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Ojciec Wiesław Krótki
z Jaworzynki
biskupem w Kanadzie

Paweł Klisz zwycięzcą Biegu o Istebniański Bruclik

Terminy Zebrań Wiejskich 2013
Wójt Gminy, sołtysi gminy Istebna podają do informacji 
mieszkańców terminy i miejsca zebrań wiejskich:
KONIAKÓW - 7 kwietnia (niedziela) 2013 r. godz. 10.30
w sali  Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie
ISTEBNA - 14 kwietnia  (niedziela) 2013 r. godz. 9.45
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej
JAWORZYNKA - 21 kwietnia (niedziela) 2013 r. godz. 10.15
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

wszelkiego szczęścia, zdrowia oraz 
prawdziwej radości, która niech zawsze 

gości w Waszych sercach. 
Życzy wszystkim mieszkańcom  

Wójt Gminy, Rada Gminy  
oraz Zespół Redakcyjny 

„Uśmiechajcie się często, bo uśmiech jak 
promyk słońca ogrzewa wszystkich” 

Z okazji Dnia Kobiet życzymy 
wszystkim Paniom zdrowia, 

spełnienia marzeń i wszystkiego 
co najlepsze.  

Zastępca Wójta Henryk Gazurek 
i Przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur 

XXXVIII Międzynarodowy Bieg Narciarski 
„O Istebniański Bruclik”

str. 25

17 lutego 2013 roku, w niedzielny 
poranek dotarła do nas z dalekiej Ka-
nady niezwykle radosna wiadomość. 
Dzień wcześniej, 16 lutego Ojciec 

Święty Benedykt XVI mianował biskupem pochodzącego 
z Jaworzynki Ojca Wiesława Krótkiego.
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Wójt  Gminy Informuje
Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek 
zorganizowania na nowych zasadach gospodarowania odpadami 
komunalnymi na swoim terenie. Obecnie opłaty są niskie, ponie-
waż odpady bez przetwarzania trafiały na wysypisko. Nowelizacja 
ustawy śmieciowej narzuca nowe metody zagospodarowania 
odpadami bardziej ekologiczne, ale też bardziej kosztowne. Nasze 
Państwo musi  wywiązać się z podpisanych dyrektyw unijnych nie 
uzyskanie odpowiednich poziomów recyklingu będzie wiązało się 
z wysokimi karami nałożonymi na Polskę. Gmina, jako właściciel 
odpadów komunalnych zorganizuje przetarg i wybierze firmę, 
która będzie zajmowała się  ich odbiorem.

Rada Gminy Istebna w grudniu 2012 r. przyjęła uchwałę, 
w której ustaliła stawkę miesięcznej opłaty na jednego miesz-
kańca za odbierane odpady. Pragnę podkreślić, że stawka ta jest 
jedną z najniższych w naszym powiecie. Opłata będzie wynosiła 
7,00 zł od osoby gdy zadeklarowane zostanie oddawanie 
odpadów posegregowanych tzn. 

•	 worek niebieski – papier, tektura oraz opakowania 
z papieru i tektury;

•	 worek żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw 
sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe;

•	 worek zielony – szkło białe i kolorowe oraz opakowania 
ze szkła;

•	 worek lub pojemnik na odpady  pozostałości  sortowa-
nych odpadów;

14,00 zł od osoby będzie wynosiła opłata w przypadku 
gdy nie będziemy segregowali odpadów.

Podstawą do wyliczenia opłaty miesięcznej za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi będzie deklaracja właściciela 
nieruchomości. Deklaracje dostępne są w biurach sołtysa, w Urzę-
dzie Gminy pok. 207 oraz na stronie internetowej gminy. Termin 
składania deklaracji do 31 marca 2013 r. W razie niezłożenia 
deklaracji na podstawie art. 6o. ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach  wójt w drodze decyzji określa wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Dla porów-
nania poniżej zamieszczamy informacje na temat stawki opłat 
w sąsiednich gminach.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w innych 
gminach naszego regionu 

Nazwa gminy
Stawka opłaty od 

osoby na miesiąc przy 
segregacji odpadów 

Stawka opłaty od osoby 
na miesiąc przy zmiesza-
nym odbiorze odpadów

Brenna 9,00 zł 15,00 zł

Cieszyn 8,30 zł 18,60 zł

Chybie 7,00 zł 15,00 zł

Dębowiec 7,00 zł 14,00 zł

Hażlach 7,60 zł 12,20 zł

Istebna 7,00 zł 14,00 zł

Milówka 8,00 zł 15,00 zł

Rajcza 7,00 zł 14,00 zł

Skoczów 8,20 zł 12,30 zł

Węgierska
Górka

7,00 zł 14,00 zł

Wisła 10,00 zł 20,00 zł

Zebrzydowice 7,90 zł 15,80 zł

Pytania i odpowiedzi
dot. zmian w przepisach o odpadach komunalnych

1. Czy przedsiębiorcy też powinni wypełniać deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami?

Nie, przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą tak jak było dotychczas za-
wrzeć umowę indywidualną z firmą, która świadczy takie usługi. Dotyczy 
to również osób, które prowadzą działalność gospodarczą w budynku 
mieszkalnym, gdzie złożyli ww. deklarację gdyż tam mieszkają. Również w 
takiej sytuacji jako osoba prowadząca firmę musi mieć dodatkową umowę 
na wywóz odpadów.

2. Jak mam zadeklarować sytuację, w której jedno moje dziecko 
studiuje, a drugie pracuje za granicą?

W takiej sytuacji należy wypełnić oświadczenie dostępne w Urzędzie 
Gminy lub na stronie internetowej, że jedna z osób zameldowanych znaj-
duje się poza granicami kraju, a druga uczy się poza miejscem zamieszkania 
oraz zaświadczenia odpowiednio ze szkoły oraz potwierdzenie zgłoszenia 
organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń 
lub innego równoważnego dokumentu. W przypadku studentów czy 
też uczniów należy pamiętać by zmienić deklarację, kiedy osoby te mają 
wakacje i są z powrotem w domu. Wtedy powinny zostać uwzględnione 
w gospodarstwie domowym.

3. Co mam zrobić w sytuacji, gdy jestem zameldowana w jednym 
miejscu, a mieszkam w zupełnie innym?

W tym przypadku, gdy dana osoba mieszka w tej samej gminie, tylko 
pod innym numerem domu składa oświadczenie, że przebywa na terenie 
Gminy Istebna pod innym adresem niż jest zameldowana. Natomiast, gdy 
osoba mieszka poza gminą powinna też złożyć oświadczenie na ten temat 
oraz obowiązkowo dołączyć do niego kopię deklaracji z tej miejscowości 
gdzie mieszka, z której jasno wynika, że tam płaci za wywóz odpadów.

4. Czy to prawda, że śmieci, które się selekcjonuje powinny być czyste?
Tak, jest to jedna z podstawowych zasad selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. Wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe, szklane czy na-
wet z papieru powinny być przynajmniej wypłukane tak by nie pozostały na 
nich resztki pokarmów. Służy to wydajniejszemu procesowi przetwarzania 
odpadów, czyli dzięki temu przyczynimy się do zaoszczędzenia energii, 
zmniejszenia zanieczyszczenia wody, ratowanie lasów. 

5. Dlaczego wzrosła kwota za wywóz odpadów, czy nie może 
pozostać tak jak było dotychczas?

Według przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach od lipca 2013 r. odpowiedzialność za gospodarkę 
odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - będzie 
ponosiła gmina. Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. stopień 
recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił 
co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na 
składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych od-
padów. Do roku 2020r. do zadań gmin należy przygotowanie do ponow-
nego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej 
tj: papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych do minimum 
50 % wagowo. Do tej pory odpady były w większości tylko składowane, 
a tym samym opłaty które firma ponosiła za wywóz były dużo mniejsze 
niż będzie to obecnie, gdyż recykling jest dużo kosztowniejszy.

6. Co zrobić z pozostałymi śmieciami, które nie nadają się do re-
cyklingu? 

Każdy mieszkaniec, który zadeklaruje selektywną zbiórkę odpadów, 
dostanie osobny worek, gdzie będzie mógł umieszczać śmieci, które nie 
mogą znaleźć się w workach z poszczególnymi odpadami zbieranymi wg 
ustalonych zasad selektywnej zbiórki tj. papier; szkło; metal i plastik; od-
pady biodegradowalne.

7. Do czego mamy zbierać odpady, czy będą to worki czy też kon-
tenery? Jak będzie wyglądać kwestia dostarczania tych pojemników?

Śmieci będą zbierane do worków, które zapewniać będzie firma wy-
wożąca odpady komunalne. Nie trzeba będzie uiszczać za nie dodatko-
wej opłaty. Dotyczy to selektywnej zbiórki odpadów, natomiast jeśli oso-
ba zadeklaruje, że nie będzie sortować śmieci wtedy pojemniki lub worki 
zapewnia sobie we własnym zakresie.

8. Czy mogę oddać worek, gdy nie będzie on cały zapełniony?
Firma odbierać będzie każdy wystawiony worek niezależnie od stop-

nia zapełnienia.
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OGŁOSZENIE 
O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/3 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W KONIAKOWIE

WÓJT GMINY ISTEBNA
na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 3 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku  
z uchwałą NR XX/182/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 wrze-
śnia 2012 r. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
udziału do 1/3 części w zabudowanej nieruchomości.  

Oznaczenie nieruchomości Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości w

miejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego i

sposób jej
zagospodarowania

Cena
wywoławcza  

udziału

Gmina Obręb Numer
działki

Powierzchnia
m2 Księga wieczysta

1/3 część nieru-
chomości zabu-
dowanej budyn-
kiem użytkowym 
Koniaków 440
o  p o w i e r z c h -
n i  u ż y t k o w e j 
1022,61 m2, w w/w 
budynku mieszczą 
się lokale handlo-
we i usługowe.
Nieruchomość 
wolna jest  od 
obciążeń.

Z g o d n i e  z  U c hw a ł ą  N r  
XXXVIII/336/2002 Rady Gminy 
Istebna z dnia 9 października  
2002r uchwalającą Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Istebna 
opublikowaną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Śląskiego Nr 5 poz. 220 z dnia 
6 lutego 2003 r. działka Nr 
1631 znajduje się w jednostce 
„Teren zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej – Koniaków 
11 MNU”

615.000,00 złIstebna
0003,
Konia-

ków
1631 1107 BB1C/00057799/9

Cena wywoławcza   615.000,00 zł
Wadium    61.500,00 zł
Minimalne postąpienie  6.150,00 zł
Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 25.01.2013 r. za-

kończył się wynikiem negatywnym.
Ustalenia formalne  II przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 

1100 w sali posiedzeń pok.  nr 100 Urzędu Gminy Istebna 43-
470 Istebna 1000.

2. Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej 
o kwotę postąpienia.

3. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z uzasad-
nionych przyczyn.

4. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogło-
szenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane 
z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Istebna.

5. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysłu-
giwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 
zm.) upłynął w dniu 7 listopada 2012 r.

Warunki przetargu:
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 

które wpłacą wadium.

Wadium tylko w formie pieniężnej winno być wpłacone na 
rachunek bankowy Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym 
w Ustroniu O/Istebna nr 32 8129 1014 2002 0000 0172 0006 do 
dnia 15 kwietnia 2013 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się 
wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nierucho-
mości.

3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż 

przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu 
lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i w terminie podanych nabywcy przez sprzedającego w zawiado-
mieniu, Wójt Gminy Istebna może odstąpić od zawarcia umowy. 
Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

6. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana 
jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarial-
nej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w 
przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczenie tej 
kwoty spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek 
wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż w dniu poprze-
dzającym zawarcie umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty 
uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu 
Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym w Ustroniu O/Istebna nr 
70 8129 1014 2002 0000 0172 0001.

7. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty 
sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i Rol-
nictwa, pok. nr 201, II piętro, tel. (33) 855-65-00 wew. 44 od 
poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515.

Istebna, dnia 11 lutego 2013 r. 
Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin



Marzec 2013  Nasza Trójwieœ Strona 5

Wójt Gminy informuje

Zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy Istebna przy współ-
udziale Fundacji CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki z odpadami (www.
czystaziemia.org.) Zbiórkę odpadów prowadzić będzie firma Elek-
trozłom Sp.z o.o.

Wieś Jaworzynka - 22 maja 2013 (środa), obok Szkoły Podsta-
wowej Nr 1

Wieś Koniaków - 23 maja 2013 (czwartek), przy OSP w Konia-
kowie Centrum

Wieś Istebna - 24 maja 2013 (piątek), parking przy oczyszczalni 
na Tartaku

Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt:
- urządzenia gospodarstwa domowego
  (miksery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia
- oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 10.00-16.00 

w wyznaczonych punktach jeden dzień w każdej wsi. Inny 
sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Akcja organizowana jest przez Urząd Gminy Istebna. Zbiórkę 

odpadów prowadzić będzie firma AUTO GALERI BADUM.
Odpady będą odbierane nieodpłatnie w dniach od 6 maja 

2013 r. (poniedziałek) do 9 maja 2013 r. (czwartek), na parkingu 
„Pod Grapą” w Istebnej.

Informujemy, że można oddawać następujące rodzaje opon:
- opony z samochodów osobowych
- opony z samochodów dostawczych
- opony z samochodów ciężarowych
- opony z autobusów i traktorów
Inne odpady niż wymienione nie będą odbierane. Zbiórka 

nie obejmuje odbioru opon typu fadroma.

Zmiany do ustawy o ewidencji ludności
W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 roku 

ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach oso-
bistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407) 
informuję, iż wprowadzono kilka ułatwień w realizacji obowiąz-
ku meldunkowego obejmujących m.in.:
l wprowadzenie możliwości jednoczesnego wymeldowania 
przy zameldowaniu w nowym miejscu;
l zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, oby-
wateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 
trzech miesięcy;
l likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
l likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administrato-
rów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wy-
pełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub 
pracowników;
l wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunko-
wego przez ustanowionego pełnomocnika;
l wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego 
z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli pol-
skich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku mel-
dunkowego;
l odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiąz-
ku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojsko-
wym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
l wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających 
zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Karina Kawulok - inspektor

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn 

urodzonych w 1994 r. oraz osób starszych 
z terenu Gminy Istebna odbędzie się w 
dniach 15,18,19 marca 2013r., natomiast 
dla kobiet w dniu 2 kwietnia 2013r.

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w Starostwie Powia-
towym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, (III piętro, p. 202).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierw-
szy przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalają-
cy na ustalenie tożsamości; dokument potwierdzający przyczy-
ny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się 
do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu 
nie było możliwe; Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia się 
posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań z okresu 
12 miesięcy poprzedzających stawienie się do kwalifikacji; ak-
tualną fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; dokumentację 
potwierdzającą poziom wykształcenia, pobierane nauki, posia-
dane kwalifikacje zawodowe.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby 
podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stanienia się 
w  terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu Wojewody 
Śląskiego.

Niedokonanie obowiązku stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej lub odmowa poddania się badaniom lekarskim podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Isteb-
na, pok. 200 (USC), tel. 33 855 65 00 wew. 41,  w godz. 7:15 – 15:15.

Apel do właścicieli  psów
W związku ze skargami mieszkańców, które pojawiły się 

w Urzędzie Gminy oraz podczas ostatniej sesji Rady Gminy 
dotyczących psów znajdujących się bez dozoru poza pose-
sją, apelujemy o zachowanie  środków ostrożności przy trzy-
maniu zwierzęcia. Psy na posesji nieogrodzonej powinny być 
trzymane na uwięzi, która jednak nie powinna być krótsza niż 
3 metry, a zwierzę nie powinno być trzymane tak w sposób sta-
ły dłużej niż 12 godzin na dobę. Urząd Gminy w Istebnej zwraca 
uwagę, że narażanie osób trzecich na niebezpieczeństwo pogry-
zienia, może być zakwalifikowane jako wykroczenie przewidziane 
w art. 77 kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny.

Rada Gminy informuje
Rada Gminy Istebna informuje, że zgodnie z podjętymi uchwa-

łami: NR V/15/2011; NR V/16/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku, ter-
min składania wniosków o Nagrodę Rady Gminy Istebna za osią-
gnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury mija 30 kwietnia 
br. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Istebna.
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Ojciec Wiesław Krótki z Jaworzynki
biskupem w Kanadzie

17 lutego 2013 roku, 
w niedzielny poranek dotarła 
do nas z dalekiej Kanady nie-
zwykle radosna wiadomość. 
Dzień wcześniej, 16 lutego 
Ojciec Święty Benedykt XVI 
mianował biskupem pocho-
dzącego z Jaworzynki Ojca 
Wiesława Krótkiego.

Biskup elekt został no-
minowany na ordynariusza 
diecezji Churchill-Hudson Bay, 

która swym zasięgiem obejmuje obszar siedmiokrotnie więk-
szy od Polski. Diecezję z racji swojego położenia w surowych 
warunkach Północy i Arktyki zamieszkuje jedynie 33,5 tys. 
osób, z czego 9,5 tys. stanowią katolicy. 

Ojciec Wiesław urodził się 12 czerwca 1964 roku w Istebnej. 
Całe swoje dzieciństwo spędził razem z Rodzicami i jedyną 
siostrą w Jaworzynce. Mając zaledwie 12 lat został bez Ojca, 
który przedwcześnie zmarł. 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w roku 1979 wstąpił 
do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów 
(O.M.I.) w Markowicach. Od 7 września 1983 r. został przyjęty 
do nowicjatu tego zgromadzenia w Kodniu, a 8 września 1988 r. 
złożył pierwsze śluby zakonne. 

Do kapłaństwa przygotowywał się w latach 1985-1990 
w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów 
w Obrze, gdzie 19 czerwca 1990 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. 

Swoją mszę świętą prymicyjną odprawił w kościele pa-
rafialnym świętych apostołów Piotra i Pawła w rodzinnej 
Jaworzynce w dniu 24 czerwca 1990 roku. 

Spotkania z najbliższymi oraz z przyjaciółmi i znajomymi 
z beskidzkich groni nie trwały długo, gdyż przełożeni wysłali 
Go jeszcze w tym samym roku na misje do północnej Kanady. 

Pracę duszpasterską od początku realizował na dalekiej 
Północy, tuż za kołem polarnym, nad Zatoką Hudsona, wśród 
plemienia Inuitów. W latach 1999-2005 był przełożonym dele-
gacji oblatów w tym rejonie. Do czasu nominacji na biskupa 
był proboszczem w parafii pod wezwaniem św. Stefana w 
Igloolik, jednej z najstarszych misji na tym terenie, która została 
utworzona jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku. Ojciec 
Wiesław obsługiwał stamtąd jeszcze pięć innych misji na Ziemi 
Baffina: Sanerajak, Iqaluit, Pond Inlet, Nanisivik i Arctic Bay, 
przy czym te ostatnie są oddalone od Igloolik o 1000 do 1500 
km. Dotarcie do nich było więc za każdym razem ogromnym 
wyzwaniem, co sam opisuje w artykule „Ciągle zaczynam od 
nowa” z roku 2005, którego fragment przytaczamy poniżej;

„…Mam obecnie cztery misje. Najdalej na Północ w kierunku 

bieguna wysunięte są misje na Ziemi Baffina. Przestrzeń pomię-

dzy niektórymi dochodzi do 600 km. Latem pokonuję ją samo-

lotem, a od lutego do końca maja skuterem śnieżnym. Podróż 

pomiędzy Igloolik a Pond Inlet dla przykładu to około 5 dni drogi 

skuterem. Nie ma dróg, znaków, postojów, stacji benzynowych, 

czy nawet znaku śladów poprzedniej wyprawy. Po drodze nikt 

nie mieszka. Każda wyprawa jest jedyna w swoim rodzaju, bo 

w ciągu kilku godzin zamieć całkowicie przykrywa ślady. Czy 

można zginąć? Oczywiście że tak, ale my nie kusimy losu. Zdając 

sobie sprawę z tego, że niebezpieczeństwo jest czymś realnym, 

musimy być przygotowani na wszelkiego rodzaju zaskoczenia. 

Wypadek, zagubienie drogi, zamieć są naszą codziennością, a 

z drugiej strony towarzyszy nam świadomość, że pomoc może 

nadejść za późno. Wtedy na test wystawiona jest nasza wiara, 

bo najczęściej umiejętności wykorzystane są bardzo szybko, 

a reszta to cierpliwość i ufność, że dobroć Boga po raz kolejny 

przejawi swoją moc, a my staniemy się jeszcze raz sługami Jego 

Milosierdza. Każda taka podróż może być ostatnia, więc nasze 

przylgnięcie do Boga i jedność z Nim stają się coraz głębsze…”

W 1996 roku Ojciec Wiesław Krótki otrzymał obywatel-
stwo Kanady. Potrafi komunikować się w języku inuktitut, 
którym posługują się ludy zamieszkujące prowincję Nunavut 
i Terytoria Północno-Zachodnie stanowiące tereny polarne i 
subpolarne drugiego co do wielkości państwa świata jakim 
jest Kanada.

Biskupowi elektowi życzymy wytrwałości i sił w pasterzo-
waniu na tak wielkim i pod wieloma względami ekstremalnym 
terytorium. 

Liczymy, że już jako biskup znajdzie czas aby odwiedzić 
rodzinne strony. 

Już dziś zapraszamy i cieszymy się na spotkanie.

Opracowali: Jan Gazur i Józef Polok

Prymicje w Jaworzynce, 1990 r.

Biskup - elekt - o. Wiesław Krótki 
w codziennym ubraniu

Wśród swoich, Jaworzynka 2004 rok
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O nas w kujawsko-pomorskim
Przez najbliższy miesiąc, począwszy od 17 lutego 

2013 roku, w pięknych, zabytkowych pomieszczeniach 
pałacu „Lubostroń”, ma miejsce wystawa prac fotogra-
ficznych artysty Jerzego Haca pod tytułem „Kapliczki 
przydrożne Beskidu Śląskiego z Istebnej, Jaworzynki, 
Koniakowa". Miejsce ekspozycji prac prezentujących na-
sze dziedzictwo jest bardzo znamienite, przez co ranga 
wystawy jest również wysoka.

Pałac „Lubostroń” w Lubostroniu, położonym na południe 
od Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim, po-
wstał u schyłku XVIII wieku za sprawą hrabiego Fryderyka 
Skórzewskiego. Jak czytamy w historii pałacu - przez lubo-
strońskie salony przewinęli się przedstawiciele najznamie-
nitszych polskich i europejskich rodów arystokratycznych: 
Radziwiłłowie, Czartoryscy, Czetwerńscy, Lubomirscy, Bra-
niccy, Talleyrand-Perigord'dowie. Prawdopodobnie jednym 
z gości był sam Adam Mickiewicz. Wystawie towarzyszą róż-
ne imprezy kulturalne organizowane przez dyrekcję tego 
zabytkowego obiektu, prowadzonego od 2009 roku przez 
samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Kapliczki utrwalone w fotografiach Jerzego Haca, które 
stanowią jeden z elementów naszego pięknego, beskidzkie-
go krajobrazu, były wystawione również u nas, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej oraz w bielskiej Książnicy Be-
skidzkiej. opracował: Jan Gazur

Samorządowcy u Prezydenta RP
Na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komo-

rowskiego samorządowcy Ziemi Cieszyńskiej zawitali 
w dniu 14 stycznia 2013 do rezydencji na Zadnim Gro-
niu w Wiśle.

W spotkaniu wzięli udział wójtowie i burmistrzowie oraz 
przewodniczący Rad Gmin Powiatu Cieszyńskiego. Ponadto 
udział wzięli między innymi wszyscy ministrowie z Kancelarii 
Prezydenta, nowo wybrany Marszałek Województwa Śląskie-
go - Mirosław Sekuła oraz eurodeputowany Jan Olbrycht.

Spotkanie miało charakter nieoficjalny, dlatego między 
innymi nie obowiązywały krawaty i sztywna etykieta.

Wizyta u Głowy Państwa przebiegała w bardzo przyjaznej 
i życzliwej atmosferze a jego celem było między innymi - jak 
stwierdził Prezydent - osobiste spotkanie i poznanie się z naj-
bliższymi sąsiadami.

W krótkim przemówieniu skierowanym do zaproszonych 
gości Prezydent zwrócił uwagę na piękno Ziemi Cieszyńskiej 
oraz na etos pracy tutejszych mieszkańców. Wszystkim złożył 
najlepsze życzenia.

W spotkaniu na Zameczku Gminę Istebna reprezento-
wali; wójt Danuta Rabin i Jan Gazur - Przewodniczący Rady 
Gminy.

Zebranym towarzyszyła muzyka i śpiew w wykonaniu ka-
peli z naszej Trójwsi oraz zespołu „Równica” z Ustronia.

Na pamiątkę ze spotkania Prezydent Komorowski otrzy-
mał między innymi koszyk z wyrobami z koniakowskiej ko-
ronki oraz książkę „Ojcowizna górali koniakowskich” wydaną 
z okazji jubileuszu trzystulecia Koniakowa.

Opracował: Jan Gazur

Czas Świąt Wielkanocnych
Obrzędowość Świąt 

Wielkanocnych w trady-
cji mieszkańców Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa 
jest głównie związana 
z obrzędowością religijną 
z ceremoniałem kościel-
nym Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego.

Obrzędowość Świąt 
Wielkanocnych ma również swoje aspekty o charakterze 
ludycznym, które w znacznym stopniu wynikały z potrzeb 
danej społeczności. Pierwszą z nich było zabezpieczenie uro-
dzaju, płodności plonów, płodności ziemi. Utrzymywano się 
z pracy w gospodarswie, z tego co „własnymi rękami” można 
było wypracować. Zdrowie i siła były gwarantem dostatku 
każdego gazdy i całej jego rodziny. W tym celu Wielki Tydzień 
obfitował w liczne obrzędy i magiczne praktyki.

W Wielki Piątek wczesnym rankiem całe domostwa, mo-
dląc się, obmywały się lodowatą wodą przy potokach czy 
studniach. Obmywano starannie ręce, nogi, twarz, co było 
wyrazem oczyszczającego kultu wody oraz dla nadania siły 
i zdrowia ciału. Również i bydło kropiono wodą w wierze, że 
nie utraci siły do dalszej pracy i pomnoży dobytek.

W Wielką Sobotę, gdy następowało rozwiązanie dzwo-
nów i ich bicie rozlegało się „po gróniach”, po domach, całymi 
rodzinami wychodzono przed dom, niosąc ze sobą koszyki 
z wcześniej przygotowanymi ziemniakami, miarką zboża. 
W takt bicia dzwonów potrząsano tymi koszykami oraz mło-
dymi drzewkami lub ich gałęziami. Ten rytuał miał zapewnić 
urodzaj plonów, ich dostatek na cały rok.

W tym dniu święci się w Kościele potrawy, by „święcone 
szły ludziom na zdrowie”.

W Dzień Wielkanocny cisza, rozmodlenie towarzyszyły 
bytności domowników. Po przyjściu z nabożeństwa nie wy-
chodzono już z „chałpy”, ani na dwór, ani do sąsiada. Nie wy-
konywano żadnej najmniejszej czynności (obiad gotowano 
wcześniej, nie myto naczyń, nie zmiatano podłogi). Żadna 
krzątanina, głośniejsze rozmowy nie mogły zakłócić atmos-
fery wielkiego Święta, które należało przeżyć na modlitwie, 
w skupieniu i ciszy.

W drugi dzień świąt, w poniedziałek wielkanocny, był 
zwyczaj „polywanio sie wodóm” tzw. „śmiergusty - żodnej 
dziywce nie uszło na sucho”. W wielkiej obfitości lano się 
wodą z putni, czy sikowek. Dziewczyny wrzucano do po-
toków, studni i gdzie popadło. Oprócz tak obchodzonych 
„śmiergustów” chłopcy, głównie kawalerowie, „śmigali” mło-
de dziewczyny tzw. witkami. Witki - były to spelecione w war-
kocz korzenie „słodkiego drzewa” czyli klonu kanadyjskiego, 
przywożonego przez górali z pobliskiej Słowacji.

Chłopcy delikatnie uderzali witkami dziewczyny, głównie 
po plecach, nogach i rękach. Była to forma życzenia dziew-
czynom zdrowia, zdrowych i silnych rąk i nóg.

Sama witka była korzeniem jadalnym i stanowiła nie 
lada jaki przysmak. Starający się o względy chłopak często 
zostawiał dziewczynie w słodkim prezencie śmiergustową 
witkę.

E. Legierska-Niewiadomska
(materiał z „Naszej Trójwsi” kwiecień 1996 r.) 
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Projekty inwestycyjne

Sportowo-rekreacyjne
zagospodarowanie centrów wsi gminy

W wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową oraz 
pozytywnej kontroli projektu pn. „Zagospodarowanie cen-
trum wsi Koniaków przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele 
sportowo-rekreacyjne”, która odbyła się w dniu 24 stycznia 
br., na rachunek bankowy Gminy Istebna wpłynęła płatność 
w wysokości 442.326,76 zł. Pomoc finansowa stanowi re-
fundację prawie 75% kosztów kwalifikowanych zadania, jaką 
Samorząd Województwa Śląskiego przyznał Gminie Istebna 
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

Przypomnijmy, w ramach powyższego zadania w Konia-
kowie utworzono ogólnodostępne, nieodpłatne miejsce 
rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych. Dla najmłodszych  zbudowano place zabaw wy-
posażone w  bezpieczne, nowoczesne i kolorowe urządzenia 
a dla starszych m.in. zmodernizowano boisko sportowe oraz 
wykonano wiatę grillową. Teren wokół szkoły zagospodaro-
wano także poprzez wykonanie ciągów komunikacyjnych, 
miejsc postojowych, ogrodzenia i oświetlenia. Przy zrewi-
talizowanej zieleni oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych 
ustawiono stoły, ławki oraz kosze na śmieci. W celu poprawy 
bezpieczeństwa zamontowano monitoring, a przy wejściu 
głównym do szkoły na tablicy zamieszczono regulamin 
o sposobie korzystania z powstałego terenu sportowo-re-
kreacyjnego.   

W 2013 r. mieszkańcy Jaworzynki wzbogacą się o podobną, 
jak w Koniakowie i w Istebnej strefę sportowo-rekreacyjną. 
W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi 
Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele spor-
towo-rekreacyjne” planuje się centrum wsi wyposażyć 
w ogólnodostępne urządzenia sportowo-rekreacyjne m.in: 
plac zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych, mini ściankę 
wspinaczkową,  bieżnię ze skocznią w dal, urządzenia fitness 
dla młodzieży i dorosłych. Ponadto przewiduje się zmoderni-
zować istniejące boisko sportowe, zamontować dwa betono-
we stoły do gry w szachy. Prócz tego zamierza się wykonać 
oświetlenie i monitoring terenu, miejsca postojowe, remont 
istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie ciągów komunikacyj-
nych. Przy powstałej infrastrukturze zostanie zrewitalizowana 
zieleń oraz zamontowane ławki wraz z koszami na śmieci 
i stojaki na rowery.   

Zrealizowanie zadania w Jaworzynce zakończy proces 
zagospodarowania na cele sportowo-rekreacyjne wszyst-
kich centrów wsi gminy. Dzięki środkom Unii Europejskiej w 
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Istebna od 2010 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Koniaków
przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Szkolenie dla rolników
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Cieszynie za-
prasza rolników na dwudniowe szkolenie z zakresu: „Wymogi 
wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o 
płatności bezpośrednie” w dniach 19-20 marca 2013roku.

Szkolenie odbędzie się w UG Istebna.
Plan szkolenia:
1. dzień: wykłady zakończone obiadem i przewidziany 

jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenie
2. dzień: wyjazd do gospodarstwa rolnego specjalizują-

cego się w chowie trzody chlewnej do Puńcowa  i zakończe-
nie wyjazdu obiadem

Szkolenie jest bezpłatne, każdy uczestnik dostanie świa-
dectwo ukończenia szkolenia, ilość miejsc ograniczona.

Kontakt informacyjny i zgłoszeniowy: Aneta Stanek-
-Sikora, tel. 515 275 918.

Dofinansowania
do kolektorów słonecznych

O kolektorach słonecznych pisaliśmy w ostatnim artyku-
le, dziś przybliżymy Państwu zawiłości dofinansowań z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW) znanych i budzących różne emocje.

Słynne dotacje z NFOŚiGW do instalacji kolektorów sło-
necznych zostały wprowadzone w 2010 roku i mają być przy-
znawane mniej więcej do połowy 2014 roku. Przyczyniły się 
one znacząco do popularyzacji kolektorów słonecznych jako 
źródła ciepłej wody użytkowej i skorzystało z nich już ponad 
32 tysiące osób posiadających własny dom.

Dotacje te są przeznaczone dla właścicieli lub osób po-
siadających prawo do dysponowana domem. Mogą z nich 
skorzystać mieszkańcy którzy nie są podłączeni do sieci cie-
płowniczej.

Dotacja do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych 
wynosi 45% kosztów poniesionych przez mieszkańca, nie 
większych niż tzw. koszty kwalifikowane. Pytanie brzmi, czy 
faktycznie dotacja ta wynosi 45%? Zacznijmy od kosztów.

Do kosztów objętych dotacją przy naszej instalacji mo-
żemy zaliczyć zakup zestawu solarnego (kolektory, zbior-
nik (bufor), grupę pompową, sterownik (programator) itp.), 
montaż, zakup ciepłomierza i wykonanie projektu (dwie 
ostatnie pozycje nie są konieczne). Jeśli zsumujemy w/w po-
zycje otrzymamy całkowity koszt jaki musimy ponieść chcąc 
zamontować kolektory słoneczne, jeśli nie przekroczy on 

r. systematycznie wykonuje analogiczne inwestycje w Istebnej, 
Koniakowie, a następnie zrealizuje w Jaworzynce.  

Wszystkie powyższe zadania przyczyniają się do popra-
wy jakości życia mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności 
turystycznej Gminy Istebna. Ponadto ich celem jest także 
promocja sportu, aktywnej turystyki, bowiem ogólnodostęp-
ne, nieodpłatne urządzenia sportowo-rekreacyjne, boiska 
sportowe umożliwią aktywne spędzania czasu wolnego oraz  
prowadzenie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców 
i turystów odwiedzających miejscowość. apr. 
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tzw kosztu kwalifikowanego to fundusz wypłaci nam 45% 
poniesionych przez nas nakładów, jeśli koszt przekroczy 
koszt kwalifikowany, otrzymamy 45% z kosztu kwalifikowa-
nego. Skomplikowane? Pokażmy to na przykładzie. Powiedz-
my, że chcemy zainstalować trzy kolektory słoneczne wraz 
z niezbędnymi elementami instalacji. Przyjmijmy, że koszt 
zakupu zestawu solarnego, wraz z montażem wyniesie 14 
000 zł brutto. Najpierw policzmy koszty kwalifikowane. NFO-
ŚiGW przyjmuje jako koszt kwalifikowany 2250 zł za m2 po-
wierzchni całkowitej zamontowanego kolektora (do końca 
2012 roku kwota ta wynosiła 2500 zł)

Nasze trzy kolektory, każdy po ok. dwa metry kwadrato-
we, to razem sześć metrów kwadratowych kolektorów na da-
chu. 6 razy 2250 zł to 13500 zł. Czyli koszt kwalifikowany dla 
naszej instalacji wynosi 13500 zł. 500 zł mniej niż nasz fak-
tyczny koszt instalacji. W takiej sytuacji fundusz wypłaci nam 
45% z 13500 zł. Oczywiście w sytuacji gdy poniesiony przez 
nas koszt wyniesie np.12000 zł, otrzymamy dotację wysoko-
ści 45% od faktycznie poniesionego wydatku, czyli od 12 tyś.

Często podnoszonym zarzutem jest to, że faktyczna 
dotacja nie wynosi 45%, co jest niestety zgodne z prawdą, 
z dwóch powodów. Po pierwsze aby otrzymać dotację trzeba 
zaciągnąć kredyt w jednym z współpracujących z NFOŚiGW 
banków. Kredyt “kosztuje” od 3,5 do 6% prowizji. Dodatkowo 
trzeba pamiętać że otrzymana dotacja jest opodatkowana 
i z kwoty wypłaconej przez fundusz będziemy musieli się 
w następnym roku rozliczyć w rocznym zeznaniu podatko-
wym. To wszystko sprawia, że faktyczna dotacja nie wyniesie 
45% a waha się zależnie od kosztów banku i wysokości po-
datku w okolicach 30% wartości inwestycji.

I tu odzywa się głos wielu niezadowolonych, że ta do-
tacja się nie opłaca, bo kredyt, bo prowizja, bo podatek, no 
cóż faktem jest, że są  dodatkowe koszty  i szkoda, że wielu 
sprzedawców zapomina o nich wspomnieć namawiając nas 
na zakup, jednak jeśli ktoś twierdzi, że nie opłaca się otrzy-
mać 30% kosztów instalacji, wynoszących często kilka tysię-
cy złotych, to ma chyba mylne wyobrażenia o opłacalności 
inwestycji w ogóle.

Głównym problemem z dofinansowaniami do kolekto-
rów słonecznych jest właściwa informacja. Wiele osób gubi się 
w przepisach i obliczeniach kosztów, co powoduje frustrację, 
szczególnie jeśli ktoś „zapomniał” nam powiedzieć o podatku, 
jednak pamiętajmy, że przed podjęciem decyzji o zakupie, 
mamy wszystkie dane aby obliczyć wysokość dotacji i nasze 
faktyczne koszty co do złotówki. Tak więc nie musimy nara-
żać się na jakiekolwiek niespodzianki. Dodatkowo przepisy 
i procedury NFOŚiGW chronią nas przed problemami w trak-
cie instalacji, między innymi dlatego, że wymagana jest forma 
umowy pisemnej z instalatorem gdzie określony jest dokład-
nie koszt planowanej instalacji i nie będzie później możliwości 
zmiany przez instalatora ceny, bo zapomniał doliczyć tego czy 
tamtego. Kwota wpisana  w umowie, jest księgowana w banku 
i taka też po wykonanej instalacji będzie wypłacona instalato-
rowi, nic więcej nic mniej. Następną rzeczą jest minimalna dłu-
gość gwarancji i rękojmi, która jest wymagana przez fundusz. 
Kilka firm dzięki temu specjalnie wydłużyło swoje gwarancje 
aby ich klienci mogli skorzystać z dotacji. 

Kredyt daje jeszcze tą przewagę, że praktycznie cała ope-
racja jest bezgotówkowa, a oprocentowanie kredytów na ko-
lektory należy do najniższych dostępnych na rynku. Mimo to, 
jeśli nie chcemy kredytu możemy zaraz po wpływie dotacji 
z NFOŚiGW spłacić cały pozostały kredyt bez żadnych dodat-
kowych kosztów. Tak więc jeśli ktoś nie chce mieć kredytu, 
zazwyczaj spłaca go maksymalnie po 90 dniach.

Jak widać dofinansowanie ma swoje wady, jednak ma 
też sporo zalet, a dobry doradca jest nam w stanie pomóc 
przy wyliczeniach i planowaniu spłat. Największym proble-
mem z dotacjami 45% do kolektorów nie są koszty, nie są też 
rozbudowane procedury, czy przygotowanie dokumentacji, 
największym problemem jest niewiedza potencjalnych chęt-
nych która umożliwia nieuczciwym sprzedawcom wprowa-
dzanie klientów w błąd.

Fundacja SOL, prowadzi infolinie, gdzie każdy może do-
wiedzieć się wszystkiego o instalacjach kolektorów słonecz-
nych, jeszcze przed podjęciem decyzji. Możemy też pomóc 
w wyliczeniu kosztów inwestycji i wysokości faktycznej do-
tacji. Pamiętajmy że optymalnie dobrana i dofinansowana 
instalacja kolektorów słonecznych będzie dla nas źródłem 
darmowego ciepła przez ok 25 lat.

Fundacja SOL, infolinia 801 011 272

Projekty inwestycyjne
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„Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna 
– przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu”
Gmina Istebna przystąpiła do realizacji projektu: 

„Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania:

 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInc-
lusion”,  osi priorytetowej 8.” Społeczeństwo informacyj-
ne – zwiększenie innowacyjności gospodarki.”

W ramach działań projektu zrealizowane zostaną nastę-
pujące założenia:

- 30 gospodarstw domowych, spełniające kryterium 
dochodowe upoważniające do otrzymania świadczeń ro-
dzinnych lub w których dzieci i młodzież ucząca się pobiera 
stypendium socjalne – czyli gospodarstwa domowe pozo-
stające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniona 
będzie miała bezpłatny dostęp do Internetu w okresie trwa-
nia projektu i na czas jego trwałości,

- zakupione zostanie 5 laptopów dla rodzin, w których 
występuje niepełnosprawność i rodzina spełnia kryterium 
opisane powyżej,

- powstanie pracownia komputerowa w Gimnazjum 
w Istebnej zaopatrzona w 209 stanowisk komputerowych 
z dostępem do Internetu.

- uruchomione będą szkolenia komputerowe dla rodzin 
którym świadczona będzie usługa Internetowa, poza tym 
szkolenia zorganizowane będą również dla chętnych miesz-
kańców Gminy Istebna. Trzecią grupą dla której adresowany 
jest blok szkoleniowy są osoby niepełnosprawne z terenu 
Trójwsi.

- w ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje. 
Tematyka spotkań bardzo różnorodna od Internetowych za-
sobów i możliwości właściwego z nich skorzystania, poprzez 
portale edukacyjne, do praktycznego wykorzystania zdoby-
tych na konferencjach informacji. Konferencje przeznaczone 
są dla wszystkich zainteresowanych zwłaszcza nauczycieli, 
opiekunów i  rodziców dzieci i młodzieży, ale także pasjona-
tów tej tematyki.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Istebna, tutaj też można złożyć niezbędne dokumenty 
deklarujące udział w projekcie.

Joanna Kohut - koordynator

                     

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
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Słownik bioekologiczny
Zrównoważony rozwój = EKOROZWÓJ = to celowe, 

harmonijne powiązanie ochrony przyrody i środowiska oraz 
rozwoju gospodarczego państwa. Jest to problem trudny, 
skomplikowany - ponieważ inaczej myśli człowiek a inne są 
prawa natury. Natury, która nie znosi ingerencji ludzi - zaś 
ludzkie populacje rozmnażają się przyjmując postawę kon-
sumpcyjną wobec dóbr przyrody - szeroko pojętych - ale 
kurczących się coraz więcej. Liczebność każdej żywej popu-
lacji w tym i ludzkiej jest uwarunkowana wydajnością środo-
wiska, na którą składają się głównie: zasobność pokarmowa, 
pojemność przestrzenna siedliska, stan zdrowia środowi-
ska, możliwościami regenerującymi biosfery itp. obecnie na 
świecie około 1,5 mld ludzi jest źle odżywionycyh, niedo-
żywionych, a około 500 mln jest umierających z głodu. Aby 
zwiększyć dostawy żywności, człowiek w miejscu wielogan-
tunkowych biocenoz - wprowadza jednogatunkowe upra-
wy i hodowle - to powoduje krótkotrwały zysk oraz stosuje 
sztuczne nawozy celem zwiększenia wydajności płodów rol-
nych - nie zawsze racjonalnie.

Zasolenie gleby - szkodliwe zasolenie gleby na rośliny 
wynika z nadmiernej siły ssącej tych gleb oraz zabójczego 
działania wysokich stężeń soli mineralnych na protoplazmę. 
Wysoka siła ssąca roztworu glebowego powoduje suszę fi-
zjologiczną. Trująco działają wyższe stężenia soli magnezu 
(zwłaszcza Mg, Ca), a także soli kwasu węglowego. Trująco 
również działa na rośliny nadmiar chlorku sodu - NaCl. Nie 
mniej jednak spotykamy halofity - czyli rośliny słono-lubne, 
które mają wielką siłę ssącą korzeni.

Macierzonka

Projekt finansowany z Unii Europejskiej
„NOWY START”  - Kurs Kucharz

Projekt jest skierowany:
- do 228 pracujących osób dorosłych
- będących w okresie wypowiedzenia
- pracowników pracodawców przechodzących procesy
   adaptacyjne i modernizacyjne (137K/91M)
- delegowanych przez pracowdawcę do udziału w projekcie,
- mieszkających i/lub pracujących w woj. śląskim.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu realizuje 
kurs Kucharz:
- okres rekrutacji: 11 marca - 11 kwietnia 2013 r.
- okres realizacji doradztwa zawodowego:
   Kwiecień - Maj 2013 r.
- okres realizacji szkolenia Kucharz: Maj - Wrzesień 2013 r.
W ramach projektu uczestnicy otrzymują:
- bezpłatne podręczniki oraz materiały szkoleniowe
- poczęstunek
- zwrot kosztów dojazdu na kurs
- doradztw zawodowe
- posrednictwo zawodowe. Zapraszamy!

Kurs w 100% finansowany z funduszy UE
Kontakt: 33/854 33 00 Ustroń, ul. Stawowa 3

email: ustron@zdz.katowice.pl

WIOSENKO MIŁA
Czekam Cię z utęsknieniem,
Wiosenko miła,
Wtedy mojem ramieniem 
Pług pokieruje siła.
Przybądź już bez odwłoki,
Wiosenko miła,
Kwiatem zasiej górskie stoki,
Młódź będzie wieńce wiła.

Przyjdź, stop śniegi ostatnie,
Wiosenko miła,
Wypędź bydło bratnie,
Trzoda się będzie cieszyła.
Przyjdź, ogrzej nasze gronie,
Wiosenko miła,
Niech w zieleni utonie
Przyroda co odżyła.

Jerzy Probosz
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Z życia szkół podstawowych

Karnawał w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, 
ale i dla dzieci, który w tym roku obfitował w naszej pla-
cówce w liczne imprezy. Odbyły się dwa bale dla dzieci 
i bal dla rodziców.

Jako pierwsi 30.01.2013r. uczestniczyli w dorocznym balu 
uczniowie Szkoły Podstawowej. Zarówno maluchy  jak i star-
sze dzieci obowiązywał strój karnawałowy. Pomysłowości 
i oryginalności nie można odmówić żadnemu uczestnikowi za-
bawy. Podziękowania kieruję przede wszystkim w stronę opie-
kuna Samorządu Uczniowskiego – p. Jarka Hulawego za trud 
włożony w organizację  imprezy.

Równie wesoło bawiły się nasze przedszkolaki na balu inte-
gracyjnym, który ze względu na sporą liczbę uczestników odbył 
się w Gimnazjum w Istebnej 09.02.2013r. Zabawa została zorga-
nizowana przy współpracy z Niepublicznym Przedszkolem im. 
św. Józefa oraz Niepublicznym Przedszkolem im. Jana Pawła II w 
Istebnej. Hol gimnazjum wypełnił się po brzegi barwnymi prze-
bierańcami, którymi okazały się nie tylko dzieci, ale także ich 
rodzice. Oprócz doskonałej zabawy, którą prowadzili wodzireje, 
był słodki poczęstunek, możliwość sympatycznych spotkań oraz 
drobny upominek-fant dla najmłodszych.

Składam serdeczne podziękowania dyrektorowi – p. Bog-
danowi Ligockiemu za udostępnienie holu, rodzicom za współ-
organizację imprezy oraz Siostrom Zakonnym za inicjatywę i 
ogromne zaangażowanie w tak duże przedsięwzięcie. Dziękuję 
również pedagogom naszego przedszkola, którzy przyczynili 
się do uświetnienia balu.

Zaangażowanie rodziców widoczne było nie tylko przy orga-
nizacji balu dla dzieci, ale także dla dorosłych. Najlepszym przy-
kładem na to była udana zabawa karnawałowa podczas Balu Ro-

dzicielskiego, który odbył się początkiem stycznia (12.01.2013r.) 
w sali OSP w Istebnej, zorganizowana przez Rady Rodziców Szko-
ły Podstawowej oraz Gminnego Przedszkola w Istebnej. Podczas 
imprezy nie brakowało atrakcji: można było kupić pięknie wyko-
nane kotyliony i czapki karnawałowe, wylosować wartościowe 
fanty, a także zakosztować przepysznych dań przygotowanych 
przez szefa kuchni. Nie lada atrakcją okazała się licytacja tortu 
oraz sprzedaż pączków z niespodzianką w środku. 

Szczególne podziękowania składam na ręce p. Katarzyny 
Bury, Barbary Małysz, Haliny Urbaczka jako przewodniczącym 
Rady Rodziców, które w sposób szczególny zaangażowały się w 
przygotowanie tej imprezy i aktywne pozyskiwanie sponsorów. 

Całe przedsięwzięcie miało szlachetny cel, albowiem do-
chód przeznaczony jest na potrzeby Zespołu.

Dziękuję również sponsorom, którzy wsparli nas hojnie przy 
organizacji balu:
NADLEŚNICTWO WISŁA – MGR INŻ. WITOLD SZOZDA (WISŁA CZARNE 6)
TARTAK ISTEBNA-PRODUKCJA I USŁUGI Z DREWNA - PIOTR BURY (Istebna 1383)
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE”GOLIK” ISTEBNA (Istebna 1347)
PIEKARNIA „PROPIEK” ANNY I ANDRZEJA PROBOSZ ISTEBNA (Istebna 1348)
„DREW-MAT” S.C. PREDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO –USŁUGOWO-HAN-
DLOWE ISTEBNA (Istebna 745)
TARTAK SZYMCZE S.C. ISTEBNA(Istebna 1516)
AGROTURYSTYKA „DO GAZDY”(Istebna 775)
SALON FRYZJERSKI „ANNA” (Istebna 1418)
TARTACZNICTWO S.C. - KAWULOK ANDRZEJ, KAWULOK STANISŁAW, ZAWA-
DA WALERIAN (Istebna 1078)
AUTO SERWIS, MECHANIKA SAMOCHODOWA - ZENON HARATYK (Istebna 1431)
APTEKA „NA DZIELCU” - GRZEGORZ KULIK (Istebna 1475)
MARKET BUDOWLANY „BAZA” S.C. – ZBIGNIEW POLOK &JAN WASZUT (Isteb-
na 1641)
FIRMA IWONA GAZUREK - LEGIRSKA (Koniaków 755)
WARZYWA-OWOCE ART. SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE - ALINA LIGOCKA 
(Istebna 258)
KRAINA FIRAN – AGNIESZKA PILCH (Istebna 948)
BIURO ROZLICZEŃ PODATKOWCH – MAGDALENA KOBEL - ŁABAJ (Istebna 844)
DZIAŁANOŚĆ GASTRONOMICZNO – HANDLOWA – JÓZEF SIKORA (Istebna 909)
MARKET REMA-TERESA KAMIŃSKA (Istebna 1370) LYS FUSION POLAND 
(Istebna 1222)
USŁUGI TRANSPORTOWE – KRZYSZTOF BURY (Istebna 1609)
FIRMA MAŁGORZATA (Istebna 1127)
BIURO PODRÓŻY MEA TRAVEL (Istebna 1643)
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO LEGIERSKI SP. J. (Istebna1150)
PIEKARNIA KAWULOK (Koniaków)
JOLANTA I HUBERT KĘDZIOR (Istebna)
WYCIĄG NARCIRSKI „ZŁOTY GROŃ”(Istebna)
PIZZERIA „ZŁOTY GROŃ” (Istebna)
WYCIĄG NARCIARSKI „ZAGROŃ” (Istebna)
„OLZIANKA” BEATA I JÓZEF WASZUT (Istebna 1145)
„SEKRET” (Istebna)
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WULKANIZACJA – RYSZARD JAŁOWICZOR (Istebna)
MAREK IWANEK (Istebna)
GALERIA FLORYSTYCZNA „KINGA” - KINGA MATUSZNY (Istebna 44)
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ  DO STRAŻY POŻARNEJ W ISTEBNEJ 
ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ I BEZPŁATNE WYNAJMOWANIE SALI NA BAL 
RODZICIELSKI.
PODZIĘKOWANIA SKŁADAM RÓWNIEŻ ZA CEGIEŁKI ZŁOŻONE NA RZECZ 
SZKOŁY.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
mgr Robert Biernacki

Z życia szkół podstawowych

SZKOLNA SPARTAKIADA ZIMOWA
W SP 1 W KONIAKOWIE

Coroczną tradycją stało się w naszej szkole organizo-
wanie dla wszystkich uczniów zimowej spartakiady. Dla-
tego w czwartek 7 lutego uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Koniakowie zebrali się na terenie wycią-
gu narciarskiego „Szańce”.

Dzieci wzięły udział w kilku konkurencjach: zjeździe „na 
byle czym”, slalomie, w biegu narciarskim stylem klasycznym, 
biegu z przeszkodami z rzutem do celu oraz w rzeźbieniu 
i malowaniu na śniegu. Uczniowie świetnie się bawili i chęt-
nie brali udział w zabawie. 

Po zakończeniu zawodów na wszystkich czekał gorący 
posiłek: kiełbasa z grilla, grochówka i herbata, które ucznio-
wie spożyli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „U Zawa-
dów”. Na koniec najlepsi w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali nagrody. 

Głównym celem zimowej spartakiady  było zachęcenie 
dzieci do aktywnego spędzenia wolnego czasu na powie-
trzu.

Składamy serdeczne podziękowania właścicielom wy-
ciągu „Szańce” za możliwość darmowego zorganizowania 
zabawy, państwu Zawadom za udostępnienie ośrodka oraz 
ratownikowi GOPR panu Adamowi Legierskiemu za dbanie 
o bezpieczeństwo uczniów. Sylwia Michałek

Podziękowanie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w imie-

niu własnym i uczniów szkoły dziękuje wszystkim Rodzicom 
za zaangażowanie i pracę przy organizacji Balu Karnawało-
wego, z którego dochód w całości został przekazany na po-
trzeby szkoły.

Szczególne podziękowania  kieruję do sponsorów imprezy: 
Pizzeria WERONA-Istebna, Firma PEPSI, PPHU DREW-MAT -Isteb-
na, MIROTRANS-Jaworzynka, Masarnia LEGIERSKI - Istebna,  Fir-
ma ŁABAJ & JUROSZEK - Istebna, DELIKATESY CENTRUM ISTEB-
NA, NORIS EAST-Jaworzynka, P.H.U. „MAJA”- Kończyce Wielkie, 
LINTER TOUR S.A. - Istebna, JAWOR-Jaworzynka, GRONO Sp. z 
o.o. - Istebna, Restauracja „LEŚNICZÓWKA”-Istebna, GALERIA 
POD ANIOŁEM - Istebna, EL-TEL JUROSZEK- Jaworzynka, KARCZ-
MA OCHODZITA-Koniaków, Z.P.U.H.- STANISŁAW MAŁYJUREK-
-Puńców, Market budowlany BAZA –Istebna, Galeria Florystyczna 
„KINGA”-Istebna, P.H.U. ANDRZEJ URBACZKA - Jaworzynka, Z.H. 
EXPORT –IMPORT W. CZYŻ - Wisła, Market REMA - Istebna, Apteka 
„NA DZIELCU”- Istebna, Apteka „POD KASZTANAMI” - Istebna, DELI-
KATESY M.Legierska, M. Legierski- Istebna, STUDIO URODY - Isteb-
na Potoczki, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce.

mgr Dorota Małyjurek

Brawo  Maciek!
Ponieważ mamy niewiele okazji pisać na naszych łamach 

o tenisie stołowym tym bardziej wart odnotowania jest suk-
ces Macieja Adamusa z Istebnej, który zajął drugie miejsce 
w kategorii chłopców w X Turnieju Tenisa Stołowego o „Pu-
char Miasta Ustronia”.

Sukces tym bardziej godny jest podkreślenia, że Maciej 
- uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej - rywalizował 
swojej kategorii z 28 rywalami. Była to najliczniej obsadzona 
kategoria w tej imprezie. 

W tej samej kategorii szóste miejsce zajął inny uczeń SP 1 
z Istebnej Grzegorz Sikora. Gratulujemy!
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Z życia gimnazjum„Zróbmy to razem” - konkurs
dla dzieci i rodziców Oddziału Przedszkolnego

przy SP nr 2 w Koniakowie oraz uczniów kl. I

W styczniu 
został ogłoszony 
konkurs „ Zróbmy 
to razem”, którego 
głównym celem 
było propagowa-
nie wspólnego 
spędzania wolne-
go czasu rodziców 
z dziećmi. Niektó-
rzy nie zdają sobie 
nawet sprawy z 
tego jak ogromny 
wpływ na rozwój 
dziecka ma orga-
nizacja czasu w 

ten sposób, aby można go było jak najwięcej spędzić z dziec-
kiem. Czasem wystarczy wspólny spacer, przygotowanie po-
siłku czy zabawa by nasze dziecko poczuło to jak bardzo je 
kochamy. Jedną z okazji ku temu było wspólne wykonanie 
pracy na konkurs. Zadaniem uczestników było zrobienie pra-
cy na jeden z wybranych tematów: uszycie sukienki dla lalki, 
upieczenie ciasteczek lub budowa karmnika. W konkursie 
wzięło udział aż 16 prac. 8 lutego o godzinie 12.00 odbyła się 
w naszej placówce uroczystość wręczenia nagród dla uczest-
ników konkursu. Każdy miał również okazję zaprezentować 
swoją pracę przybyłym gościom. Wszyscy uczestnicy zostali 
wyróżnieni i otrzymali upominki. Po uroczystym wręczeniu 
nagród każdy miał okazję zobaczyć wystawę prac, wypić 
herbatę i degustować się ciasteczkami wykonanymi przez 
uczestników. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc 
przy zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu konkursu.

Uczestnikom gratuluję ciekawych pomysłów.
Aneta Skurzok

„Tak wiele nas łączy…”
6 lutego na terenie naszego gimnazjum odbyło się 

kolejne spotkanie integracyjne z udziałem osób niepeł-
nosprawnych. Spotkaniu przewodziła myśl: „Tak wiele 
nas łączy…”, odkrywamy bowiem, że pomimo różnych 
ułomności, każdy z nas ma coś do ofiarowania innym 
i wspólnie możemy budować piękne relacje oparte na 
wzajemnej życzliwości i pomocy.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9.30. Po oficjalnym 
przywitaniu młodzież naszego gimnazjum zaprosiła gości do 
obejrzenia przedstawienia – legendy „O istebniańskim bruc-
liku”, które przygotowali wraz z nauczycielami na tę okazję. 
Przedstawienie przyjęto gromkimi brawami, po czym nasi go-
ście wraz ze swoimi opiekunami powiedzieli kilka słów o so-
bie, swoich codziennych zajęciach i osiągnięciach. Rozmowy 
odbywały się przy kawie, herbacie i ciastku. Dodatkowo klimat 
spotkania budowały góralskie przyśpiewki i gra na instrumen-
tach naszych uczniów, której przewodził pan Piotr Kohut.

Pięknym i bardzo radosnym przeżyciem, zarówno dla go-
ści jak i naszej młodzieży był wspólny bal karnawałowy. Wie-
le radości przyniósł spontaniczny śpiew wykonywany razem 
z młodzieżą gimnazjalną. Nad całym spotkaniem czuwali na-
uczyciele oraz klasa 2g.

Cieszymy się, że takie spotkania odbywają się na terenie 
naszego gimnazjum. Są okazją do przełamywania różnych 
barier i stereotypów związanych z trudnością zrozumienia 
niepełnosprawności. Pedagodzy

Sławomira Patyk i Magdalena Krężelok
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Z życia ZSP na Zaolziu

Z zaolziańskiego podwórka...
Tanecznym krokiem wokół problematyki uzależnień
Niezwykle interesująco przebiega bieżący rok szkolny w 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej. W pierwszym 
semestrze doszło do skutku wiele inspirujących spotkań, 
poświęconych głównie szeroko rozumianej profilaktyce. Go-
ściem szkoły był m.in. raper Arci. Wystąpił on ze swoim dwu-
godzinnym programem artystycznym, który został oparty 

na samodzielnie skomponowanych i wykonanych utworach 
artysty. Arci (jak głosi jego strona internetowa www.arci.pl) 
urodził się w Armenii, od kilkunastu lat żyje jednak w Polsce. 
W swej twórczości inspiruje się postacią Jezusa Chrystusa. 
Zanim go odnalazł, jego życie pełne było potknięć i  upad-
ków. Koncert był bowiem nie tylko okazją do zabawy w 
rytmie regge i hip-hopu. Wykonawca opowiedział uczniom 
o własnym uzależnieniu od narkotyków. Historia ta sprowo-
kowała dyskusję na temat szkodliwości eksperymentowania 
z własnym życiem – m.in. ze środkami uzależniającymi czy 
wczesną inicjacją seksualną. Młodzież z uwagą wysłuchała 
utworów, będących zapisem rodzenia się do życia wolnego 
od narkotyków, ponieważ zaś były one bardzo melodyjne, 
nogi same podrywały się do tańca. W podobnym klimacie 
utrzymane było spotkanie z muzykami ze  stowarzyszenia 
„Arka Noego”, poświęcone problemom alkoholizmu, nało-
gów i przemocy.

Ortografia na szóstkę

Arci został zaproszony do szkoły przez Ochotniczy Hufiec 
Pracy w Wiśle. Współpraca z tą instytucją zaowocowała tak-
że wyjazdem reprezentantek naszej szkoły na wojewódzkie 
dyktando ortograficzne. Ku wielkiej radości społeczności 
szkolnej, I nagrodę zdobyła uczennica pierwszej klasy – Bar-
bara Sikora. Poza nią, w pierwszej dziesiątce ulokowały się 
także dwie inne osoby – Weronika Marekwica i Karina Ju-

roszek. W ramach współpracy z OHP uczniowie  reprezento-
wali OSiW w Wiśle na IV Mistrzostwa Śląska OHP w kręglach, 
na których indywidualnie pierwsze miejsce wywalczył Paweł 
Matuszny, a drużyna w składzie: Weronika Celak, Paweł Ma-
tuszny i Jan Zowada zajęła drugie miejsce. 

Prawo do bezpieczeństwa

W szkole odbyły się warsztaty Centrum Działań Profilak-
tycznych z Krakowa, w ramach których uczniowie uczyli się, 
jak radzić sobie z przejawami agresji i przemocy. 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Cieszy-
nie, w ramach zajęć dotyczących odpowiedzialności młodo-
cianych w zakresie prawa karnego, uświadamiali z kolei mło-
dzieży, jak łatwo jest (nawet nieświadomie) złamać prawo i w 
jaki sposób tego unikać.

Ruch to zdrowie!

W ostatnim czasie szkoła święci triumfy także podczas 
imprez sportowych. Na początku lutego na  stoku narciar-
skim „Soszów” w Wiśle Jaworniku odbyły się zawody  szkół 
ponadgimnazjalnych z całego Śląska. „Puchar Wojewody Ślą-
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skiego i Śląskiego Kuratora Oświaty” zdobył tam uczeń na-
szej szkoły Sebastian Szarzec. Zajął on pierwsze miejsce w 
slalomie gigancie.

Niecały miesiąc później (27 lutego) na trasach biegowych 
Kubalonki odbył się Finał Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży 
Szkolnej Województwa Śląskiego. Dzięki ogromnemu wysił-
kowi naszych uczniów, szkoła zajęła tam III miejsce w narciar-
stwie klasycznym chłopców. Drużyna, której opiekunem był 
nauczyciel w-f pan mgr Michał Kożuch biegła w  składzie: 
Kamil Bury, Dominik Bury i Szymon Czepczor. 

Uczniowie Zespołu Szkół brali też udział w turniejach siat-
kówki (zespół dziewcząt w składzie: Magdalena Janoszek, 
Ilona Kohut, Anna Kubica, Magdalena Legierska, Ewa 
Łacek, Aneta Rucka i Karolina Woźniczka) i koszykówki 
(chłopcy – Adrian Borowiak, Patryk Jakubik, Kamil Legier-
ski, Paweł Legierski, Szymon Legierski, Stanisław Ligocki,  
Piotr Marekwica, Kamil Prządka, Jan Suszka; dziewczęta: 
Justyna Białożyt, Ewelina Fiedor, Maria Kawulok, Ilona 
Kohut, Anna Kubica, Magdena Legierska,  Paulina Legier-
ska, Ewa Łacek i Justyna Malecka) organizowanych przez 
szkoły ponadgimnazjalne Wisły i Skoczowa. Opiekunami ze-
społów są nauczyciele w-f w ZSP w Istebnej pani mgr Mał-
gorzata Kasztura oraz pan mgr Michał Kożuch. 

Uczniom 
oraz opiekunom drużyn 

gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów !

Zdrowie kobiety

Szkoła miała też przyjemność gościć lekarza Oddziału Gi-
nekologiczno – Położniczego Szpitala Śląskiego w Cieszynie 
Dominika Wójtowicza. Tematem spotkania, jakie zorganizo-
wano dla uczennic klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej były zagadnienia związane z profilaktyką raka piersi 
i raka szyjki macicy oraz różnorodne formy antykoncepcji. 
Lekarz starał się uwrażliwić dziewczęta na sprawy dotyczące 
zapobiegania i wczesnego wykrywania wymienionych scho-
rzeń. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność regularnych 
badań w gabinecie ginekologicznym oraz na samokontrolę, 
którą stosować powinna każda kobieta. W tym celu omówił 

Z życia szkół
zasady prawidłowej obserwacji i samobadania piersi. W dru-
giej części spotkania zainteresowane poruszanymi zagad-
nieniami osoby miały okazję zadać własne pytania. W czasie 
rozmowy zostały poproszone o przekazanie najważniejszych 
informacji kobietom z ich najbliższego środowiska – matkom 
babciom, które niejednokrotnie zapominają o konieczności 
regularnego poddawania się badaniom. Konieczność szer-
szego informowania o profilaktyce raka szyjki macicy 
czy piersi wydaje się być niezwykle istotna – w począt-
kowych fazach choroby schorzenia te przebiegają w spo-
sób bezobjawowy. Chora nie czuje się gorzej, nie kieruje 
więc swych kroków do poradni zdrowia. 

Najbliższa przyszłość
Już 6 marca nasi uczniowie wystartują w Powiatowych 

Zawodach w Narciarstwie Biegowym, a  7    marca wezmą 
udział w ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie 
stolarz” organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych 
Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Informacje o 
przebiegu rywalizacji przekażemy Państwu w kolejnym nu-
merze „Naszej Trójwsi”.

Wszystkim uczniom reprezentującym ZSP w Istebnej 
serdecznie gratulujemy osiągnięć,

a rodzicom i samym sobie nieodmiennie życzymy
sukcesów w pracy wychowawczej.

Małgorzata Kasztura

OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Isteb-

nej ogłasza nabór dzieci do Gminnego Przedszkola, 
oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej.

Zapisów można dokonywać w okresie od 04.03.2013 
do 22.03.2013r. 

Karty zgłoszeń dziecka można odebrać w sekretariacie 
szkoły.
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Ocalmy od zapomnienia
Góra Ochodzita wędrowała … 
przypomnienie na temat osuwisk mających miejsce 

w roku 1960 na terenie Koniakowa. 

Starsze pokolenie mieszkańców Trójwsi, a zwłaszcza Ko-
niakowa, pamięta historię obsuwającej się Ochodzitej. Na 
łamach „Naszej Trójwsi” chcemy przypomnieć te zdarzenia.

Ówczesne osuwisko objęło swym zasięgiem obszar ok. 
20 hektarów. Były to lasy, pola uprawne, ale także domostwa. 
Najbardziej poszkodowana przez tę katastrofę żywiołową 
była rodzina pana Adolfa Kawuloka, który w wypowiedzi 
z 1960 roku dla prasy mówił: „W nocy z ostatniego lipca na 
pierwszego sierpnia spaliśmy niespokojnie. Obudziło nas 
jakieś trzeszczenie. Dom dygotał. Dzieci z przerażeniem za-
częły płakać. Następnego dnia rano stwierdziliśmy w piwni-
cy pęknięcia murów. Z zewnątrz budynku powstawały rysy 
wzdłuż ścian. Było to w niedzielę. Po powrocie z kościoła 
z przerażeniem ujrzeliśmy, że ziemia wraz z naszym domem 
wędruje. Obok budynku powstały szerokie na pół metra 
szczeliny. Sam dom zaś jakby się obniżał w głąb rozchodzą-
cego się gruntu. Wejść już nie mogliśmy. Po jakimś czasie 
nastąpiło coś, czego nie zapomnę nigdy… nasz dom runął.” 
Mocno przechylił się również dom pana Józefa Wojtasa.  Zbo-
cze Ochodzitej, na której pasły się owce i gdzie stały domy 
mieszkalne, zamieniło się w ogromną, wklęsłą „dziurę” pokry-
tą rumowiskiem powalonych drzew, krzewów, kamieni skal-
nych. W Koniakowie wszczęto alarm. Władze Gromadzkiej 
Rady Narodowej powiadomiły o tych zdarzeniach wyższe 
instancje. W Koniakowie zjawili się geolodzy z katowickiej 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, na czele z przewodniczącym 
prezydium Ryszardem Nieszporkiem. Do akcji ruszyła także 
miejscowa, cieszyńska i katowicka straż pożarna. 

Mieszkańcy Koniakowa i okolic po raz pierwszy spotkali 
się z tym nie znanym im dotąd zjawiskiem. Być może dlate-
go w ich podświadomości odżyły stare legendy o Janosiku 
i Ondraszku, którzy z rzekomo istniejącym w głębi Ochodzi-
tej jeziorze mieli niegdyś ukryć wielkie skarby. Pojawiały się 
również filozoficzne spekulacje, jak np. dla świadków Jeho-

Tyniok
Tyniok wziął swą nazwę od tynin, co ich tam rąbali z jo-

deł prostych jako świyce, równiotko je szczypali. Robili z nich 
na szałasach kosiory na owce, coby się im nie traciły, nie szły 
na manowce. Chroniły ich też przed wilkami, których było 
pełno, a i owciorzse w kolybie mógł zdrzemnąć bezpiecznie. 
Koło chałup robiono z nich zagrody i płoty, wplatali ich mię-
dzy żerdzie, nie trzeba było gwoździ, wszystko było z drzewa.

Tak to nasi pradziadowie sobie tu gazdowali. Byli samo 
wystarczalni, wszystko wyrabiali. Według opowiadań moje-
go dziadka. W. J. Legierski od Cisowiana

wy osuwisko było niczym innym, jak tylko po-
czątkiem końca świata. 

Straty okazały się być bardzo znaczne. 
Dach nad głową straciły trzy rodziny (ok. 17 
osób łącznie), osuwisko zniszczyło kawał pól 

uprawnych i lasu. Ale na tym się nie skończyło – ziemia nadal 
sunęła (w znacznie wolniejszym, niemal nieodczuwalnym 
tempie) w kierunku Rastoki, stwarzając zagrożenie kolejnym 
zabudowaniom oraz szkole.  

W wywiadzie dla gazety „Nowa wieś” z 1960 roku, mgr 
Jan Malinowski tak mówił o przyczynach występowania osu-

wisk: „Istnieją trzy przyczyny powstawa-
nia osuwisk naturalnych. Pierwsza grupa 
osuwisk występuje na terenach zbudo-
wanych z różnych warstw geologicznych, 
np. łupków i piasków, nawzajem ze sobą 
poprzekładanych. Ten typ budowy geo-
logicznej jest właśnie bardzo charaktery-
styczny dla obszaru Karpat. Im bardziej 
stromo warstwy są ułożone, tym większa 
możliwość powstania procesu osuwisko-
wego. Na zboczu górskim, utworzonym 
z warstw nachylonych działają siły, które 
utrzymują dane zbocze w równowadze. 
Układ tych sił może jednak ulec zmianie, 
jeśli na powierzchni zbocza znajdują się 
piaskowce, a pod nimi łupki, wówczas 
może nastąpić ześlizg piaskowców po 
łupkach w dół. Oczywiście konieczny 
jest jakiś bezpośredni bodziec. A więc 

w czasie długotrwałych deszczów lub wiosennych roztopów 
woda wsiąkająca wgłąb może przeniknąć przez piaskowce, 
jednak zawsze zatrzyma się na warstwie łupkowej, po której 
spływa w dół. Na powierzchni warstwy łupkowej, która ulega 
rozmoczeniu, tworzy się wówczas warstewka miękka, mazi-
sta, która znakomicie ułatwia ześlizg leżących na niej warstw 
piaskowców.”

Podczas tamtego lata Koniaków to nie jedyny przypadek, 
gdzie zanotowano osuwanie się góry. Wędrujących gór i la-
sów było więcej: w Korbielowie, Muszynie czy Izdebniku. 

Dla świadków tamtych wydarzeń sprzed 50-ciu lat są 
to z pewnością wspomnienia mocno utkwione w pamięci, 
a dla nas współczesnych mieszkańców Trójwsi mogą one sta-
nowić myśl, że człowiek natury nie zatrzyma. Kto wie, może 
kiedyś Ochodzita znów powędruje? 

Na podstawie materiałów z gazety „Nowa Wieś”
nr 38(614), 18 IX 1960 dostarczonych przez Bogdana Ligockiego

opracowała: Karina Czyż
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Pani Teresie Łacek kierownikowi GOPS
serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

siostry

Śp. Anny Małyjurek

składają Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz współpracownicy

Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczy-

stości pogrzebowej śp. Anny Małyjurek. W sposób szczególny 
dziękujemy księdzu prałatowi Jerzemu Palarczykowi, delegacji 
Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka”, służbie zdro-
wia, delegacji pracowników urzędu Gminy Istebna oraz Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, delegacji firmy MS Meble 
Małyjurek z Puńcowa, braciom ewangelikom, a także sąsiadom, 
przyjaciołom, bliższej i dalszej rodzinie. Rodzice i Rodzeństwo

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI” nr 34/1993 rok
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300 lat Koniakowaj

7 Sikora Maria 1999 A Koniaków 19.42.9

8 Pawlusińska Karolina 1997 A Koniaków 20.07.1

B: 1994 - 1977

1 Szotkowska Lucie 1977 B Mosty 16.46.8

2 Czyż Daria 1993 B Istebna 21.13.3

C: 1976 i starsze

1 Bieleszova Miluse 1966 C Jablonkov 18.52.8

2 Czeczotka Helena 1974 C Jablonkov 20.27.0

3 Waszut Katarzyna 1966 C Koniaków 22.47.8

4 Juroszek Teresa 1966 C Koniaków 24.28.8

Kalendarz imprez kóniokowskich
sierpień - październik

SIERPIEŃ

11 sierpnia - Wieczór Słowacki dla Koniakowa - 
Jama Zbójnicka
6 – 18 sierpnia - Jarmark Pasterski, Dni Rumuńskie 
-Bacówka
15 - 19 sierpnia - Dni Koronki Koniakowskiej - Chata 
na Szańcach, GOK
25 sierpnia - Ze świata dla Koniakowa - Występy
Zespołów z Rosji, Sycylii i Wenezueli - Istebna Amfi teatr
do 31 sierpnia - Wystawa obrazów portretów
górali - Galeria "Na Szańcach"

WRZESIEŃ

2 września - Akcja Krwiodawstwa – Koniaków 
22 września - Wernisaż VIII Beskidzkich Integracji Sztu-
ki 2012 "300 lat u boku Ochodzitej" - Galeria Kukuczka
29 września - Otwarcie Studium Kształcenia Usta-
wicznego i inauguracja I semestru - Parafi a Ewange-
licko - Augsburska w Istebnej
Rozsód Owiec - Koniaków Ochodzita
wrzesień - październik - VIII Beskidzkie Integracje 
Sztuki Istebna 2012 pt. "300 lat u boku Ochodzitej"

PAŹ-
DZIERNIK

27 październik - Wieczór Czeski dla Koniakowa - 
Jama Zbójnicka
28 październik - Nabożeństwo Dziękczynne z okazji 
Jubileuszu - Kościół Ewangelicko - Augsburski w Isteb-
nej. Po nabożeństwie sesja historyczna: Jan Łysek (1887 
- 1915) - żołnierz Legionów, pedagog, poeta; Ks. bp Ju-
liusz Bursche (1862 - 1942) - bojownik o Polskość, ofi ara 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen; Ewangeli-
cyzm w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie
VIII Beskidzkie Integracje Sztuki Istebna 2012 pt. "300 
lat u boku Ochodzitej"

Więcej na stronie www.koniakow.eu; plakaty z imprezami do ode-
brania w Punkcie Informacji Turystycznej. Zapraszamy!

WERNISAŻ CERAMIKI ILONY
MATUSZEK – NOWA PROPOZYCJA 

GALERII KUKUCZKA
14 lipca w Galerii Kukuczka na Jasnowicach zorganizowany został 

wernisaż wystawy ceramiki artystycznej autorstwa Pani Ilony Matuszek 
absolwentki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Praca magisterska 
pod hasłem „Metalowe detale” ,  prace grafi czne i mozaiki ceramiczne 
stworzyły autorską wystawę jaką zorganizowała artystka w 2007 roku. 
Od 2011 roku prowadzi pracownię ceramiczną i dekoracyjną. Obecnie głów-
nym nurtem działania i pasją artystki jest ceramika. Powstają doskonałe formy 
użytkowe takie jak dzbanki, fi liżanki, misy ale mogą one jednocześnie stanowić 
niepowtarzalny element dekoracyjny. Poza tym są też formy przestrzenne i cu-
downe mozaiki. Pigułkę swoich prac artystka wystawiła w Galerii Kukuczka na 
Jasnowicach. Pan Jan Kukuczka wciąż zaskakuje propozycjami artystycznymi 
jakie stanowią o oryginalności i wyjątkowości miejsca. Właśnie tutaj w Galerii 
łączy się ze sobą piękno i doskonałość co stwarza niepowtarzalny wyraz każdej 
organizowanej  przez Jana Kukuczkę imprezie. Przez to spotkania te gromadzą 
wielu miłośników sztuki, przyjaciół Galerii i twórców. Tak było i tym razem.

Wernisaż prowadził tradycyjnie redaktor polskiego Radia Maciej Szczawiń-
ski. O poziomie i sposobie, zastosowanych technikach, materiale opowiedział 
zebranym historyk sztuki Michał Kawulok. Poza tym wspaniały akcent muzycz-
ny tego wieczora jakim był koncert w wykonaniu muzyków: Małgorzaty Kanik i 
Macieja Musioł stanowił dopełnienie uczty artystycznej tego wieczora.

Joanna Kohut

„Ojcowizna
koniakowskich górali”

- dzieje beskidzkiej wsi Koniaków
w świetle kolejnych nowych odkryć archiwalnych

Dnia 02 lutego 2013 roku w Galerii Kukuczka na Ja-
snowicach uczestniczyliśmy w kolejnym wydarzeniu 
kulturalnym. Było ono już 30 spotkaniem zorganizowanym 

swoiste spektrum podkreślając znaczenie miejscowości Ko-
niaków dla historii i dziedzictwa kulturowego Gminy Isteb-
na. Podczas spotkania Małgorzata Kiereś pokazała zebranym 
materiały jakie napotkała w archiwach prowadząc prace 
badawcze pod kątem monografii Koniakowa. Są to doku-
menty nigdzie do tej pory nie opublikowane. Stanowią one 
jednak znaczące źródło historycznej wiedzy na temat Gminy 
Istebna. Fakt odkrycia tych „perełek” rodzi potrzebę a nawet 
konieczność opracowania tego materiału a może i ideę po-
wstania kolejnego działa– stanowiącego historyczną, trans-
parentną odsłonę rzeczywistości czasów minionych. 

Kolejnym punktem wieczoru był wernisaż wystawy ma-
larskiej znakomitego artysty Włodzimierza Janoty. Artysta 
mieszka i pracuje w Cieszynie, jest członkiem Sekcji Plastycz-
nej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Uczestniczy w  wielu wystaw 
zbiorowych i  indywidualnych. Bierze czynny udział w licz-
nych plenerach i konkursach, gdzie zdobywa nagrody i wy-
różnienia. Zajmuje się  twórczością w dziedzinie malarstwa 
oraz grafiki użytkowej.  Dominującą techniką jest suchy pa-
stel, ale nie stroni także od techniki akrylowej i oleju. Podej-
mowana tematyka skupia się głównie wokół tematyki pejza-
żu i portretu. Ekspozycja przygotowana w Galerii potwierdza 

przez Galerię. Tak samo jak wszystkie poprzednie taki i to, 
cieszyło się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. 
Tym razem na bogactwo wieczornej propozycji kulturalnej 
złożyły się trzy aspekty: pierwszym była przygotowana przez 
Małgorzatę Kiereś prelekcja z pokazem medialnym dotyczą-
ca promocji publikacji: „Ojcowizna Koniakowskich Górali” 
– książka ta jest pierwszym przedstawieniem zagadnień hi-

storyczno- etnograficznych wsi Koniaków. To niepowtarzal-
na pozycja książkowa o bogatych walorach naukowych i dy-
daktycznych stworzona przez zaangażowanie i pracę trzech 
osób: autora tekstu –Małgorzatę Kiereś, zdjęcia, szata graficz-
na edytowana przez znakomitego fotografa – Jacka Kubienę 
i wydawcę publikacji – Jana Kukuczkę. Powstałe dzieło sta-
nowi dzisiaj dla mieszkańców Koniakowa skarbiec wartości 
ojcowskiego domu. Idealna kompozycja literackiego utworu 
z łatwością przenosi czytelnika w świat piękna, prostoty, uni-
katowości, oryginalności zdarzeń, to odczuwalny „oddech 
historii”. Książka jest naukową retrospekcją, której wysoki 
poziom plasuje ją wśród czołowych publikacji. Stanowi ona 

fakt, że  Jego dzieła to subtelna, niezwykła podróż, to ujęcia 
wyrażające pasję, obrazy są niepowtarzalnym wydarzeniem 
bo piękna naprawdę dotykać można tylko sercem.  Wernisaż 
był przez to  prawdziwą ucztą kulturalną. 

Niespodzianką wieczoru był krótki wokalny  koncert 
w wykonaniu wiślańskich muzyków, miłośników folkloru, 
tradycji tego regionu.

Wieczór dodatkowo wypełnił brawurowy koncert w wy-
konaniu kapeli Estrady Regionalnej Równica. Bogaty reper-
tuar, wysoki poziom artystyczny wokalny i muzyczny przeło-
żył się na wspaniały efekt.

Wydarzenie jest dowodem tego, że Galeria Kukuczka co-
raz bardziej urozmaica poziom i charakter proponowanych 
imprez kulturalnych. Staje się miejscem dla osób które uwiel-
biają różnego rodzaju wydarzenia artystyczne: spotkania z 
muzykami, pisarzami i artystami.

Tradycyjnie przedsięwzięcie prowadził redaktor Polskie-
go Radia Katowice – Maciej Szczawiński. Wspólne dyskusje, 
koncertowanie, przygotowany poczęstunek zatrzymały ze-
branych do późnych godzin wieczornych.

Joanna Kohut
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Informacje turystyczne

Projekt „Poznajcie Region Trójstyku 2”
W kwietniu tego roku dobiegnie końca realizacja projek-

tu „Poznajcie Region Trójstyku 2“ – „Poznavejte Region Troj-
mezi 2“ o numerze ewidencyjnym: PL.3.22/3.3. 05/12.03038, 
finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współ-
pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Pol-
ska 2007 – 2013. Projekt ten przyczynił się do powstania wie-
lu materiałów promocyjnych i informacyjnych, o których 
pisaliśmy już na łamach Naszej Trójwsi, pomagały nam one 
w informowaniu wczasowiczów, odwiedzających naszą 
gminę w lecie, reklamowały ją na jesiennych targach, a ostat-
nio trafiały w ręce osób, które zdecydowały się spędzić u nas 
swój zimowy wypoczynek.

Śnieg topnieje, słońce przygrzewa coraz śmielej, czas 
więc na wiosenne przygotowania do Wielkanocy i majów-
ki, a wraz z nią do sezonu górskich wędrówek i rowerowych 
wycieczek. Także teraz pomaga nam w tym projekt Poznajcie 
Region Trójstyku 2. W najbliższych tygodniach na budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turysty-
cznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej zawiśnie tablica in-
formacyjna z  danymi teleadresowymi punktów informacji 
turystycznych na pograniczu polsko-czesko-słowackim oraz 
listą wybranych atrakcji turystycznych tego regionu. Takie 
same tablice zostaną umieszczone w centum Jaworzynki 
i Koniakowa. Nadchodzący sezon to także okazja by szcze-
gólnie zadbać o rowerzystów, których zawsze chętnie widzi-
my w  informacji turystycznej, dlatego przed naszą siedzibą 
stanie stojak dla rowerów z tablicą informacyjno – promo-
cyjną, na której zamieszczone zostaną atrakcje przyrodnicze 
i sportowo – rekreacyjne Gminy Istebna.

Na wiosennych targach turystycznych w Katowicach 
i Opolu promować będzie nas już nowiutki folder gminy, 
który także opublikowano dzięki finansowaniu z Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Repub-
lika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, a dla rodzin 
z  dziećmi powstaje właśnie zupełnie nowy rodzaj publika-
cji mającej zachęcić najmłodzych do odkrywania tajemnic 
polsko – czeskiego pogranicza. Będzie to książeczka pełna 
gier, kolorowanek, zabaw i zagadek, które pozwolą naszym 
młodym turystom w sposób przystępny poznać atrakcje tu-
rystyczne i folklor Gminy Istebna oraz Mostów u Jabłonkowa.

Wszystkich zainteresowanych dalszym przebiegiem rea-
lizacji projektu „Poznajcie region Trójstyku 2” zapraszamy do 
lektury „Naszej Trójwsi” , a także do  odwiedzenia stron inter-
netowych www.istebna.eu oraz www.trojstyk.pl.

Oprac. Oliwia Szotkowska

„Mosty u Jablunkova i Istebna,
wczoraj i dziś“

To nie koniec projektów, które realizuje się w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
tece Publicznej. Rozpoczęły się także prace nad realizacją 
kolejnego projketu pt. „Mosty u Jablunkova i Istebna, 
wczoraj  i dziś“ nr CZ.3.22/3.3.05/12.03359 finansowanego 
z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tě-
šínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 201, 
którego głównym celem jest wydanie książki o Istebnej. 
Autorem kolejnej pozycji dotyczącej historii i życia na tere-
nie Trójwsi będzie pani Małgorzata Kiereś. Książka ukaże się  
w nakładzie 1 000 sztuk. Oprócz ksiązki projket zakłada także 
wydanie kalendarza oraz zorganizowanie wystawy z wykorzy-
staniem starych fotografii, a także zorganizowanie imprezy pro-
mującej książkę. Projekt potrwa do czerwca 2014 roku i po raz 
kolejny realizowany jest wspólnie z gminą Mosty koło Jabłonko-
wa, która występuje w projkecie jako partner wiodący.

Oprac. A. Legierska

Siłownia, sala, trasa biegowa
i NW czekają! 

 
Zapraszamy do korzystania z kompleksu

sportowo - rekreacyjnego
w Istebnej Zaolziu

- siłownia, salka gimnastyczna a także trasa
dla amatorów biegania

i Nordic Walking czekają!

Wszystko bezpłatnie.
 

Obiekt czynny w marcu w godzinach:
poniedziałek: 11.00 - 19.00

wtorek: 8.00 - 15.30
środa: 11.00 - 19.00

czwartek: 8.00 - 15.30
piątek: 8.00 - 15.30

Zapraszamy!
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ZŁOTA PIĄTKA
Konkurs na Oryginalną Kobietę

Śląska Cieszyńskiego 2012
Prezentujemy Złotą Piątkę Konkursu na Oryginalną Kobietę 

Śląska Cieszyńskiego 2012, w którym znalazły się aż dwie 
kandydatki z naszej Gminy: Danuta Cieślawska z Istebnej 
i Anna Łacek z Jaworzynki, a także Aneta Pońc z Goleszowa, 
Czesława Itner i Władysława Magiera z Cieszyna. 8 lutego 2013 r. 
jury konkursu Danuta Horowska Redaktor Naczelny „Głosu 
Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka Dyrektor portalu Śląska 
Cieszyńskiego ox.pl oraz Lucyna Ligocka – Kohut z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej spośród 19 kandydatek wyłoniła 
Złotą Piątkę. Decydującą rolę miała tutaj ilość zgłoszeń na daną 
kandydatkę, których w sumie wpłynęło ponad 250. Zgłaszający 
uzasadniali swój wybór następująco: 

Danuta Cieślawska z Istebnej, lat 65
Jest osobą bardzo pozytywna. 

Niesamowicie oddaną kulturze 
naszego regionu. Wspomaga mło-
dzież, która jest utalentowana arty-
stycznie. Jest przede wszystkim ko-
bietą dystyngowaną. Pani Cieślaw-
ska nie sprawia tylko wrażenia bycia 
damą, Ona jest nią od urodzenia. 
Jest miła, sympatyczna, uczciwa, 
posiadająca sporą wiedzę w wielu 
dziedzinach.  Jest silną, niezależną, 
zdecydowaną kobietą, żadna spra-
wa, czy też problem nie jest dla niej 
niemożliwością. Zawsze życzliwa, 

gościnna, chętna do pomocy. Niejedna młoda osoba mogłaby jej 
pozazdrościć siły, samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu, 

a przede wszystkim werwy, można 
by powiedzieć „życiowego poweru”, 
którego tak wielu z nas brakuje. To 
osoba z wielkim poczuciem este-
tyki. Charakteryzuje Ją oryginalny 
sposób ubierania się oraz „dusza 
artysty” (o czym świadczy wystrój 
Jej domu).

Anna Łacek z Jaworzynki,
lat 21 
Anna Łacek jest osobą niezwy-

kle ciekawą i inspirującą innych 
ludzi do pozytywnego myślenia. 

Chętnie angażuje się w różnego rodzaju happeningi i imprezy, 
jak  Miss Podbeskidzia, czy znane reality show „Bitwa na głosy”, a 
także na  pokazie mody Paprocki – Brzozowski. Ze względu na swój 
zawód jest bardzo kreatywna i twórcza. Anna pomimo młodego 
wieku udowodniła, iż jest osobą bardzo pracowitą, odpowiedzial-
ną oraz lubianą. Posiada w sobie dużo wdzięku, uroku i pokory.

Czesława Itner z Cieszyna, lat 52
Pani Czesława Itner jest wyjąt-

kową kobietą. Już od pierwszego 
kontaktu można dostrzec, że 
wyróżnia się swoją prezencją, 
wysublimowanym gustem, jest 
zawsze zadbana, niezależnie od 
tego, w jakich okolicznościach 
przyjdzie nam ją spotkać: - czy 
to na oficjalnych spotkaniach 
służbowych, czy w trakcie wyko-
nywania pracy w ogrodzie. Jako 
pedagog i dyrektor przedszkola 
bardzo dba również o stroje dzieci 
w czasie występów. Potrafi rządzić 

nie zza biurka – jako dyrektor przedszkola – potrafi pokazać każ-
demu jak się pracuje kopaczką, szpadlem, łopatą, kosiarką, miotłą, 
taczkami, piłą , wiertarką, kielnią, szpachelką. Matka dwóch doro-
słych córek i babcia najdroższej wnusi. Jest osobą bezinteresowną, 
otwartą, uczynną  i pomocną. Elegancka, uśmiechnięta, otwarta, 
kontaktowa, schludna, sympatyczna, ciepła.

Aneta Pońc z Goleszowa, lat 39
To kobieta niezwykle opera-

tywna, zarażająca pozytywną 
energią. Zazwyczaj kompletnie 
nie myśli o swoich potrzebach, 
tylko oddaje sie bezgranicznie 
innym. Inicjatorka wielu akcji 
i przedsięwzięć. Korzysta z każ-
dej okazji żeby poznawać świat 
i ułatwia to poznawanie innym 
(zwłaszcza koncerty i imprezy 
organizowane w Topoleju, że już 
nie wspomnę o wyprawach do 
Maroko). Zagorzała promotorka 

kultury nie tylko śląska cieszyńskiego, ale również wielu innych 
czasem egzotycznych, obcych narodowości. Nigdy nie zdarzyło 
mi się zobaczyć jej bez uśmiechu jak również nigdy nie widziałem 
by potrafiła spocząć spokojnie na dłużej niż 5 minut. 

Władysława Magiera z Cieszyna, lat 58
Jest autorką 41 biogramów kobiet, które ukazały się w trzech 

książkach „Cieszyński szlak kobiet”. Była jedną z inicjatorek po-
wstałej w Cieszynie uliczki cieszyńskich kobiet, na której lampy 
upamiętniają zasłużone kobiety. Autorka odbyła, w ciągu trzech 
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lat, dziesiątki spotkań, na których 
opowiada, bardzo interesująco o 
opisywanych postaciach. Dorobek 
niedocenianych w historii, zwy-
czajnych i niezwyczajnych kobiet, 
został odkryty i spowodował 
wzrost zainteresowania tematyką 
kobiecą. Robi to bardzo ciekawie, 
promując przy okazji nasz strój 
regionalny. Te działania prowadzi 
całkiem bezinteresownie, na wy-
danie książek szukała w rozmaity 
sposób sponsorów, dokładając 
do każdego tomu z rodzinnego 

budżetu. Napisanie, wydanie i promocja czyli sprzedaż książki – to 
wszystko zrobiła sama.

Głosowanie na kandydatki Złotej Piątki miało miejsce w 
terminie od 18.02.2013 – 04.08.2013 r. na portalu ox.pl lub prze-
syłane na formularzach do Głosu Ziemi Cieszyńskiej. 5 marca 
odbyło się spotkanie jury, które ostatecznie wybrało Oryginalną 
Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2012. Werdykt zostanie ogłoszony 
na Finałowej Gali 10 marca 2013 r. podczas Jubileuszowego 
V Pokazu Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w 
Istebnej w Kompleksie Zagroń o godz. 18.00, gdzie zdobyw-
czyni tytułu otrzyma honorową statuetkę wykonaną przez mgr 
Justynę Łodzińską.

Dziękujemy wszystkim współorganizatorom, czyli ośrod-
kom kultury terenu Śląska Cieszyńskiego oraz patronom 
medialnym za zaangażowanie w promocję konkursu i jego 
popularyzowanie w swoich miejscowościach. Przede wszyst-
kim podziękowania należą się także wszystkim osobom, które 
dokonały zgłoszenia kandydatek.

Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut

Wernisaż wystawy malarstwa
Ernesta Zawady i rzeźby Zbigniewa Krężeloka

Gminny Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na 
otwarcie wystawy pt. „Anioły i Demony” malarstwa Er-
nesta Zawady i rzeźby Zbigniewa Krężeloka, które odbę-
dzie się 18 marca (poniedziałek) o godz. 15.00.

Wystawa będzie trwała do 30 kwietnia 2013 r.

Serdecznie zapraszamy !!!

Publikacje dostępne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy Klistała, 
2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
„Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś, 2012 – 70 zł
Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

patroni medialni: sponsor:
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Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU 
prowadzone przez Barbarę Szmek  
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).         

- poniedziałek, czwartek – godz. 18.00 -  AEROBIK
- środa – godz. 19.00 - PILATES 

Karate, Kik-boxing        
prowadzone przez Grzegorza Jurczek, tel. 505 
128 906 w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- piątek godz. 17.30 - dzieci
- piątek godz. 18.30 - dorośli

Autorska Szkółka Malarska
Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
z powodu remontu Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej zajęcia odbywać się będą w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Istebnej w sali nr 2
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  się pod 
patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła:
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
- w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
- w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
piątek - 12.30 -14.00

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Tradycja na PL-
-CZ-SK trójstyku II” realizowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego. 

Haft krzyżykowy dwustronny
Prowadzący: Monika Wałach
w godz. 16.00 - 18.00 (co druga środa miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 13 marca, 27 marca

Koronka koniakowska
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugi czwartek miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 7 marca, 21 marca

Wyroby z filcu
Prowadzący: Agnieszka Macoszek
(co drugi czwartek miesiąca) w godz. 16.00 - 18.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 14 marca, 28 marca

ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

marzec
02.03. - Turniej Oldboy`ów 40+ w halowej piłce nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Istebna; Gimnazjum
04.03. - Powiatowy Konkurs Recytatorski godz 9.00 - Galeria Ku-
kuczka Jasnowice
10.03. – Finałowa Gala Wyborów „Oryginalnej Kobiety Śląska Cie-
szyńskiego 2012” i V Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia 
Kobiet; Kompleks „Zagroń” Istebna, godz. 18.00
18.03. – 30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Za-
wady i rzeźby Zbigniew Krężeloka, GOK Istebna, s. 3
21.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie; SP1 Jaworzynka

kwiecień
11.04. – 10.05. – „GIMNAZJALISTA – ARTYSTA” Wystawa praz mło-
dzieży gimnazjalnej z Istebnej
do 30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Zawady 
i rzeźby Zbigniewa Krężeloka, GOK Istebna, s. 3

maj
01.05. - Mieszanie Owiec, Koniaków Szańce - Ochodzita
11.05. -  początek Redyku Karpackiego; www.redykkarpacki.pl
12.05. - Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka
14.05. – Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony 
Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
16.05. – Konkurs Kulinarny; Karczma „Po Zbóju”, Istebna Andziołówka
17.05. – XI Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki; Istebna
30.05. – 02.06. – Beskidy MTB Trophy -  etapowy wyścig kolarstwa 
górskiego www.mtbtrophy.pl; Istebna Amfiteatr
do 30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Zawady 
i rzeźby Zbigniewa Krężeloka, GOK Istebna, s. 3

czerwiec
czerwiec – trwa Redyk Karpacki; www.redykkarpacki.pl
09.06. – Międzynarodowy Leśny Dzień Dziecka,  Amfiteatr „Pod 
Skocznią”  w Istebnej
20.06. – 20.09.  - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna

lipiec
lipiec - trwa Redyk Karpacki; www.redykkarpacki.pl
06.07. – Bieg przełajowy doliną rzeki Olzy; Istebna Amfiteatr
06.-07.07. - XVII Dni Istebnej, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
11.07. – 30.08. – Wystawa tkactwa artystycznego Danuty Kopczyń-
skiej, GOK Istebna, s. 2
21.07. – Bieg Beskidzkiej 5 na Tyniok, start SP2 Koniaków Rastoka
27.-28.07. - XIX Festyn Istebniański w ramach TKB, Amfiteatr „Pod 
Skocznią” w Istebnej
do 20.09.  - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna

sierpień
sierpień - trwa Redyk Karpacki; www.redykkarpacki.pl
04.08. - Konferencja w Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej
04.08. - Uphill MTB Tyniok, Istebna Zaolzie www.uphillmtb.pl
10.08. – Międzynarodowy Piknik Rodzinny i Jarmark; Zawody Nor-
dic Walking, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
15. – 18.08. – Dni Koronki Koniakowskiej, Galeria na Szańcach w 
Koniakowie
16. – 18. 08. – Road Trophy- etapowy wyścig szosowy, Istebna Zaol-
zie www.RoadMaraton.pl
24.08. - Jarmark Pasterski - Redyk Karpacki Transhumance 2013, Ko-
niaków Szańce – Ochodzita
do 30.08. – Wystawa tkactwa artystycznego Danuty Kopczyńskiej, 
GOK Istebna, s. 2
do 20.09.  - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna

KALENDARZ  IMPREZ 2013



Nasza Trójwieœ  Marzec 2013Strona 24
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Zagrali ku pamięci Staszka 
Szczególny Turniej Piłki Nożnej - „Memoriał Stani-

sława Matusznego”, którym organizatorzy i uczestnicy 
uczcili pamięć najbliższej osoby, kolegi i przyjaciela od-
był się 3 marca w hali Gimnazjum w Istebnej.

Wyniki:
Grupa A:
Drew-Mat - Nie Ma Lipy - 2:0
Eko-Dom - Juniorzy - 3:0
Drew-Mat - Eko-Dom - 4:2
Juniorzy - Nie Na Lipy - 4:0
Drew-Mat - Juniorzy - 6:1
Eko-Dom - Nie Ma Lipy - 5:1
Tabela grupy A:
1. Drew- Mat - 9 pkt. - bramki 12:3 
2. Eko - Dom - 6 - 10:5
3. Juniorzy - 3 - 5:9
4. Nie Ma Lipy - 0 - 1:11
Grupa B
Siła Jasnowice - Beskidek - 3:1
Nadleśnictwo Wisła - FC Bezdętkowcy - 1:0
Beskidek - FC Bezdętkowcy - 5:0
Siła Jasnowice - Nadleśnictwo Wisła - 3:2
Beskidek - Nadleśnictwo Wisła - 1:1
Siła Jasnowice - FC Bezdętkowcy - 4:0
Tabela grupy B
1. Siła Jasnowice - 9 - 12:3 

2. Beskidek - 4 - 7:4
3. Nadleśnictwo Wisła - 4 - 4:4
4. FC Bezdętkowcy - 0 - 0:10
Półfinały:
Beskidek - Drew-Mat - 2:1
Siła Jasnowice - Eko-Dom - 7:2
O 3 miejsce:
Drew-Mat - Eko-Dom - 4:2
Finał
Siła Jasnowice - Beskidek - 5:1
Król Strzelców - Konrad Siemkowski (Siła Jasnowice)
Najlepszy Zawodnik - Mirosław Łacek (Eko-Dom)
Najlepszy Bramkarz - Paweł Matuszny (Beskidek)

                                                                                         J. Kohut
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Medale alpejczyków na Złotym Groniu

Aleksandra Libera Cichy 
na Podium Pucharu Zło-
tego Gronia

W Ośrodku Narciarskim „Złoty 
Groń” w Istebnej odbyły się zawody 
o Puchar Złotego Gronia, które były 
czwartą eliminacją Amatorskich Mi-
strzostw Polski PZN w narciarstwie 
alpejskim w konkurencji slalom. Do-
brze zaprezentowali się alpejczycy 
amatorzy z Istebnej, którzy wywal-
czyli trzy miejsca na podium w swo-
ich kategoriach wiekowych.

Na najwyższym stopniu stanęły 
Anna Kwietniewska i Aleksandra 
Libera-Cichy zaś Tomasz Stelmach 
wywalczył drugie miejsce.

J. Kohut

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Zarząd KP Trójwieś
na nową kadencję wybrany 

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wybor-
czego KP Trójwieś, które odbyło się 24 lutego wybrano 
Zarząd Klubu na nową kadencję z prezesem Krzysztofem 
Chorążym na czele.

Skład nowego Zarządu KP Trójwieś:
Krzysztof Chorąży - Prezes
Franciszek Suszka - Wiceprezes do spraw sportowych
Eugeniusz Kawulok - Wiceprezes do spraw finansowych
Henryk Małyjurek - Sekretarz
Jerzy Michałek - Członek Zarządu
Marek Iwanek - Członek Zarządu
Paweł Matuszny - Członek Zarządu
Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:
Mirosław Dragon - Przewodniczący
Wiesław Kłysz - Członek
Sławomir Suszka – Członek

Piłkarze wracają na boiska
Po zimowej przerwie rusza wiosenna runda 

rozgrywek piłkarskich. Nasi piłkarze, którzy po 
rundzie jesiennej zajmują w Klasie A wysokie czwar-

te miejsce pierwsze dwa mecze rozegrają – tradycyjnie jak co 
roku - na wyjeździe:

6 kwietnia (sobota) o godz. 15.00 w Cieszynie z miejsco-
wym TS

14 kwietnia (niedziela) o godz. 15.00 w Hażlachu 
Pierwszy mecz na swoim boisku KP Trójwieś rozegra 21 

kwietnia z Goleszowem.
Z kolei nasi juniorzy (szóste miejsce po rundzie jesiennej) 

i trampkarze (lider tabeli po jesieni) rozpoczynają wiosnę 13 
kwietnia (sobota) w Kaczycach.

Terminarz pozostałych spotkań seniorów jak i drużyn 
młodzieżowych podamy w następnym numerze.

J. Kohut

XXXVIII Międzynarodowy Bieg Narciarski
„O Istebniański Bruclik” 

XXXVIII Międzynarodowy Bieg Narciar-
ski „O Istebniański Bruclik” już przeszedł do 
historii. W niedzielę, 10 lutego, na trasach nar-
ciarskich na Kubalonce rozegrały się największa 
impreza sportowa  organizowana przez  Ośro-

dek Kultury.  W tegorocznej edycji biegu wzięło udział blisko 
210 zawodników z kraju oraz z sąsiadujących z nami Czech i 
Słowacji.  Najważniejsze trofeum przypadło  tym razem Paw-
łowi Kliszowi z Bielska – Białej. Zawodnik LKS Klimczok Bystra 
pokonał dystans 15 km w niespełna 40 min. Na trasach nie 
zabrakł wspaniałych i wiernych kibiców, którzy dopingowa-
li zawodników i podnosili ich na duchu. Podczas ceremonii 
wręczania nagród góralską atmosferę stworzyła kapela, któ-
ra przygrywała na cześć zwycięzców. 

Serdeczne wyrazy wdzięczności i uznania kierujemy do 
tegorocznych sponsorów naszych zawodów oraz wolonta-
riuszy, którzy jak zwykle spisali się „na medal”.

Sponsorzy tegorocznych zawodów:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
2. Firma „SPIN” z Milówki
3. Firma EL TEL z Jaworzynki
4. Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania
5. Firma AZBUD z Węgierskiej Górki
6. Firma Mokate z Ustronia
7. Biuro Usług Budowlanych Pan Gerard Miczko z Wisły
8. Firma LysFusion z Istebnej
9. Delikatesy Euro z Istebnej Centrum
10. Galeria Pod Aniołem z Istebnej
11. Market budowlany Baza z Istebnej
12. Związek Zawodowy Górników w Polsce
Wolontariusze pracujący na rzecz przeprowadzenia za-

wodów: Albert, Anna, Daria,  Dariusz, Dawid, Elżbieta, Eu-
geniusz, Ewa, Katarzyna, Laura, Łucja, Marcelina, Renata,  
Rozalia, Stanisław, Wioleta, oraz strażacy z OSP Koniaków 
Centrum.

Komitet Organizacyjny dziękuje za udział w imprezie 
wszystkim zawodnikom i kibicom oraz zapraszamy Was na 
kolejny bieg o bruclik! Organizatorzy
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XXXVIII Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik” - WYNIKI
Kategoria: Dziewczęta - Klasa I - II   Rocznik 2004 - 2005
Klasyfikacja Ogólna

M					Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik	
1	 203	 Jałowiczor	Jola	 Istebna	 0:00:00.00	 0:01:36.80	 0:01:36.80
2	 210	 Kulik	Ewa	 Istebna	 0:00:00.00	 0:01:37.90	 0:01:37.90
3	 207	 Byrtusowa	Sylwia	 Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:01:38.50	 0:01:38.50
4	 209	 Kulik	Agnieszka	 Istebna	 0:00:00.00	 0:01:43.80	 0:01:43.80
5	 202	 Ciencialova	Zuzana	 Mosty	 0:00:00.00	 0:01:48.00	 0:01:48.00
6	 211	 Suszka	Ela	 Mosty	 0:00:00.00	 0:02:00.50	 0:02:00.50
7	 208	 Sikora	Aneta	 Mosty	 0:00:00.00	 0:02:14.60	 0:02:14.60
8	 206	 Janisz	Weronika	 Kraków	 0:00:00.00	 0:02:14.80	 0:02:14.80
9	 213	 Wantulok	Laura	 Wisła	 0:00:00.00	 0:02:27.50	 0:02:27.50
10	 201	 Kobielusz	Anna	 Istebna	 0:00:00.00	 0:02:30.80	 0:02:30.80
11	 204	 Godziek	Natalia	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:02:45.00	 0:02:45.00
12	 214	 Cieślar	Anna	 Przezchlebie	 0:00:00.00	 0:03:00.40	 0:03:00.40
13	 212	 Gąsior	Aleksandra	 Zabrze	 0:00:00.00	 0:03:38.30	 0:03:38.30
14	 287	 Pilch	Oliwia	 Istebna	 0:00:00.00	 0:04:15.50	 0:04:15.50
15	 205	 Rykier	Julia	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:04:49.30	 0:04:49.30

Kategoria: Dziewczyny - Klasa III - IV   Rocznik 2002 - 2003
Klasyfikacja Ogólna     

M					Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 225	 Gazur	Ewa	 	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:03:02.50	 0:03:02.50
2	 228	 Kavulokova	Zuzana	 Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:03:03.90	 0:03:03.90
3	 229	 Kohut	Karolina	 Mosty	 0:00:00.00	 0:03:11.30	 0:03:11.30
4	 226	 Bestwina	Faustyna	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:03:55.30	 0:03:55.30
5	 230	 Wrzeszcz	Patrycja	 Pogórze	 0:00:00.00	 0:04:01.60	 0:04:01.60
6	 224	 Mikulova	Miroslava	 Skalite	 0:00:00.00	 0:04:18.30	 0:04:18.30
7	 233	 Jarecka	Weronika	 Bielsko-Biała	 0:00:00.00	 0:04:23.50	 0:04:23.50
8	 232	 Pogórzelska	Karolina	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:04:23.70	 0:04:23.70
9	 227	 Mojeścik	Justyna	 Istebna	 0:00:00.00	 0:04:36.80	 0:04:36.80
10	 221	 Harańczak	Ewa	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:04:45.70	 0:04:45.70
11	 222	 Gruszczyk	Eliza	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:04:54.90	 0:04:54.90
12	 231	 Bury	Nikola	 	 Wisła	 0:00:00.00	 0:05:01.10	 0:05:01.10
13	 223	 Cuber	Dominika	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:05:07.70	 0:05:07.70

Kategoria: Dziewczęta - Klasa V-VI   Rocznik 2000 - 2001 
Klasyfikacja Ogólna

M	 Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik	
1	 246	 Kobielusz	Magdalena	 Istebna	 0:00:00.00	 0:10:50.20	 0:10:50.20	
2	 255	 Kawulokowa	Julia	 Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:10:50.40	 0:10:50.40	
3	 242	 Sewastynowicz	Natalia	 Istebna	 0:00:00.00	 0:11:10.20	 0:11:10.20	
4	 248	 Gruszka	Kamila	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:11:45.20	 0:11:45.20	
5	 241	 Rucka	Eliza	 	 Istebna	 0:00:00.00	 0:11:46.20	 0:11:46.20
6	 254	 Vaclavkova	Izabela	 Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:11:59.20	 0:11:59.20	
7	 259	 Kukuczka	Patrycja	 Istebna	 0:00:00.00	 0:12:30.50	 0:12:30.50	
8	 243	 Nowak	Karolina	 Istebna	 0:00:00.00	 0:13:08.20	 0:13:08.20	
9	 247	 Byrtus	Jolanta		 Mosty	 0:00:00.00	 0:13:41.80	 0:13:41.80
10	 257	 Wojtyła	Marcelina	 Pogórze	 0:00:00.00	 0:15:39.50	 0:15:39.50	
11	 253	 Kaniova	Simona	 Skalite	 0:00:00.00	 0:15:46.30	 0:15:46.30	
12	 245	 Kawulok	Wiktoria	 Istebna	 0:00:00.00	 0:15:52.90	 0:15:52.90	
13	 249	 Wawrzacz	Marcelina	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:15:54.30	 0:15:54.30	
14	 244	 Kapaś	Wiktoria	 Istebna	 0:00:00.00	 0:16:06.50	 0:16:06.50	
15	 256	 Wrzeszcz	Magdalena	 Pogórze	 0:00:00.00	 0:16:18.60	 0:16:18.60	
16	 258	 Chmura	Zuzanna	 Zubrzyca	D.	 0:00:00.00	 0:16:28.50	 0:16:28.50	
17	 252	 Szostek	Jula	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:17:32.50	 0:17:32.50	
18	 250	 Sosna	Roksana	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:17:45.20	 0:17:45.20	
	 251	 Kamińska	Klaudia	 Marklowice	 DNF	 DNF	 DNF
Kategoria: Dziewczęta - Gimnazjum Rocznik 1997 - 1999
Klasyfikacja Ogólna    

M	 Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 271	 Legierska	Weronika	 Istebna	 0:00:00.00	 0:11:55.40	 0:11:55.40
2	 265	 Warło	Agata	 	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:12:26.95	 0:12:26.95
3	 269	 Szotkowska	Ewa	 Mosty	 0:00:00.00	 0:12:32.73	 0:12:32.73
4	 272	 Łacek	Aleksandra	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:12:48.92	 0:12:48.92
5	 262	 Kawulok	Jana		 Mosty	 0:00:00.00	 0:12:58.53	 0:12:58.53
6	 263	 Skurzok	Katarzyna	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:14:39.20	 0:14:39.20
7	 267	 Heller	Elżbieta		 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:14:40.58	 0:14:40.58
8	 266	 Grzybowska	Alicja	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:14:54.90	 0:14:54.90
9	 268	 Juroszek	Dominika	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:14:55.54	 0:14:55.54
10	 261	 Kawulok	Petra		 Mosty	 0:00:00.00	 0:15:27.83	 0:15:27.83
11	 264	 Marcol	Magdalena	 Marklowice	 0:00:00.00	 0:15:33.94	 0:15:33.94
12	 270	 Poloczek	Dorota	 Wisła	 0:00:00.00	 0:16:15.80	 0:16:15.80

Kategoria: Kobiety 17 - 25 lat    Rocznik 1988 - 1997
Klasyfikacja Ogólna    

M	 Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 303	 Romanowicz	Emilia	 Supraśl	 0:00:00.00	 0:15:46.30	 0:15:46.30
2	 304	 Grzebisz	Natalia	 Siedlce	 0:00:00.00	 0:15:48.00	 0:15:48.00
3	 302	 Słowiok	Anna	 	 Wisła	 0:00:00.00	 0:15:49.40	 0:15:49.40
4	 300	 Dudek	Weronika	 Radziechowy	 0:00:00.00	 0:22:49.00	 0:22:49.00

Kategoria: Kobiety 26 - 35 lat   Rocznik 1978 - 1987
Klasyfikacja Ogólna    

M	 Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 309	 Kobielusz	Dorota	 Istebna	 0:00:00.00	 0:19:25.00	 0:19:25.00
2	 311	 Wuwer	Magdalena	 Istebna	 0:00:00.00	 0:22:50.40	 0:22:50.40
3	 310	 Janisz	Agata	 	 Kraków	 0:00:00.00	 0:26:14.90	 0:26:14.90
4	 312	 Cierniak	Paulina	 Bielsko-Biała	 0:00:00.00	 0:29:30.50	 0:29:30.50

Kategoria: Kobiety 36 lat i powyżej Rocznik 1977 i starsze
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 328	 Ligocka	Danuta	 Istebna	 	 	 0:00:00.00	 0:17:31.60	 0:17:31.60
2	 318	 Legierska	Maria	 Istebna	 	 	 0:00:00.00	 0:20:48.60	 0:20:48.60
3	 325	 Juroszek	Teresa	 Koniaków	 	 	 0:00:00.00	 0:21:32.70	 0:21:32.70
4	 324	 Łacek	Genowefa	 Jaworzynka	 	 	 0:00:00.00	 0:22:53.80	 0:22:53.80
5	 321	 Jakubczyk	Barbara	 Czeladź	 X	 Saturn	 0:00:00.00	 0:25:50.40	 0:25:50.40
6	 317	 Adamus	Jolanta	 Częstochowa	 	 	 0:00:00.00	 0:27:31.20	 0:27:31.20
7	 322	 Czamara	Elżbieta	 Tarnów	 X	 PGNiG	 0:00:00.00	 0:28:11.30	 0:28:11.30
8	 330	 Kraśniewska	Agata	 Chrzanów	 	 	 0:00:00.00	 0:35:15.60	 0:35:15.60
9	 329	 Oklejewicz	Marzena	 Chrzanów	 	 	 0:00:00.00	 0:44:51.60	 0:44:51.60

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 321	 Jakubczyk	Barbara	 Czeladź	 X	 Saturn	 0:00:00.00	 0:25:50.40	 0:25:50.40
2	 322	 Czamara	Elżbieta	 Tarnów	 X	 PGNiG	 0:00:00.00	 0:28:11.30	 0:28:11.30

Kategoria: Chłopcy - Klasa I - II    Rocznik 2004 - 2005
Klasyfikacja Ogólna

M				Nr					Nazwisko	i	Imię								Miejscowość								Czas	Startu											Czas	mety															Wynik
1	 283	 Kohut	Franciszek	 Mosty	 0:00:00.00	 0:01:49.70	 0:01:49.70
2	 284	 Juroszek	Bartłomiej	 Istebna	 0:00:00.00	 0:01:58.50	 0:01:58.50
3	 281	 Niedoba	Fiip	 Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:02:06.40	 0:02:06.40
4	 286	 Słobodzian	Jan		 Cieszyn	 0:00:00.00	 0:02:58.00	 0:02:58.00
5	 282	 Janisz	Mikołaj	 Kraków	 0:00:00.00	 0:03:03.60	 0:03:03.60
6	 285	 Łacek	Krzysztof	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:03:13.30	 0:03:13.30

Kategoria: Chłopcy - Klasa III - IV   Rocznik 2002 - 2003
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 306	 Niedoba	Bogdan	 TJ	Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:02:50.60	 0:02:50.60
2	 310	 Zawada	Jan	 MKS	Istebna		 0:00:00.00	 0:02:58.40	 0:02:58.40
3	 301	 Rucki	Mateusz	 MKS	Istebna		 0:00:00.00	 0:03:05.50	 0:03:05.50
4	 305	 Lysek	Jaroslaw	 TJ	Dolna	Łomna	 0:00:00.00	 0:03:12.00	 0:03:12.00
5	 302	 Krasica	Marek	 SKI	Mosty	k/Jablonk	 0:00:00.00	 0:03:24.50	 0:03:24.50
6	 309	 Jancik	Filip	 SKI	Mosty	k/Jablonk	 0:00:00.00	 0:03:24.80	 0:03:24.80
7	 303	 Cienciala	Tomasz	 SKI	Mosty	k/Jablonk	 0:00:00.00	 0:03:53.60	 0:03:53.60
8	 311	 Gąsior	Kacper	 Zabrze	 0:00:00.00	 0:03:54.50	 0:03:54.50
9	 312	 Sochacki	Marcin	 SKI	Mosty	k/Jablonk	 0:00:00.00	 0:04:05.90	 0:04:05.90
10	 308	 Konarski	Szymon	 Warszawa	 0:00:00.00	 0:04:13.50	 0:04:13.50
11	 307	 Gąsior	Bartłomiej	 Radzionków	 0:00:00.00	 0:04:24.70	 0:04:24.70
12	 313	 Gazurek	Łukasz	 Jaworzynka	 0:00:00.00	 0:04:25.20	 0:04:25.20
13	 304	 Niemiec	Dawid	 UMKS	Marklowice	 0:00:00.00	 0:05:52.20	 0:05:52.20

Kategoria: Chłopcy - Klasa V - VI     Rocznik 2000 - 2001
Klasyfikacja Ogólna    

M	 Numer	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 325	 Zawada	Grzegorz	 MKS	Istebna	 0:05:00.00	 0:15:54.50	 0:10:54.50
2	 324	 Zawada	Dawid	 MKS	Istebna	 0:05:00.00	 0:15:54.70	 0:10:54.70
3	 326	 Wojtyła	Wojciech	 LKS	Pogórze	 0:05:00.00	 0:16:34.30	 0:11:34.30
4	 323	 Niesłanik	Witek	 Jabłonków	 0:05:00.00	 0:16:37.10	 0:11:37.10
5	 321	 Juroszek	Antoni	 Istebna	 0:05:00.00	 0:18:19.30	 0:13:19.30
6	 327	 Suszka	Radek		 SKI	Mosty	 0:05:00.00	 0:18:32.60	 0:13:32.60
7	 322	 Bobek	Grzegorz	 Istebna	 0:05:00.00	 0:20:16.00	 0:15:16.00
8	 328	 Gazurek	Mateusz	 Jaworzynka	 0:05:00.00	 0:20:48.60	 0:15:48.60
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Kategoria: Chłopcy - Klasa Gimnazjum    Rocznik 1997 - 1999 
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 Czas	Startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 343	 Legierski	Maciej	 NKS	Trójwieś	Besk.	 0:05:00.00	 0:14:56.85	 0:09:56.85
2	 344	 Michałek	Mikołaj	 NKS	Trójwieś	Besk.	 0:05:00.00	 0:15:01.52	 0:10:01.52
3	 348	 Fojcik	Wojciech	 UMKS	Marklowice	 0:05:00.00	 0:15:05.33	 0:10:05.33
4	 341	 Jałowiczor	Andrzej	 MKS	Istebna	 0:05:00.00	 0:15:16.85	 0:10:16.85
5	 347	 Kroemer	Filip	 UMKS	Marklowice	 0:05:00.00	 0:15:20.90	 0:10:20.90
6	 351	 Zogata	Filip	 TJ	Frendstad	 0:05:00.00	 0:15:26.46	 0:10:26.46
7	 354	 Haratyk	Mateusz	 NKS	Trójwieś	Besk.	 0:05:00.00	 0:15:31.44	 0:10:31.44
8	 357	 Dragon	Mateusz	 NKS	Trójwieś	Besk.	 0:05:00.00	 0:16:29.81	 0:11:29.81
9	 342	 Sewastynowicz	Szymon	 MKS	Istebna	 0:05:00.00	 0:16:43.91	 0:11:43.91
10	 356	 Niemiec	Andrzej	 Wisła	 0:05:00.00	 0:17:40.43	 0:12:40.43
11	 355	 Jakubik	Szczepan	 Wisła	 0:05:00.00	 0:18:16.18	 0:13:16.18
12	 349	 Drażba	Daniel	 UMKS	Marklowice	 0:05:00.00	 0:18:23.58	 0:13:23.58
13	 353	 Brachaczek	Kamil	 LKS	Pogórze	 0:05:00.00	 0:20:02.88	 0:15:02.88
14	 352	 Strach	Krystian	 LKS	Pogórze	 0:05:00.00	 0:20:21.41	 0:15:21.41
15	 358	 Juroszek	Damian	 Jaworzynka	 0:05:00.00	 0:21:33.91	 0:16:33.91
16	 350	 Mecner	Maciej	 Goczakowice	 0:05:00.00	 0:24:09.20	 0:19:09.20
17	 346	 Wawrzacz	Jan	 Jaworzynka	 0:05:00.00	 0:25:01.74	 0:20:01.74

Kategoria: Mężczyźni 20 - 29 lat     1984 - 1993     
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopal.	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 380	 Klisz	Paweł	 LKS	Klimczok	Bystra		 	 0:25:00.00	 1:04:43.20	 0:39:43.20
2	 351	 Ligocki	Mateusz	 NKS	Trójwieś	Istebna	 	 0:25:00.00	 1:04:44.60	 0:39:44.60
3	 382	 Cieślar	Adam	 Istebna	 	 	 0:25:00.00	 1:09:49.10	 0:44:49.10
4	 375	 Pilch	Janusz	 Wisła	 	 	 0:25:00.00	 1:11:43.40	 0:46:43.40
5	 373	 Ferens	Artur	 Marklowice	 X	 Wujek	 0:25:00.00	 1:14:47.00	 0:49:47.00
	 	 	 	 	 Ruch	Ś.
6	 350	 Wolny	Marcin	 Istebna	 	 	 0:25:00.00	 1:23:17.40	 0:58:17.40
7	 381	 Stelmaszyk	Błażej	 Dąbrowa	Górnicza	 	 	 0:25:00.00	 1:30:04.10	 1:05:04.10
8	 352	 Kozłowski	Maciej	 Kraków	 	 	 0:25:00.00	 1:39:53.90	 1:14:53.90

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopal.	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 373	 Ferens	Artur	 Marklowice	 X	 Wujek	 0:25:00.00	 1:14:47.00	 0:49:47.00
	 	 	 	 	 Ruch	Ś.

Kategoria: Mężczyźni 30 - 39 lat    Rocznik 1974 - 1983      
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 387	 Kaleta	Daniel	 Hradek	 	 	 0:25:00.00	 1:12:48.40	 0:47:48.40
2	 391	 Adamczyk	Marek	 Jastrzębie	Zdrój	 x	 Zofiówka	0:25:00.00	 1:14:37.50	 0:49:37.50
3	 393	 Słobodzian	Eugeniusz	Cieszyn	 	 	 0:25:00.00	 1:15:26.20	 0:50:26.20
4	 388	 Mojeścik	Andrzej	 Istebna	 	 	 0:25:00.00	 1:17:02.60	 0:52:02.60
5	 390	 Jarecki	Sebastian	 Bielsko	-	Biała	 	 	 0:25:00.00	 1:19:28.90	 0:54:28.90
6	 396	 Ryś	Paweł	 Jaworzynka	 	 	 0:25:00.00	 1:20:34.10	 0:55:34.10
7	 395	 Sokulski	Wojciech	 Brenna	 x	 Pniówek	 0:25:00.00	 1:21:40.60	 0:56:40.60
8	 397	 Pekczyński	Konrad	 Wałbrzych	 	 	 0:25:00.00	 1:40:40.00	 1:15:40.00
9	 392	 Stradowski	Marcin	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:55:24.70	 1:30:24.70

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 391	 Adamczyk	Marek	 Jastrzębie	Zdrój	 x	 Zofiówka	0:25:00.00	 1:14:37.50	 0:49:37.50
2	 395	 Sokulski	Wojciech	 Brenna	 x	 Pniówek	 0:25:00.00	 1:21:40.60	 0:56:40.60
3	 392	 Stradowski	Marcin	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:55:24.70	 1:30:24.70

Kategoria: Mężczyźni 40 - 49 lat    Rocznik 1964 - 1973      
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
        
1	 413	 Kawulok	Zbigniew	 Dolna	Łomna	 	 	 0:25:00.00	 0:55:44.10	 0:30:44.10
2	 419	 Michałek	Piotr	 Jaworzynka	 	 	 0:25:00.00	 0:56:55.60	 0:31:55.60
3	 414	 Koprowski	Edward	 Mysłowice	 x	 Mysł.		 0:25:00.00	 0:58:23.50	 0:33:23.50
	 	 	 	 	 Wesoła
4	 426	 Wojtyła	Józef	 LKS	Pogórze	 	 	 0:25:00.00	 1:00:15.80	 0:35:15.80
5	 423	 Juroszek	Józef	 Koniaków	 x	 Pniówek	 0:25:00.00	 1:00:26.30	 0:35:26.30
6	 417	 Pogorzelski	Jan	 Jaworzynka	 	 	 0:25:00.00	 1:02:13.40	 0:37:13.40
7	 427	 Kawulok	Piotr	 Grodziec	 	 	 0:25:00.00	 1:03:34.20	 0:38:34.20
8	 416	 Żagan	Andrzej	 Zebrzydowice	 	 	 0:25:00.00	 1:06:20.80	 0:41:20.80
9	 431	 Gembalczyk	Stanisław	Wodzisław	 	 	 0:25:00.00	 1:07:20.30	 0:42:20.30
10	 430	 Mroczek	Tomasz	 Lublin	 	 	 0:25:00.00	 1:09:24.70	 0:44:24.70
11	 411	 Borkowski	Waldemar	 Częstochowa	 	 	 0:25:00.00	 1:12:08.90	 0:47:08.90

12	 415	 Adamus	Tomasz	 Częstochowa	 	 	 0:25:00.00	 1:14:35.20	 0:49:35.20
13	 410	 Mencer	Adrian	 Golasowice	 	 	 0:25:00.00	 1:15:03.10	 0:50:03.10
14	 421	 Kluczniok	Krzysztof	 Rybnik	 x	 Chwałow.	0:25:00.00	 1:16:40.00	 0:51:40.00
15	 420	 Dymanowski	Olgierd	 Zdzieszowice	 	 	 0:25:00.00	 1:17:53.60	 0:52:53.60
16	 422	 Sroka	Darek	 Chrzanów	 	 	 0:25:00.00	 1:19:25.30	 0:54:25.30
17	 412	 Gąsior	Cezary	 Radzionków	 	 	 0:25:00.00	 1:22:26.70	 0:57:26.70
18	 428	 Kraśniewski	Sławomir	Zagórze	 	 	 0:25:00.00	 1:24:34.10	 0:59:34.10
19	 429	 Zubik	Krzysztof	 Chrzanów	 	 	 0:25:00.00	 1:26:28.10	 1:01:28.10

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 414	 Koprowski	Edward	 Mysłowice	 x	 Mysł.		 0:25:00.00	 0:58:23.50	 0:33:23.50
	 	 	 	 	 Wesoła
2	 423	 Juroszek	Józef	 Koniaków	 x	 Pniówek	 0:25:00.00	 1:00:26.30	 0:35:26.30
3	 421	 Kluczniok	Krzysztof	 Rybnik	 x	 Chwałow.	0:25:00.00	 1:16:40.00	 0:51:40.00

Kategoria: Mężczyźni 50 - 59 lat  Rocznik 1954 - 1963
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 450	 Kawulok	Zbigniew	 Dolna	Łomna	 	 	 0:25:00.00	 0:59:05.80	 0:34:05.80
2	 445	 Jachymek	Piotr	 Kozy	 	 	 0:25:00.00	 1:00:35.20	 0:35:35.20
3	 435	 Porębski	Piotr	 Rybnik	 x	 Kons.	 0:25:00.00	 1:01:08.30	 0:36:08.30
	 	 	 	 	 Prgibsz
4	 433	 Urbański	Stanisław	 LKS	Pogórze	 	 	 0:25:00.00	 1:01:08.90	 0:36:08.90
5	 452	 Magiera	Janusz	 Wodzisław	 x	 Jankow.	 0:25:00.00	 1:02:37.00	 0:37:37.00
6	 434	 Kapaś	Mirosław	 Istebna	 	 	 0:25:00.00	 1:03:40.80	 0:38:40.80
7	 443	 Sindera	Mirosław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:04:32.40	 0:39:32.40
8	 438	 Dudek	Edward	 RKB	BACA	 x	 PRG	Mysł.	0:25:00.00	 1:04:41.30	 0:39:41.30
	 	 	 Radziechowy
9	 442	 Sienka	Aleksander	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:05:05.70	 0:40:05.70
10	449	 Pilch	Jan	 Wisła	 	 	 0:25:00.00	 1:05:16.60	 0:40:16.60
11	331	 Kłyś	Stanisław	 Bytom	 x	 Sośnica	M.	0:25:00.00	 1:06:44.80	 0:41:44.80
12	453	 Klimczak	Jerzy	 Ustroń	 	 	 0:25:00.00	 1:06:50.60	 0:41:50.60
13	451	 Kasolik	Zygmunt	 Kęty	 	 	 0:25:00.00	 1:08:13.00	 0:43:13.00
14	446	 Kawik	Kazimierz	 Brenna	 	 	 0:25:00.00	 1:09:11.20	 0:44:11.20
15	437	 Szczeciński	Witold	 Gliwice	 	 	 0:25:00.00	 1:11:47.80	 0:46:47.80
16	441	 Mrówka	Leszek	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:12:09.50	 0:47:09.50
17	440	 Procner	Henryk	 Wisła	 	 	 0:25:00.00	 1:14:28.00	 0:49:28.00
18	447	 Kępiński	Leszek	 Tarnów	 x	 PGNIG	 0:25:00.00	 1:14:53.00	 0:49:53.00
	 	 	 	 	 Tarnów
19	436	 Stępień	Marek	 Poręba	Spytkow.		 	 0:25:00.00	 1:20:39.30	 0:55:39.30
20	448	 Owczorz	Andrzej	 Rudy	 	 	 0:25:00.00	 1:22:44.20	 0:57:44.20
21	439	 Michniewicz	Tadeusz	 Knurów	 x	 Knur.		 0:25:00.00	 1:31:26.60	 1:06:26.60
	 	 	 Szczygł.

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 435	 Porębski	Piotr	 Rybnik	 x	 Kons.	 0:25:00.00	 1:01:08.30	 0:36:08.30
	 	 	 	 	 Prgibsz
2	 452	 Magiera	Janusz	 Wodzisław	 x	 Jankow.	 0:25:00.00	 1:02:37.00	 0:37:37.00
3	 443	 Sindera	Mirosław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:04:32.40	 0:39:32.40
4	 438	 Dudek	Edward	 RKB	BACA	 x	 PRG	 0:25:00.00	 1:04:41.30	 0:39:41.30
	 	 	 Radziechowy	 	 Mysłow.
5	 442	 Sienka	Aleksander	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:05:05.70	 0:40:05.70
6	 331	 Kłyś	Stanisław	 Bytom	 x	 Sośnica	M.	0:25:00.00	 1:06:44.80	 0:41:44.80
7	 441	 Mrówka	Leszek	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:25:00.00	 1:12:09.50	 0:47:09.50
8	 447	 Kępiński	Leszek	 Tarnów	 x	 PGNIG	 0:25:00.00	 1:14:53.00	 0:49:53.00
	 	 	 	 	 Tarnów
9	 439	 Michniewicz	Tadeusz	 Knurów	 x	 Knur.		 0:25:00.00	 1:31:26.60	 1:06:26.60
	 	 	 	 	 Szczygł.

Kategoria: Mężczyźni 60 - 69 lat    Rocznik 1944 - 1953
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 3	Radomski	Zbigniew	 Bielsko	-	Biała	 	 	 0:00:00.00	 0:17:02.10	 0:17:02.10
2	 9	Kliś	Jan	 Łazy	 	 	 0:00:00.00	 0:17:40.90	 0:17:40.90
3	 1	Suchy	Franciszek	 Bielsko	-	Biała	 	 	 0:00:00.00	 0:19:04.20	 0:19:04.20
4	 16	Hyrnik	Kazimierz	 Tychy	 x	 Opalabor	Sie.	0:00:00.00	 0:19:50.80	 0:19:50.80
5	 7	Węglewski	Ryszard	 Radziechowy	 x	 Zofiówka	 0:00:00.00	 0:20:18.10	 0:20:18.10	
6	 5	Gorzołka	Jan	 Jaworzynka	 x	 	 0:00:00.00	 0:20:28.60	 0:20:28.60
7	 6	Koperniok	Marek	 Rybnik	 x	 Rybn.Sp.Węgl.	 0:00:00.00	 0:20:44.30	 0:20:44.30
8	 13	Świetlik	Henryk	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:21:41.00	 0:21:41.00
9	 8	Beskidzki	Ryszard	 Bielsko	-	Biała	 	 	 0:00:00.00	 0:22:52.00	 0:22:52.00
10	 14	Padlewski	Kazimierz	Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:23:46.60	 0:23:46.60
11	 12	Chojnacki	Stanisław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:23:55.50	 0:23:55.50
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12	 15	Słowioczek	Józef	 Jabłonków	 	 	 0:00:00.00	 0:25:03.70	 0:25:03.70
13	 10	Czajęcki	Marceli	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:25:07.20	 0:25:07.20
14	 20	Piecha	Tadeusz	 Chwałowice	 x	 Chwałowice	 0:00:00.00	 0:25:47.90	 0:25:47.90
15	 17	Kandziora	Andrzej	 Ruda	Śl.	 	 	 0:00:00.00	 0:25:50.30	 0:25:50.30
16	300	Painta	Daniel	 Rybnik	 x	 Chwałowice	 0:00:00.00	 0:26:18.90	 0:26:18.90
17	 11	Bereszko	Waldemar	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:28:53.10	 0:28:53.10
18	 18	Nowok	Jerzy	 Ruda	Śl.	 	 	 0:00:00.00	 0:29:17.00	 0:29:17.00

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 16	Hyrnik	Kazimierz	 Tychy	 x	 Opalabor	Sie.	0:00:00.00	 0:19:50.80	 0:19:50.80
2	 7	Węglewski	Ryszard	 Radziechowy	 x	 Zofiówka	 0:00:00.00	 0:20:18.10	 0:20:18.10
3	 5	Gorzołka	Jan	 Jaworzynka	 x	 	 0:00:00.00	 0:20:28.60	 0:20:28.60
4	 6	Koperniok	Marek	 Rybnik	 x	 Rybn.Sp.Węgl	0:00:00.00	 0:20:44.30	 0:20:44.30
5	 13	Świetlik	Henryk	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:21:41.00	 0:21:41.00
6	 14	Padlewski	Kazimierz	Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:23:46.60	 0:23:46.60
7	 12	Chojnacki	Stanisław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:23:55.50	 0:23:55.50	
8	 10	Czajęcki	Marceli	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:25:07.20	 0:25:07.20
9	 20	Piecha	Tadeusz	 Chwałowice	 x	 Chwałowice	 0:00:00.00	 0:25:47.90	 0:25:47.90
10	300	Painta	Daniel	 Rybnik	 x	 Chwałowice	 0:00:00.00	 0:26:18.90	 0:26:18.90
11	 11	Bereszko	Waldemar	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:28:53.10	 0:28:53.10

Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej    Rocznik 1943 i starsi     
Klasyfikacja Ogólna

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 22	 Kaleta	Karel	 Hradek	 	 	 0:00:00.00	 0:20:38.40	 0:20:38.40
2	 29	 Kobielusz	Michał		 Jaworzynka	 	 	 0:00:00.00	 0:22:40.10	 0:22:40.10
3	 37	 Mikołajczyk	Piotr	 Czeladź	 	 	 0:00:00.00	 0:23:25.90	 0:23:25.90
4	 41	 Sielski	Norbert	 Rybnik	 x	 PRG	Rybnik	 0:00:00.00	 0:24:00.50	 0:24:00.50
5	 36	 Kurek	Edward	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:24:01.50	 0:24:01.50
6	 31	 Majcherczyk	Wacław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:28:13.30	 0:28:13.30
7	 40	 Pasterny	Franciszek	 Ustroń	 x	 Kamieniołomy	0:00:00.00	 0:30:27.30	 0:30:27.30
	 	 	 	 	 Wisła	Obł.
8	 33	 Fertakowski	Zdzisław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:30:58.40	 0:30:58.40
9	 21	 Gawlik	Stanisław	 Navsi	 	 	 0:00:00.00	 0:32:01.80	 0:32:01.80
10	24	 Piekarec	Czesław	 Tarn.	G.	 	 	 0:00:00.00	 0:36:54.30	 0:36:54.30
11	30	 Chomicki	Roman	 Bielsko-Biała		 	 0:00:00.00	 0:44:06.80	 0:44:06.80

Klasyfikacja MP Górników

M	 Nr	 Nazwisko	i	Imię	 Miejscowość	 G	 Kopalnia	 Czas	startu	 Czas	mety	 Wynik
1	 41	 Sielski	Norbert	 Rybnik	 x	 PRG	Rybnik	 0:00:00.00	 0:24:00.50	 0:24:00.50
2	 36	 Kurek	Edward	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:24:01.50	 0:24:01.50
3	 31	 Majcherczyk	Wacław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:28:13.30	 0:28:13.30
4	 40	 Pasterny	Franciszek	 Ustroń	 x	 Kamieniołomy	0:00:00.00	 0:30:27.30	 0:30:27.30
	 	 	 	 	 Wisła	Obł.
5	 33	 Fertakowski	Zdzisław	 Czeladź	 x	 Saturn	 0:00:00.00	 0:30:58.40	 0:30:58.40

Także luty pod znakiem sukcesów
naszych sportowców

Miesiąc luty – podobnie jak styczeń – obfitował w liczne 
imprezy zimowe, w których kolejne sukcesy odnosili nasi 
sportowcy.

* * *  A ż  1 3  m e d a l i 
wywalczyli nasi biegacze 
podczas XIX Ogólnopolskiej 
O l i m p i a d y  M ł o d z i e ż y 
w spor tach zimow ych 
«Podkarpackie 2013».

Dwa złote medale w 
dwóch startach to rewela-
cyjny bilans dotychczaso-
wych występów Dominiki 
Hulawy z Istebnej w XIX 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w spor-
t a c h  z i m ow yc h  „ Po d -
karpackie 2013”!  Nasza 
znakomita biegaczka wy-

grała zarówno sprint techniką klasyczną na dystansie 
1200 metrów jak i bieg łączony na dystansie 10 km (5 
km klasyk + 5 km styl dowolny) pozostawiając w poko-
nanym polu wszystkie rywalki z kadrowiczkami na czele! 
Dominice i jej trenerowi - zarazem ojcu w jednej osobie 
Jarkowi Hulawemu - gratulujemy i życzymy powiększenia 
medalowej kolekcji, gdyż przed naszą zawodniczką kolejne 
biegi! Najlepiej w myśl powiedzenia „Idź złoto do złota”!

Medale Dominiki to nie jedyny dorobek reprezentantów na-
szych klubów narciarskich na juniorskich Mistrzostwach Polski. 
W biegach sprinterskich bardzo dobrze wypadli nasi juniorzy.

Na drugim stopniu podium stanęli Patrycjusz Polok (MKS 
Istebna) i Tomasz Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka), nato-
miast brązowe medale wywalczyli Krzysztof Kukuczka oraz 
Bartłomiej Rucki (obaj NKS Trójwieś Beskidzka).

Również w kolejnych dniach zawodów nasi zawodnicy 
„wybiegali” miejsca na podium.

Dwa srebrne medale wywalczył Bartłomiej Rucki (NKS 
Trójwieś Beskidzka) - w biegu juniorów młodszych na 5 km 
klasykiem oraz na 10 km techniką dowolną.

Kolejny - trzeci już medal Olimpiady - zdobyła Dominika 
Hulawy (Istebna/AZS AWF Katowice). Tym razem w biegu 
juniorek na 5 km techniką dowolną zajęła trzecie miejsce.

Na trzecim stopniu podium stanął w biegu juniorów młod-
szych na 10 km techniką dowolną Dominik Bury (MKS Istebna). 
Aż trzy medale padły łupem naszych sztafet.

Złoty wywalczyła ekipa juniorów MKS Istebna I w składzie 
Dominik Bury/Kamil Bury.

Dwa razy na najniższym stopniu podium stanęły sztafety 
NKS Trójwieś Beskidzka - juniorek (Dorota Kaczmarzyk/Anna 
Łacek) i juniorów (Tomasz Skurzok/Bartłomiej Rucki).

*** Adam Cieślar z Istebnej wygrał rozegrane w 
Zakopanem zawody „Lotos Cup”  mimo, że był to 
jego pierwszy w tym sezonie zimowym start po czte-
romiesięcznej  przer wie spowodowanej  kontuzją . 
Reprezentujący klub Wisła Ustronianka Adam znalazł się w 
składzie kadry na Puchar Kontynentalny w Planicy.

*** Mistrzostwa Tatrzańskiego Związku Narciarskiego 
w biegach narciarskich to kolejna impreza, z której nasi 
biegacze przywożą worek medali - w pierwszych dwóch 
dniach zawodów wywalczyli ich dziesięć! W pierwszym dniu 
rozgrywano biegi techniką dowolną, zaś w drugim klasyczną.

Bilans naszych zawodników:
Weronika Legierska (MKS Istebna) - złoto i srebro
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Dominik Bury (MKS Istebna) - złoto
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - srebro i brąz
Kamil Bury (MKS Istebna) - srebro i brąz
Dominika Hulawy (Istebna/AZS AWF Katowice) - srebro
Andrzej Jałowiczor (MKS Istebna) - srebro
Tomasz Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz
*** Kolejny sukces zanotowała na swoim koncie Danuta 

Ligocka z Istebnej, która wygrała swoją kategorie wiekową w 
rozegranych na trasach PZN w Istebnej Kubalonce zawodach 
w biegach narciarskich Salomon Nordic Sunday 2012/2013.

*** Na rozegranych we włoskim Val di Fiemme Mistrzo-
stwach Świata Seniorów w narciarstwie klasycznym mie-
liśmy swojego przedstawiciela wśród zawodników w osobie 
Sebastiana Gazurka oraz wśród sztabu szkoleniowego w 
osobie serwismana Andrzeja Michałka.

Zawodnik NKS Trójwieś Beskidzka wcześniej z powodze-
niem wystąpił w zawodach Pucharu Tatr w słowackim Strbskim 
Plesie zajmując trzecie miejsce w biegu na dystansie dziesięciu 
kilometrów techniką klasyczną.

Przygotował: Jacek Kohut

I Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów 
40+ o "Puchar Wójta Gminy Istebna"
Turniej, jakiego jeszcze nie było czyli I Halowy Turniej 

Piłki Nożnej Oldbojów 40+ o "Puchar Wójta Gminy Isteb-
na" rozegrany został w dniu 2 marca w hali Gimnazjum w 
Istebnej z udziałem pięciu drużyn.

Wiele na to wskazuje - powołując się na opinie uczest-
ników - że organizując taką imprezę staliśmy się pionierami 

turniejów piłkarskich dla tej 
grupy wiekowej co bardzo 
nas cieszy.

Udany pod względem spor-
towym i organizacyjnym Tur-
niej zakończył się zwycięstwem 
drużyny zza naszej południowej 
granicy Orły Zaolzie II.

Na drugim miejscu ukoń-
czyła Turniej drużyna Old Mix 
Trójwieś. Druga nasza druży-
na Oldboys Koniaków zajęła 
czwarte miejsce.

Królem strzelców imprezy 
z dorobkiem sześciu bramek 

został Stanisław Brózda (Orły Zaolzia I). Tyle samo trafień na 
swoim koncie mieli Mirosław Adamus (Old Mix Trójwieś) i 
Janusz Waszut (Koniaków Oldboys), jednak w dodatkowym 
konkursie strzeleckim przegrali z piłkarzem Orłów.

Pozostałe nagrody indywidualne przyznano w głosowa-
niu kapitanów poszczególnych drużyn.

Najlepszym bramkarzem został Stanisław Szotkowski 
(Orły Zaolzia), zaś Najlepszym Piłkarzem wybrano najstar-
szego uczestnika Turnieju (rocznik 1953) Andrzeja Kawonia 
(Kaziki Sosnowiec).

Wyniki:
Old Mix Trójwieś - Oldboys Koniaków - 6:3
Orły Zaolzia I - Kaziki Sosnowiec - 1:0
Orły Zaolzia II - Oldboys Koniaków - 5:2
Old Mix Trójwieś - Kaziki Sosnowiec - 3:2
Orły Zaolzia I - Old Mix Trójwieś - 5:2
Orły Zaolzia II - Kaziki Sosnowiec - 4:2
Orły Zaolzia I - Oldboys Koniaków - 3:1
OldMix Trójwieś - Orły Zaolzia II - 6:2
Oldboys Koniaków - Kaziki Sosnowiec - 6:3
Orły Zaolzia I - Orły Zaolzia II - 3:3

Tabela końcowa:
1. Orły Zaolzia I - 10 pkt. - bramki 12:6
2. Old Mix Trójwieś - 9 - 17:12
3. Orły Zaolzia II - 7 - 14:13
4. Oldboys Koniaków - 3 - 12:17
5. Kaziki Sosnowiec - 0 - 7:14

Składy zespołów:
Old Mix Trójwieś: Mirosław Adamus, Wojciech Czulak, 

Józef Heczko, Jacek Kohut, Jacek Suszka, Jacek Zawada
Oldboys Koniaków: Bolesław Bury, Józef Haratyk, Zbi-

gniew Krężelok, Eugeniusz Legierski, Adam Stańko, Janusz 
Waszut, Mariusz Waszut.

Materiały dotyczące Finału Biegu na Igrzyska 
oraz Wojewódzkich i Powiatowych Zawodów Szkół 
w biegach narciarskich zamieścimy w następnym 
numerze...

Zastępca Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek wręcza dyplom kapita-
nowi Old Mix Trójwieś Wojtkowi Czulakowi.

Kapitan Orłów Zaolzia z pucharem 
dla najlepszej drużyny Turnieju
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I Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
40+ o  „Puchar Wójta Gminy Istebna”

str. 29

„Tak sobie radzą z piłką chłopcy po 40-stce”
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Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

Samochodem przez Beskidzką 5

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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Bilety
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www.mea-travel.pl

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

Także luty
pod znakiem
sukcesów
naszych
sportowców

zaprasza na nowe kierunki leczenia poprzez najnowocześniejsze    
metody naturalnej medycyny leczniczej  i profilaktycznej. Stosowane 

metody są nieinwazyjne i dają natychmiastowe rezultaty!  
Tylko teraz koszt diagnozy wraz z terapią za jedyne 50 zł.  

Serdecznie zapraszamy!!! 
Kompleks Zagroń Istebna, tel. 33 483 20 35  

 


