu i
lęku być agresywnym, a co za tym idzie zaatakować kogoś i
wtedy dopiero konsekwencje wydawałoby się zwykłego zaniedbania są już bardzo poważne.
Niedopilnowanie kończy się przeważnie tym, że wałęsające się zwierzę zabierane jest do schroniska, przy czym koszt
odebrania psa jest bardzo wysoki i stanowi duże obciążenie
dla budżetu. Wszyscy wiemy jak nieszczęśliwe życie czeka
psy w schroniskach,
gdzie pozbawione są
troskliwej opieki swoich właścicieli więc
bądźmy rozważni i pilnujmy swoich czworonogów.
Zdjęcie przedstawia psa, który został zabrany z terenu Istebnej do schroniska w Cieszynie w dniu 16 grudnia 2018r. Strona schroniska:
www.schronisko.ustronet.pl
K. Goryczka
Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy,
choćby i umarł, żyć będzie. Jan 11,25
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili
z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości,
duchowego wsparcia, pamiętali w modlitwach,
uczestniczyli w nabożeństwie pogrzebowym
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

śp. ks. Alfreda Stańka,
proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Istebnej,
składamy serdeczne „Bóg zapłać”
żona Aneta i córka Marta
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Składamy serdeczne „Bóg zapłać”
za wszelkie wyrazy życzliwości i duchowego wsparcia
po śmierci naszego proboszcza

ks. Alfreda Stańka
Parafianie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Istebnej

Z życia OSP
Barbórkowy turniej strażaków
i ratowników
Za nami X Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2018”.
Dnia 08.12.2018r.
Drużyna OSP Koniaków - Kosarzyska
po raz kolejny jako
jedyna z powiatu ciszyńskiego i jedna z
dwóch z województwa śląskiego wzięła
udział w 10 edycji
Barbórkowego Turnieju Strażaków i Ratowników w zabytkowej Kopalni Soli w
Wieliczce.
Zawody odbyły
się zgodnie z tradycją w pierwszą sobotę po święcie św. Barbary, czyli 10 grudnia, na terenie kopalni soli w Wieliczce (woj. małopolskie). Wzięło w nich udział
blisko dziewięćdziesiąt drużyn z PSP, OSP i innych formacji,
oraz goście z Czech.
Turniej cieszy się wielką popularnością wśród strażaków.
W trakcie rywalizacji trzyosobowe zespoły w pełnym uzbrojeniu pokonują 110-metrową różnicę poziomów drewnianą
klatką schodową im. Szybu Daniłowicza.
Nasz jednostka w składzie (Józef Ligocki, Krystian
Kubica,Wojciech Ligocki) zajęła wysokie 7 miejsce z czasem
5:55 w kategorii drużyn OSP.
Drużyna składa serdeczne podziękowania dla JRG Ustroń
oraz OSP Goleszów za użyczenie sprzętu.
Więcej informacji na stronie http://www.pspwieliczka.pl

Terminarz Walnych Zebrań Ochotniczych
Straży Pożarnej w naszej gminie
27.01.2019 r.
03.02.2019 r.
09.02.2019 r.
10.02.2019 r.
17.02.2019 r.
02.03.2019 r.

godz. 14:00
godz. 14:00
godz. 17:00
godz. 14:00
godz. 14:00
godz. 17:00

-

OSP Jaworzynka Zapasieki
OSP Koniaków Centrum
OSP Koniaków Kosarzyska
OSP Jaworzynka Centrum
OSP Istebna Zaolzie
OSP Istebna Centrum
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Podziękowanie
Strażacy z OSP Koniaków Centrum pragną serdecznie
podziękować ówczesnemu wójtowi Gminy Henrykowi Gazurkowi, komendantowi gminnemu Stanisławowi Legierskiemu, Radzie Gminy oraz pracownikom urzędu gminy za
wielkie zaangażowanie by pozyskać dla nas nowy samochód pożarniczy wraz z pełnym wyposażeniem. Będziemy
obić wszystko, aby ten samochód był zawsze gotowy do niesienia pomocy potrzebującym.
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes dh Bolesław Haratyk

Uniwersytet seniora
Andrzejki i konkurs kulinarny – 27 XI 18
Tradycyjnie końcem listopada świętujemy Andrzejki ale
troszkę inaczej- to dzień degustacji, wymiany naszych umiejętności kulinarnych, dzielenia się swoimi przepisami, tajemnicami, pomysłami na rozmaite przysmaki oraz tworzenie
stylowych dekoracji. Stosownie do tej uroczystości – stoły
pięknie nakryte białymi obrusami i zastawione aromatycznymi i finezyjnie udekorowanymi potrawami. Ale wcześniej
niespodzianka –wizyta przedszkolaków z Niepublicznego
Przedszkola im. Jana Pawła II z Istebnej. Okolicznościowe dekoracje ustawione, dzieci ubrane w stosowne stroje, siostry
czuwają nad całością występu dzieci, który jest zatytułowany „Matka Boża Królowa Niepodległej Polski”- a więc inscenizacja jest nawiązaniem do obchodów 100 – lecia odzyskania
niepodległości naszej Ojczyzny. Temat bardzo ważny i dla
przedszkolaków i dla seniorów. Ze wzruszeniem, podziwem
i ogromnym zainteresowaniem słuchaliśmy perfekcyjnej deklamacji i śpiewu dzieci, którym akompaniowała na gitarze
siostra Marietta. Wielu seniorów miało łzy w oczach, bowiem
i temat był poruszający i niejedno serce seniora mocniej zabiło na widok swojego wnuka. Oklaskom i podziękowaniom
nie było końca. Całości dopełniło wspólne odśpiewanie
hymnu Polski przez dzieci i seniorów.
Tą drogą zarząd IUS oraz wszyscy seniorzy składają bardzo serdeczne „Bóg zapłać” Siostrze Przełożonej oraz pozostałym siostrom za profesjonalne przygotowanie dzieci i występ na naszym spotkaniu.
Pożywienie i czynność jedzenia zawsze miały ważny sens
obyczajowy i społeczny, spełniając istotną rolę w kontaktach
międzyludzkich, były ważnym elementem życia rodzinnego,
uroczystości kościelnych i religijnych, spotkań towarzyskich.
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Dlatego i my kolejny raz przystąpiliśmy do pokazu naszych
kulinarnych umiejętności. Do konkursu – demonstracji potraw zgłosiły się następujące osoby:
p. Juroszek Emilia – ciasto rurki
p. Jałowiczor Aniela – ciasto
p. Jalowiczor Helena – rolada z kurczaka
p. Czepczor Maria – pasztet
p. Gazurek Janina – śledź z buraczkami
p. Waszut Halina – ryba po grecku
p. Kohut Władysław – torcik jarzynowo – szynkowy
p. Knopek Urszula – bułeczki z mięsem
p. Słupny Bogumiła – mini – kanapki, koreczki
p. Łupieżowiec Anna – pieczeń barania
p. Podlasińska Krystyna – zakąski różne
p. Motyka Irena – ser klagany

Demonstrowane smakołyki cechowała estetyka wykonania i podania, a aromatyczny zapach łaskotał zmysł
powonienia. Według degustujących podane frykasy były
znakomite. Podczas spotkania przekazywaliśmy sobie wiele
tajemnic kulinarnych, ciekawostek i przepisów na wyśmienite, wypróbowane potrawy, aby ocalić je od zapomnienia.
Dobrze siedziało się przy suto zastawionym stole, w przemiłym towarzystwie rówieśników.

Dbamy o zdrowie seniora
Kolejne akcje prozdrowotne – senior pod kontrolą techników medycznych, pracowników firmy Multi Diagnostica.
Osteobus z Krakowa stanął 28 XI 2018 r. na placu przed LOEE
– Istebna Dzielec i od godz. 9.00 badał gęstość kości szyjki udowej, stwierdzając ewentualne zagrożenie osteoporozą u seniorów, których przebadano blisko 70 osób. Osteoporoza to choroba cywilizacyjna, na którą w Polsce choruje ok. 3 mln Osób.
Jest to metaboliczna choroba kości, charakteryzująca się:
- zmniejszeniem gęstości kości
- osłabieniem struktury przestrzennej kości
- zwiększoną podatnością na złamania
Utrata tkanki kostnej nie boli i dlatego nazywana jest „cichym złodziejem kości”. Proces utraty tkanki kostnej zaczyna
się po 30 roku życia i nasila się w okresie menopauzalnym. Badanie gęstości kości, tzw. densytometria jest szybkie, bezbolesne i pomoże stwierdzić, czy stan naszych kości jest właściwy.
Wnioski były budujące – pokolenie 60 – 70 – latków ma
wyniki dość poprawne. Podane indywidualnie wyniki można konsultować ze specjalistami, ortopedami. W okresie zimowym wskazane jest przyjmowanie witaminy D3 2000 jm,
a w okresie letnim 1000 jm, co uzupełni ewentualne braki
spowodowane brakiem nasłonecznienia. Zaleca się również
dużo ruchu- oczywiście w miarę możliwości czyli spacerów,
pływania, gimnastyki nigdy za wiele!
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Uniwersytet seniora
Zbliżają się święta –
zajęcia kulinarne 4 XII 2018
Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, oczekiwania, refleksji, zadumy ale i radości z narodzin
Pana Jezusa. Tradycja pieczenia słodkości na Śląsku Cieszyńskim sięga XVIII wieku. Pierwszym opisanym ciasteczkiem
był mały i twardy placuszek wyrabiany z niekwaszonej mąki
i wody z dodatkiem miodu Z biegiem lat, pod wpływem innych kuchni, głównie austriackiej, czeskiej i niemieckiej ciasteczka stawały się misternymi i prześlicznie dekorowanymi
smakołykami, szykowanymi głównie na stół weselny lub wigilijny. My również chętnie korzystamy z różnych przepisów
i porad doświadczonych gospodyń. Tym razem nasze zainteresowania skoncentrowały się na pierniczkach. Nazwa tego
świątecznego, tradycyjnego wypieku wywodzi się ze staropolskiego słowa „pierny” co oznaczało –pyszny. Największą
sławą cieszyły się pierniki toruńskie i norymberskie, wypiekane w rzeźbionych formach. Przygotowanie ciasta piernikowego wzmacnianego korzeniami i miodem uchodziło za
prawdziwą sztukę i przepisy przekazywano z pokolenia na
pokolenie.
W ramach współpracy transgranicznej zaprosiliśmy panie z Czech : panią Tatianę z Jabłonkowa i panią Michaelę z
Hyrczawy, które bardzo chętnie podzieliły się z nami swoimi
doświadczeniami i przepisami. Przywiozły gotowe, upieczone (z powodów czasowych i organizacyjnych) pierniczki w
różnych kształtach: mikołaje, aniołki, gwiazdki, domki i serduszka bądź pajacyki.
Podały nam dokładnie przepisy na pierniczki, które wypiekają i dekorują od kilkunastu lat – czyli mają ogromne
doświadczenie. Każda instruktorka – i pani Tatiana i p. Michaela miała swój wypróbowany skład ciasta i lukru. A potem zdobienia białym, lśniącym lukrem. Byłyśmy oczarowane perfekcją, finezją i estetyką tych prac. Cóż za dokładność,
jaka fantazja i wyobraźnia, jakie pomysły! Oczywiście każda
seniorka (panowie raczej się przyglądali) miała możliwość
spróbowania wykonania dekoracji pod czujnym okiem naszych przemiłych sąsiadek „za miedzy”. Pierniczków było bardzo dużo, lukru też – tylko ćwiczyć, próbować i naśladować.
Najpiękniej udekorowane były jednak czeskie pierniczki.
Wszystkie ciasteczka mogłyśmy zabrać do domu jako wzory
do dalszych prac.
W trakcie zajęć śpiewaliśmy zaintonowane przez p. Tatianę piosenki i pieśni religijne, co dodatkowo podkreślało
już przedświąteczną atmosferę. Kolejne, wtorkowe dopołudnie przeżyliśmy pogłębiając tak ważne więzi międzyludzkie.

Bezpieczeństwo seniora 11 XII 2018
– spotkanie z przedstawicielami
straży pożarnej
Sezon grzewczy w naszych domach w pełni. Należy pomyśleć o bezpieczeństwie własnym i najbliższych. Dlatego
kolejny raz spotykamy się z osobami kompetentnymi – strażakami, aby ponownie przypomnieć podstawowe zasady i
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zalecenia tak ważne dla naszego życia i zdrowia. Zastępca
Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej z Ustronia pan
Grzegorz naciska stanowczo na przestrzeganie obowiązków
omawiając je bardzo dokładnie i fachowo:
- czyszczenie 4 x w roku przewodów kominowych przez
osoby do tego powołane – czyli kominiarza
- sprawdzanie drożnych wentylacji
- nie zatykanie, zaklejanie w łazienkach kratek wentylacyjnych korzystając z ogrzewania gazowego
- nie spalanie w piecach plastików, pieluch, odpadów
budowlanych, które zatykają przewody i emitują szkodliwe
substancje.
- w razie problemów dzwonimy na numer 112.

W kolejnej części spotkania poznajemy wyposażenie
wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Istebnej, stojącego na placu parkingowym, które demonstrują i omawiają panowie Adam i Tadeusz. Zainteresowanie seniorów
(głównie panów) jest spore mimo mroźnej pogody. Wszyscy
jesteśmy pełni podziwu dla umiejętności, fachowości i zaangażowania w wykonywaną pracę strażaków. Oby jak najrzadziej wyjeżdżali do akcji!

Dbamy o zdrowie seniora
Dnia 13 XII 2018 r. ostatnia akcja profilaktyczna – badania
spirometryczne. Pogoda już zimowa – spore opady śniegu,
ślisko, temperatura poniżej 0 C. Spirometria to rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w
płucach i oskrzelach, w różnych fazach cyklu oddechowego.
Badanie trwa kilka minut, a pomaga zdiagnozować i leczyć
choroby obturacyjne płuc, nie jest szkodliwe dla zdrowia, a
uzyskuje się wiarygodny wynik, który należy skonsultować z
lekarzem pulmonologiem. W badaniu wzięło udział ponad
60 osób.
Były to bardzo potrzebne, prowadzone po raz pierwszy
akcje, docenione przez seniorów, a dzięki którym poczuliśmy, że miejscowe władze Gminy Istebna sponsorują te
badania, troszczą się i o nas, że nie jesteśmy na marginesie
społeczeństwa.
Dziękujemy pani Wójt Łucji Michałek oraz Pani koordynator Joannie Kohut.
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Uniwersytet seniora
Wigilijka, 18.12.18
„Cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad Dzieciątka snem”
Taki dzień zdarza się tylko raz w roku. Jest bardzo ciepły,
choć grudniowy. I wymaga wyjątkowej oprawy – to Wigilia.
Seniorzy też spotykają się już 18.12 – we wtorek aby wspólnie ze sobą przeżyć zbliżające się święta. To nasza „Wigilijka”
. Stoły pięknie udekorowane subtelnymi, jodłowymi gałązkami kontrastującymi z białym obrusem, Zapalone świece,
maleńkie ciasteczka i południowe owoce dopełniają całości.
Seniorzy też odświętnie ubrani. Najważniejsze jednak w tym
dniu są opłatki – przez poetów często nazywane „anielskim
chlebem” – na znak miłości, pojednania, wzajemnych najlepszych myśli i życzeń. Witamy serdecznie zaproszonych gości
: panią Wójt Gminy Istebna Łucję Michałek, pana Nadleśniczego Andrzeja Kudełkę, panią Dyrektor GOK – u Elżbietę
Legierską – Niewiadomską, panią Redaktor „Trójwsi” – Karinę
Czyż oraz Zespół pani Moniki Wałach – Kaczmarzyk, który
rozpoczyna połazowanie. Nostalgiczne kolędy śpiewane
przy akompaniamencie skrzypek tworzą niepowtarzalny
nastrój. Dzieci przekazują wszystkim seniorom najlepsze
życzenia składając symboliczne połaźniczki na ręce p. Wójt
i p. Nadleśniczego. Zaczynamy wzajemne łamanie się opłatkiem – to niepowtarzalny, uroczysty niemal sakralny moment. Wszyscy łamią się ze wszystkimi życząc sobie przede
wszystkim zdrowia.

Zgodnie z zapowiedzią następuje też wręczanie nagród
dla uczestników konkursu kulinarnego. Wszystkie 12 osób
otrzymuje świąteczną szyneczkę oraz wylosowany upominek. Wszystko, co miłe szybko się kończy, nasza Wigilijka
także.

Podziękowanie
Stowarzyszenie Istebniański Uniwersytet Seniora składa
serdeczne podziękowania wszystkim Sympatykom, Przyjaciołom, sponsorom za pomoc i wsparcie, akceptację i wyrozumiałość dla naszej działalności w roku 2018, a w szczególności:
p. Wójt Gminy Istebna – Łucji Michałek
p. Nadleśniczemu – Andrzejowi Kudełce
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p. Dyrektor GOK i jej pracownikom
p. Redaktor „Naszej Trójwsi” Karinie Czyż
p. koordynator – Joannie Kohut
Dyrektorom szkół: Jakubowi Kuc i Grażynie Przybyle,
instruktorom zajęć: p. Karinie Czyż i p. A. Nosowicz, księgowemu p. Arkadiuszowi Małyjurkowi, p. Romanowi Cieślar
z firmy „Grono”. Bóg zapłać i bardzo, bardzo dziękujemy życząc dobrego Nowego Roku.
Prezes Agata Wisełka

Świąteczne kolędowanie Zespołu
„Istebna” z udziałem pary prezydenckiej
Zdecydowanie jedną z najpiękniejszych tradycji naszego
regionu jest połazowanie „na Szczepana”- stary zwyczaj składania sobie dobrych życzeń i dzielenie się prawdą o Bożym
Narodzeniu poprzez słowo, śpiew i wspólne muzykowanie. A kiedy za połazowanie zabiera się Zespół Regionalny
„Istebna”, to nawet para prezydencka przyjeżdża z Warszawy, by móc posłuchać góralskich kolęd i pastorałek. Tak było
i w tym roku!
26 grudnia zgodnie z tradycją odbyło się świąteczne
kolędowanie Zespołu Regionalnego „Istebna”, które tym
razem miało miejsce w cieniu ośnieżonej Ochodzitej - w
kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie. Wśród
licznie zgromadzonej publiki nie zabrakło Prezydenta
RP Andrzeja Dudy wraz z małżonką Agatą Kornhauser
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– Dudą, Wójta Gminy Istebna Łucji Michałek oraz Dziekana Dekanatu Istebniańskiego ks. Tadeusza Pietrzyka.
Tym razem z pięknym wydarzeniem połączony był szczytny
cel – koncert miał wymiar charytatywny a zebrane podczas
niego pieniądze przeznaczone zostały na rehabilitację Jacka
Haratyka z Istebnej, który w tym roku uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
Zebranych powitała szefowa Zespołu Istebna Maria Motyka zapraszając do wysłuchania koncertu połączonych sił
„Istebnej” i „Małej Istebnej”, grupy śpiewaczej „Leszczynianie” wraz z wielopokoleniowym składem istebniańskich
górali. A potem, po raz kolejny o cudzie Bożego Narodzenia
opowiedział dźwięk trąbity, fujarki, hóśli i heligonki, a przede wszystkim moc góralskich głosów – tych dojrzałych i tych
dziecięcych, a także piękno słów kolęd i tradycyjnych pastorałek. Na koniec nie mogło zabraknąć góralskich powinszowań: „Na ściynści, na zdrowi, na tyn to tu Nowy Rok, cobyście
byli zdrowi cały rok”.
Pełnym głębokiej refleksji komentarzem opatrzył koncert pan Józef Broda, który mówił o tym jak ważne jest to,
by mieć ręce i serce zawsze otwarte dla drugiego, być gotowym do przebaczenia, „zaciśniętą pięść zamienić na żłobek”.
Wzruszenie było wielkie, gdy doczytano list Jacka Haratyka, który serdecznie dziękował zebranym za udzieloną pomoc. Zaś słowa „wierzę, że Pan Bóg wyprowadzi z tej sytuacji
wiele dobra” w tej sytuacji zabrzmiały naprawdę heroicznie
i były chyba dla wszystkich zebranych najpiękniejszą lekcją
na ten świąteczny czas.
„Mamy wielką przyjemność być z wami na tym kolędowym
spotkaniu. To dla nas niezwykle miła okoliczność spotkać się z

Państwem , wspólnie kolędować, a przede wszystkim być przez
te półtorej godziny członkami waszej wspólnoty. ” – powiedział na zakończenie koncertu Prezydent RP Andrzej Duda
składając wszystkim życzenia wspaniałego 2019 roku. Także Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek złożyła wszystkim
zebranym serdeczne życzenia zdrowia, błogosławieństwa
Bożego i wszelkiej pomyślności na ten świąteczny czas i nadchodzący nowy rok.
Boże Narodzenie to czas, który kojarzy nam się ze światłem i blaskiem. Na tym wyjątkowym koncercie w Koniakowie także go nie brakowało. Lśniły światła na choince, biel
kabotków i knefle przy bruclikach. Dźwięczały mocne głosy
góralek i górali. Błyszczały łzy w oczach wzruszonych słuchaczy, którzy, choć w telewizji nie brak koncertów świątecznych dostępnych „na wyciągnięcie pilota”, postanowili
wspólnie przeżyć ten wieczór szukając czegoś autentycznego, a przy okazji udzielić pomocy komuś, kto znalazł się w
potrzebie. I choć zgasną w końcu iluminacje, a z bombek
na choince może osypie się brokat ale ten prawdziwy blask,
ciepło i piękno tego koncertu warto zapamiętać z tegorocznych „Godnich świąt”.
Podczas koncertu udało się zebrać kwotę 18 647 zł, która
w całości została przeznaczona na rehabilitację pana Jacka
Haratyka				
BJ

Drodzy Przyjaciele i Znajomi!
Chciałem bardzo serdecznie podziękować:
- Panu Bogu za to, że żyję,
za Jego prowadzenie i opiekę w całym moim życiu, a
szczególnie teraz w chorobie
i trudnościach, których doświadczam. To dzięki Bożemu prowadzeniu od samego
początku z ufnością przyjmuję i akceptuję to, co się stało i
wierzę, że Pan Bóg wyprowadzi z tej sytuacji wiele dobra.
- Dziękuję mojej najbliższej rodzinie oraz rodzinie
mojej żony za wsparcie, pomoc i obecność.
- Dziękuję wszystkim
przyjaciołom,
znajomym,
Domowemu Kościołowi, całej wspólnocie parafialnej z Koniakowa, Istebnej i Stecówki,
księżom i ojcom franciszkanom za wszystkie modlitwy, ofiarowane Msze Święte i wsparcie materialne.
- Dziękuję wszystkim organizatorom, całemu zespołowi
„Istebna”, grupie śpiewaczej a szczególnie pani Marysi Motyka ,która zgodziła się, aby był to koncert charytatywny na
potrzeby mojej rehabilitacji i leczenia.
- Dziękuję również panu prezydentowi Polski i Jego małżonce za obecność na koncercie oraz za przekazane życzenia i pozdrowienia.
Jestem podbudowany i wzruszony miłością, wielkim
wsparciem i dobrocią jakiej doświadczamy, ja i moja rodzina.
Życzę Wam Bożego błogosławieństwa w tym Nowym
Roku oraz wiele miłości i zgody w rodzinach.
Pozdrawiam, Jacek Haratyk
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Podsumowanie działalności Zespołu
Regionalnego „Istebna” w 2018 r.
Zespół Regionalny „Istebna” od prawie 120 lat pielęgnuje
tradycje oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa. Od 2016 roku zespół działa w nowym, odmłodzonym składzie, którego członkami są uczniowie ostatnich roczników gimnazjum oraz szkół średnich, a
także studenci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Kierownikiem zespołu oraz instruktorem muzycznym jest Maria Motyka, zaś instruktorem tańca jest Józef Łupieżowiec. Zespół
działa w ramach Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Istebna”
W minionym roku zespół odbył wiele koncertów zarówno w kraju jak i poza granicami.
• 6 stycznia udział w 40. Balu Góralskim w Mostach koło
Jabłonkowa,
• 14 stycznia dwa koncerty kolęd w Parafii pw. Bożego
Ciała w Zabrzu – Kończycach oraz w Parafii Podwyższenia
Krzyża Św. i Świętego Herberta w Katowicach.
• 21 stycznia Koncert kolęd w Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Cieszynie.
• 26 kwietnia - występ i warsztaty taneczne dla studentów etnomuzykologii z Wiednia w Leśnym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Istebnej
• 19 maja – występ podczas Festynu Parafialnego w Katowicach na os. Witosa.
• 14 lipca – udział w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej z programem „Na muzyce”.
• 18-23 lipca – udział w 52. Międzynarodowym Festiwalu
Folklorystycznym w Zagrzebiu w Chorwacji (5 koncertów).
• 29 lipca- występ podczas Festynu Istebniańskiego w ramach TKB
• 30 lipca – występ konkursowy z programem „Na muzyce” w ramach Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu
• 4 sierpnia – występ w Wiśle w ramach TKB
• 5 sierpnia – udział w Gorolskim Święcie w Jabłonkowie
• 25 sierpnia – występ w Amfiteatrze “Pod Skocznią” z
okazji 125 - lecia OSP Istebna
• 26 sierpnia – występ na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie
• 1 września- występ podczas Dożynek Gminnych w Rudniku k. Hażlacha,
• 14 października – oprawa góralska mszy w kościele w
św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce,
• 22 września – „Powitanie jesieni na góralską nutę –
Istebna dla Wisły”- koncert w ramach którego odbyła się weryfikacja programu naszego zespołu do Polskiej Sekcji CIOFF.
• 2-12 listopada – udział w Festiwalu Folklorystycznym w
Brazylii (3 koncerty),
• 26 grudnia- Koncert kolęd w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie,
• 28 grudnia – Koncert kolęd w Branicach.
ZDOBYTE NAGRODY I OSĄGNIĘCIA W 2018 r.:
I miejsce w kat. zespołów regionalnych w ramach 51.
Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej za
program „Na muzyce”,
I miejsce dla żeńskiej grupy śpiewaczej podczas 51. Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej,
BRĄZOWE ŻYWIECKIE SERCE w ramach 49. Festiwalu
Folkloru Górali Polskich w Żywcu za program „Na muzyce”,
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14

II miejsce dla żeńskiej grupy śpiewaczej w ramach 49.
Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.
Kwalifikacja zespołu do Polskiej Sekcji CIOFF na okres
od 22.09.2018 r. -22.09.2023 r.
* * *

Działalność „Małej Istebnej” w 2018 r.
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Istebna” powstał we
wrześniu 2016 roku i działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie. Członkami zespołu są uczniowie ze
szkół podstawowych z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, a
nawet Wisły w wieku od 5 do 15 lat. Dzieci uczą się śpiewu
i tańców regionalnych z Trójwsi Beskidzkiej, a także w okresie świątecznym poznają repertuar kolędowy. Zespół jest
podzielony na dwie grupy – młodsza (dzieci w wieku 5-10
lat) i starsza – (11-15 lat). Osobami prowadzącymi są Maria
Motyka i Józef Łupieżowiec.
W 2018 roku „Mała Istebna” dała wiele koncertów zarówno tanecznych jak i kolędowych:
• 4 stycznia – kolędowania dla Nadleśnictwa Wisła w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu,
• 6 stycznia - kolędowanie wraz z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” w Kościele pw. Św.
Piotra i Pawła w Jaworzynce,
• 13 stycznia- Żywieckie Gody (udział w przeglądzie),
• 23 lutego- wystep taneczny podczas Forum Rolniczego
w Międzyświeciu,
• 5 marca – udział w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów
Artystycznych Śląska Cieszyńskiego,
• 29 marca- Nagrania do TVP INFO w Muzeum Regionalnym “Na Grapie” w Jaworzynce,
• 3 czerwca – udział w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Wiśle z programem „Zabawy i tańce na
placu”,
• 2 lipca - Wyjazd do Eko Parku “W dechę” w Bielsku-Białej,
• 7 lipca – występ podczas Pikniku Leśnego w Wiśle,
• 14 lipca – występ taneczny w amfiteatrze „Pod Skocznią”
w ramach Dni Istebnej,
• 29 lipca – udział w korowodzie w ramach Festynu Istebniańskiego,
• 2 sierpnia – występ taneczny w Wiśle w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej,
• 15 sierpnia – występ taneczny w Ustroniu w ramach imprezy „Gdzie biją źródła”,
• 15 września – występ taneczny podczas Święta Jabłka
w Jabłonkowie,
• 26 października – występ taneczny w pensjonacie „Olza”
w Jaworzynce dla dzieci ze szkoły muzycznej z Tychów,
• 28 października – udział w Przeglądzie Solistów i Grup
Śpiewaczych w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w Jaworzynce,
• 26 grudnia – kolędowanie z Zespołem Regionalnym
„Istebna” w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie,
• 30 grudnia – kolędowanie wraz z Terapeutycznym
Punktem Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” w kościele pw.
Św. Piotra i Pawła w Jaworzynce.
ZDOBYTE NAGRODY:
Żywieckie Gody 2018:
I miejsce – Mały Połaźnik (Jan Szkawran),
II miejsce – Pastuszkowie (Jan i Paweł Cieślar, Jan Łupieżowiec),
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II miejsce – Mało Połaźniczka (Zofia Łupieżowiec),
II miejsce – Małe Połaźniczki (Anna i Magdalena Juroszek).
PRZEGLĄDY I KONKURSY:
III miejsce w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego (występ taneczny),
I miejsce w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle oraz nominacja na Przegląd Dziecięcych
Zespołów w Rabce Zdroju.
II miejsce w kat. mistrz i uczeń (Maria Motyka i Anna Juroszek) w ramach 49. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.
Przegląd Solistów i Grup Śpiewaczych w Muzeum Regionalnym „Na Grapie”:
II miejsce w kat. 8-12 lat duet Zofia i Jan Łupieżowiec,
III miejsce w kat. 8-12 lat dziewczęca grupa śpiewacza
(Zofia Ligocka, Roksana Grobosz, Sara Kaczmarzyk, Julia Krężelok oraz Liliana Ziółkowska),

II miejsce w kat. 13-18 lat - dziewczyny ze starszej grupy
„Małej Istebnej” (Natalia Zowada, Patrycja Bury, Maria Szkawran, Joanna Kukuczka, Katarzyna Legierska),
III miejsce w kat. 13-18 lat - chłopcy z „Małej Istebnej”
(Jan i Paweł Cieślar, Jakub Szkawran, Michał Zowada).
I miejsce dla Jana Szkawrana w XV Konkursie Gwar „Po
Cieszyńsku, po obu stronach Olzy” w kategorii 3-6 lat za
tekst „Ciornoksiynźnik”.
Za nami bardzo pracowity rok zarówno dla małej jak i
dużej „Istebnej”. Wiele prób i przygotowań, udział w licznych
konkursach i przeglądach, a także wiele występów tanecznych i kolędowych. Nowy Rok rozpoczynamy od styczniowych kolędowań. Czekają nas również występy taneczne i
wiele innych wydarzeń kulturalnych.
Z serdecznymi pozdrowieniami oraz życzeniami wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2019 roku – kierownik zespołu – Maria Motyka

Informacje turystyczne
Gmina Istebna w TVP
W ostatni czasie na terenie gminy Istebna kilkukrotnie
gościliśmy ekipę TVP3 Katowice. Dzięki stałej współpracy
z telewizją, a także na zaproszenie naszych gestorów turystycznych w telewizji wyemitowano kilka programów, które
ukazały kulturę, atrakcje, tradycje i zwyczaje Trójwsi Beskidzkiej. Do tego doszły także nagrania wyjazdowe w studio telewizyjnym z okazji świąt.
W sobotę 15 grudnia 2018 roku o godzinie 18:00 na antenie TVP3 Katowice wyemitowany został kolejny odcinek
cieszącego się ogromnym zainteresowaniem i oglądalnością programu kulinarnego „Rączka Gotuje”. Na zaproszenie
Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń, śląski kucharz zmierzył
się między innymi z góralską potrawą, czyli z plackiem z gulaszem. Odcinek można zobaczyć w internecie pod adresem:
https://katowice.tvp.pl/40454283/raczka-gotuje-15122018.
Także w sobotę 15 grudnia 2018 roku o godzinie 19:40
wyemitowano pierwszy z 3 odcinków programu rozrywkowego pt. „ZGADNIJ! NAPISZ! WYGRAJ!”, w którym prowadzący odwiedza ciekawe miejsca na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Cała zabawa jednak w tym, iż nie mówi
nazwy tego miejsca, a rozwiązanie zagadki należy do telewidzów, którzy dodatkowo mają szansę na wygranie upominków za dobrze rozwiązane hasło. Kolejne odcinki z Koniakowa i Istebnej pojawiły się w telewizji 22 i 29 grudnia o
godzinie 19.40, a zobaczyć można m.in. Izbę pamięci Jerzego
Kukuczki, Wolierę Głuszców na Wyrchczadeczce, Kościół pw.
Dobrego Pasterza w Istebnej, Chatę na Szańcach, czy Galerię
Kukuczka. Odcinki można zobaczyć pod linkiem: https://katowice.tvp.pl/40555302/zgadnij-napisz-wygraj-22122018.
Kolejne nagrania miały miejsce w Karczmie po Zbóju w
Istebnej, a realizowano tam 2 odcinki programu muzycznego, pt. „Niedzielny Fajer”. Prowadzący zaprosił do programu m.in. kapelę Polandia z Istebnej, a także górali: Janka Macoszka, Marysię Motykę z małymi połaźnikami (Magda, Julka,
Ania i Janko) i Michała Kajzara. Pierwszy odcinek, w którym
przy świątecznym stole będzie mowa m.in. o zwyczajach na
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Boże Narodzenie w górach, wyemitowany został 26 grudnia
o godz. 17:35, zaś drugi noworoczny odcinek można było
zobaczyć 30 grudnia o godz. 17.35 lub pod linkiem https://
katowice.tvp.pl/26990305/niedzielny-fajer .
Świąteczne spotkania w TVP3 Katowice w 1 i 2 dzień
Świąt Bożego Narodzenia z kolędą, połazami i życzeniami
od górali z Trójwsi Beskidzkiej. W 1 dzień świąt spotkaliśmy
się z małymi połaźnikami Marysią i Szymonem Galej, Kubą
Ruckim i Pawłem Kukuczką oraz Anetą Legierską, zaś w 2
dzień świąt o 19.05. można było usłyszeć połazy i świąteczne
zwyczaje składane przez Julię Polok, Janka Szkawrana oraz
Kacpra Legierskiego, Łukasza Kukuczkę i Łukasza Juroszka.
Dodatkowo wyemitowano także rodzinne spotkania i zwyczaje świąteczne u rodziny Szkawranów i Kukuczków na Jaworzynce.
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Informacje turystyczne
Zima w Istebnej
Zachęcamy do aktywnego spędzania zimy i ferii w gminie
Istebna. Czynne są wyciągi narciarskie Złoty Groń i Zagroń,
Nartus (dawny Chichot), a także trasy biegowe na Kubalonce.
Wszelkie aktualne dane na temat warunków narciarskich, wydarzeń, kuligów i innych zimowych atrakcji oraz kamerki internetowe znajdują się na naszej stronie internetowej pod linkiem:
http://www.istebna.eu/turysta/warunki-narciarskie oraz
http://www.istebna.eu/turysta/oferty-turystyczne.

Punkt Informacji Turystycznej

czynny jest przez całe ferie - także w weekendy!
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 16:00
Sobota - 9:00 - 15:00 / Niedziela 9:30 - 15:0

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!

Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2018
Minął już kolejny rok. A nam
jest bardzo miło poinformować o
kolejnej edycji konkursu na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2018. Przypominamy, iż celem
konkursu jest docenienie Kobiety przede wszystkim ciekawej i
wyjątkowej, która pochodzi z terenu Śląska Cieszyńskiego.
Kandydatką może być każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona, córka, siostra, pani domu, ekspedientka,
fryzjerka, pani z banku, bizneswoman, działaczka społeczno-kulturalna, czy kobieta którą mijamy na ulicy, po prostu
kobieta która jest na swój sposób interesująca, intrygująca i
wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, lubiąca się
Strona
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ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła, otwarta,
bezinteresowna, pomocna, a może zwykła w swej niezwykłości, itp., czyli oryginalna.
W pierwszym etapie dokonujemy zgłoszenia kandydatek na podstawie formularzy zgłoszeniowych w terminie od
2 do 25 stycznia 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą:
1) drogą elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl
lub 2) w wersji papierowej przesłane drogą pocztową lub
dostarczone osobiście do siedziby Organizatora na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz
do 3) siedziby Ośrodka Kultury najbliższego twojego miejsca
zamieszkania na terenie Śląska Cieszyńskiego lub do 4) redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej na adres: 43 - 400 Cieszyn, ul.
B. Chrobrego 21. Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Złota Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2018. O nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała
ilości zgłoszeń złożonych na daną Panią poprzez różne oso-
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by, stworzenie ich profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i
wybór Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2018. Wyboru Złotej Piątki i spośród nich Kobiety Oryginalnej Śląska
Cieszyńskiego 2018 dokona kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska Dyrektor Sprzedaży i Promocji „Głosu
Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka- Dyrektor Portalu Śląska
Cieszyńskiego www.ox.pl oraz przedstawiciel Gminnego
Ośrodka Kultury w Istebnej.
II etap Konkursu odbędzie się w terminie 11.0201.03.2019r. Będzie to głosowanie internautów na portalu
ox.pl, na swoją faworytkę wyłonioną do Złotej Piątki. Dodatkowo w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” zostaną zamieszczone
kupony do głosowania, które będzie można przesłać pocztą
lub dostarczyć osobiście do redakcji GZC na adres: 43 - 400
Cieszyn, ul. B. Chrobrego 21 oraz do Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej: 43 - 470 Istebna 68. Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2018 otrzyma
statuetkę wykonaną przez mgr Justynę Łodzińską na Finałowej Gali Dnia Kobiet w Istebnej w Hotelu/Restauracji „Złoty
Groń” w Istebnej w dniu 9 marca 2019 r.
W zeszłym roku statuetkę Oryginalnej Kobiety Śląska
Cieszyńskiego otrzymała pani Urszula Gruszka z Koniakowa.
W tym roku również chcemy uhonorować wyjątkową mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanówcie się Drodzy Czytelnicy, która kobieta lub koleżanka zwraca waszą uwagę i wyślijcie jej zgłoszenie. Może to zrobić każdy z was. Zwracamy
uwagę, iż zamierzeniem konkursu jest wyłonienie ciekawych
Pań spośród naszego otoczenia i mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń będzie z Gminy Istebna. Dlatego nie czekajcie

III Konkurs na Świąteczne Ciasteczka
z Trójwsi rozstrzygnięty!
Gdy w Beskidach zbliżają się święta, nasze domy wypełniają niebiańskie zapachy. Gaździny na potęgę mielą orzechy, rozpuszczają miód i masło, wałkują, wykrawają i szprycują. Sięgają po przepisy, często odziedziczone po babciach
i prababciach. Telefony najlepszych kucharek urywają się
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tylko wypełnijcie formularz i prześlijcie do nas. Szczegóły na
stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl, www.beskidzka24.pl
lub pod nr tel. 33 855 62 08.
Wytnij, wypełnij i wyślij!!!
Formularz zgłoszeniowy
Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2018
wybieram
Panią ……………………………………………………
zamieszkałą ………………………………………………
Swój wybór argumentuję:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:
……………………………………………………………
*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie.
Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest nieważny.

od pytań o porady cukiernicze. Wszystko po to, by na stole,
prócz opłatka i karpia zagościł talerz kolorowych, drobnych
ciasteczek. Zwyczaj ich wypiekania to chlubna tradycja naszego regionu odziedziczona jeszcze po czasach Habsburgów. „Ciasteczka mieszkańców Śląska Cieszyńskiego” są
nawet ujęte na liście tradycyjnych produktów prowadzonej
przez Ministerstwo Rolnictwa.
Chcąc docenić lokalną tradycję wypiekania miniaturowych smakołyków Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej już
od 3 lat organizuje konkurs na świąteczne ciasteczka z Trójwsi. Tegoroczna edycja miała swój finał 13 grudnia 2018 roku.
W tym roku swoje popisowe wypieki zgłosiło do konkursu kilkanaście gospodyń z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
Każda z nich dostarczyła jeden talerz lub tacę drobnych ciasteczek. Gaździny napiekły między innymi pierniczki, „koci
oczka” z marmoladą, ule, czy ciastka makowe. Niektóre zostały wykonane według receptury babek i prababek, niektóre zaś stanowiły kompozycją własną autorek.
W Jury konkursu zasiedli pasjonaci i znawcy kulinariów:
Artur Kupczyk z Jaworzynki – kucharz, doradca kulinarny
grupy „OFYR”, Justyna Haratyk – prowadząca na Facebooku
popularny fanpage „Istebnianka piecze” oraz Sylwia Krębuszewska – Kozieł z Cukierni „Gałuszka” z Żywca. Ocenie poddali smak, estetykę wykonania oraz sposób podania wypieStrona
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Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek pogratulowała
wszystkim „gaździnom” talentów i zdolności cukierniczych.
Podziękowała za kultywowanie tej pięknej tradycji naszego
regionu. Do uczestniczek z Jaworzynki i Istebnej skierowała zaś słowa zachęty do założenia lokalnych Kół Gospodyń
Wiejskich, by jeszcze lepiej propagować kulinarne zwyczaje
naszej ziemi.
Najbardziej smakowity z tegorocznych konkursów już za
nami. Panie podzieliły się recepturami i smakami, wróciły do
domów z nagrodami i nowymi inspiracjami. Największymi
jednak wygranymi są …. ich bliscy, którzy mają w domu takie
kulinarne artystki z talentem, cierpliwością i sercem do tworzenia tych szybko znikających ze stołu słodkości. Smak ich
wypieków zdecydowanie wzbogaca atmosferę Świąt!
BJ

Członkowie Jury jednogłośnie podkreślili, że wypiekanie
ciasteczek to nie tylko tradycja niezwykle miła dla podniebienia ale mająca również wymiar integrujący rodziny, pomagająca na chwilę „zwolnić”, skupić się, spotkać przy najprostszych, wspólnych czynnościach.
Strona
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Wystawa Jana Bojki w Regionalnym
Ośrodku Kultury w Istebnej
W poprzednim numerze „Naszej Trójwsi” pisaliśmy o tym,
że Jan Bojko odebrał nagrodę srebrnej cieszynianki. To nie
koniec sukcesów rzeźbiarza z Jaworzynki. 17 grudnia 2018
roku w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej miał
miejsce wernisaż wystawy pod tytułem „Jan Bojko. Rzeźbiarz
z pogranicza czasów”. Przybyli wielbiciele sztuki mogli zapoznać się z przekrojową prezentacją dzieł jednego z najbardziej znanych i cenionych rzeźbiarzy Beskidu Śląskiego.

fot. Daniel Franek / Okiem Fotoreportera

ków. Wybór był nie lada wyzwaniem ale udało się wyłonić
zwyciężczynie. Ostatecznie werdykt wyglądał następująco:
I miejsce przyznano Marcie Wolnej z Istebnej za „orzechowe rogaliki”
II miejsce należało do Barbary Idziniak z Koniakowa za
„orzeszki”
III miejsce przypadło w udziale Krystynie Borusiak z Istebnej za „ciasteczka makowe”
Ponadto Jury wyróżniło dodatkowo „ule- pingwiny” Weroniki Sikory z Istebnej oraz „kuleczki z mleka w proszku” Genowefy Kukuczki z Koniakowa. Panie na podium otrzymały
nagrody pieniężne w wysokości 400, 300 i 200 zł za I, II i III
miejsce. Wszystkie uczestniczki zostały obdarowane produktami ufundowanymi przez firmę MOKATE z Ustronia i
pamiątkowymi dyplomami.
Wydarzenie prowadziła Elżbieta Legierska – Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. W uroczystym rozstrzygnięciu konkursu wzięła udział Wójt Gminy
Istebna Łucja Michałek oraz Zastępca Wójta Ryszard Macura,
a także przedstawiciele mediów: Andrzej Ochodek z Radia
Katowice i Miriam Arbter-Korczyńska z Radia Anioł Beskidów.

Na ekspozycji zgromadzono m.in. liczne wizerunki Chrystusa – frasobliwego, skazanego na śmierć, ukrzyżowanego
czy zmartwychwstałego, Matki Boskiej i świętych, a także
płaskorzeźby ilustrujące dawne życie wsi. W klimat przedświąteczny wprowadzały przedstawienia stajenek czy góralskiej Wiliji.
Zbigniew Micherdziński, pomysłodawca wystawy podkreślił, że Jan Bojko to twórca, który „całe życie był sobą”, zaakcentował jego wierność rzeźbiarskiej pasji i podziękował
rzeźbiarzowi za lata współpracy .W wydarzeniu wzięli udział
pracownicy ROK w Bielsku – Białej, wielbiciele sztuki i oczywiście bliscy artysty z żoną Heleną na czele. Z serdecznymi
gratulacjami pośpieszyła między innymi Elżbieta Legierska
– Niewiadomska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
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Istebnej wraz z pracownicami. Obecny był także ks. Jerzy Palarczyk - emerytowany proboszcz parafii pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Jaworzynce Centrum.
Przy okazji wystawy został wydany obszerny katalog
poświęcony artyście, gdzie czytamy: „Rzeźby Jana Bojki powstają nieśpiesznie i tak też należy je oglądać. Ręka artysty nadaje bowiem lipowemu drewnu niezwykłe właściwości – raz
ma ono fakturę wygniecionej przez lata koziej skóry, z której
wykonane są gajdy muzykanta, raz zyskuje powłóczystość
szaty archanioła, a raz jest ostre i kłujące jak cierniowa korona.
Zupełnie inny wyraz mają ręce góralskiego skrzypka, uchwycone w ruchu, z palcami, które zdają się zwinnie przebiegać po
gryfie, a inne są dłonie Frasobliwego – wymownie bezwładne,
potęgujące wrażenie chwilowej zadumy i zatroskania… Warto zatrzymać się dłużej przy tych pracach, zobaczyć, jak światło załamuje się w ich wgłębieniach, wydobywając całe piękno
surowego drewna. Warto zobaczyć piękno dawnego świata
zatrzymane dłutem Jana Bojki – beskidzkiego rzeźbiarza z pogranicza czasów.”
Zwiedzający odwiedzający galerię przy 1 Maja mogli zachwycić się pracami Jana Bojki jeszcze do 30 stycznia 2019
roku. Tymczasem wystawa dzieł Jana Bojki 7 lutego zaprezentowana będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
BJ

Nagroda im. ks. Leopolda Szersznika
dla autorek Największej Koronki
Koniakowskiej Świata
W poniedziałek 10 grudnia w Sali Rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia Nagród
im. ks. Leopolda Jana Szersznika. To najwyższe wyróżnienie
samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury, przyznawane jest corocznie od 2002 r. przez władze powiatu celem promocji kultury Śląska Cieszyńskiego.
Nagroda nadawana jest w trzech kategoriach: twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
Miło nam poinformować, że w tym roku nagrodę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymały autorki
Największej Koronki Koniakowskiej Świata wykonanej w
2013 roku. Były to: Marta Haratyk, Danuta Krasowska, Renata Krasowska, Mariola Legierska oraz Urszula Rybka,
a także inicjatorka i koordynatorka przedsięwzięcia Lucyna
Ligocka – Kohut.
Uroczystą galę uświetnił przepiękny koncert Kapeli Tekla Klabetnica, która zabrała słuchaczy w muzyczną podróż
przez cały łuk Karpat.
W wydarzeniu wziął udział Zastępca Wójta Gminy
Istebna pan Ryszard Macura i Radna Powiatowa pani
Monika Wałach – Kaczmarzyk oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
Laureatkom nagrody, które przez wykonanie największej
koniakowskiej serwety przyczyniły się do ochrony lokalnego
dziedzictwa kulturowego serdecznie gratulujemy! Oprac. BJ
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Wspomnienie Pawła Łyska
w Muzeum Regionalnym na Grapie
15 grudnia „Na Grapie” wspominano postać Pawła Łyska.
Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat pisarza z
Jaworzynki. Następnie został przedstawiony montaż litera-

cki na bazie fragmentów książki „Z Istebnej w świat” w wykonaniu: Bartłomieja Jałowiczora, Marka Michałka, Moniki
Michałek, Barbary Juroszek. Przeniósł on zebranych w czasy
wojennej tułaczki pisarza z Jaworzynki która rozpoczęła się
19 grudnia 1939 roku. Na zakończenie zagrali i zaśpiewali
młodzi artyści z „Małej Jetelinki”. Można było także obejrzeć
wystawę zdjęć Pawła Łyska i zobaczyć jego książki, które są
dziś „białymi krukami”.
W spotkaniu uczestniczył między innymi sołtys Jaworzynki Paweł Rucki, Radni Gminy Istebna: Michał Kohut i Bartłomiej Jałowiczor oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Jaworzynce Grażyna Przybyła. 			
BJ

Żyć bez asekuracji - o malarstwie
niezwykłej artystki MagdaLeny Krężelok
„Można brnąć przez życie ostrożnie, bezimiennie
nijako, ukrywając swoją
autentyczną twarz w trosce
o jak najmniejsze koszta
własne tej wędrówki” pisała
Małgorzata Malicka w swojej książeczce Uroki i trudy
twórczego życia. Do swoich
rozważań dodaje: „ale można też żyć inaczej – całą pełnią, odciskając piętno swej
indywidualności w historii,
kulturze. Oznacza to jednak żyć bez oszczędzania siebie. Żyć
w pewnym sensie bez asekuracji. Bywa, że takie życie okazuje
się bardzo owocne.” Bohaterką moich rozważań w kontekście
przedstawionej myśli jest młoda artystka Lena Krężelok, która
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w czerwcowy upalny dzień pojawiła się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle z niezwykłą wystawą zatytułowaną „Relacje”.
Na świat przyszła w rodzinie Marii i Stanisława Kohut,
którzy w poszukiwaniu pracy zamieszkali na śląskiej ziemi.
Dzięki ogromnej pracowitości swoich rodziców otrzymała
średnie i wyższe wykształcenie. Została absolwentką Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Elżbiety Kuraj i prof. Krzysztofa Dadaka. Ukończone
studia artystyczne pozwoliły jej rozwinąć swoją wyobraźnię
artystyczną i zadecydować o ostatecznym kształcie płótna
zarówno od strony treści i formy. Poszukiwania tej najważniejszej wizji własnej artystycznej drogi artystka rozpoczęła
we Francji, gdzie na przełomie wieków w sposób bardzo
nieformalny pojawił się fowizm (fr. Les Fauves – dzikie zwierzęta, drapieżniki) – kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku o bardzo żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł. Sam kierunek istniał bardzo krótko,
rozwijał się w latach 1905–1908, a więc w czasie, gdy secesja
osiągnęła pełnię. Nie należy jednak do typowych zjawisk
tego stylu, lecz jest początkiem rewolucji, która dokonała się
w sztuce w XX wieku. Fowizm to właściwie odłam ekspresjonizmu, który jednak nie posiada płaszczyzny dramaturgicznej i intelektualnej. Ta beztroska wyraża się już w samej
nazwie ruchu, pochodzącej od francuskiego rzeczownika les
fauves, oznaczającego „dzikie zwierzęta”. Słowem tym francuski dziennikarz Louis Vauxcelles określił grupę artystów,
którzy wystawiali swoje prace na Salonie Jesiennym w 1905
roku.„Przywódcą fowistów” nazywano Henri Matisse’a, który
na swoich obrazach zestawiał czyste kolory, często pozbawiając je ich związków z rzeczywistością. Jego silnie uproszczone, dziś powiedzielibyśmy – „komiksowe”, płótna są tak
naprawdę plamami wyrazistych kolorów.
Tak więc po raz pierwszy w historii muzeum prezentowaliśmy przedstawicielkę całkowicie nieznanego tej beskidzkiej ziemi kierunku zwanego fowizm. O dziwo do założeń
tego poniekąd unikatowego kierunku nawiązuje w swojej
twórczości artystka z Istebnej i jest to bardzo świadomy wybór, jakże ważna życiowa decyzja:
„Mój świat przedstawiam pędzlem za pomocą koloru,
ich kontrastowego zestawienia i zderzenia, nie zwracam
uwagi na kształt, proporcje poszczególnych postaci, ale na
jego stan emocjonalny”. W przedstawieniu własnych emocji
i w wywołaniu emocji u odbiorcy artystce najlepiej pomaga kolor. Wypowiada się na dużych formatach, przy skrajnie
uproszczonych środkach wyrazu, nawet te dużego formatu
obrazy budowane kontrastowymi plamami, dzięki użyciu jaskrawych kolorów odzwierciedlają emocje, wywierają silne
wrażenie na odbiorcy. Duże płaszczyzny dają jej swobodę w
operowaniu kształtem i kolorami. Wtedy czuje się wolna. To
bez wątpienia ogromna własna odwaga w kreowaniu swojego artystycznego wyrazu swojego dzieła. Widzimy, jednoznacznie, że artystka z Istebnej posiada w sobie siłę odwagi, siłę bycia sobą, mówi wprost: „Taka jestem, nie wiem, czy
ta wersja estetycznego piękna się komukolwiek podoba, czy
chcesz się przy moim obrazie zatrzymać, ja tak widzę piękno.”
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To co bardzo istotne to fakt, że wybór drogi artystki, a
więc wybór można powiedzieć ryzykownego zawodu dla
kobiety, która jednocześnie pełni funkcję młodej mężatki i
matki dwójki dzieci. Dzielenie „siebie” jako artystki między
rodzinę, a niezwykłe potrzeby wyrażania swojej artystycznej wizji świata nie należy do łatwych, to zawsze wybór, to
zawsze gradacja ważności, to zawsze odłożenie siebie na
chwileczkę na bok, bo realizuję nagle siebie w innej roli matki, żony, i tej, która wije rodzinne gniazdo, aby wszystkim w
nim było ciepło, miło i dobrze. W tym kontekście powstają
też owe „Relacje”, które stopniowo zapełniały puste płótna.
I dlatego wystawa ta oraz osobowość artystki wyrażona na
płótnie bardzo mnie zaskoczyła. Fantastyczna odwaga realizowania siebie, odciśnięte na płótnie własne Ja, mimo, że codzienność pisze mi pędzlem rolę żony, matki i kobiety, która
potrafiła zatrzymać się na chwilę, aby stworzyć rodzinę.
Moją refleksja skupiła się nie tylko na jej malarstwie ale
właśnie na zauważonej osobowości artystki, która mimo
młodego wieku jest bardzo wyraźna, ciekawa i można by
rzec - intrygująca.
Artystka na wystawie zaprezentowała 19 dużych formatów obrazy z cyklu „ Relacje” w którym artystka zaprasza nas
w swój bogaty świat barw, form i treści, wyrażony w bardzo
nowoczesny sposób. To właśnie te relacje, które są najważniejsze względem osób w rodzinie, do mamy, babci, dziadka,
męża. Głównym tematem tych prac jest człowiek, przedstawiony w różnych sytuacjach. Do plejady tej wpisały się również prace, które były własnym doświadczeniem, przeżywaniem świata w zamyśleniu, zdziwieniu, radości i smutku. Zaprezentowane prace oferują i eksplodują dynamiką, a feeria
czystych barw może przyprawić o stan zauroczenia i zdziwienia. Dużą podpowiedzią są tytuły, w których artystka naprowadza na właściwą interpretację, np. „Autoportret małżeński”,
„Magdalena zamyślona”, „Rowerzysta” czy „Zrelaksowana”. W
swojej twórczości lubi balansować na pograniczu abstrakcji,
choć wprowadza również formy ze świata widzialnego, które
początkowo dla widza mogą być nieczytelne, ale wraz z ich
dłuższym oglądem stają się coraz bardziej zrozumiałe.
Całość prac tej artystki stworzyła niezwykły klimat inności. Pędzla szerokiego, odważnego w barwie i w kompozycji
zagospodarowania płótna.
O nowej ekspozycji wypowiedziała się sama artystka:
- To zbiór prac stanowiący swego rodzaju przegląd mojej dotychczasowej twórczości. Wybrane prace są tymi najbliższymi
mojemu sercu. Pokazują ładunek emocjonalny, jaki towarzyszy
ludzkim relacjom – na konkretnych przykładach. Mama, Tata,
Małżonkowie, Dziadkowie, Dzieci, ale także przypadkowi modele z uczelni, są tylko pretekstem do pokazania całej tej niewidzialnej – w inny sposób niewyrażalnej sfery, wychodzącej
poza świat materialny – mówi Magdalena Krężelok.
Niezwykle cenię sobie artystów o wyraźnej osobowości,
którzy wybierają życie artystyczne bez oszczędzania siebie,
którzy zachowując swoje oblicze wszystkim nam poszerzają
paletę odczuć estetycznych. I to jest fantastyczne, że artystka
potrafiła wychylić się poza konwenanse, poza często stereo-
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typowe pejzaże, czy martwe natury. Artystka nie boi się ani
pędzla ani koloru. A to, co moim zdaniem najważniejsze- to nie
boi się odbiorcy i dlatego malarstwo młodej artystki Magdaleny Krężelok wyzwala dużo emocji, zdziwienia, ale też wskazuje
zupełnie nowe, odważne i ciekawe rozwiązania estetyczne.
Malarstwo Magdaleny Krężelok to zupełnie nowa jakość dla beskidzkiej ziemi i nawet kiedy nawiązuje do nieistniejącego już prądu artystycznego, to podziw budzi siła
indywidualności, decyzja wykonywania niełatwego zawodu
szczególnie dla kobiety, zawodu bardzo niszowego i nie zawsze dobrze rozumianego. Kształtowanie bowiem piękna to
wyjątkowe obciążenie gustów indywidualnych mimo, że należy ono do kategorii uniwersalnych świata bez którego jak
piszą filozofowie , nie ma życia. Potrzebujemy bowiem dla
naszego życia piękna, poszukujemy go, chcemy go doświadczać, chcemy aby było wokół nas.
Życzę Pani Magdalenie na drodze artystycznej twórczości życia bez asekuracji, bo o tym czy kogoś stać na ryzyko,
którego wymaga twórczość – ta operacja rozkładania i ponownego składania obrazu świata, operacja trudna ,bo dokonywana na sobie – decydują w znacznej mierze emocje.
Każda twórczość miewa wysoka cenę, wymaga bezwzględnego zaufania siebie i odwagi. To wszystko dlatego, że zawsze widzi to, czego nie widzą inni. Powstaje zatem świat,
który widzi Lena Krężelok i do tego świata Innego za zaproszenie z serca dziękuję. 			
Małgorzata Kiereś

Anna Zogata, ciotka Polka zo Czadeczki
- wspomnienie
W dniu 5 listopada 2018 roku zmarła
Anna Zogata z Jaworzynki, ciotka Polka .
Postać nietuzinkowa,
która swoją osobą
wyraźnie zaznaczyła
się w historii beskidzkiej Trójwsi. Dzięki
córkom Annie i Marii oraz wnuczce Oli,
możemy poznać bliżej jej ciekawe, choć momentami bardzo trudne życie.
Urodziła się 21 stycznia 1921 roku w ubogiej rodzinie, która nie posiadała ani własnego domu, ani nawet kawałka ziemi.
Dlatego też rodzice - Elżbieta z domu Kurek i Michał Zogata
utrzymywali się pomagając innym w pracy na roli. Anna chodziła do szkoły na Trzycatku, gdzie ukończyła 4 klasy. Była bardzo
pilną i bystrą uczennicą. Zimą zdarzało się jednak, że nie poszła
do szkoły, gdyż nie miała butów.
Kiedy była jeszcze dzieckiem, zmarł ojciec. Poniewierka z
domu do domu trwała nadal. Matka Anny, by móc zapewnić
dziecku godny byt, wysłała ją na słóżbym. Pracowała m.in. u dyrektora szkoły na Zapasiekach, Jana Traczewskiego. Tam nauczyła się gotować, piec i prowadzić dom „po pańsku”, co w późniejStyczeń 2019

Nasza Trójwieœ

szych latach było jej zawodem. Podczas słóżby była członkinią
grupy teatralnej, która pod okiem Rechtora działała przy szkole
na Zapasiekach. Zadziwiała mnie kiedy podczas odwiedzin za
Czadeczkóm recytowała z pamięci całe przedstawienia -”Ojcze
nasz”, „O świętej Dorocie”, „Snymby”. Pamiętała nie tylko swoje
role, ale też wszystkich pozostałych aktorów inscenizacji, które
wystawiano w Jaworzynce w latach 30.
Fenomenalna pamięć pozwalała jej także na nauczenie się
trudnej sztuki robienia czepców metodą igliczkową. Umiejętność tę przekazała jej Ewa Czepczor z Kikuli spod numeru 126.
Czepce robiła przez niemalże całe swoje 97 - letnie życie. Miała
statut twórczyni ludowej, a jej prace wędrowały po wielu konkursach i wystawach. W 1940 roku urodziła córkę Marię, której
ojciec nie miał zamiaru się ożenić. Do tułaczki życiowej dołączyło zatem jeszcze malutkie dziecko.
Mama Anny, Elżbieta - wdowa, z rozsądku - by mieć dach
nad głową, wyszła za mąż za starego wdowca, Kobielusza z Kikuli. Pod koniec lat 40 Anna zamieszkała ze swoją siostrą w wynajętym domu u Klimasa. W 1948 roku w tym domu przyszła na
świat druga córka, Anna. Ojciec dziecka, żołnierz jeszcze przed
narodzinami Hanki zniknął na wiele lat. Można sobie zatem jedynie próbować wyobrazić jak trudne było położenie młodej
kobiety - zowitki z dwójką nieślubnych dzieci w tradycyjnej społeczności, w której obowiązywały surowe normy społeczne.
W 1950 roku Anna wyprosiła - wypłakała u Goliczka Zapasiekami kawałek pola, młaki za Czadeczkóm. Z pomocą wielu życzliwych ludzi wybudowała tam dom, w którym zamieszkała wraz
z dziećmi i ze swoją mamą. Wtedy też zaczęła się jej „kariera” kucharki weselnej. Na każdym takim weselu jej córka Hanka była
piórkiem, a za otrzymane pieniądze mogła kupić dzieciom coś
do ubrania. Prawdopodobnie jako jedna z pierwszych kobiet
w Jaworzynce posiadała serwis obiadowy. Piekła torty na różne okazje - kobiety najczęściej zamawiały je na nowiedziny ,dla
położnicy i odwiedzających ją gości. W roku 1955 została kucharką księdza Eryka Wiśniewskiego, którego w 1954 roku mianowano proboszczem parafii w Jaworzynce. W 1960 roku, po
objęciu przez księdza Wiśniewskiego parafii w Marklowicach,
również tam prowadziła „gospodarstwo”. W latach 70 pracowała na kuchni w domu wczasowym „Huta Pokój” w Jaworzynce.
W społeczności góralskiej znane były nie tylko czepce, torty i
ciastka Anny Zogaty, ale także wiersze pisane przez nią na wesela dla piórka czy drużki. Układała także teksty powitań i pożegnań na okoliczności kościelne. W kościele p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła prowadziła adoracje, modlitwy przy zmarłych.
Wiara była jej siłą. Nigdy się nie poddawała. W jednej ze
swoich opowieści o tym, jak ugryzła ją żmija, wspominała: wiyźli
mie karetkóm do śpitola. Rzykała jech całóm cestóm, uś jech coroz bardzi słobła. Wołóm „Maryja Obrona, Tyś moja jedyna....” .
Pón Bóćku, jo nie umrym. Dyć za tydziyń musim rzóndzić wiersz
biskupowi”.
Każdy dzień tygodnia wypełniony był modlitwą w odpowiednich intencjach. Poniedziałki za chorych, wtorki za kapłanów i zakony, środy ..., czwartki .... i tak przez cały tydzień, miesiąc, rok i przez kolejne lata. O silnej wierze tej prostej kobiety
pięknie powiedział ksiądz prałat Jerzy Palarczyk, który podczas
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mszy pogrzebowej ś.p. Anny wygłosił wzruszające kazanie:
Bogu oddawała najpiękniejsze i najcenniejsze chwile dnia - nie
plewy, nie resztki dnia kiedy człowiek ze zmęczenia myśli już o
odpoczynku. Już wcześnie rano zapalała się lampa w jej domu za
Czadeczką i było wiadomo, że ten czas wykorzystywała na modlitwę. Kiedy była jeszcze w pełni sił, codziennie przychodziła na
mszę świętą. I zawsze z ochotą służyła Bogu i ludziom. Nigdy nie
narzekała.
Choć znałam ciotkym Polkym krótko - mogę powiedzieć, że
była osobą bardzo zaradną, przedsiębiorczą, odważną. Była człowiekiem bez barier i kompleksów - choć była świadoma swoich
braków i niedoskonałości, to jednak dążyła do celu. Nie pogrzebała swoich talentów - wręcz przeciwnie, pomnażała je i umiała
w życiu bardzo dobrze wykorzystać. Szybko zjednywała sobie ludzi, była bardzo naturalna, pogodna, chwilami zabawna, a przede
wszystkim szczera - nikogo nie udawała. Miała ogromne serce
i wiele współczucia, ale też napawała innych optymizmem. Zawsze o wszystkich i pamiętała - o urodzinach wnuków, prawnuków, o jubileuszach rodzinnych, sąsiedzkich, o wizytacji księdza
biskupa w parafii. Nie zapominała o tych, którzy jej w życiu pomagali i ją wspierali. Ze wzruszeniem oraz dumą czytała mi wiersze
od swojej córki Hanki z Niemiec, która w licznych listach dziękowała mamie za wspaniałe wychowanie i przykład pięknego, dobrego życia.
W pamięci mam wiele wspólnych z ciotką Polką chwil, ale
jedna z nich jest szczególna. Zima, śnieg, - rok 2002, może 2003.
Idę już o zmroku odwiedzić ciotkym, by złożyć jej życzenia noworoczne. Pukam do drzwi, po chwili słyszę kieryś tam? Drzwi
otwierają się i ciotka zaprasza mnie do środka. Radośnie opowiada o całym dniu, tygodniu, o minionych świętach, o kolejnym czepcu, który powstaje na odłożonych na ławę specjalnych
krosienkach. Szykuje herbatę, częstuje upieczonymi ciastkami
z polewą czekoladową, zagląda do okna, z którego widać dom
córki i wnuczki. Zapalone w oknach światła i blask choinki to
znak, że siedzóm dóma i wszystko jest w porządku. Krzątanina
nagle się urywa. Ciotka - osiemdziesięcioletnia prababcia wskakuje znienacka jak kot na ciepły,kaflowy piec, sadowi się w rogu
i z radością małego dziecka mówi: cały dziyń jech na to ciakała.....
W telewizorze rozpoczyna się film „Znachor”.
Dziękuję Ciotko za wspólne chwile, za radość, prostotę, za
piękne życie. 					
KRR

Kalendarz istebniański 2019
Tradycyjnie, staraniem Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Na
groniach” ukazał się Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, w którym znajdziemy wiele ciekawych artykułów, tekstów literackich i wierszy.
Kalendarz jest do nabycia w kilku
miejscach na terenie naszej gminy –
m. in. w GOK- u, kiosku w Istebnej a
także w sklepie góralskim w Koniakowie. Koszt kalendarza – 20 zł.
Strona
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Sprostowanie
W grudniowym numerze Naszej Trójwsi w artykule pt.
„Nowa Kapliczka na Stecówce”, we fragmencie poświęconym
osobom zaangażowanym w budowę kapliczki pojawił się błąd
w nazwisku Państwa Anny i Sławomira Mierzwa. Za zaistniałą
sytuację serdecznie przeprosić pragnie autorka tekstu – Oliwia
Szotkowska.

Z okazji wystawy został wydany okolicznościowy folder
poświęcony twórczości Jana Bojki.
Można go otrzymać w czasie wernisażu.

KALENDARZ IMPREZ
styczeń
12.01. - VIII Bal Bezalkoholowy im. ks. Franciszka Blachnickiego - Kompleks Istebna Zagroń; godz. 19.00
19.01. – 26. Bal Góralski; org. Stowarzyszenie „Pod Ochodzitą” - Dwór Kukuczka Istebna
22.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej
23.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce –
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce
24.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie–
remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie
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ZAJęCIA STAłE
organizowane w gminie Istebna
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Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
Publikacje
dostępne
w Gminnym
02.02.
– Chiński
Nowy Rok
-506
Hotel
Restauracja Złoty
(tel.
kontaktowy
444& 211)
Ośrodku
Kultury
w Istebnej
Groń;
godz. 19.00
znów
w Ośrodku
Edukacji
„Historia koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś – 35 zł Ekologicznej w Istebnej
07.02.
- 29.03
Wystawa
“Jan Bojko.
Rzeźbiarz
z pograni„Grejże mi
muzyczko”
śpiewnik istebniański,
2009, Rafał Wałach
– 12 zł
„Z ich krwi na
i ciepień
nasza wolność”
Krzysztof zajęcia
Kiereś, Jerzydla dzieci i młodzieży
Dzielcu.
Bezpłatne
cza
czasów”Gminny
Ośrodek
Kultury,
Promocji,
Informacji
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniejodbywają
Góry
po Monte Casino,
Krzysztof
Kiereś,
2012 – 20 zł
się
pod
patronatem:
Turystycznej
i Biblioteka
Publiczna
w Istebnej
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala
płyta CDGminy
– 10 zł
1.i Groń”
Urzędu
w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
ZAJęCIA
Zajęcia
stałe
w Gminie Istebna
poniedziałek
– 14.00
–STAłE
17.00
organizowane w gminie Istebna
2. Nadleśnictwa Wisła:
SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
w
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
Autorska
Szkółka
Malarska
Iwony
Konarzewskiej
(tel.Leśnym
kontaktowy
506
444 211)
(tel. kontaktowy 506 444 211)
wtorek,
środa,
piątek
–
14.00
– 17.00 odbywają się pod
Bezpłatne
zajęcia dla
dzieci
i młodzieży
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
patronatem:
Podczas Turnieju byli obecni Radni naszej Gmi3. Gminnego
Kultury
w iIstebnej:
na Dzielcu. Ośrodka
Bezpłatne zajęcia
dla dzieci
młodzieży
ny:
Przewodniczący Rady Stanisław Legierski, któodbywają
sięGminy
pod patronatem:
1. Urzędu
w Istebnej:
w Gminnym
Przedszkolu
w Istebnej
1. w
Urzędu
Gminy
w Istebnej:
Leśnym
Ośrodku
Edukacji Ekologicznej
ry podziwiał piłkarskie poczynania od fazy pucharośroda
9.30
–Edukacji
11.00
w
Leśnym–Ośrodku
Ekologicznej
poniedziałek
– 14.00
- 17.00
wej oraz Kazimierz Łacek, który był obecny od początku
poniedziałek
–
14.00
–
17.00
2. Nadleśnictwa
Wisła:
w
Szkole
Podstawowej
nr1
w
Jaworzynce
do końca i reprezentował panią Wójt – Łucję Michałek.
2. Nadleśnictwa Wisła:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
Radni pogratulowali wszystkim udziału, woli walki i tego,
w Leśnym Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
czwartek12.30
– 14.00
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 16.00
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
że chciało się im wyjść z domu i w aktywny sposób spędzić
w
Szkole Ośrodka
Podstawowej
1 w Koniakowie
3.Gminnego
Gminnego
Ośrodka
Kultury
wnr
Istebnej:
3.
Kultury
w Istebnej:
niedzielny czas. Panowie wręczyli wyróżnienia dla Króla
wGminnym
Gminnym
Przedszkolu
w Istebnej
w
Przedszkolu
w Istebnej
piątek
12:00
– 13:30
Strzelców Jana Sikory z Jaworzynki (Ciany) oraz Najlepszego
wtorek
– 8.15
– 9.45
środa
– 9.30
– 11.00
w
nr1nr
w 1Jaworzynce
wSzkole
SzkolePodstawowej
Podstawowej
w Jaworzynce
WARSZTATY
KORONKI KONIAKOWSKIEJ Bramkarza Marcina Bap z Istebnej (Alco Team). Trzy najlepczwartek– 14.00
sze drużyny otrzymały szklany puchar, nagrody rzeczowe,
czwartek12.30
– 12.40
–
14.10
Prowadzący:
Mariola Wojtas
w
nr 1nrw1Koniakowie
wSzkole
SzkolePodstawowej
Podstawowej
w Koniakowie
a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy. Nagrody za I i II
piątek 12:00 –w
13:30
godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)

miejsce ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, na-

piątek 12.30 – 14:00

WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
Miejsce:
Gminny
Ośrodek Kultury w Istebnejtomiast sponsorem nagrody za III miejsce jest pan Józef SikoZAJĘCIA
KARATE
Prowadzący:
Mariola Wojtas
ra z pizzerii „U Józefa” na Beskidzie – serdecznie dziękujemy!
Termin:
21
styczeń,
4
luty,
luty.
w godz. Klub
16.00 karate
- 18.00 (co
drugą18
środę
miesiąca)
Karate Oyama,
Mawashi.
Wszystkim piłkarzom serdecznie gratulujemy osiągnięMiejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury w Istebnej
Miejsce:
Szkoła
Podstawowa
nr 1 w Istebnej, Istebna
KARATE,
KICKBOXING
Termin: 21 styczeń,
4
luty,
18
luty.
tego
wyniku, woli walki i zapraszamy do udziału w kolejnych
550 (wejście na trening od strony placu zabaw przez

małą
salę.)
Turniejach!
Zajęcia
w
Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
KARATE,
KICKBOXING
Tekst i foto: Karina Czyż
Termin:
każdy
piątek godz.
Zajęcia
w Szkole
Podstawowej
nr 1 w 17:30
Istebnejdzieci, 18:30 grupa
DZIECI
–
piątki,
godz.
17:30
DZIECIzaawansowana.
– piątki, godz. 17:30
Kontakt: 505 128 906
ROZGRYWKI W GRUPIE „A”
DOROŚLI
– piątki
DOROŚLI
– piątki godz.
18:30 godz. 18:30
Kółko
Szachowe
w GOKu
Kontakt: 505 128 906
Błyskawice Bryje
1:2
V_Ciasteczka

Kontakt:
12816:00
906
Każda środa505
od godz.

l

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

Spor
t l
Spor
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY
godz. 16:40t

Elba Szkoła Języków Obcych

Błyskawice Bryje
Alco Team

507 143
861 (Dzielec)
Kursy językoweKontakt:
dla dzieci i dorosłych
w Istebnej
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań1 msc. CIANY
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa
2 msc. ALCO TEAM
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
3 msc. V_Ciasteczka
Po raz piąty w okolicy 6 grudnia na istebniańskiej hali
607
467 586,
www.elbasjo.pl.
Elba Szkoła
Języków Ob- w Istebnej (Dzielec)
Kursy
językowe
dla
dzieci
i dorosłych
4 msc. Błyskawice Bryje
sportowej
odbyły
się
piłkarskie
rozgrywki,
w
których
tym
racych zaprasza!

3:1
1:2
0:3
1:4
3:0

Alco Team
Alco Team
Ciany
Ciany
V_Ciasteczka

V Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej
Elba
Szkoła Języków Obcych

i Koniakowie
(język
niemiecki,
zem
udział wzięło (OPP),
8 drużyn.
Wśródangielski,
zawodników
mało byłohiszpańROZGRYWKI W GRUPIE „B”
tych,
którzy
załapaliby
się
na
wiek
seniorskiznaczną
przeski i francuski).
Zajęcia dla dzieci
w małych grupach
dwa
Nasza
Trójwieœ
Styczeń 2015
Abstynenci
1:2
Young Generation
wagę
razem wykazali
uczestnicy
młodszym
razytym
w tygodniu
po 60
minut. zZapisy
podstażem,
numerem tel. FC Góral
1:2
FC Dziady
przez co nasz Turniej nieco się odmłodził. Najmłodsi zawod607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob- Abstynenci
1:0
FC Dziady
nicy mieli po 14 lat, dlatego tym bardziej cieszył fakt, iż zdecych zaprasza!
Young Generation
2:0
FC Góral
cydowali
się powalczyć ze starszymi od siebie rywalami.
Turniej był na bardzo wyrównanym poziomie. Jedyna
Abstynenci
2:3
FC Góral
drużyna, która od początku nieco odskoczyła od reszty okaDziady
1:1
Young Generation
zała się zwyciężyć cały Turniej nie tracąc ani jednego Styczeń
punktu,
2015
1 msc. Young Generation
a bramki stracili jedynie dwie.
2 msc. FC Dziady
Ciany, bo o nich mowa, w finale zwyciężyli 4:0 drużynę
3 msc. FC Góral
Young Generation, a w meczu o III miejsce młodziutcy piłka4 msc. Abstynenci
rze z FC Dziady ulegli 0:5 drużynie Alco Team.
Mecze o 5,6 i 7 miejsce
Każdy mecz był zacięty do ostatnich sekund, ale sędzia
V_Ciasteczka 5:2 Abstynenci
nie miał okazji stosować żółtych czy czerwonych kartek,
Błyskawice Bryje 5:1 FC Góral
gdyż gra była czysta i zgodnie z zasadami fair play.
V_Ciasteczka 3:2 (w karnych) Błyskawice Bryje
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Styczeń 2019

Nasza Trójwieœ

Strona

23

l

Spor t l Spor t l Spor t l Spor t l

Abstynenci 0:3 (walkower) FC Góral
Półfinały
Ciany 4:0 FC Dziady
Young Generation 2:0 Alco Team
Mecz o III miejsce
FC Dziady 0:5 Alco Team
Finał
Ciany 4:0 Young Generation
Tabela końcowa
1. Ciany
2. Young Generation
3. Alco Team
4. FC Dziady
5. V_ Ciasteczka
6. Błyskawice Bryje
7. FC Góral
8. Abstynenci

Kolejna edycja biegu narciarskiego
„O Istebniański Bruclik”
W niedzielę 24 lutego 2019 roku na trasach Kubalonki po raz 44. wystartuje Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik”.
Bieg „O Istebniański Bruclik” jest największą imprezą narciarską na Podbeskidziu oraz jedną z najstarszych w kraju, organizowaną od
1974 roku. Zawody te cieszą się ogromnym zainteresowaniem od juniora po seniora wśród mieszkańców naszego
regionu, województwa oraz sąsiednich gmin Republiki Czeskiej i Słowacji.
Tytułowy „Bruclik” to główny element męskiego stroju regionalnego. W zawodach zdobędzie go zwycięzca
biegu na 15 km. W tym roku bieg główny odbędzie się
wśród mężczyzn pomiędzy 17 a 59 rokiem życia!
Ponadto bruclik przypadnie również zwycięzcy biegu chłopców w najmłodszej kategorii wiekowej (chłopcy
roczniki 2010 i młodsi).
Dla wszystkich, którzy zajmą miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych Organizator zapewnia szklane
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem jest Organizator oraz tegoroczni Sponsorzy.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal
oraz ciepły posiłek.
Atmosferę będą zagrzewać nasi góralscy konferansjerzy
oraz kapela regionalna. Będzie okazja by pokrzepić się pysznymi potrawami z grilla.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników biegówek oraz kibiców.
Patron Medialny Imprezy
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REGULAMIN Turnieju Piłki Siatkowej
„O Puchar Wójta Gminy”
27 stycznia- niedziela, start rozgrywek o godz. 13:00
I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji
Turystycznej i Biblioteka Publiczna w
Istebnej. Osobą odpowiedzialną za
kontakt ze strony Organizatora jest
Jacek Kohut.
II. Cel: Popularyzacja piłki siatkowej w środowisku lokalnym oraz propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
III. Termin i miejsce: 27.01.2019, godz. 13:00 (zbiórka
drużyn, odprawa i losowanie o godz. 12:30), hala sportowa
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego- Istebna Bucznik
IV. Uczestnictwo:
1. Zgłoszeń drużyn należy dokonać do dnia 23.01.2019 r.
telefonicznie pod numerem telefonu: 33 855 61 58, mailowo
na adres: lufc1962@op.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej Centrum.
2. W turnieju uczestniczyć mogą drużyny składające się z
mieszkańców Gminy Istebna.
3. W skład drużyny może chodzić min. 6, a max. 8 osób.
4. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie
mają żadnych przeciwwskazań lekarskich do brania udziału
w rozgrywkach.
5. Uczestnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowo muszą
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju.
6. Drużyna powinna posiadać jednolite stroje oraz obuwie halowe z jasną podeszwą.
V. Zasady gry:
1. System rozgrywek będzie dopasowany do ilości zgłoszonych drużyn.
2. Mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów
(każdy do 15 pkt.), a ewentualny tie-break do 10 pkt.
3. Za zwycięstwo 2:0 drużyna otrzymuje 3 pkt, za przegraną 0 pkt. Za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt, a
przegrana 1 pkt.
4. O kolejności w tabeli grup decydują kolejno duże
punkty, stosunek setów zdobytych do setów straconych,
małe punkty, pojedynek bezpośredni.
5. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie
decyduje sędzia główny Turnieju oraz Organizator.
VI. Nagrody: każda drużyna otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast zdobywcy trzech pierwszych miejsc puchar
oraz drobne nagrody rzeczowe.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Każda drużyna jest zobowiązana do zapoznania się i
przestrzegania powyższego Regulaminu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
kontuzje powstałe podczas Turnieju, za rzeczy materialne
pozostawiane w szatniach oraz na trybunach.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad
gry.
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Eliza Rucka złota i srebrna na Słowacji!
Kolejne udane starty zanotowały nasze biegaczki, które w dniach 15-16 rywalizowały w słowackiej miejscowości
Štrbské Pleso.
Eliza Rucka (MKS Istebna) zajęła
drugie, Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) - trzecie, a
była zawodniczka MKS
Istebna reprezentująca obecnie SS-R LZS
Sokół Szczyrk Magdalena
Kobielusz
z Istebnej - czwarte
miejsce w biegu na
Eliza Rucka
dystansie siedmiu i pół
kilometra techniką klasyczną kobiet, który
rozegrano w pierwszym dniu 46 Pucharu
Tatr w biegach narciarskich, zaliczanego
do klasyfikacji zawodów FIS Slavic Cup.
Uzyskane wyniki Agata Warło
pozwoliły zająć Elizie pierwsze a Magdalenie drugie miejsce w klasyfikacji
juniorek.
Jeszcze lepiej powiodło się Elizie w
drugim dniu zawodów, gdyż wygrała
ona sprint techniką dowolną kobiet.
Magdalena i Agata zajęły tym razem
miejsca tuż za podium – odpowiednio
Magdalena Kobielusz czwarte i piąte. 		
J. Kohut

Udany grudzień biegaczy-amatorów
Bardzo dobrze rozpoczęli swój sezon zimowy nasi biegacze amatorzy, którzy w grudniu startowali w zawodach w
kraju i w Czechach.
W rywalizacji w Zawodach w Biegach Narciarskich wokół Chochołowskich Term nie prowadzono klasyfikacji Open
a toczyła się ona w kategoriach wiekowych. Znakomicie
poradzili sobie w niej nasi najlepsi od lat biegacze amatorzy. Grzegorz Legierski z Koniakowa wygrał kategorię
rocznika 69-78 uzyskując najlepszy czas całych zawodów

Grzegorz Legierski (z lewej) i Piotr Michałek
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zaś Piotr Michałek z Jaworzynki triumfował w kategorii
rocznika 59-68.
Obaj nasi biegacze wystąpili dzień później w inaugurującym nowy sezon Pucharu Polski Amatorów PZN VI Pucharze
Kościeliska. Dystans 10 km klasykiem najszybciej pokonał Piotr
zaś tuż za nim na drugim miejscu finiszował Grzegorz. Co oczywiste obaj nasi biegacze wygrali swoje kategorie wiekowe.
W ostatnim dniu 2018 roku Piotr Michałek wygrał rozegrany w Zalesiu w ostatnim dniu minionego roku Ogólnopolski Bieg Sylwestrowy Beskidu i Gorców.
Biegacz amator z Jaworzynki triumfował na dystansie 12
km techniką klasyczną a trzecie miejsce zajął Grzegorz Legierski z Koniakowa.
W swojej kategorii wiekowej (M-50) Piotr zajął - co oczywiste - również pierwsze miejsce natomiast Grzegorz w kategorii M-40 był drugi.
Na trzecim stopniu podium w kategorii M-50 stanął dziewiąty w klasyfikacji generalnej Józef Michałek z Istebnej.
Dzień wcześniej nasi biegacze amatorzy startowali w
Czechach na przełęczy Pustevny. I znów najlepszy z naszych
okazał się Piotr Michałek, który w biegu na dystansie 10 km
(kategoria powyżej 35 lat) zajął trzecie miejsce. Tuż poza podium uplasowali się czwarty Grzegorz Legierski i piąty Jan
Łacek z Jaworzynki. 				
J. Kohut

Życiowe FIS Punkty Dominika Burego
Nasz najlepszy aktualnie biegacz Dominik Bury zajął
piąte miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną, który
rozegrano w ramach zawodów Alpen Cup we włoskiej miejscowości Valdidentro.
Zarazem zawodnik MKS Istebna wywalczył życiowe FIS
Punkty - 24,79.
Jako ciekawostkę dla niewtajemniczonych warto dodać,
że w myśl najważniejszej zasady FIS Punktów zawodnik jest
tym lepszy im mniej FIS Punktów uzyskał.
Dla przykładu Kamil Bury, który w tym biegu był trzydziesty pierwszy wywalczył 56,05 zaś zwycięzca rywalizacji
Niemiec Katz Andreas 20,00 FIS Punktów. 		
J. Kohut

Dominik Bury liderem Rankingu PZN
Ogłoszony w drugiej połowie grudnia Ranking PZN potwierdził dominującą pozycję Dominika Burego w krajowych męskich biegach narciarskich.
Na dzień ogłoszenia Rankingu zawodnik MKS Istebna
zgromadził 644 punkty i wyprzedza aż o 216 punktów Macieja Staręgę oraz Kacpra Antolca (306 punktów).
Czwarte miejsce z dorobkiem 268 punktów zajmuje brat
i klubowy kolega Dominika Kamil zaś nasz trzeci kadrowicz
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) plasuje się na
szóstym miejscu (196 punktów).
Wśród kobiet prowadzi Urszula Łętocha. Z naszych zawodniczek szóste miejsce zajmuje Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka), siódme Eliza Rucka (MKS Istebna) zaś ósme
była biegaczka MKS Istebna obecnie reprezentująca barwy
SSR LZS Sokół Szczyrk Magdalena Kobielusz.
Ranking obejmuje zdobycze punktowe za rozgrywane za
granicą zawody FIS. 				 J. Kohut
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Udane biegowe zakończenie roku
Dobrze zaprezentowali się nasi biegacze w rozegranym
na Kubalonce w ostatni dzień minionego roku Biegu Sylwestrowym.
Rozegrana w ramach Ligi Śląsko-Beskidzkiej impreza
zgromadziła na starcie ponad 100 uczestników z Polski i
Czech.
Rywalizacja toczyła się w czterech grupach wiekowych
zarówno wśród juniorek jak i juniorów.
Oto wyniki naszych zawodników (miejsca na podium):
Junior C: 1. Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Zawada Jan (MKS Istebna)
3. Kajzar Kamil (MKS Istebna)
Juniorka C: 1. Fujak Zuzanna (NKS Trójwieś Beskidzka)
Junior D: 3. Solawa Kacper (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorka D: 1. Michałek Martyna (MKS Istebna)
Junior E: 1. Zawada Szymon (MKS Istebna)
2. Michałek Marcin (MKS Istebna)
Junior F:
2. Skurzok Samuel (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorka F: 2. Michałek Hanna (MKS Istebna)		

*** Z kolei na międzynarodowym turnieju na Słowacji,
w którym grały reprezentacje podokręgów Skoczów, Frydek-Mistek i Čadca klub APN Góral Istebna reprezentował
bramkarz Artur Legierski, który zaliczył wszystkie mecze
w pełnym wymiarze czasowym walnie przyczyniając się do
zajęcia przez reprezentację Podokręgu Skoczów pierwszego
miejsca w imprezie.
*** Dorota Krężelok otrzymała nagrodę dla Najlepszego
Zawodnika Turnieju o Puchar Burmistrza Wisły, który został
rozegrany w tym mieście. Dorota jako jedyna dziewczyna
wystąpiła w drużynie chłopców APN Góral Istebna, która w
tym turnieju zajęła czwarte miejsce w kategorii żaków rocznik 2010. 					 J. Kohut

J. Kohut

Chłopcy niestraszni ...
naszym dziewczynom!
Bardzo dobrze zaprezentowały się młode piłkarki UKKS Istebna
na rozegranym w Pawłowicach Zimowym Turnieju Piłki Nożnej.
Podopieczne Marcina Pudalika z rocznika 2006-2007 były
jedyną w tym turnieju drużyną
dziewcząt. Nasze młode góralki
rywalizowały więc z chłopcami a
mimo to osiągnęły zupełnie przyzwoity bilans odnosząc dwa zwyNajlepsza Bramkarka Tur- cięstwa (z Naprzodem Czyżowice
nieju Joanna Legierska
2:1 i GKS Pniówek II 1:0), jeden
mecz remisując (UKS Winners Gołkowice 0:0) i doznając minimalnych porażek w starciach z późniejszymi zwycięzcami
GKS Pniówek I 0:1, GKS Jastrzębie 0:1 i Naprzodem Rydułtowy 0:2.
Cenną indywidualną nagrodą dla Najlepszej Bramkarki
Turnieju wyróżniona została Joanna Legierska.
J. Kohut

Drużyna żaków APN Góral Istebna z Dorotą Krężelok (z pucharem)

l Reklamy l

Turniejowe sukcesy APN Góral Istebna
Drugie miejsce w turnieju trampkarzy i udany występ
bramkarza w Kadrze Podokręgu Skoczów to kolejne osiągnięcia APN Góral Istebna.
*** Drużyna trampkarzy naszego klubu z rocznika 2004
stanęła na drugim stopniu podium w II Halowym Turnieju
Piłki Nożnej Trampkarzy im. Andrzeja Morawca o Puchar Prezesa LKS Kończyce Małe. W imprezie z udziałem ośmiu ekip
nasza drużyna dopiero w finale uległa piłkarzom Orła Moszczenicy, z którymi wcześniej wygrała w fazie grupowej.
Indywidualne wyróżnienie dla Najlepszego Zawodnika
turnieju otrzymał nasz obrońca Jakub Kawulok.
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Drużyna trampkarzy APN Góral Istebna
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Nasi biegacze Amatorzy

str. 25

Od prawej Piotr Michałek, Grzegorz Legierski, Jan Łacek, Kazimierz Legierski oraz Józef Michałek - trener i ciągle czynny zawodnik
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Wisła, ul. 1-go Maja 43, tel: 33 855 53 31

Ustroń, ul. Brody 4, tel: 33 854 58 07
krótkie terminy !!!
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Za nami III Konkurs
na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi
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Mam przyjemność poinformować o otwarciu w Ustroniu:
     
Kancelarii mieści się w Ustroniu
ǤDaszyńskiego 26 I piętro

od poniedziałku do piątku

Nagroda im. Leopolda Szersznika
dla naszych Koronczarek
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Świadczymy pomoc prawną w sprawach cywilnych,
 ǡ ǡ  ǡ Ǥ

„Nasza Trójwieś” idealnym miejscem
na twoją reklamę!
Chciałbyś zamieścić u nas reklamę?
Zadzwoń pod numer: 33 855 62 08 lub napisz
maila do redakcji: nasza.trojwies@gmail.com

Wspomnienie o Pawle Łysku
w Muzeum „Na Grapie”
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