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Wójt Gminy informuje

co to jest  opłata planistyczna
i kiedy trzeba liczyć się z obowiązkiem
jej zapłaty?

Opłata planistyczna (potocznie nazywana rentą 
planistyczną) jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź 
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
ustalana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199). 

Zgodnie z  art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu 
miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, 
a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opła-
tę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do 
wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem włas-
nym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzro-
stu wartości nieruchomości. 

Roszczenie o zapłatę z  tego tytułu przysługuje gminie wo-
bec sprzedającego nieruchomość przez okres 5 lat od wejścia w 
życie planu miejscowego lub jego zmiany.

Warunkiem pobrania renty planistycznej jest jedno-
czesne spełnienie trzech warunków: 

W wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego bądź jego zmiany,  nastąpił wzrostu warto-
ści nieruchomości.

W nowo uchwalonym planie miejscowym określono stawkę 
procentową wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącą pod-
stawę do naliczenia wysokości renty planistycznej (stawka ta 
nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości).

Nieruchomość, która w wyniku zmiany lub uchwalenia miej-
scowego planu zyskała na wartości, została zbyta przed upły-
wem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejsco-
wego bądź dokonanej w nim zmiany.

Wzrost wartości nieruchomości stanowi  różnicę  mię-
dzy  wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu 
przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub 
zmianie planu miejscowego  a jej  wartością, określoną przy 
uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed 

zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania 
nieruchomości przed jego uchwaleniem. Wartość działki przed 
zmianą planu jak i po jego zmianie określana jest przez rzeczo-
znawcę majątkowego.

Przykład:
Przed wejściem w życie nowego planu miejscowego działka X o 

pow. 0,1000 ha położona była w terenach polowych łąk i pastwisk.
Po uchwaleniu nowego  planu miejscowego została przekwali-

fikowana na działkę budowlaną (tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej).

W nowo uchwalonym planie ustalono stawkę procentową 
opłaty planistycznej na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Właściciel sprzedał swoją działkę po upływie 2 lat od wejścia 
w życie nowego planu.

Do urzędu gminy wpływa akt notarialny umowy sprzedaży 
działki X, na podstawie którego wszczynane jest postępowanie 
naliczające opłatę planistyczną. W pierwszej kolejności zostaje zle-
cony operat szacunkowy określający wartość działki przed zmianą 
planu oraz po jego zmianie – operat sporządza uprawniony rzeczo-
znawca majątkowy.

Z otrzymanej opinii rzeczoznawczy wynika, że wartość działki 
X:

przed zmianą planu wyniosła -  20.000,00 zł (tereny upraw po-
lowych łąk i pastwisk),

po zmianie planu wynosi – 50.000,00 zł (tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej).

W związku z powyższym został stwierdzony wzrost wartości 
nieruchomości w wysokości 30.000,00 zł, co skutkuje naliczeniem 
przez gminę opłaty w wysokości 30 % wzrostu wartości tj. 9.000,00 
zł. Opłata zostaje naliczona w drodze decyzji, od której stronie przy-
sługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie pobiera się w przypadku darowizny nie-
ruchomości na rzecz osób bliskich (Uchwała Naczelnego 
Sądu administracyjnego w Warszawie - 7 sędziów NSa W-wa 
z dnia 10 grudnia 2009 r. II OPS 3/09).

Dodatkowych informacji na temat renty planistycznej moż-
na uzyskać kontaktując się z Urzędem Gminy osobiście: Referat 
Gospodarczy i Rolnictwa, II piętro, pok. 201 bądź telefonicznie 
pod nr: (33) 855-65-00 wew. 44.

Referat Gospodarczy i Rolnictwa

Czerwiec w obiektywie

Procesja Bożego Ciała w Istebnej
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Rada Gminy uchwaliła
UcHWaŁa NR VIII/50/2015

RaDy GMINy ISTeBNa
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna 
za wyniki sportowe osiągnięte w 2014 roku

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 25 czerw-
ca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz 715) oraz Uchwały Nr 
V/15/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie nagrody za wy-
niki sportowe (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98 poz.1856) Rada Gminy 
Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Panu Dominikowi Bury zawodnikowi 
Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna nagrodę Rady 
Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 
roku 2014 ustalając wysokość nagrody pieniężnej w kwocie 
1 000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 2. Przyznaje się Panu Kamilowi Bury zawodnikowi Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna nagrodę Rady 
Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 
roku 2014 ustalając wysokość nagrody pieniężnej w kwocie 
1 000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 3. Przyznaje się Panu Joahimowi Krężelok zawodnikowi 
Integracyjnego Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Start 
Wisła nagrodę Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki spor-
towe osiągnięte w roku 2014 ustalając wysokość nagrody 
pieniężnej w kwocie 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 4. Przyznaje się Panu Mikołajowi Michałek zawodniko-
wi Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna oraz klu-
bu JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM nagrodę Rady Gminy 
Istebna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2014 
ustalając wysokość nagrody pieniężnej w kwocie 1 000 zł. 
(jeden tysiąc złotych).

§ 5. Przyznaje się Panu Adamowi Cieślar zawodnikowi 
Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego nagrodę Rady 
Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 
roku 2014 ustalając wysokość nagrody pieniężnej w kwocie 
500 zł. (pięćset złotych).

§ 6. Przyznaje się Pani Dominice Hulawy zawodniczce 
Klubu Sportowego Akademicki Związek Sportowy AWF Ka-
towice nagrodę Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki spor-
towe osiągnięte w roku 2014 ustalając wysokość nagrody 
pieniężnej w kwocie 500 zł. (pięćset złotych).

§ 7. Przyznaje się Panu Mateuszowi Ligockiemu zawod-
nikowi Narciarskiego Klubu Sportowego Trójwieś Beskidzka 
nagrodę Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe 
osiągnięte w roku 2014 ustalając wysokość nagrody pienięż-
nej w kwocie 500 zł. (pięćset złotych).

§ 8. Przyznaje się Panu Przemysławowi Zawada zawodni-
kowi Międzyszkolnego Klubu Sportowego Istebna nagrodę 
Rady Gminy Istebna za wysokie wyniki sportowe osiągnięte 
w roku 2014 ustalając wysokość nagrody pieniężnej w kwo-
cie 500 zł. (pięćset złotych).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Istebna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Artur Szmek

UcHWaŁa NR VIII/51/2015
RaDy GMINy ISTeBNa

z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna 

w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury

Na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 
1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) w związku z art. 18 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 
2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy 
Istebna z dnia 21 lutego 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 98 poz. 1857) 
Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się Pani Iwonie Konarzewskiej nagrodę Rady 
Gminy Istebna za całokształt działalności w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustalając wyso-
kość nagrody pieniężnej w kwocie 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 2. Przyznaje się Pani Marii Michałek nagrodę Rady Gminy 
Istebna za całokształt działalności w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustalając wysokość 
nagrody pieniężnej w kwocie 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 3. Przyznaje się Pani Barbarze Wałach nagrodę Rady Gminy 
Istebna za całokształt działalności w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony kultury, ustalając wysokość 
nagrody pieniężnej w kwocie 1 000 zł. (jeden tysiąc złotych).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Artur Szmek
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Wielkie  wydarzenie w Parafii
pw. Świętych apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce
Pochodzący z Jaworzynki, Biskup Diecezji Churchill - 

Hudson Bay w Kanadzie Północnej, Jego Ekscelencja Ks. 
Biskup Wiesław Krótki OMI, obchodził Srebrny Jubileusz 
Kapłaństwa w swojej rodzinnej parafii. 21 czerwca 2015r. 
o godz. 11.15 na placu kościelnym  zgromadziły się tłumy 
wiernych parafian w strojach regionalnych, krewni  Biskupa 
Jubilata,  liczne delegacje, kapela  ludowa „Mała  Jetelinka” i 
orkiestra dęta z Jaworzynki. 

Uroczystą Mszę św. dziękczynną odprawiał Jego Eksce-
lencja Ks. Biskup Wiesław Krótki  wraz z udziałem Jego Eks-
celencji Ks. Ordynariusza Biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
Romana Pindla, kapłanów z Dekanatu Istebniańskiego i in-
nych dekanatów, Ojców Oblatów, sióstr zakonnych pocho-
dzących z Jaworzynki, duchownych pracujących razem z 
Biskupem Jubilatem w Kanadzie oraz księży, którym Jubilat 
w drodze do kapłaństwa wiele zawdzięcza.

Dostojnego Jubilata, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa 
Wiesława przywitał  Ks. Kanonik  Stanisław Pindel, proboszcz 
tutejszej parafii, słowami pieśni „Panie mój, cóż Ci oddać 
mogę za bezmiar niezliczonych łask…”. Wyraził w imieniu 
całej Parafii dumę, cześć i szacunek dla Jego Ekscelencji. 
Podkreślił, że pragniemy z Jego Ekscelencją dziękować Panu 
Bogu za dary i dobrodziejstwa otrzymane w ciągu wszyst-
kich lat Jego kapłańskiej i biskupiej posługi. Włączając się w 
Jego dziękczynienie wyrażamy wdzięczność za owoce Jego 
posługiwania – za Boże Łaski, które otrzymują wierni zarów-

no tam, na dalekiej Północy jak i tu, w naszej Ojczyźnie - w 
naszej Parafii. Jednocześnie zapewnił, że będziemy zawsze 
pamiętać w modlitwie o apostolskiej posłudze Jego Eksce-
lencji  i prosić Boga, aby umacniał Go w dalszej pracy bisku-
piej, duszpasterskiej i misyjnej. 

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Wiesław w swojej homilii, 
zwracając się do parafian, zaznaczył,  że stanowią Oni „Żywy 
Kościół”, podstawę mocnej wiary, zaś  obecność Jego Eksce-
lencji Ks. Ordynariusza Biskupa Romana Pindla jest  wspa-
niałym gestem wobec Biskupa Jubilata oraz ważnym wy-
darzeniem dla Parafii. Akcentem góralskim w homilii było  
zaśpiewanie przez Jubilata fragmentu Jego ulubionej pieśni 
regionalnej „Przez Ciadećkym mostek łogibo sie….”. Ks. Bi-
skup szczególnie upodobał sobie motyw księżyca – „mie-
sióńczka”, który tak samo świeci nad Czadeczką, jak i nad 
Zatoką Hudsona i Ziemią Baffina.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Roman Pindel 
skierował słowa życzeń i podziękowań do Biskupa Jubila-
ta Wiesława oraz wszystkich mieszkańców Jaworzynki. Do 
życzeń dołączyli: Rada Parafialna w imieniu wszystkich Pa-
rafian, Akcja Katolicka, rówieśnicy Księdza Jubilata, twórczy-
ni ludowa Anna Mucha z mężem, młodzież oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Po uroczystej Mszy Św. wszyscy obecni – zarówno du-
chowni jak i świeccy - udali się przed Kościół do wspólnego 
rodzinnego zdjęcia. 

Czcigodny  Jubilat zapewnił  wszystkich o swojej wdzięcz-
ności  i modlitwie. 

Głębokie przeżycia tego szczególnego dnia na długo po-
zostaną w sercach Parafian.

S.N.

Z życia parafii św. ap. Piotra i Pawła w Jaworzynce
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Piękny Jubileusz 90 urodzin
Pani Anny Urbaczki-Bury
18 czerwca w Leśnym Ośrodku edukacji ekologicz-

nej w Istebnej odbyła się wyjątkowa uroczystość, któ-
rej główną bohaterką była anna Urbaczka-Bury, znana 
wielu jako „ciotka Hanka łod Wojoczka”. Przedstawiciele 
władz, muzycy,  folkloryści, rodzina i przyjaciele solenizantki 
zgromadzili się licznie by złożyć jej życzenia w dniu 90-tych 
urodzin.

 

Istebna, 18 czerwca 2015 

 

 

 

 
 
Szanowna Jubilatka  Anna Urbaczka - Bury z Istebnej 

 

Z okazji 90- tej rocznicy urodzin, składamy na Pani ręce najszczersze życzenia 
wszelkiej pomyślności. Życzymy Pani zdrowia, potrzebnego by móc w pełni cieszyć 
się życiem i kochających ludzi wokół, którzy sprawiają, że jest ono piękniejsze. Niech 
nie gaśnie w pani miłość do Małej Ojczyzny, której poświęciła pani lata swego życia.  

Dziękujemy jednocześnie za plon Pani długoletniej pracy- za czynny udział  
w pracy Klubu Literackiego w Istebnej, za prowadzenie Zespołu Regionalnego 
„Istebna” i kształcenie kolejnych pokoleń folklorystów. Dziękujemy za pokazywanie 
piękna stroju regionalnego i kultywowanie gwary istebniańskiej. Za to, że  
w niezliczonych utworach poetyckich propaguje Pani wiedzę o naszej Gminie i jej 
historii. Za to, że służy Pani radą i doświadczeniem kolejnym pokoleniom. 
Wielokrotnie podkreślała Pani, że „człowiek jest tym większy, im skromniejszy”. 
Całym swoim życiem potwierdziła Pani prawdziwość tych słów. Dlatego, wśród 
mieszkańców naszej Gminy jest Pani znana i darzona powszechnym szacunkiem.  

W tej wyjątkowej chwili, życzymy Pani długich lat w zdrowiu i szczęściu. 
Niech Bóg pozwoli Pani dalej iść przez życie z niegasnącym optymizmem  
i niespotykaną energią. Niech otaczają Panią dobrzy i pomocni ludzie, dla których 
będzie Pani ciągłą inspiracją i niedoścignionym wzorem miłośniczki Małej Ojczyzny- 
Istebnej.  

 

 

 

 

Henryk Gazurek 

Wójt Gminy  Istebna 

Artur Szmek 

Przewodniczący  
Rady Gminy  Istebna 

Elżbieta Legierska- Niewiadomska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej 

Pojawieniu się Jubilatki towarzyszyło chóralnie odśpie-
wane „sto lat” i ... łzy wzruszenia. List gratulacyjny i życzenia 
„dwustu lat życia” osobiście złożył solenizantce Starosta Po-
wiatu Cieszyńskiego Janusz Król. Wójt Gminy Istebna Hen-
ryk Gazurek w imieniu wszystkich zebranych wręczył ciotce 
Hance 90 róż - po jednej na każdy rok jej wypełnionego pra-
cą życia. Dziękował jej za wieloletnią pracę na rzecz naszego 
folkloru, za pokazywanie piękna stroju i gwary, za wychowa-
nie kolejnych pokoleń folklorystów. Andrzej Kudełka, Nadleś-
niczy Nadleśnictwa Wisła wyraził radość, że uroczystość może 

odbywać się właśnie na Dzielcu - tam gdzie 
ciotka Hanka niegdyś przychodziła na spot-
kania Klubu Literackiego im. Jerzego Probo-
sza w Istebnej.

Pani Małgorzata Kiereś Dyrektor Muze-
um Beskidzkiego w Wiśle, w serdecznych 
słowach opowiedziała o fenomenie ciotki 
Hanki, która była zawsze „nejpiekniejszóm ak-
torkóm” istebniańskiego teatru amatorskie-
go, źródłem inspiracji dla wielu, twórczynią i 
reżyserką pełną kreatywności i własnej wizji 
scenicznej. W formie podziękowania wręczyła 
jubilatce „Muzealne serce” - specjalne wyróż-
nienie przyznawane osobom o szczególnych 
zasługach dla beskidzkiej kultury.

Promienna Jubilatka nie wyglądała na 
swoje 90 lat! Każdemu powiedziała coś 
miłego, każdemu podziękowała, rozwese-
lała wszystkich „wicami” i humorystyczny-
mi anegdotami. Wspominała na przykład 
pierwsze występy... w stodole, kiedy to dzie-
ci jako opłatę za wstęp przynosiły „po jajku”. 
Jak widać sceniczny temperament już wtedy 
miała we krwi. Nigdy go nie straciła, mimo 
upływu lat. W dniu 90-tych urodzin odtań-
czyła dostojnego „łowiynzioka” oklaskiwana 
przez wszystkich gości!

Na jubileuszu obecni byli również: pan Ar-
tur Szmek Przewodniczący rady Gminy Isteb-
na, pani Barbara Kubalok-Gwarek Kierownik 
USC w Istebnej, Jerzy Michałek sołtys Isteb-
nej, Urszula Gruszka Kierowniczka Zespołu 
„Koniaków”, Józef Michałek Radny Gminy 
Istebna, przedstawiciele Koła Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej oraz rodzina i przyjaciele ciot-
ki Hanki. W tym dniu nie mogło zabraknąć 
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wspólnego śpiewu i muzyki. Zagrali i zaśpiewali m. in. młodzi 
górale z Zespołu „Istebna” z Tadkiem Papierzyńskim na czele, 
pani Monika Wałach, Jerzy Kukuczka, Zbigniew Wałach, Jan 
Wałach, Jan Kaczmarzyk oraz GOK-owski zespół „Sipłaczka”.

„Człowiek jest o tyle wielki, o ile skromny” - powtarzała 
zawsze pani Hanka Bury. Sama jest przykładem i wzorem 
takiej właśnie postawy. Jednak przychodzi taka chwila, gdy 
bez pochwał i wielkich słów się nie obejdzie. Bo ciotka Han-
ka Bury jest niepowtarzalną perłą Istebniańskiej kultury. I 
choć nigdy nie lubiła pochwał pod swoim adresem, to właś-
nie ona, jak nikt inny, na nie zasługuje.

Raz jeszcze życzymy Jubilatce niegasnącej energii, bło-
gosławieństwa Bożego i zdrowia, byśmy jeszcze przez długie 
lata mogli korzystać ze skarbca jej doświadczenia i życiowej 
mądrości! Oprac. BJ

Podziękowania
Pani anny Urbaczki-Bury

Pragnę serdecznie podziękować przede wszystkim pani 
Elżbiecie Legierskiej-Niewiadomskiej wraz z pracownika-
mi GOK-u, pani Barbarze Kubalok-Gwarek, kierownikowi 
USC, wójtowi Henrykowi Gazurkowi, staroście Januszowi 
Królowi, Nadleśniczemu Andrzejowi Kudełce, Sołtysowi 
Istebnej Jerzemu Michałkowi. 
Dziękuję także delegacjom  byłych i obecnych członków 
Zespołu „Istebna”, Urszuli Gruszce, Kierowniczce Zespołu 
„Koniaków”, wszystkim muzykantom, członkom Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, pani Małgorzacie Kiereś Dyrektor Mu-
zeum Beskidzkiego w Wiśle, oraz wszystkim znajomym, 
przyjaciołom, którzy wzięli udział w tej uroczystości.
        Anna Urbaczka-Bury

Z życia OSP
zmagania strażaków
na boisku piłkarskim
W dniu 06.06.2015 r. w miejscowości Hażlach odbył się II 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa zarządu Oddziału Powia-
towego zOSP RP w cieszynie. W turnieju brało udział 15 drużyn 
reprezentujących 12 Oddziałów Gminnych OSP z  powiatu cieszyń-
skiego oraz drużyny reprezentujące Komendę Powiatową PSP w 
Cieszynie, Komendę Powiatową Policji w Cieszynie oraz Zakład 
Karny w Cieszynie. Drużyny zostały podzielone na 3 grupy: A,B,C.

Drużyna reprezentująca ZOGm ZOSPRP w Istebnej występują-
ca w składzie:

Lp. Imię i Nazwisko OSP Uwagi

1. Kohut Marek Istebna Centrum

2. Haratyk Szczepan Istebna Centrum

3. Haratyk Dominik Istebna Centrum

4. Jałowiczor Andrzej Istebna Centrum

5. Zowada Michał Istebna Zaolzie Kapitan

6. Golik Grzegorz Koniaków C

7. Juroszek Szymon Koniaków C

8. Legierski Dawid Koniaków C

9. Legierski Jakub Koniaków C

została rozlosowana w gr A wspólnie z drużynami reprezentu-
jącymi OGm ZOSP RP Zebrzydowice, OMGm ZOSP RP Strumień, ZK 
Cieszyn, KP Policji Cieszyn. Mecze w grupach rozgrywane były w sy-
stemie „każdy z każdym”, zwycięzcy grup oraz najlepsza drużyna z 2 
miejsca przechodzili do półfinałów.

Drużyna z Istebnej wygrała swoją grupę a w półfinale zmierzyła 
się z późniejszym zwycięzcą turnieju przegrywając nieznacznie w 
stosunku 1:2. W meczu o trzecie miejsce nasza drużyna zmierzy-
ła się z drużyną reprezentującą ZO MGm ZOSP RP Skoczów, gdzie 
po zaciętej i wyrównanej walce straciliśmy gola w końcówce me-
czu przegrywając 0:1. Mecze rozgrywane były w bardzo trudnych 
warunkach. Wysoka temperatura oraz brak choćby najmniejszych 
podmuchów wiatru sprawiały, że zawodnicy po każdym meczu 
schodzili z boiska maksymalnie wyczerpani. Tym bardziej zasługują 
na wielkie słowa uznania.

Turniej wygrała drużyna reprezentująca OGm ZOSP RP Goleszów, 
drugie miejsce zajęła drużyna z OGm ZOSP RP Hażlach, a trzecie 
OMG ZOSP RP Skoczów. Nasi strażacy zajęli czwarte miejsce. Bardzo 
serdecznie dziękuję dh, którzy reprezentowali naszą gminę, dziękuję 
Wójtowi panu Henrykowi Gazurek za udostępnienie busa na przejazd 
na turniej.

Komendant Gminny OSP, Stanisław Legierski
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Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

z życia OSP Koniaków centrum
l W dniu 30.05.2015r. 

na uroczystości 145-lecia 
założenia OSP Cieszyn 
Bobrek oraz przekazaniu 
nowego samochodu na 
wniosek Zarządu naszej 
jednostki zostali odzna-
czeni Złotym Medalem za 
Zasługi dla Pożarnictwa 
po raz drugi druhowie 
Bielesz Stanisław i Bocek 
Józef oraz Brązowymi 

Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa dla firm Firma Obróbki 
Drewna „LEGIERSKI” oraz firma „TECHNIPLAST” Kukuczka.
l W dniu 07.06.2015r. odbył się 7 PIKNIK STRAŻACKI 

na Tynioku organizowany przez strażaków OSP Koniaków 
Centrum. Przy pięknej, słonecznej pogodzie rywalizowali  w 
zawodach strażacy młodzi i starsi z Polski i po raz pierwszy 
z Czech z Bukovca. Startowało 27 patroli 3 osobowych tj. 81 
zawodników. Organizatorzy przygotowali jeszcze wiele in-
nych atrakcji dla uczestników Pikniku, tj. pokazy strażackie, 
zabawy dla dzieci, przeciąganie liny, mecze w piłkę nożną i 
siatkową, składanie siana, zawody strzeleckie. Dużą atrakcją 
była dla dzieci jazda na kucykach, którą to przygotowali dh 
Bocek Józef i Kubica Kazimierz. Wszyscy zwycięzcy zawodów 
otrzymali dyplomy i skromne nagrody oraz darmowe posił-
ki i napoje. Możliwe było to dzięki wielkiemu zaangażowa-
niu strażaków i dotacji z Urzędu Gminy w ramach projektu. 

Medal dla druha Józefa czepczora
W dniu 6 czerwca 2015 roku na 

wniosek ZOP ZOSPRP w Cieszynie, 
za wieloletnią  działalność w Związ-
ku OSP RP w Zarządzie Gminnym 
i Powiatowym został odznaczony, 
medalem imienia Bolesława Homi-
cza na uroczystości 120-lecia OSP 
w Ustroniu Centrum, Druh - Prezes 
zarządu Oddziału Gminnego w 
Istebnej - Józef czepczor. Medal 
wręczył vice-prezes Zarządu Od-

działu Wojewódzkiego ZOSPRP w Katowicach, dh Rafał Glajcar.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaszczycili swoją obecnością na 
naszym Pikniku, a byli to: wice 
prezes ZOW ZOSP RP w Katowi-
cach dh Rafał Glajcar, wójt gminy 
Istebna p. Henryk Gazurek, pre-
zes ZOG ZOSP RP w Istebnej dh 
Józef Czepczor, skarbnik gminy 
p. Bronisława Fiedor, z-ca kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w 
Istebnej p. Joanna Kohut, redak-
tor radia Istebna p. Józef Micha-
łek, pracownik GOK w Istebnej 
p. Jacek Kohut. Dziękuję dh se-
niorom z Koniakowa, dziękuję wszystkim kibicom i gościom, 
którzy razem się bawili ze strażakami i przyjemnie spędzili czas 
na Tynioku. Dziękuję wszystkim strażakom, którzy skorzysta-
li z zaproszenia i wzięli udział w Pikniku Strażackim. Dziękuję 
wszystkim strażakom z Koniakowa za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji tegoż Pikniku. Dziękuję UG za przyznanie dotacji. 
Dziękuję Eli i Ignacemu Zowadom za nieodpłatne udostępnie-
nie terenu oraz pomoc przy imprezie. Dziękuję panom Józefo-
wi Michałkowi i Jackowi Kohutowi za umieszczenie informacji 
w naszych lokalnych stronach internetowych i radiowych.

Prezes Zarządu OSP Koniaków Centrum
Dh Bolesław Haratyk
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Sprawozdanie z działań
profilaktycznych w gimnazjum
15 czerwca 2015r. odbyło się spotkanie profilaktycz-

ne dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej 
na temat: „Narkotyki i narkomania wśród młodzieży”. 
Prelekcję prowadził specjalista ds. narkomanii pan Ireneusz 
Brachaczek. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas dru-
gich i trzecich wraz z dyrekcją i nauczycielami. Zajęcia były 
prowadzone w ciekawy i dynamiczny sposób. Przekazywa-
ne treści dotyczyły przyczyn i skutków uzależnienia, obalały 
krążące wśród młodzieży mity o narkotykach i dopalaczach. 

Uzupełnieniem zaplanowanej przez nas profilaktyki, do-
tyczącej problemów narkomanii, było spotkanie z przedsta-
wicielami Straży Granicznej w dniu 17 czerwca 2015r. 

Funkcjonariusze wywołali dyskusję, w którą włączyli mło-
dzież, przestrzegając zarówno przed próbami sięgania po 
środki odurzające,  jak i wchodzenia w niebezpieczne kręgi 
i znajomości. Kolejnym, zaplanowanym elementem spot-
kania był pokaz możliwości wyszkolonego psa w tropieniu 
narkotyków. Spotkał się z dużym zainteresowaniem zgroma-
dzonych chłopców  i dziewczyn.

Mamy świadomość, iż tego typu działania są we współ-
czesnym świecie konieczne, stąd dostarczenie podstawowej 
wiedzy o narkomanii powinno wpłynąć na zdrowe decyzje 
młodych ludzi i pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci.

Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagogów 
gimnazjum – Sławomirę Patyk i Magdalenę Krężelok. 

„archipelag Skarbów”
14 i 15 maja 2015r. w naszym gimnazjum odbył się 

Program Profilaktyki zintegrowanej „archipelag Skar-
bów”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich. Dwa czte-
rogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają 
grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębo-
kie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji 
i marzeń.

Cele programu obejmują wiele różnych treści:
Wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją 

seksualność,
Profilaktykę korzystania z substancji psychoaktywnych,
Profilaktykę ciąż nastolatek i profilaktykę HIV/AIDS,
Profilaktykę przemocy.

Spotkanie opiera się na kilku metaforach i symbolach. 
Pięcioramienna gwiazda symbolizuje sfery życia człowie-
ka; statek oznacza podróż życia; prowadzący zachęcają do 
poszukiwania prawdziwego szczęścia a nie zadawalania się 
jego namiastkami, czego symbolem są małe szkatułki i duży 
kufer; metaforą silnych impulsów zakochania, pobudzenia 
seksualnego i złości  jest  tygrys, którego należy w sobie po-
znać, aby nim odpowiednio pokierować. 

Program „Archipelag Skarbów” jest przeprowadzony 
w oparciu o udźwiękowione prezentacje multimedialne. 
Umożliwia to wykorzystanie wrażliwości młodych odbiorców, 
podkładając pod lekką, barwną formę głębokie profilaktycz-
ne treści. Spotkanie włącza młodzież w aktywne uczestnictwo 
poprzez różnorodne ćwiczenia, dialog, scenki i konkursy. 

Istotnym elementem mityngu były liczne wypowiedzi 
różnych ludzi, również znanych i cenionych, którzy w swoim 
życiu kierują się wartościami oraz promują postawy szacun-
ku i odpowiedzialności. 

Dopełnieniem programu jest spotkanie z rodzicami. 
Mają oni okazję wglądu w treści przekazywane ich dzieciom 
przez realizatorów oraz do rozmowy na tematy nurtujące 
młodzież stojącą u progu swojej dorosłości. 

Program jest wpisany do „Systemu standardów i reko-
mendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez 
najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

Opinie na temat programu:
„Uważam, że program profilaktyczny - Archipelag Skar-

bów – jest bardzo wartościowy. Porusza tematykę dotyczącą 
miłości, zakochania, relacji między chłopakiem a dziewczy-
ną. W rozmowach z młodzieżą prowadzący zwracają szcze-
gólną uwagę na szacunek – do siebie, do własnego ciała, 
do drugiej osoby. Trenerzy w ciekawy sposób przedstawiają 
tą tematykę posługując się przemawiającymi do młodzieży 
przykładami z życia.

Czasem trudno zarówno rodzicom jak i nauczycielom po-
ruszać tego typu tematy z nastolatkami, a przecież rozmowy 
o miłości, zaufaniu, budowaniu relacji z innymi, to tematy 
bardzo istotne w życiu młodych ludzi. Dlatego też bardzo się 
cieszę, że już po raz kolejny w naszej szkole uczniowie mieli 
możliwość wzięcia udziału w tak wartościowym programie.”

Pani Aneta
„Archipelag Skarbów to wspaniałe warsztaty dla mło-

dzieży, a przy tym duża dawka wartościowych treści. Uczy 
zdrowych relacji, postaw międzyludzkich, szacunku dla dru-
giego człowieka w sferze seksualności, promuje wstrzemięź-
liwość seksualną wśród młodzieży.

Zajęcia są dynamiczne, bogate w trafnie zastosowane 
środki audiowizualne, co ogromne zaangażowanie uczniów. 
Ponadto skłaniają do refleksji, pozytywnych działań”. 

Pani Gizela

„Poszłam na to spotkanie zachęcona przez córkę, która 
zachwyciła się programem. Byłam pod wrażeniem osób pre-
zentujących program. Skupiał się on wokół wartości, które są 
zgodne z moimi i są ponadczasowe: dobro, miłość, przyjaźń, 
czystość. Podobał mi się sposób przekazu, był bardzo nowo-
czesny, ciekawy, dynamiczny.



Nasza Trójwieœ  Lipiec 2015Strona 10

Z życia szkół podstawowych i gimnazjum
Cieszę się, że tak wartościowi ludzie pracują z naszą mło-

dzieżą. Zachęcam wszystkich, szczególnie rodziców do inte-
resowania się tego typu zajęciami-wydarzeniami w szkole, 
gdyż są bardzo pomocne w wychowaniu”.

Pani Mirosława
A oto kilka opinii uczniów klas drugich:
„Podobało mi się i mam nadzieję, że w 3 klasie gimna-

zjum znowu to będzie”.
„Było bardzo ciekawie, zabawnie”.
„Był przydatny”.
„Za krótkie, powinno być 4 dni”.
„Większe doświadczenie o życiu”.
„Było to nudne. Nie podobało mi się. Częściowo było 

spoko, ale zawsze mogło być lepiej”.
„Moim zdaniem Archipelag był bardzo przydatny. Chciał-

bym, żeby było więcej takich”.
„Mi się Archipelag podobał, było to ciekawe, opisujące 

problemy młodzieży”. 
„Było ciekawie, ale nie dowiedziałam się niczego, czego 

bym wcześniej nie wiedziała. Poza tym drugi dzień był bar-
dziej skierowany do chłopców (szczególnie temat porno-
grafii), więc mnie to nudziło, tym bardziej, że mnie (i chyba 
większości dziewczyn) to nie dotyczy”.

Cieszy nas, że większość opinii uczestników tego pro-
gramu podziela nasze zdanie co do wartości programu Ar-
chipelag Skarbów i mamy nadzieję, że będziemy mogli go 
kontynuować w kolejnych latach.

Sławomira Patyk i Magdalena Krężelok
Pedagodzy gimnazjum

Wycieczka Samorządu Uczniowskiego
W dniu 10.06.2015r. odbyła się piesza wycieczka Sa-

morządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Istebnej. Była ona nagrodą za wkład i zaangażowanie w 
pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego, którą zorganizo-
wali jej opiekunowie: P. Michał Nosowicz, P. Blanka Fojcik, P. 

Wojciech Czulak oraz P. Janusz Juroszek. Tym razem zdecy-
dowaliśmy się podążać Beskidzką Ścieżką Planetarną oraz 
skorzystać z atrakcji, które oferuje istebniański park linowy 
„Base Camp”. 

Beskidzka Ścieżka Planetarna rozciąga się na długość 12 
km. i odpowiada 40 jednostkom astronomicznym dzielącym 
Plutona od Słońca. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy na Kuba-
lonce o godz. 10.00 przy pomniku symbolizującym Słońce. 
Pełni energii i z uśmiechami na twarzach przemierzaliśmy  
kilometry. Gdy zmęczenie  zaczęło dawać się we znaki zro-
biliśmy sobie kilka krótkich postoi, a przy okazji uwiecznili-
śmy piękne widoki naszej okolicy. Spacerując trasą odświe-
żyliśmy sobie znaczną część budowy Układu Słonecznego. 
Przy pomniku symbolizującym planetę Saturn opuściliśmy 
Szlak Planetarny i leśnymi ścieżkami dotarliśmy do par-
ku linowego. Tutaj wszyscy mogli spróbować swoich sił na 

przeszkodach parku, zmierzyć się z emocjami związanymi 
z wysokością oraz poczuć się, jak żołnierze w akcji podczas 
gry w paintball. Wspólny grill był świetną okazją do wymiany 
wrażeń z tych atrakcji!

Pełni optymizmu wróciliśmy do swoich domów w godzi-
nach popołudniowych  z nadzieją, że za rok znów będziemy 
uczestnikami wycieczki Samorządu Uczniowskiego.

Opracował: Samorząd Uczniowski
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Turniej Szkół Podstawowych
i I klas gimnazjum
W dniu  25 maja 2015r. na terenie Gimnazjum Istebna 

po raz kolejny odbył się turniej szkół podstawowych i I 
klas gimnazjum. Przybyli do nas uczniowie z SP1 Jaworzyn-
ka, SP1 Koniaków i ZSP Istebna.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkuren-
cjach: piłka nożna, sztafeta gwieździsta i rzuty do kosza. Tur-
niej odbywał się na boiskach „Orlik”.  Mecze były rozgrywane 
systemem „każdy z każdym”, natomiast pozostałe konkuren-
cje to była bezpośrednia rywalizacja drużyn. Dopisała nam 
słoneczna pogoda, uczniowie mieli zapewnione napoje i 
drożdżówki, turniej przebiegł w miłej i koleżeńskiej atmosfe-
rze. Każda drużyna dostała nagrody.

Dziękuję bardzo panu Jackowi Kohutowi za sędziowanie 
meczy a opiekunom za doping i wspieranie swoich uczniów.

Klasyfikacja końcowa:
1miejsce - Gimnazjum Istebna
2miejsce - ZSP Istebna
3miejsce - SP1 Jaworzynka
4miejsce - SP1 Koniaków
Opiekunowie:
SP1 Koniaków - Wioletta Strokosz
SP1Jaworzynka - Mariusz Juroszek
ZSP Istebna - Grzegorz Juroszek
ZAPRASZAMY ZA ROK!

Organizator: Aleksandra Kawulok

zakończenie Roku Szkolnego 
2014/2015
Uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015 

rozpoczęły się już w środę kiedy to opuszczający naszą 
szkołę uczniowie ostatni raz bawili się wspólnie na ko-
mersie. 

będące wyrazem wdzięczności ze strony absolwentów. Pod-
czas akademii mogliśmy zobaczyć pokaz slajdów, który w 
obrazowy sposób przybliżył wszystkim najciekawsze chwile 
z życia naszych absolwentów w przeciągu trzech lat nauki 
w gimnazjum. Klasa 3a przedstawiła kilka wesołych scenek 
parodiujących zachowanie uczniów na lekcjach. Mieliśmy 
okazję usłyszeć piosenkę o nauczycielach w wykonaniu kla-
sy 3b oraz zobaczyć występ karaoke w wykonaniu Janusza 
Łacka z klasy 3c.

Kolejnym punktem programu było pożegnanie klas trze-
cich przez klasy drugie, które wykazały się niezwykłą po-
mysłowością odgrywając wiele zabawnych scenek z życia 

W czwartek 25 czerwca akademię rozpoczęliśmy od 
rozdania nagród uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyni-
ki w różnych konkursach. Następnie trzecioklasiści pożeg-
nali swoich nauczycieli i wszystkich młodszych kolegów. 
Skierowali oni do nas słowa wdzięczności i podziękowania. 
Wszyscy nauczyciele i pracownicy obsługi otrzymali kwiaty, Kamila Kaczmarzyk

Talenty aktorskie

Aleksandra Rębisz Radosław Woźniczka

Edyta Mojeścik
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szkoły. Uczniowie wręczyli niektórym nauczycielom medale 
z zabawnym wierszykiem. Na koniec absolwenci otrzymali 
od uczniów klas drugich drobne upominki.

W piątek 26 czerwca nadeszła wyczekiwana chwila roz-
dania świadectw, jak również licznych nagród.

Uroczystość zapoczątkowali uczniowie klas trzecich, 
którzy zachwycili nas wspaniałym wykonaniem tańca naro-
dowego – poloneza. Następnie poznaliśmy wszystkich ucz-
niów, którzy otrzymali wyróżnienia za sukcesy w nauce. 

Najwyższy wynik w klasie pierwszej uzyskał Radosław 
Woźniczka z kl. 1d, w klasie drugiej Aleksandra Rębisz z kl.2c.

Absolwentem roku został Paweł Golik z  kl. 3e. Tegorocz-
ny egzamin gimnazjalny najlepiej na-
pisał Paweł Golik z kl. 3e. Tytuł aktora 
roku zdobyli: Jakub Zawada z kl. 3a, 
Marek Czepczor z kl. 3a, Maksymilian 
Dziergas z kl. 3a, Klaudia Idziniak z kl. 
3a. Najlepszy talent muzyczny w tym 
roku to Edyta Mojeścik z kl. 3b. Najlep-
szy talent plastyczny  to Kamila Kacz-
marzyk z kl.3a. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Z życia szkół podstawowych i gimnazjum

X Drużynowy Gminny Konkurs
Matematyczny
Dnia 10 czerwca 2015r. odbył się Gminny Konkurs 

Matematyczny zorganizowany przez naszych nauczy-
cieli matematyki. Celem konkursu jest rozwijanie wśród 
młodzieży zainteresowania matematyką, wdrażanie jej do 
zespołowej i samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu prob-
lemów matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy 
z matematyki, jak również promowanie na terenie gminy 
najlepszych uczniów tego przedmiotu. Dzięki tej inicjatywie 
możliwa jest też wymiana doświadczeń pomiędzy nauczy-
cielami matematyki szkół podstawowych i gimnazjum.

Do rywalizacji mogły przystąpić trzyosobowe drużyny 
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. W tym roku 
w konkursie wzięły udział 3 drużyny. Konkurs składał się z 
dwóch części:

- Pierwsza część konkursu obejmowała test wiedzy mate-
matycznej, w której wyłonionych zostało dwóch najlepszych 
matematyków szkół podstawowych: Jochacy Kinga i Hara-
tyk Kamil – zdobyli maksymalną ilość punktów.

- W drugiej części drużyny wspólnie rozwiązywały zada-
nia w określonym czasie. Drużyny rozwiązywały w formie 

zabawy zadania: fikcyjne nazwy, sudoku, łamigłówki, wykre-
ślanki, tangram  i malowanie liczbami.

Wyniki:
I miejsce zajęli uczniowie z SP 1 w Istebnej: Juroszek Ka-

mil, Jochacy Kinga, Martynko Krystyna; opiekun p. Barbara 
Bołdys-Żegocka;

II miejsce uczniowie z SP nr 2 w Jaworzynce: Haratyk Ka-
mil, Jałowiczor Aneta, Rucka Iza; opiekun p. Sylwia Polok;

III miejsce uczniowie z SP nr 2 w Koniakowie: Białożyt Marty-
na, Krężelok Kacper, Boniecki Jan; opiekun p. Monika Kukuczka.

W trakcie przerwy uczniowie mogli poczęstować się cia-
stami upieczonymi przez rodziców naszych uczniów, zaś 
przed ogłoszeniem wyników, przyszli gimnazjaliści mieli 
czas na posilenie się obiadem oraz zwiedzenie szkoły.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali swoich 

podopiecznych. Wszystkich serdecznie zapraszamy do licz-
nego udziału w konkursie za rok.

Organizatorzy konkursu

Pasowanie na czytelników biblioteki
W  dniu 3 czerwca 2015 r.  w zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Istebnej odbyła się uroczystość pasowania 
uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki.

Impreza ta na stałe wpisała się do kalendarza uroczy-
stości szkolnych. Specjalnie na tę okazję udekorowaliśmy 
czytelnię pracami uczniów. Uczennice z klas IV a, IV b i V a 
wystąpiły w przedstawieniu wprowadzającym małych czy-
telników w świat książek. Aktorzy wcielili się w role znanych  
i lubianych bajkowych postaci, które starały się przekazać 
wiedzę o książce i bibliotece. Pierwszoklasiści mieli również  
rozwiązać krótkie zagadki o bohaterach lektur oraz poznać 
zasady  poszanowania książek.

Obejrzano też prezentację multimedialną „Jak powstaje 
książka”. Na zakończenie spotkania uczniowie klas pierw-
szych uroczycie przyrzekli, że będą kochać i szanować książ-
ki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki 
czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie 
na czytelnika. Bibliotekarka pogratulowała wszystkim ucz-
niom i życzyła wspaniałych przygód w świecie książek oraz 
wręczyła zakładki i pamiątkowe dyplomy. Zajęcie przebiegło 
w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotka-
niu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym z miejscem 
bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie są zawsze mile 
widziani.

Konkurs Piosenki Religijnej
Dnia 19.05.2015 r. odbył się w zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Istebnej Konkurs Piosenki Religijnej. 
Konkurs podzielono na dwa etapy klasy 0-3 oraz 4-6.

Organizatorami byli nauczyciele: pani A. Szymańska, 
J. Kobielusz, B. Mojeścik i Z. Knopek. Wspaniale wykonane 
piosenki z repertuaru „Arki Noego” stworzyły radosny nastrój 
i przyjemną atmosferę w naszej placówce. Wszyscy pięknie 
się bawili i oklaskiwali śpiewających kolegów, za co dzięku-
jemy wykonawcom i organizatorom.
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Podziękowania należą się także sponsorom tego konkur-
su – księdzu proboszczowi Tadeuszowi Pietrzykowi i p. Le-
chowi Kośmider.

zwycięzcami zostali w klasach 0-3: I m. Joanna Kukucz-
ka – kl. 3a, II miejsce Marta Staniek – kl. 3 b, III miejsce – Julia 
Rucka – kl. 2 a,  Wyróżnienie – Maja Strokosz 0 c, Julia Jojko 
3a. Klasy 4-6: I miejsce: Sara Sikora, Nadia Bury - kl. 5 a, II 
miejsce – Oliwia Bury Małgorzata Juroszek – kl. 5 b, III miej-
sce Janina Juroszek, Przemysław Probosz – kl. 5 b, Wyróżnie-
nie: Karolina Smorąg, Dawid Łupieżowiec – kl. 6 a. 

Uczniowie sprawdzili swój angielski
We wtorek, 19 maja, w Szkole Podstawowej nr 1 im 

ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce rozegrała się 
dziewiąta już edycja konkursu języka angielskiego 
„check your english”, w którym udział wzięli szósto-
klasiści ze szkół podstawowych z Istebnej, Jaworzynki 
i Koniakowa. Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem 
Wydawnictwa Oxford University Press. Nagrody ufundowało 
Wydawnictwo OUP oraz Rada Rodziców SP1 w Jaworzynce. 
Jak co roku, zadania testowe zostały opracowane przez na-

uczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Po napi-
saniu testu, uczniowie wybrali się na słodki poczęstunek, a 
w tym czasie jury w składzie: Pani Zuzanna Ptak, Pani Celina 
Zawada, Pani Anna Zeman, Pan Łukasz Calik oraz Pan Grze-
gorz Czajkowski, sprawdzało prace. 

Oto laureaci:
I miejsce: Milena Ligęza SP1 Istebna
II miejsce: Wiktoria Legierska SP1 Koniaków
III miejsce: Kacper Czepczor SP1 Koniaków
Wyróżnienia: Aneta Jałowiczor SP2 Jaworzynka, Laura 

Legierska SP1 Koniaków, Kamil Haratyk SP1 Koniaków, Ma-
teusz Kukuczka SP1 Koniaków, Monika Urbaczka SP1 Konia-
ków, Zuzanna Kilian SP1 Koniaków, Julia Legierska SP1 Ko-
niaków, Tomasz Kukuczka SP1 Koniaków.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Dzię-
kujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów, opraco-
wanie zadań testowych oraz wspaniałą atmosferę!

Rozmaitości z zapasiek
W ostatnich tygo-

dniach, jak zwykle wiele 
się działo w Szkole Pod-
stawowej na zapasiekach. 
Tradycyjnie już naszą, oraz 
inne szkoły, odwiedził fan-
tastyczny hodowca, znaw-
ca, pasjonat zwierząt, czyli 
pan Pająk. Tym razem przy-
wiózł pokazać nam gady. 
Żółwie wydawałoby się, że 
są potulne jak baranki, a 
do tego bardzo powolne. Ten okaz, który pokazał nam pan 
Pająk, należał raczej do szybkich i wściekłych. Jeden nie-
ostrożny ruch… i mogłoby być po paluszku. Węże oczywi-
ście wzbudzały największy zachwyt, no może nie u wszyst-
kich. Szczególnie podczas opowieści o tym jak te „piękne” 
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zwierzęta lubią się grzać w łóżkach domowników naszego 
gościa. Ale nasze dzieci nie okazywały strachu, ponieważ z 
chęcią pozowały, do zdjęć z żywym „szalikiem”. Oprócz ży-
wej przyrody, była też historia. Panowie rycerze przenieśli 
nas kilkaset lat wstecz, ucząc wszystkich zebranych, tajników 
ubierania oraz radzenia sobie w prawdziwej zbroi. Giermek 
posiadł nauki służenia swojemu panu, a młoda ciemnowłosa 
panna, zaślubiona została swojemu rycerzowi. A że rycerze 
nie palą papierosów, pokazały nam w „Dniu bez papierosa”, 
uczennice klasy 6, Magda Małyjurek i Aneta Jałowiczor, oraz 
pan Damian Polok. Dużo kosztują, brzydko pachną, oraz po-
wodują choroby zagrażające życiu, obojętnie czy jest się pa-
laczem czynnym, czy biernym. Zresztą doświadczenie, które 
pokazał nam pan Damian, chyba do końca wybiło z głowy, 
szczególnie młodzieży, chęć spróbowania puszczenia dym-
ka papierosowego. Największym wydarzeniem z życia naszej 
szkoły w ostatnim czasie, był jednak Dzień Rodziny. Dzieci, 
rodzice oraz nauczyciele wzięli udział w rajdzie rodzinnym, 
który prowadził z Zapasiek, przez Rajkę, aż na Krężelkę. W 
czasie rajdu każda drużyna zdobywała punkty, które póź-
niej wyłoniły zwycięzców. Po dotarciu na teren Hotelu Jano, 
odbyło się ognisko, oraz gry i zabawy dla wszystkich uczest-
ników. Emocji było co niemiara. Szczególne podziękowania 
dla Rady Rodziców za zakupione prezenty, państwu Kawu-
lokom, właścicielom pizzerii Werona, za ogromną pomoc, 

zakończenie roku szkolnego
na zapasiekach
W ostatnich dniach nauki, dzieci ze szkoły na zapa-

siekach, oprócz wyczekiwanych oceń końcowych, spę-
dzały również czas na sportowo i ekologicznie. Najpierw 

oddaliśmy zbieraną cały rok makulaturę (papierów praw-
dziwą górę) na Rodzinne Domy Dziecka prowadzone przez 
Fundację Przyjazny Świat Dziecka i nakrętki dla Hospicjum 
św. Łukasza w Cieszynie. W Dniu Turystyki, maluchy poma-
szerowały na Wyrchczadeczkę, do Muzeum Hodowli Głusz-
ców, a starsze dzieci wywędrowały aż na szczyt Ochodzitej. 
Następnie odbył się u nas Dzień Sportu. Maluchy, pomimo 
niesprzyjającej pogody, bawiły się, podskakiwały i walczyły 
na sportowo na szkolnej sali gimnastycznej, a duże dzieci 
wraz z opiekunami, wskoczyły i to dosłownie, do basenu Za-
groń w Istebnej. Nasze Syrenki i Wilki Morskie wytaplały się 
za wszystkie czasy, tylko z sauny szybko pouciekali uznając, 
że troszkę za ciepło. Zarówno maluszki w szkole, jak i mło-
dzież po basenie, swoje spalone kalorie nadrobili przepysz-
ną pizzą z pizzerii Werona. I tak oto ostatnie dni czerwca do-
biegły końca, a rok szkolny, niczym Pendolino, dojechał do 
końcowej stacji. Dziesięć miesięcy nauki, zdobywania ocen, 
stresów na sprawdzianach, ale również uśmiechu, przygód i 
wspomnień na całe życie. Z jednej strony radość z zaczyna-
jących się wakacji, z drugiej smutek, bo część z nas odchodzi 

właścicielom Hotelu Jano, za umożliwienie zorganizowania 
naszego szczególnego dnia na swoim obiekcie, rodzicom za 
uczestnictwo, pracownikom szkoły za pomoc przy posiłkach, 
oraz nauczycielom, którzy przeprowadzili Dzień Rodziny. Po-
zdrawiamy. Zapasieki COOL School. Łukasz Calik
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do innych szkół. Jednak na zawsze pozostanie w nas duma 
z faktu bycia częścią, naszej Małek WIELKIEJ szkoły na Zapa-
siekach, którą tworzyć będą teraz kolejne pokolenia. Dzię-
kujemy naszemu Komitetowi Rodzicielskiemu oraz Państwu 
Kawulokom właścicielom pizzerii Werona, za ufundowanie 
nam basenu, transportu oraz oczywiście radości dla naszych 
brzuszków, czyli pysznej pizzy. Dziękujemy nauczycielom za 
zorganizowanie imprez, opiekę i wspólną zabawę. Dzieci, 
rodzice i nauczyciele, po raz kolejny ciężko pracowali, aby 
nasza szkoła na Zapasiekach, mogła nie tylko cieszyć się po 
raz kolejny wysokimi wynikami egzaminów, ale aby przede 
wszystkim była naszym drugim domem. Ja osobiście rów-
nież dziękuję wszystkim za te wspaniałe 6 lat, które na za-
wsze pozostaną w moim sercu. Zapasieki COOL School fore-
ver. A teraz już czas na ... WAKACJE!!! Łukasz Calik

ŚPIĄca KRÓLeWNa
W JĘzyKU aNGIeLSKIM!
W sobotę 20 czerwca świętowaliśmy koniec roku 

szkolnego 2014/2015 w Szkole Języków Obcych elba. Z 
tej okazji już po raz kolejny odbyło się przedstawienie w ję-
zyku angielskim, w którym uczestniczyli chętni uczniowie z 
wszystkich dziecięcych grup językowych. Po przedstawieniu 
rozdane zostały dyplomy oraz karty ocen. 

„Dziękujemy bardzo Dyrekcji Gimnazjum za udostęp-
nienie wspaniałej sceny, która w ten dzień zamieniła się w 
komnaty pałacu Śpiącej Królewny, paniom Ewie Czulak oraz 
Beacie Kawulok za cenną pomoc, wspaniałym aktorom i ich 

rodzicom, którzy bardzo zaangażowali się w przygotowanie 
przedstawienia”.  „Przedstawienie to nie tylko dobra zabawa, 
ale też nauka. W naszej Szkole Języków Obcych stosujemy 
różne metody aktywizujące i mobilizujące uczniów do nauki 
języka obcego. Jedną z takich metod jest teatr. Dzieci w ten 
sposób rozwijają wszechstronnie swoją aktywność twórczą, 
wzrasta ich poczucie wartości oraz budzi się chęć do dzia-
łania. Różne emocje, które towarzyszą próbom sprawiają, 
iż ćwiczone teksty pozostają na długo w pamięci uczniów. 
Również na lekcjach często stosujemy tę metodę; odgrywa-
my przeróżne scenki, bawiąc się w ten sposób językiem ob-
cym. Nie każdy jednak lubi występować na scenie, dlatego 
zajęcia teatralne w czerwcu są dodatkową propozycją dla 
naszych stałych uczniów.

Tym, którzy lepiej czują sie w kameralnej atmosferze, wy-
starczy dobra zabawa na lekcjach w małych grupach w Elbie. 
Zabawa, która przyniesie w przyszłości wspaniałe efekty w 
postaci łatwości posługiwania się językiem obcym.”

Świadomość potrzeby płynnego porozumiewania się w 
języku obcym, najczęściej angielskim, niemieckim jest już 
duża w społeczeństwie i rośnie z każdym rokiem, co widać 
po zwiększającej się liczbie uczniów. Szkoła Języków Obcych 
Elba działa na naszym terenie od trzech lat. Szczegółowe in-
formacje na temat kursów językowych znajdą Państwo na 
stronie internetowej szkoły www.elbasjo.pl.

Elżbieta Stańko i Barbara Kotarba
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SUKceSy KaRaTeKÓW z ISTeBNeJ
23-24 maja 2015 w Wie-

liczce odbył się Otwarty Pu-
char europy OyaMa IKF.

Z Karateków trenujących 
w Istebnej, w Wieliczce Klub 
"Mawashi" reprezentowali:

Justyna Zogata kat. Junior 
do 50kg, która zmierzyła się 
z reprezentantką Ukrainy Li-
mont Anną;Iwanek Maciej kat. 
Junior do 60kg, który walczył 
z zawodnikiem z Krakowa Ryz 
Hubert i Jałowiczor Jakub kat 
Junior do 75kg, który zmierzył 
się z reprezentantem Białorusi 
Chaika Dzmitrym. Niestety na-
szym zawodnikom tym razem 

nie udało się dostać do finałów i po zaciekłych i wyrówna-
nych walkach odpadli w eliminacjach.

Warto wspomnieć również o Pucharze Podbeskidzia, 
który odbył się 28 marca 2015, na którym to nasi zawodnicy 
z Istebnej licznie powędrowali na podium.

Moi dzielni podopieczni zdobyli 3 pierwsze miejsca (Jałowi-
czor Jakub, Gwizdoń Łukasz i Procner Tomasz), 2 drugie (Iwanek 
Maciej i Krężelok Łukasz) i jedno trzecie (Procner Karolina) Do-
datkowo Łukasz Gwizdoń zdobył tytuł najlepszego zawodnika 
za najszybszy knockout zawodów! Jego przeciwnik był niezdol-
ny do walki po zaledwie pięciu sekundach, po tym jak został 
celnie trafiony kopnięciem "mawashi- geri" w głowę.

Wszystkim podopiecznym życzę miłych wakacji a od 
września zapraszamy wszystkich chętnych do wytrwałego 
trenowania tej pięknej sztuki walki. Grzegorz Jurczek

Z życia szkół podstawowych i gimnazjum

aktywna lekcja przyrody
w Koniakowskiej Podstawówce
W dniu 19 maja odbyła się nasza szkolna wycieczka, 

a właściwie krótki wyjazd, który przybrał formę aktyw-
nej lekcji przyrody. Klasy piąte ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Koniakowie wraz z klasą piątą ze Szkoły Podstawowej w 
Rastoce równo o godzinie 9.00 wyruszyły, wynajętym au-
tokarem, spod budynku szkoły w centrum Koniakowa. Na-
szym celem był, jako pierwszy, Ośrodek Edukacji Ekologicz-
ny w Istebnej. W pięknie wyremontowanej placówce dzieci 
poznały wszystkie fakty i ciekawostki związane z fauną i 
florą Beskidu Śląskiego. Dzięki pani prowadzącej prelek-
cję mogliśmy usłyszeć charakterystyczne głosy wydawane 
przez m.in. wilki, głuszce czy leśne ptaki. Poznaliśmy histo-
rię naszych świerków, a nawet podziwialiśmy galerię trofe-
ów zebranych przez Zespół Regionalny „Istebna”. Na koniec 
każdy miał szansę wpisania się do pamiątkowej księgi, z 
czego skwapliwie skorzystaliśmy.

Drugim etapem naszej przyrodniczej wycieczki była 
Oczyszczalnia ścieków w Wiśle, o pełnej nazwie: Wodocią-
gi Ziemi Cieszyńskiej Sp. zoo Oczyszczalnia ścieków Wisła. 
Uczniowie z obu szkół poznali tam wszystkie etapy oczysz-
czania ścieków, zwiedzili laboratorium, gdzie mogli oglą-
dać próbki do badań oraz obserwować pod mikroskopem 
bakterie, oczyszczające ścieki w etapie oczyszczania biolo-
gicznego. Po zwiedzeniu całego ośrodka oczyszczalni i po-
znaniu pracy w tym miejscu udaliśmy się jeszcze do Wisły 
Malinki pod Skocznię im. Adama Małysza. Tam zakończy-
liśmy wyjazd integracyjny klas piątych.  Powrót do szkoły  
nastąpił szczęśliwie, z zadowoleniem na twarzach i bogatsi 
o nową wiedzę.

Opiekunowie: 
mgr Renata Haratyk

mgr Zuzanna Kawulok
mgr Sabina Wawrzacz-Czepczor

mgr Damian Polok
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Prace nagrodzone w konkursie
literackim w ramach
Konkursu Wiedzy o Regionie
Mój dziadek Jakub Gazurek

Łopisujym moigo dziadka, bo je dlo mnie bardzo ważnóm ło-
sobóm. Przeżył w swoim życiu łokropnie kupa i chcym sie z Wami 
tym podzielić. 

Dziadek Jakub Gazurek urodził się 01.01.1935 r. w Istebnej.  Mioł 
dwóch braci: starszygo - Pawła i młodszygo - Michała. Jego mama 
miała na miano Jadwiga a tata Paweł był nauczycielem w szkole w 
Istebnej. W 1939 r. gestapowcy wziyni tacika z domu rodzinnego i 
wywieźli do niemieckigo obozu koncentracyjnego w Dachau i za-
czyni go mianować: „nr 273” i wiyncej uż go dziadek nie uwidzioł. W 
jednym z listów, kiere tacik przysłoł do chałpy, pisoł „pozdrowióm 
skrymbioczki i łoszkrabiny..” - to cenzura niemiecko przepuściła, 
bo myśleli że to sóm łosoby. Po tym liście widać jaki panowoł tam 
przełogromny głód. Dziadek łopowiado „Tacik, jak został spolony, to 
się nóm łogłusił (tacik byli umówieni z matkom, że jak kiedy bedzie 
niebezpieczeństwo, to trzi razy zaklupko na szybym). Jak my spa-
li, nad ranym, kierysi łogrómnie zaburzył na łokno, aż my się wszecy 
łobudzili. Wylynkali my sie, że kierysi rozwalił szybym. Kury zaczyny 
gdokać, nie wiedzielimy co się stało. Matka wyszli na pole i wołali po 
imiyniu braci (bo się ukrywali w lesie) ale żodnego nie było. łobeszli 
dołokoła chałupy bosu, a śniegu było tak na kyrpiyc i poszlimy spać. 
Jak usz było widno, tóż my poszli sprawdzić, czy były jaki ślady party-
zantów, ale były jyny szłapki matczyne. Za porym dni przyszła kuzyn-
ka Bursztynka z łodkozym- telegramem, że tacik nie żyje. Tak się nóm 
łogłuszył po śmierci a spolili go w piecu”.

Dziadek, jak był dzieckym to bywoł na Cikoczce. Nazwa wziy-
na się z tego, że jak tam kosili kosami, tóż było łogromnie kupa 
kónićków i przestraśnie cikały,  styl się wziyna nazwa Cikoczka. Z 
tamtylo dziadek chodził do szkoły niemieckij do Istebnej po no-
gach, w kierpcach. Jak się kierpce przedrzyły, tóż trzabyło se samy-
mu łotać, bo matka mieli szwarnie swoij domowej roboty: prani, 
sztrykowani, łodbywani, szprzóntani. Ni mieli żodnygo ku pomocy, 
wszecko musieli sami połogarniać i gospodarkym i chałpym. „My 
jako dziecka na wiela mogli, tóż im pomogali (w koszyczkach nosili 
ziymnioki, w brzemiyniach siano) a była łogromno biyda. Sprzedo-
wało się wajuśka, mlycićko, masło, syr, coby my mogli kupić chlebiciek 
a mónkym. Do szkoły nóm matka robili placki, nie było chlebićka, był 
jyny na świynta i na niedzielym”.

Dziadek swoi dzieciństwo przeżył podczas II Wojny Świato-
wej, ni mioł tela szczynścio co my, na każdym kroku musioł uwa-
żać, bo abo gestapowcy abo partyzanci. Niedaleko ich domu, pod 
Młodóm Góróm w lesie bywali partyzanci, kierzy nie chcieli służyć 
wojsku niemieckimu. Do partyzantki należeli nasi ale też i łobcy 
ludzie, byli tam też z Jabłonkowa i z innych okolic. Dziadek łopo-
wiado: „Partyzancio przychodzili do naszygo domu się łogrzoć, kiedy 
żodnygo nie było. Jak my szli do chałupy, tóż my krzipali, spiywali coby 
nas uczuli i wyszli. Nieroz jeszcze w trómbie były niedopieczone pie-
czoczki a wodym do picio brali ze śniega, bo do studni było kapkym 
cesty i nie chcieli zostawiać śladów, coby gestapowcy nie zauważyli. 
za pomoc partyzantom groziła śmierć całej rodziny. Pewnego razu 
Hitlerowcy przyszli i chcieli podpolić chałupym, bo przypuszcza-
li, ze się tam kryjóm partyzanci. W końcu nie podpolili, bo za blisko 
był las i boli się, że się las chyci. Tak łocaloł nasz dom. Kiedysi party-
zanci przykludzili do naszygo chlywa dwa niemiecki konie, stajnia 
była połónczono z izbóm jyny przez siyń. W putniach musielimy no-
sić wodym kónióm i naszyj krowiczce a bylimy dzieckami. Przyśli do 
nas gestapo skontrolować, matka mieli upieczony kubuś w trómbie i 
dali im coby pojedli. łokropnie im to smakowało, rzóndzili że takigo 

Z życia szkół podstawowych i gimnazjum
jedzynia nie jedli jeście w życiu i poszli a wychodzili z izby przez siyń 
koło chlywa na pole. Jakby kónie wtedy zarżały i poczuli by ich, to by 
nas wszeckich wyzabijali. Kónie ani się nie poruszyły, były tak cicho. 
Jak wyszli gestapowcy, partyzanci łod razu ty kónie brali, bo się boli ło 
nasze życi. Ciynżko było partyzantóm, spali pod gołym niebym jako 
sarny, nałómali cietyny i na ni spali a przykrywali się płaszczami. Kiedy 
przyszły przymrozki, partyzanci wykopali bunkier, coby się schronić 
przed mrozym, kapkym łobłożyli, coby sie glina nie suła a wejści za-
tkali skrzynkóm, do kierej nasypali ziymi i posadzili małe drzewko dlo 
zmyłki. Gestapo zrobili najazd i chladali ich, przyśli z niewolnikami i 
zaczyni kopać. Partyzanci czuli każde łupniynci krómpaczym, coroz 
głośni i łokropnie rzykali, coby Pón Bóg ich łocalił. Przyszeł taki mróz, 
że ziymia stwardła jako kamiyń i nie poradzili dali kopać, zaprzesta-
li kopanio i oficer nakozoł łodwrót. Partyzanci dziynkowali Bogu za 
łocalyni życia i poszli, rozproszyli sie po lesie. Na drugi dziyń, kiedy 
przyszli gestapo z niewolnikami dali kopać, przekopali kilka metrów 
i natrefili na bunkier, wchynyli tam granat. Dyby bunkier znaszli dziyń 
wczaśni, to by wszecy partyzancio zginyli. Kiedysi pamiyntóm, mat-
ka uwarzyli zupym- ziemnioczónkym, poszlimy z braćmi na pole jeść. 
Wtenczos uwidzielimy jakigosi człowieka, łobleczonego w łokropne 
łachmany, na plecach mioł miech a w rynce kartkym i łołówek. Kiedy 
nas uwidzioł, chciał schować tóm kartkym i łodsunół to stare ubrani, 
a pod tóm dzichtóm uwidzielimy niemiecki mundur. Brat nejstarszy- 
Paweł był nejbliży chałupy, łod razu polecioł uprzedzić matkym, coby 
mu nie pomogali, że to gestapowiec. Kiedy przyszeł, pytoł ło jedzyni, że 
je łokropnie głodny, ale matka powiedzieli, ze ni mómy. Pytoł, coby 
se móg chociaż uwarzyć swoje ziymnioczki, wtedy powiedzieli, że han 
pod lasym sóm gałynzie, coby se zrobił łognisko i bedóm pieczoczki. 
Tak trzeba było uważać komu się pomogo, bo dyby mu pomogli, to 
spisoł by na tej kartce i by nas łodstrzelili, albo wywiyźli do łobozu, za 
udzielyni pomocy partyzantóm..”

Kiedy wojna się skończyła, dziadek zapisoł sie do kółka arty-
stycznego, kiere prowadził Ludwik Konarzewski senior i junior 
Konarzewski. Napisoł podani do Technikum Plastycznego do Zako-
panego, ale z braku piyniyndzy nie móg tam pojechać, pomogoł 
matce. Potym Dziadek przez ponad łosiymnoście roków prowadził 
firmym jako malarz budowlany, ale w wolnym czasie malowoł ło-
brazy, to było jego pasjóm. Dziadek kiedy mioł firmym należoł pod 
cech a były to czasy komunistyczne. Malowoł szkoły: w Istebnej, 
na Załolziu, na Zapasiekach, w Kóniokowie, malowoł łowczarnie 
i co jyny móg. Cech złorganizowoł Ogólnopolskom Wystawym 
i dziadek otrzymoł dyplom (Słupsk, listopad 1981 r.). Potym mioł 
łokropnie kupa wystaw w Polsce i w Europie. Mioł też samodzielne 
wystawy: w Cieszynie na Rynku, w Bielsku w Ośrodku Kultury itd. 
Dziadek namalowoł też łobroz „Dobrego Pasterza” i Stacyje Drogi 
Krzyżowej do kościółka na Białoruś. łostatni łobroz to „Dobry Łotr”, 
kierymu Pan Jezus przed śmierciom łodpuścił wszecki grzechy i pe-
dzioł: „Jeszcze dziś będziesz ze mną w Raju”.

Dziadek został nazwany „Nikifor”, bo mało je takich ludzi jako 
un, mo swój styl. Maluje górali podczas rozmaitych robót, np. szew-
ca, praczki, koszyni, młócyni itd., weseli góralski, dożynki. Namalo-
woł też portrety wzocnych ludzi takich jak: Jan Paweł II, ks. Grim, ks. 
Jakub Gazur i różnych świętych a też: prezydenta, Piłsuckigo, Ko-
lumbusa, Mónkulym z Jandziołówki. W roku 2014 zostoł wpisany 
do Twórców Ludowych a w roku łobecnym będzie mioł wystawym 
na Słowacji pod tytułym: „Prace ludowe na szkle”. 

Przez całe życi dziadek wykonuje prace artystyczne: rzeźby, gra-
fikym, drzeworyty, łodlyw gipsu i łobrazy malowane na płótnie i pil-
śni, głównie farbami łolejnymi. Dziadek mo łosiemdziesiónt roków 
i każdy dziyń idzie do swoij izdebki i maluje. To mu dowo radość i 
nadziejym. Czynsto miewo sny, kiere potym przelewo na płótno. Dlo 
mnie dziadek jest łogrómnie wielkim człowiekym i mo wielki serce.

Damian Kubica, klasa 6 c, ZSP nr 1 w Istebnej
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Z życia Stowarzyszenia Vides

Wieści z VIDeSowego Oratorium
„Być radosnym, dobrze czynić i wróblom po-

zwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia” tak mawiał 
przed 200 laty św. Jan Bosko, a te słowa po dziś 
dzień towarzyszą tym, którzy idąc za jego przykła-
dem troszczą się rozwój i wychowanie młodego 

pokolenia. W Istebnej, w VIDESowym Oratorium zawsze znalazł 
się czas na radość, dobro oraz na to, aby dzieci, które tam przy-
chodziły, mogły po prostu być sobą. 

Pierwsze półrocze pracy Oratorium już za nami. 12 czerwca, w 
piękne piątkowe popołudnie po raz ostatni w tym roku szkolnym 
spotkaliśmy się w murach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Isteb-
nej. Było to szczególne spotkanie: przyszły oczywiście dzieci, ale 
tym razem ze swoimi rodzicami i bliskimi. Swoją obecnością za-
szczycił nas Wójt Gminy Istebna, pan Henryk Gazurek. Zjawił się 
również cały sztab wolontariuszy Stowarzyszenia VIDES, który 
przez 10 miesięcy animował spotkania i warsztaty dla dzieci w 
Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. 

Spotkanie rozpoczęło się od zabaw i miłego przywitania 
przez przybicie sobie popularnej „piątki”. Dzieci i animatorzy po-
witali wszystkich piosenką o księdzu Bosko, a następnie wszyscy 
obecni mogli obejrzeć pokaz zdjęć z zajęć, które odbywały się 
w minionym roku. Często słyszy się, że dzisiejsza młodzież jest 
zła, trudna, zdemoralizowana. Dlatego też ważnym momentem 

spotkania były słowa  wdzięczności grupie młodych wolontariu-
szy, którzy pracowali bezinteresownie na rzecz dzieci w Trójwsi. 
Pan Henryk Gazurek wyraził swoje uznanie dla nich i wręczył 
przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia okolicznościowe 
podziękowania.

Słów wdzięczności nie zabrakło również pod adresem rodzi-
ców, którzy zaufali animatorom i pozwalali dzieciom uczestniczyć 
w spotkaniach. Po części oficjalnej dzieci razem z animatorami za-
prezentowali rodzicom tańce, których się nauczyły podczas war-
sztatów, a następnie przy wspólnym stole każdy wymieniał swoje 

spostrzeżenie i wrażenia.
Jesteśmy wdzięczni 

wszystkim, którzy tworzą ra-
zem z nami atmosferę radości, 
przyjaźni i życzliwości, która 
zawsze towarzyszy wszystkim 
działaniom naszego Stowa-
rzyszenia. Mamy ogromne 
pragnienie, aby nasze starania 
mogły dalej istnieć w lokal-
nym środowisku i służyć tym, 
którzy tego potrzebują.

Wolontariusze VIDES 

Opis początków pielgrzymek
z Koniakowa do Lichenia
Przed laty, organistka, pani Ingrid Matyszek (wcześniej sio-

stra zakonna) pożyczyła pani France Ruckiej od Opsyłki broszurę 
z opisem objawień w Licheniu. Z kolei moja żona Ewa Legierska 
pożyczyła tę broszurę od pani Ruckiej. Po przeczytaniu postano-
wiliśmy z żoną poprosić panią Martę z Małączki, żeby zorganizo-
wała pielgrzymkę do Lichenia. Żona pracowała wtenczas w skle-
pie spożywczym i często spotykała się z Martą, która prowadziła 
kasę pośmiertną dla rencistów. Organizowała też dla nich co 
roku pielgrzymki do Częstochowy, były to lata siedemdziesiąte.

Tak doszło do pierwszej pielgrzymki do Lichenia. Byliśmy na 
niej z żoną, była też Jadzia Kukuczka od Melomana, reszty już nie 
pamiętam. W Licheniu byliśmy wtenczas, jedyną pielgrzymkę 
grupową w ciągu tych dwóch dni. Było też kilkanaście pielgrzy-
mów indywidualnych z całej Polski. Spaliśmy w szopie z desek z 
pryczami, gołymi materacami i kocami, w ubraniach, wszyscy ra-
zem. Szopa ta stała w miejscu, gdzie są obecnie apartamenty pa-
pieskie. Po pięciu latach gdy tam przyjechałem, na tym miejscu 
zaczęła się budowa a dalej budowali Dom Pielgrzyma Betania, 

początkowo pierwszą połowę. Ksiądz Makulski wieczorem od-
prawiał mszę Święta i udzielał wszystkim indywidualnie, przed 
ołtarzem z cudownym obrazem, błogosławieństwa przez wkła-
danie rąk. Rano po mszy świętej prosił wszystkich mężczyzn o 
kilkugodzinną pomoc przy budowie. W czasie budowy nie było 
przez kilka lat miejsca na spanie, odbywało się więc czuwanie 
całonocne w kościele. Przedtem w nocy kościół był zamknięty. 
nie było też jeszcze w lesie wybudowanej Drogi Krzyżowej, więc 
wszyscy do południa pomagali na budowie, przed południem 
był odjazd. Przed pierwszą grupową pielgrzymką z Koniakowa 
prawdopodobnie byli już jacyś ludzie od nas w Licheniu, podró-
żowali pociągiem. Kto często jeździł do Lichenia, zauważył, że z 
każdym rokiem przybywało tam pielgrzymów, obecnie można 
tam zobaczyć tłumy z kraju i zza granicy. 

Pierwszą przewodniczką do Lichenia była pani Marta z Ma-
łączki, po niej Józef Kawulok z Międzypotoków, następnie sta-
ro Sołtyska Jadwiga Legierska z Kiepkówki z domu Juroszek od 
Bryje. Czwartym przewodnikiem został spiwok Jan Zowada z 
Jasinowej, który obecnie mieszka za Rastoką i jest nim do dnia 
dzisiejszego. 

Józef Legierski od Cisowiana
Koniaków 556
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KALENDARIUM - LIPIEC
● 13.07.1989 r. - w Istebnej umiera Antoni Juroszek, pracownik leśny, poeta ludowy, członek Klubu 

Literackiego im. J. Probosza w Istebnej. Urodził się 9.01.1913 r. w Istebnej, gdzie uczęszczał do 6-klaso-
wej szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę jako robotnik leśny w charakterze drwala. Był 
uczestnikiem wojny obronnej od 1.09. do 18.09 1939 r. Wzięty do niewoli niemieckiej przebywał w obozie 
jenieckim Nochlberg i jak wspominał w czasie niewoli zaczął pisać wiersze. Po zakończeniu wojny powrócił 
do pracy w lesie. Bliski kontakt z przyrodą dał mu twórcze natchnienie szczególnie, gdy napotkał „bratnie 
dusze”, we współpracownikach którzy również parali się ukochaną przez niego twórczością literacką (jak 
A. Kretek). Założenie w 1963 r. Klubu Literackiego przez ówczesnego Nadleśniczego Karola Szmeka odkryło 
dla społeczeństwa tzw. „poezję istebniańską” pisaną przeważnie „do szuflady”. Już w grudniu 63 r. Antoni 
został wyróżniony w Konkursie Literackim Z.G.Z.Z. Pracowników Leśnych za wiersz o tematyce patrio-
tycznej „Dla Ciebie Ojczyzno”. Antoni tworzy dziesiątki wierszy, przesiąkniętych patriotyzmem, tematyką 
przyrodniczą i krajoznawczą. Wiersze te publikują m.in. Głos Ziemi Cieszyńskiej, Trybuna Leśnika, Panora-
ma, Chłopska Droga i wiele innych. Twórczość literacka a zwłaszcza poezja Antoniego Juroszka oraz jego 
imiennika Kretka, którzy byli filarami Klubu Literackiego oraz innych  członków jest już częściowo nieznana, 
odchodzi w niepamięć. Myślę, że nadszedł już czas, by scalić rozproszoną twórczość członków Klubu Lite-
rackiego i udostępnić szerokiemu ogółowi.

● 15.07.1978 r. - w Stanach Zjednoczonych umiera Paweł Łysek, wykładowca amerykańskich uniwersy-
tetów, literat, zwany „śląskim Tetmajerem”. Łysek urodził się w Jaworzynce 27.08.1914 r. w wielodzietnej 
rodzinie (17 dzieci). Po ukończeniu szkoły ludowej w Istebnej uczęszczał do gimnazjum w Cieszynie i Wil-
nie, a po zdaniu matury zaczął studiować historię, polonistykę, socjologię na Uniwersytecie Jagielońskim. 
19 grudnia 1939 r. wraz z grupą kolegów uciekł na Zachód. Paweł dostał się do Anglii, gdzie obok służby 
wojskowej kończył studia uniwersyteckie. W 1949 r. wyjechał do USA. Tam dalej studiował a później pełnił 
funkcję wykładowcy w Queens College na uniwersytecie miasta Nowy Jork. Został równocześnie dyrekto-
rem działu naukowego biblioteki uniwersyteckiej publikując prace z zakresu literatury. Został członkiem  
m. innymi elitarnego amerykańskiego PEN CLUBU, Polskiego Instytutu Naukowego w Londynie. Jednak 
największą sławę przyniosła mu praca literacka, jak wydana w Londynie w 1960 r. „Z Istebnej w świat”, 
po 5 latach „Poszło na marne” oraz cykl beskidzki, za który otrzymał szwajcarską nagrodę  Kościelskich. 
Są to:1-Przy granicy (1966), 2-Twarde żywobycie Jury Odcesty (1970), 3-Marynka cera gajdosza (1973), 
4-Jano i jego zbójnicy kamraci (1977).Wszystkie te powieści związane są z życiem górali istebniańskich. 
Paweł  Łysek przedstawił w nich całą naszą kulturę, jej bogactwo i piękno. Niestety proza ta pozostaje cią-
gle nieznana. W Polsce ukazała się jedynie „Marynka cera gajdosza”. Istnieje więc konieczność polskiego 
wydania powieści P. Łyska, a potem stać się one powinny lekturą obowiązkową naszej młodzieży. W 1980 
r. prochy P. Łyska pochowane zostały na cmentarzu parafialnym w Istebnej.

● 31.07.1980 r. - w Jaworzynce zmarł Władysław Pabijan nauczyciel, działacz społeczny wielce za-
służony dla Jaworzynki, kronikarz, zbieracz materiałów etnograficznych i folklorystycznych. Urodził się 
18.05.1910 r. w Jugowicach koło Krakowa. Po ukończeniu w1930 r. Seminarium Nauczycielskiego w Cie-
szynie pracował jako nauczyciel w Pogórzu, Zebrzydowicach, Koniakowie. Od 1936 r. na trwale związał się 
z Jaworzynką, najpierw z Trzycatkiem a później z Centrum, gdzie był głównym inicjatorem budowy szkoły 
a później po wojnie, kościoła. Okres okupacji to czas niewoli, którą spędził w obozie jenieckim na Wę-
grzech. Tam  stał się mistrzem w nauce stenografii, wydając skrypt do nauki oraz prowadząc kursy ste-
nografii na terenie obozu. Po wojnie wrócił do ukochanej Jaworzynki, został kierownikiem nowej szkoły 
w Centrum, którą tą funkcję pełnił do 1966r. Pozostawił po siebie bogaty zbiór pieśni ludowych opowiadań, 
materiałów dotyczących dawnego i współczesnego życia wioski, setki opisanych fotografii. Wielce pomocną 
w tym gromadzeniu była znajomość stenografii. Część tych materiałów zamieścił w 377-stronicowej, duże-
go formatu pamiątkowej kronice, która niestety w 1981r. zaginęła, tak jak prawdopodobnie reszta zbioru. 
Do końca życia mieszkał u państwa Bojków. Pochowany jest na cmentarzu w Jaworzynce.

Wydarzenia:
● Lipiec 1942r. - w KL Auschwitz zostają zamordowane mieszkanki Istebnej Karolina Springut 

(23.12.1900r. - 4.07.1942r.), Józefina Springut (23.12.1901r. - 12.07.1942r.).
● 7-8.07.2001r. - na V Dniach Istebnej wystąpił zespół muzyczny Golców.
● 11.07.1914r. - w Istebnej umiera Jan Juroszek „Od Gojnego” (ur. 1853r.) prezes Kółka Rolniczego 

w Istebnej, wielki patriota, światły góral szerzący czytelnictwo literatury i prasy. Autor artykułów w „Zorzy”.
Korespondował z Marią Wysłouchową, którą znał osobiście.

● 18.07.1949r. - umiera w Istebnej Maria Bielesz z Kukuczków (ur.27.05.1871r.), długoletnia dyplomo-
wana położna, wielce zasłużona dla naszego regionu.

● 20.07.1986r. - w Koniakowie otwarto Ośrodek Zdrowia. Obiekt ten wybudowano w znacznej mierze 
w czynie społecznym.

Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi”,
opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Informacje turystyczne

cyKL IMPRez TOWaRzySzĄcycH
ReDyKOWI BeSKIDzKIeJ 5
BReNNa
04.07 - Inauguracja Redyku w Koziej Zagrodzie
07.07 - Spotkanie górali Beskidzkiej 5 przy kolybie na Skałce
SzczyRK
11.07 - Impreza pasterska u Kroćpoka
12.07 - Impreza pasterska u Jagusia
BReNNa
16.07 - Impreza na Kotarzu, Polana Kotarska
18.07 - Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki 
w Brennej Leśnicy
WISŁa
21.07 - Impreza na Cieńkowie – „Wiślańska Bryndza”
ISTeBNa
25.07-26.07 - XXI Festyn Istebniański w ramach 52.TKB; 
Amfiteatr Pod Skocznią
26.07 - Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy na Złotym Groniu
WISŁa
02.08 - Impreza w Wiśle na Skolnitym
USTROŃ
08.08 - Finałowa impreza na stoku Czantorii – uroczyste 
zakończenie redyku Beskidzkiej 5

RaMOWa TRaSa ReDyKU BeSKIDzKIeJ 5
04.07 - Przejście owiec z Koziej Zagrody przez Szarówkę na 
Bukowy Groń
07.07 - Przejście owiec na Skałkę
09.07 - Przejście na Karkoszczonke i wypas w okolicy Chaty 
Wuja Toma
09-12.07 - Prowadzenie wypasu (redyku) na terenie Szczyrku
16.07 - Przejście z owcami do Wisły Malinki – w okolice wy-
ciągu Cieńków
19.07 - Prowadzenie wypasu i przejście owiec na Złoty Groń 
w Istebnej
21.07-08.08 - Prowadzenie redyku w okolice Istebnej, Ko-
niakowa i Jaworzynki. Przejście pasem granicznym w kierun-
ku Stożka i Czantorii do Ustronia

Wizyta studyjna oupentur`ów
z Japonii
W czerwcu 2015 roku gościliśmy na terenie naszej 

gminy wycieczkę studyjną właścicieli biur podróży 
z Japonii, którzy zwiedzali ciekawe miejsca na terenie 
województwa małopolskiego i śląskiego. Największe za-

interesowanie wśród gości  zza oceanu, wzbudziły koronki 
koniakowskie, a także Trójstyk. Japonia jest krajem, który nie 
posiada granicy lądowej z żadnym innym państwem, przez 
co możliwość wizyty w 3 krajach w przeciągu „chwili” była 
dla nich ogromnym przeżyciem i wielką radością. Goście 
odwiedzili także obiekty wypoczynkowe, gdzie przyszli tu-
ryści z Japonii mogliby wypocząć. Mamy nadzieję, że gmina 
Istebna okaże się dla nich ciekawym miejscem aby wysłać 
japońskich turystów  w nasze tereny.

Oprac. A. Legierska
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Informacje turystyczne
PUNKT INFORMacJI TURySTyczNeJ 
czyNNy PRzez caŁe WaKacJe!
Zapraszamy turystów i mieszkańców do od-

wiedzania Informacji Turystycznej, w której można 
nabyć potrzebne materiały, a także uzyskać nie-
zbędne informacje na temat noclegów, atrakcji, wy-
pożyczalni sprzętu, itp. Punkt czynny w godzinach:

Poniedziałek – piątek:  8:00 – 16:00
Sobota – niedziela:  9:00 – 15:00
Wypożyczyć także można audioprzewodnik po kościele pa-

rafialnym i terenie parku, skorzystać z bezpłatnego dostępu do 
internetu oraz punktu ksero i druk. 

PIT znajduje się w Gminnym Ośrodku kultury w centrum 
wsi, gdzie codziennie czynna jest od 8:00 do 16:00 od ponie-
działku do niedzieli Wystawa Twórczości Ludowej i wystawa 
Największej Koronki Koniakowskiej  Świata wpisanej do księgi 
Rekordów Guinnessa. Tel. + 48 33 855 61 58; email: promocja@
ug.istebna.pl Zapraszamy!

zapraszamy serdecznie do korzystania z 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie 
gminy Istebna:
- Akacjowy Plac Zabaw, ścieżki spacerowe i arboratorium roślin 
w Istebnej na Dzielcu oraz Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
czynny bezpłatnie od wtorku do soboty od 9:00 – 16:00,

- place zabaw przy SP1 Koniaków i SP1 Istebna oraz SP1 Jawo-
rzynka,
- Ścieżki Spacerowa „Olza” i boisko dla siatkówki plażowej przy 
Amfitetarze „Pod Skocznią”.
- Park Linowy, wypożyczalnia rowerów i paintball w Base Camp 
na Dzielcu w Istebnej,
- Park Wodny Olza, mini zoo i Natural Park w Kompleksie Zagroń 
Istebna,
- Leśny Plac Zabaw i kuchnia regionalna w Ośrodku Złoty Groń
- OBIeKT SPORTOWy Na zaOLzIU: salka gimnastyczna, siłow-
nia, wypożyczalnia kijków nordicwalking i sprzętu sportowe-
go (skakanki, piłki, badminton, itp.), boisko, trasy nartorolkowe 
i biegowe, ścieżka spacerowa „Zaolzie”; obiekt czynny przez wa-
kacje w godzinach: wtorki i czwartki: 8:00 – 16:00; środy i piątki 
od 12:00 – 20:00 i soboty od 10:00 do 18:00.
ZAPRASZAMY! Telefon 502 244 896. 
Wstęp bezpłatny! Zapraszamy wszystkich naszych gości 
i mieszkańców Gminy Istebna!

Dni Koronki Koniakowskiej
15 – 16 sierpnia 2015r.

15.08. (sobota) chata na Szańcach/ Karczma Kopyrtołka 
w Koniakowie
14.30 – Otwarcie Dni Koronki Koniakowskiej
15.00 – Konkurs gry na trombicie
16.00 – Występ Zespołu Regionalnego „Koniaków”
17.00 – Rozstrzygnięcie konkursu gry na trąbicie
17.15 – Koncert na alpejskich rogach/Alp horn      
17.30 – Pokaz obróbki wełny oraz kręcenia nodkóńczy 
18.00 – Koncert cymbałowy kapeli ze Słowacji
20.00 – Festyn Góralski w Karczmie Kopyrtołka w Koniakowie
16.08. (niedziela) chata na Szańcach/ Karczma Kopyrtołka 
w Koniakowie
16.00 Przywitanie gości
16.15 Wykład pt. „Twórczość Ludowa wczoraj i dziś” Uniwersy-
tet Śląski w Katowicach
16.45 Występ solistów Zespołu Regionalnego „Istebna”

17.30 Rozdanie nagród laureatom Konkursu na Najładniejszą 
Koronkę Koniakowską
17.45. Prezentacja sukien z koronki koniakowskiej
18.00 Koncert Vołosi Band
19.00 Zakończenie
Wydarzenia towarzyszące (15.08 – 16.08)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie (sobota – 
niedziela 10.00 – 18.00) 
Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata
Wystawa „Koronka rządzi”  koronki Marioli Wojtas z Koniakowa
Wystawa koronek Beaty Legierskiej z Koniakowa/ Galeria 
Kukuczka
Wystawa koronki klockowej z Bobowej, Słowacji i Czech
Warsztaty koronki koniakowskiej 
Miejsce: Muzeum Koronki Koniakowskiej/ Izba Pamięci 
Marii Gwarek na Szańcach w Koniakowie 
Konkurs na Najładniejszą Koronkę Koniakowską 
Miejsce: chata na Szańcach/ Karczma Kopyrtołka w Konia-
kowie
Kiermasz twórczości ludowej, warsztaty koronki koniakowskiej, 
warsztaty z gliny, konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Koronkowy 
Koniaków” 
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zapomniani bohaterowie z Trójwsi
Końcem 2014 roku w Anglii ukazała 

się książka Piotra Jałowiczora „Forgot-
tenHeroes” czyli w polskim tłumaczeniu 
„Zapomniani Bohaterowie”. Książka jest 
zbiorem opowieści polskich kombatan-
tów II wojny światowej, którzy osiedlili 
się w Rotherham, w Wielkiej Brytanii. 
Niektórzy zostali zatrzymani przez nazi-
stów, niektórzy przez Radziecką Armię, 
reszta uciekła. Książka opisuje ich losy od 
czasów życia w Polsce do zamieszkania 
w mieście Rotherham w schroniskach 

górniczych.  Jest to opis tej Polonii, która prawie że zniknęła.
W książce są opisane przeżycia m. in. kilka osób z Trójwsi: 

Władysława Bielesza (1925-2011) z Koniakowa - pochowa-
nego w Koniakowie. Pawła Gazura (1916-1998) z Jaworzynki 
- pochowanego w Rotherhamie oraz Antoniego Jałowiczo-
ra (1915-1971) z Istebnej (ojciec autora) - pochowanego 
w Istebnej. Opisano również: Pawła Cieślar (1926-1994) z 
Cisownicy pochowanego w Cisownicy i Franciszka Heczko 

(1924-2012) ze Skoczowa - pochowany w Rotherham. Wszy-
scy (oprócz Cieślara) mieszkali w domu Antoniego Jałowi-
czora w Anglii.

Autor jest synem Antoniego Jałowiczora i urodził się 
w Rotherham. Cel było zakończenie tego projektu aby to 
wszystko nie zostało stracone dla przyszłych pokoleń. 

Autor był również członkiem zespołu studentów dok-
torantów z Astrofizyki na Uniwersytecie w Sheffield na po-
czątku latach 90-tych.  Śmierć mamy, Marii Jałowiczor (1925-
1988) na raka przekreśliła plany kontynuowania studiów. 
Dlatego cały dochód z tej książki został przekazany na cele 
charytatywne: badania raka na Uniwersytecie w Sheffield.

Uwaga - książka jest w języku angielskim! Celem książki 
był zainteresowanie Anglików losami Polaków na wyspach. 
Autor uważa,  iż było to ważniejsze, niż napisanie jej w j. 
polskim i myślę, że to się udało!  Książka jest promowana 
przez Uniwersytet w Sheffield gdzie akademicy mogą czytać 
o kombatantach z naszego rejonu. Jest do nabycia w GOK-u, 
format A4, 50 zł/ szt. Piotr Jałowiczor

Paweł Gazur, rok 
1946

Antoni Jałowiczor                                      Władysław Bielesz, rok 1947
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Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim
Downe wiesieli w Beskidzie Śląskim to projekt, do-

finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 2015 program: Dziedzictwo kulturowe - 
Kultura ludowa i tradycyjna. Realizatorem projektu jest 
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle. Celem 
przedsięwzięcia jest utrwalenie i zachowanie obyczajów 
związanych z tradycyjnym weselem.   

Zapraszamy  dzieci i dorosłych do Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle na warsztaty związane z tematyką weselną. Warszta-
ty są bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały. Zapisy 
pod numerem tel. 33 855 22 50

12 maja, 26 maja, 9 czerwca, 23 czerwca - Wykonanie re-
kwizytów weselnych - godz. 10.00 - 12.00

3 czerwca, 10 czerwca, 17 czerwca, 24 czerwca - Haft na 
żywotku - godz. 10.00 - 12.00

8 lipca, 15 lipca, 22 lipca, 29 lipca - Haft krzyżykowy - łań-
cuszkowy - godz. 10.00 - 12.00

5 sierpnia, 12 sierpnia, 19 sierpnia, 26 sierpnia - Haft krzy-
żykowy dwustronny - godz. 10.00 - 12.00

2 września, 9 września, 16 września, 23 września - Haft 
biały - godz. 10.00 - 12.00

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Noc w Muzeum „Na Grapie”
W sobotę, 6 czerwca 2015 r. „Na Grapie” miała miejsce 

Noc w Muzeum. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod 
hasłem „Dziecko w kulturze górali śląskich”. 

Imprezę rozpoczęto otwarciem wystawy o tematyce 
dawnego dzieciństwa. Wszyscy obecni wysłuchali prelekcji 
na temat góralskich zwyczajów związanych z narodzinami, 
chrztem, okresem niemowlęctwa oraz wczesnego dzie-
ciństwa i lat szkolnych. Pokazane na wystawie rekwizyty i 
zdjęcia pozwoliły uczestnikom na przypomnienie najwcześ-
niejszych lat życia. Można było m.in. pobawić się dawnymi 
zabawkami czy usiąść w starej ławce szkolnej i poprzeglądać 

zeszyty sprzed czter-
dziestu, sześćdziesię-
ciu czy nawet osiem-
dziesięciu lat.

Druga część spot-
kania odbyła się w sta-
rej chałupie. Siedzący 
wokół stołu seniorzy 
opowiadali o tym, jak 
wyglądało ich dzie-
ciństwo. Wspominali 
swoje rodzinne domy, 
panujące wówczas 
relacje i zasady, które 
wpajano dzieciom od 
najmłodszych lat. Dla 
słuchaczy ciekawych 
opowieści i wspo-
mnień była to jedno-
cześnie okazja do nauczenia się kilku dawnych gier i zabaw 
przy użyciu nici, guzików czy kamieni. Na koniec spotkania 
w kurlawej izbie przygotowano dawne dziecięce smakoły-
ki - m.in. placek spod zogłówka, gumioćki, pieczoki ze syrym, 
buchtym, gałuszki ze śmietónkóm. 

Ostatnim punktem programu był regionalny występ 
dzieci z Jaworzynki. Dwie grupy - tj. zespół „Czadeczka” 
skupiający dzieci z SP1 w Jaworzynce oraz dzieci z SP 2 w 
Jaworzynce-Zapasiekach działają pod egidą Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Koniakowie. Tańczący, śpiewający i grający 
na tradycyjnych instrumentach najmłodsi mieszkańcy na-
szej wsi wzbudzili największy zachwyt zebranych. W swoim 
pięknym programie pokazali dziecięcy folklor - min. tańce, 
zabawy i wyliczanki. Na koniec występu porwali na scenę 
wszystkie zebrane dzieci ucząc ich kilku tutejszych tańców 
i zabaw.

Za przybycie, wzorową frekwencję i wszelką pomoc ser-
decznie wszystkim dziękujemy!

Impreza odbyła się dzięki finansowemu wsparciu Gminy 
Istebna i Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

KRR
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Największa Koronka Koniakowska
Świata na Dniach Polskich w Pradze
Nie wiadomo czy to kwestia imponujących rozmiarów, 

czy po prostu wyjątkowego piękna, ale faktem jest, że 
Największa Koronka Koniakowska Świata robi furorę 
wszędzie, gdzie się pojawi. Ostatnio można ją było zobaczyć 
w Dzień Dobry TVN a niedługo potem wyruszyła na pod-
bój Pragi, stolicy czech.  

Ekspozycja giganta miała miejsce w Infocentrum w kli-
matycznej praskiej dzielnicy Žižkov w dniach 12-13 czerw-
ca. Na wernisażu wystawy obecni byli Paweł Trojan z Instytu-
tu Polskiego w Pradze oraz Ewa Slezakova dyrektor Centrum 
Informacji. Lucyna Ligocka -Kohut, koordynatorka projektu 
„Lacy Visegrad” opowiadała o historii i unikatowości serwet 
koniakowskich oraz drodze do powstania giganta. Z ko-
lei Mariola Wojtas i pani Danuta Krasowska prowadziły 
warsztaty „hackovania” dla tych, którzy chcieli zmierzyć się 
z tą techniką. 

Wielką szansą był fakt, że udało się pokazać koronkę i nasz 
region w ramach „Dni Polskich” w Pradze. Jest to najwięk-

sza impreza promocyjna w Czechach organizowana przez 
Instytut Polski w Pradze. Odwiedziło ją kilka tysięcy prażan, 
turystów i Polaków na stałe mieszkających w Czechach. Na 
słonecznym placu Náměstí Jiřího z Poděbrad promowało się 
kilkadziesiąt stoisk z różnych regionów Polski. Wśród nich 
znalazła się także Trójwieś Beskidzka. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się wyroby z koronki, jak również materiały 
turystyczne i promocyjne o Gminie Istebna. Nasze stoisko 
odwiedziła między innymi ambasador RP w Pradze, pani 
Grażyna Bernatowicz. Wieczorem 13 czerwca, dzieła ko-
niakowskich koronczarek były także prezentowane w Domu 
Mniejszości Narodowych podczas Nocy Muzeów w Pradze. 

Wyjazd można uznać za bardzo owocny pod względem 
promocji koronek koniakowskich i naszego regionu. Folklor, 
tradycja i strój regionalny spod Ochodzitej i Złotego Gro-
nia tak bardzo się spodobały, że Polski Instytut już zamówił 
kapelę z Trójwsi na kolejne organizowane przez siebie wy-
darzenia.

Ekspozycje serwety w stolicach państw Wyszehradzkich 
odbywają się w ramach projektu „Koronkowy Wyszehrad” do-
finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki,  koordynowa-
nego przez Lucynę Ligocką-Kohut. 

BJ 
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WySTaWa TWÓRczOŚcI LUDOWeJ
2015 
Już od 33 lat, wraz z 

początkiem lata, Gmin-
ny Ośrodek Kultury w 
Istebnej pięknieje ... a 
to za sprawą Wystawy 
Twórczości Ludowej or-
ganizowanej w ramach 
Tygodnia Kultury Be-
skidzkiej. Śmiało można 
powiedzieć, że to naj-
ciekawsza i najchętniej 
odwiedzana wystawa w 
regionie. Tutaj zachwy-
ca bogactwem wzorów 
koronka koniakowska. 
Pachnie drewnem z któ-
rego dłutem lokalnych 

Monika Wałach-Kaczmarzyk
wyśpiewała „Basztę”
na 49. Festiwalu kapel i śpiewaków
ludowych w Kazimierzu! 
Z przyjemnością informujemy o historycznym sukce-

sie pani Moniki Wałach-Kaczmarzyk, która na prestiżowym 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu zdo-
była najwyższą z możliwych nagród - „Basztę” w kategorii 
solistów śpiewaków. Ogłoszenie wyników miało miejsce 28 
czerwca 2015 roku. 
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Monika Wałach-Kaczmarzyk ze swoimi uczniami - Natalią Marekwicą 
i Łukaszem Kukuczką podczas występu w konkursie „Duży - mały”.

Monika Wałach-Kaczmarzyk z Basztą - główną nagrodą Festiwalu w 
kategorii solistów śpiewaków.

Pani Monika Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki jest nie 
tylko znakomitą solistką, ale również nauczycielką, pod któ-
rej okiem od lat kształcą się kolejne pokolenia muzyków lu-
dowych. Dowodem na to był kolejny sukces w festiwalowym 
konkursie „Duży - Mały”, w którym mistrzowie prezentują 
swoich uczniów. Młode pokolenie muzykantów reprezento-
wali podopieczni pani Moniki: Natalka Marekwica i Łukasz 
Kukuczka. Razem ze swoją mistrzynią zajęli I miejsce. 

W konkursie festiwalowym wzięło udział około 800 arty-

stów ludowych z 14 województw. W jury zasiadali wytrawni 
znawcy muzyki ludowej tacy jak prof. dr hab. Jan Adamow-
ski, prof. dr hab. Piotr Dahling czy mgr Aleksandra Bogucka. 
Jak podkreśla pani Małgorzata Kiereś, Dyrektor Muzeum Be-
skidzkiego w Wiśle, jest to absolutny, historyczny sukces o 
ogromnym znaczeniu dla naszego regionu. Gratulujemy! 

BJ

Wartościowy sukces „Małego Koniakowa’’! 
W niedzielę 12 czerwca odbyła się kolejna, XXVIII edy-

cja Przeglądu Dziecięcych zespołów Folklorystycznych 
w Wiśle, w którym z bardzo dobrej strony pokazał się Zespół 
„Mały Koniaków.

Wśród 15 zespołów, które pokazały swoje umiejętności 
na scenie amfiteatru im. prof. Stanisława Hadyny w Wiśle 
reprezentujący Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie 
podopieczni pani aleksandry Lipowskiej zdobyli III miejsce 
i nagrodę pieniężną !!! Gratulujemy!
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mistrzów wyrzeźbione są postaci świętych i górali. Z plecio-
nych wazoników wyglądają heklowane bukiety. Eleganckie 
koronkowe rękawiczki i kołnierzyki zachęcają, by je przymie-
rzyć. Jest też niezwykła ceramika, hafty i stroje regionalne. To 
po prostu trzeba zobaczyć!

„Wielkie otwarcie” wystawy odbyło się 18 czerwca w 
samo południe. Pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, przywitała 
gości i zachęciła twórców do zabrania głosu. Jan Zogata 
z Jaworzynki, jeden z nielicznych ludzi na świecie, którzy 
trudnią się wyplataniem koszy z korzeni świerkowych, opo-
wiedział o tym, jak podjął się zrobienia olbrzymiego kosza- 
mamuta. Pan Jan Bojko pokazał swoje dopracowane rzeźby 
nagradzane na wielu wystawach. Justyna Łodzińska, autor-
ka rozchwytywanej ceramiki, opowiedziała o inspiracjach 
koronkami koniakowskimi i swoim cichym marzeniu, by być 
twórcą ludowym. Pani Lucyna Bytow zdradziła, że niedawno 
dzięki koronkom wykonanym na zamówienie euro deputo-
wanego Jerzego Buzka miała okazję pojechać do Brukseli. 
W tych opowieściach była pasja, miłość do tego czym się 
zajmują i chęć by ciągle się rozwijać, podejmować nowe wy-
zwania. 

Wójt Gminy Henryk Gazurek pogratulował wszystkim 
twórcom, którzy wzięli udział w wystawie. Dziękował im za 
to, że promują nasz region w kraju i poza granicami. Na ot-
warciu byli obecni również: Tomasz Bujok Burmistrz Miasta 
Wisła, Maria Bujok Dyrektor WCK w Wiśle, Przewodniczący 

Rady Gminy Artur Szmek, sołtys Istebnej Jerzy Michałek, soł-
tys Koniakowa Jan Gazur oraz kustosze i „gospodarze” wysta-
wy: Karolina i Dominik Hubka z Istebnej. Wernisaż upływał 
przy dźwiękach góralskich melodii, które na skrzypcach wy-
grywał Zbigiew Wałach.

Jak powiedziała pani Anna Urbaczka-Bury, niegdyś „w każ-
dej góralskiej chacie był twórca przy warsztacie”. Tegoroczna 
wystawa jest dowodem na to, że tak jest nadal. Bo przecież w 
zaciszach domów koronczarki wciąż heklują nowe „różie”, haf-
ciarki rzędami drobnych krzyżyków zdobią kolejne „lymiecz-
ki” a rzeźbiarze z lipowego drewna rzeźbią nowe postaci. Zaś 
efekty ich pracy podziwiać można będzie w Gminnym Ośrod-
ku Kultury aż do października. Wystawa czynna jest codzien-
nie od 9-17. Serdecznie zapraszamy!                              BJ

Kolorowy „Świat Oceanów”
malowany pędzlem Janiny Ożgi- Hołdy
Już po raz 

dziewiąty goś-
ciła w Gminnym 
Ośrodku Kultury 
w Istebnej Pani Ja-
nina Ożga-Hołda, 
artystka na stałe 
mieszkająca na 
Florydzie w USa. 
Wernisaż wysta-
wy 24 prac artystki 
o temacie „Świat 
oceanów”miał miej-
sce 12 czerwca br. 
Fenomenem Pani 
Janiny jest fakt, iż w 
wieku 90 lat ciągle z 
młodzieńczą pasją 
maluje to co jej oczami spostrzegane jest jako piękne i tymi 
obrazami dzieli się  z innymi. 
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II eUROPeJSKI PIKNIK ROWeROWy
Na TRÓJSTyKU
O tym wydarzeniu od tygodni głośno było w trzech roz-

głośniach z trzech różnych krajów. „II europejski Piknik 
Rowerowy na Trójstyku” zgromadził mnóstwo cyklistów 
z całego kraju. Dla uczestników przygotowano trzy zróż-
nicowane trasy rowerowe oraz mnóstwo atrakcji. 

Mimo nienajlepszych prognoz, pogoda okazała się ide-
alna na sportowe zmagania - było słonecznie i rześko. Za-
daniem uczestników było przejechanie trasy prowadzącej 
przez trzy kraje (o długości 7, 25 lub 60 km). Wszystkie trasy 
wytyczył pan Wiesław Legierski z UG Istebna. Dla zwolenni-
ków ekstremalnych wrażeń przygotowano również wyścig 
XC „Trójstyk MTB”. 

Poza sportowymi emocjami, na Trójstyku czekało mnó-
stwo innych atrakcji. Dużym powodzeniem cieszyły się stoi-
ska gastronomiczne oferujące przysmaki regionalne - placki 
z blaszy, kołocze, bryndzę i tradycyjne sery, hrcavskie piwo. 
Można było także zakupić wyroby rękodzielnicze jak sło-
wackie pierniki, koronki koniakowskie czy zobaczyć jak Jan 
Zogata wyplata koszyki z korzenia świerkowego. Wolonta-
riusze Stowarzyszenia VIDES prowadzili zabawy i animacje 
dla dzieci. Na miejscu rozstawiono wozy transmisyjne, które 
nadawały program „na żywo” z Trójstyku. 

O godz. 14.00 przy hotelu „Jaworzynka” rozpoczął się bo-
gaty program artystyczny. Nasz folklor zaprezentowała ka-
pela Zespołu „Koniaków”, znakomicie zatańczył i zaśpiewał 
zespół „Salgotarian” z Węgier i słowacki „Oravan”. Typowa 
czeska „dechówka” w wydaniu zespołu „Jalunkovanka” spo-
dobała się na tyle, że kolarze ruszyli do tańca. Wspaniały, pe-
łen energii koncert dała kapela „PoPieronie” z Żywca. 

Piknik zaszczyciła swoją obecnością Ambasador RP 
w Pradze Grażyna Bernatowicz wraz z Konsulem General-
nym RP Anną Olszewską. Naszą Gminę reprezentowali – 
pan Stanisław Legierski Zastępca Przewodniczącego Rady 
Gminy Istebna, pan Jan Gazur sołtys Koniakowa, pan Paweł 
Rucki sołtys Jaworzynki i Lucyna Ligocka Kohut z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Istebnej. Obecni byli także Starosta 
Gminy Hyrczawa Petr Stanio i Starosta Gminy Czerne Paweł 
Gomola.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Be-
skidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” 
w Koniakowie w ramach projektu finansowanego przez Fun-
dusz Wyszehradzki, koordynowanego przez Lucynę Ligocką 
– Kohut. Partnerami były trzy rozgłośnie: Polskie Radio Ka-
towice, wspólnie z czeskim Radiem Ostrava i Radiem Regina 
ze Słowacji. Celem była promocja aktywnego wypoczynku 
i Trójstyku jako miejsca spotkania narodów. Prezes Radia 
Katowice, pomysłodawca rajdu Henryk Grzonka zapowiada, 
że ta impreza stanie się jedną z największych tego typu wy-
darzeń w tej części Europy. Wygląda na to, że te plany mają 
wszelkie szanse się ziścić. 

BJ

Artystka urodziła się w roku 1925 r. w Tarnowie. Historia 
i wojna zmusiły jej rodzinę do częstych zmian zamieszkania 
oraz szkół. Liceum ukończyła w Tarnowie, a studia we Wroc-
ławiu. Studia rozpoczęła w 1936 roku, ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Należy do pionierskiego po-
kolenia absolwenckiego tej uczelni. W latach siedemdzie-
siątych wyjechała do Chicago do ojca, który był zasłużonym 
dla Polski człowiekiem. Franciszek Ożga w czasie wojny był 
korespondentem brytyjskim i polskim, nakręcił wiele filmów 
o działaniach armii polskiej.  

Wielu artystów w późniejszym etapie twórczości przy-
ciemnia paletę barw. Na przekór temu, pani Janina w wieku 
90 lat tworzy w pełnej gamie kolorów, co świadczy o jej nie-
gasnącym młodzieńczym spojrzeniu na świat. Tegoroczna 
wystawa przedstawia barwny i piękny świat podwodnej fau-
ny i flory. Zapraszamy do jej zwiedzenia codziennie w godz. 
8.00 do 16.00 do 30.07.2015 roku.

 Naszej artystce życzymy dużo zdrowia i radości w two-
rzeniu swoich obrazów, jak również w przygotowywaniu 
 jubileuszowej wystawy w przyszłym roku.

Elżbieta Legierska-Niewiadomska
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Płyta „Zagrejcie gajdzićki”
Zespół „Sipłaćka” składa się z pracowników i sympatyków 

Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Od roku 2006 występu-
je na potrzeby wydarzeń kulturalnych w Gminie Istebna i poza 
jej granicami prezentując folklor Trójwsi Beskidzkiej.

Podczas jednego z występów, spontanicznie pojawił się pomysł 
nagrania płyty. Udało się go zrealizować dzięki dofinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ży-
wiecki Raj”. Projekt „Zagrejcie gajdzićki” napisał Stanisław Kędzior, 
koordynatorem była Aneta Legierska. 

Efektem realizacji projektu są dwie piękne płyty prezentujące 
folklor muzyczny Beskidzkiej Trójwsi. Na krążku znajdziemy skocz-
ne „łowiynzioki”, pieśni pasterskie i przyśpiewki, a także utwory z 
„kanonów” muzycznych śląska cieszyńskiego: „Płyniesz Olzo”, „Gro-
nie nasze gronie”, „Ojcowski Dom”. Płyta jest dedykowana pamięci 
Janka Sikory, Gajdosza z Małej Łączki.

W nagraniach udział wzięli: Zbigniew Wałach (śpiew, skrzypce, 
instrumenty pasterskie), Jan Kaczmarzyk (śpiew, skrzypce, gajdy 
beskidzkie), Jan Wałach (śpiew, skrzypce), Elżbieta Legierska-Niewia-
domska (śpiew), Katarzyna Rucka-Ryś (śpiew), Elżbieta Polok (śpiew), 
Aneta Legierska (śpiew), Beata Kajzar (śpiew), Jan Juroszek (śpiew).

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wydania płyty: 
Stanisławowi Kędzior za napisanie projektu, Zbigniewowi Wałachowi, 
Janowi Kaczmarzykowi za znakomite wsparcie muzyczne i meryto-
ryczne, Arkadiuszowi Wiechowi z Gitarek Studio za realizację nagrań.

Płyty można otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej w 
Ośrodku Kultury w Istebnej. Mamy nadzieję, że płyty będą służyć, 
edukować i popularyzować „starodowne” nutki. Życzymy miłego 
słuchania! BJ

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

Publikacja opracowana przez Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Bibliotekę Publiczna w Istebnej. Publikacja współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - mały projekt 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca 
PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

KaLeNDaRz  IMPRez 2015 zaJĘcIa STaŁe 
organizowane w gminie Istebna

elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) i Koniako-
wie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpański i francuski). Zajęcia 
dla dzieci w małych grupach dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy 
pod numerem tel. 607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków 
Obcych zaprasza!

XXI Festyn Istebniański
w ramach 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej
25 LIPca – SOBOTa
G.17.00 – KONCERTY
BOJSZOWIANIE z BOJSZÓW, ŻYWCZANIE
z ŻYWCA, BUŁGARIA, NOWA ZELANDIA

26 LIPca – NIeDzIeLa
G. 15.30 KOROWÓD (od stacji „Bliska”)
G. 16.00 – KONCERTY
DOLINA DUNAJCA z NOWEGO SĄCZA, SIEMIANOWICE
z SIEMIANOWIC, INDIE, MEKSYK

LIPIec:
11-12.07. - Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozu-
bową” – Amfiteatr „Pod Skocznią”
12.07 - IV Przełajowy Bieg Doliną Olzy, Amfiteatr Istebna
19.07 – IV Bieg na Tyniok; start SPII Koniaków Rastoka
25-26.07 – XXI Festyn Istebniański w ramach 52.TKB
26.07 - Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy na Złotym Groniu
08 i 22.07. – Warsztaty koronki koniakowskiej (co druga środa) 
– GOK Istebna
31.07 - Wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Danuty 
Kopczyńskiej. 
do 16.09 - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10 – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kultu-
rze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce

SIeRPIeŃ:
09.08. - Uphill Tyniok; wyścig Rowerowy Istebna Zaolzie 
- Koniaków Tyniok
14.08. – Festyn na Trzycatku – kawiarnia na Styku CWS Jawo-
rzynka
14-16.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; Chata na 
Szańcach
14-16.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; 
(cykl Dobre Sklepy Rowerowe) Istebna Zaolzie
16-21.08 – Akcja wakacyjna dla dzieci „W Trójwsi jest BOSKO!”- 
Istebna, Jaworzynka, Koniaków, więcej na www.vides.pl
22.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szańcach; 
godz. 10:00 – 18:00
do 16.09 - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10 – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kultu-
rze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce

WRzeSIeŃ
05.09. - II Bieg górski na szczyt Złotego Gronia; godz. 12.00 (dy-
stans 7km, biegi dla dzieci, marsz rekreacyjny nordic walking); 
start: stacja dolna kolei
06.09. - Turniej Mini Piłki Nożnej na boisku trawiastym; Istebna 
Zaolzie
Przegląd Gwarowy - Muzeum Regionalne na Grapie w Jawo-
rzynce
20.09. - Dożynki Gminne – Amfiteatr Pod Skocznią
29.09. – Rozchód Łowiec na Ochodzitej w Koniakowie; godz. 
11:00
do 16.09 - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10 – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko 
w kulturze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce 

WaRSzTaTy KORONKI KONIaKOWSKIeJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 8 i 22 lipiec
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

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

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015 ZAJęCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na 
Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odby-
wają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 10 i 24 czerwiec, 8 i 22 lipiec

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30, DOROŚLI – piątki godz. 18:30
Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

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

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

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

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

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

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
  

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

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

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) i Koniako-
wie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpański i francuski). Zajęcia 
dla dzieci w małych grupach dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy 
pod numerem tel. 607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków 
Obcych zaprasza!

Publikacje dostępne w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł

CZERWIEC:
04-07.06. - Beskidy MTB Trophy; impreza rowerowa; G&G Promo-
tion; www.mtbtrophy.pl; Amfiteatr "Pod Skocznią"
06.06. - Smaki Karpat "Czas na bryndzę!" - Kolyba na Szańcach 
Koniaków; g.11.00
06.06. - Noc Muzeum Na Grapie - Jaworzynka; g. 18.00
07.06. - Piknik Strażacki w Koniakowie na Tynioku - Organizator: 
OSP Koniaków g. 10:00
10 i 24.06. – warsztaty koronki koniakowskiej (co druga środa) 
– GOK Istebna
14.06. - Turniej Piłkarski na Orliku o Puchar Wójta; Orlik Gimnazjum
15.06 – 16.09. Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
20.06. - Europejski Piknik Rowerowy - Jaworzynka Trójstyk, godz. 
10:00
01.06-31.10. – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kultu-
rze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce
12.06. –„ Świat Oceanów” wystawa malarstwa Janiny Ożgi-Hoł-
dy; GOK Istebna

LIPIEC:
11-12.07. - Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubo-
wą” – Amfiteatr „Pod Skocznią”
12.07. - IV Przełajowy Bieg Doliną Olzy, Amfiteatr Istebna
19.07. – IV Bieg na Tyniok; start SPII Koniaków Rastoka
25-26.07. – XXI Festyn Istebniański w ramach 52.TKB
08 i 22.07. – warsztaty koronki koniakowskiej (co druga środa) 
– GOK Istebna
do 16.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10. – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kultu-
rze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce

SIERPIEŃ:
09.08. - Uphill Tyniok; wyścig Rowerowy Istebna Zaolzie - Konia-
ków Tyniok
14.08. – Festyn na Trzycatku – kawiarnia na Styku CWS Jawo-
rzynka
14-16.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; Chata na 
Szańcach
14-16.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; (cykl Do-
bre Sklepy Rowerowe) Istebna Zaolzie
15-21.08. – akcja wakacyjna dla dzieci „W Trójwsi jest BOSKO!”- 
Istebna, Jaworzynka, Koniaków
22.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szańcach; 
godz. 10:00 – 18:00
do 16.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10. – Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kultu-
rze górali śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce.

XXI Festyn Istebniański
w ramach 52. Tygodnia Kultury Beskidzkiej
25 LIPCA – SOBOTA
G.17.00 – KONCERTY
BOJSZOWIANIE z BOJSZÓW, ŻYWCZANIE
z ŻYWCA, BUŁGARIA, NOWA ZELANDIA
26 LIPCA – NIEDZIELA
G. 15.30 KOROWÓD (od stacji „Bliska”)
G. 16.00 – KONCERTY
DOLINA DUNAJCA z NOWEGO SĄCZA, SIEMIANOWICE
z SIEMIANOWIC, INDIE, MEKSYK
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Nie ma mocnych na nasze dziewczyny!
Reprezentantki naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

wygrały rozegrany w Bieruniu Finał Śląskiej Ligi Orlików o 
Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.

Piłka nożna – Podsumowanie rozgrywek
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk
07.07.15 UKS Gimnazjum Istebna – Rekord II Bielsko 

Biała 6:0
14.06.15 Wilki Wilcza - UKS Gimnazjum Istebna 1:3
W końcowej tabeli sezonu nasze dziewczyny zajęły 

czwarte miejsce z dorobkiem 50 punktów, bramki 74:19. 
Rozgrywki z kompletem zwycięstw wygrała drużyna Mitech 
II Żywiec.

KP Trójwieś – Juniorzy – III Liga Wojewódzka Grupa IV
06.06.15 Spójnia Landek – KP Trójwieś 2:9
13.06.15 KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń 6:0
Juniorzy KP Trójwieś ukończyli rozgrywki na piątym miej-

scu (35 pkt.). Najlepszą drużyną sezonu okazała się drużyna 
Radziechowy-Wieprz.

KP Trójwieś – Trampkarze – IV Liga Wojewódzka Grupa VI
06.06.15 Spójnia Landek – KP Trójwieś 5:3
13.06.15 KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń 5:1
Nasi najmłodsi piłkarze w końcowej tabeli uplasowali się 

na dziewiątym miejscu (20 pkt.). Mistrzem rozgrywek w tej 
grupie został Cukrownik Chybie.

J. Kohut

Wzięły w nim udział 4 najlepsze szkoły gimnazjalne z ca-
łego Śląska. Były to: Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim, 
Gimnazjum nr 2 w Zabrzu, Gimnazjum Psary i Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Istebnej.

Podopieczne  Marcina Pudalika  zdominowały cały 
turniej wygrywając go bezkonkurencyjnie! Najlepszą 
zawodniczką drużyny została Joanna czepczor.

Wyniki meczów:
Gimnazjum Istebna – Gimnazjum nr 2 Wodzisław Śląski 7:2
Gimnazjum Istebna – Gimnazjum Psary 4:0
Skład naszej drużyny: Patrycja Bury, Joanna czepczor, 

Kinga Dobosz, Daria Janota, Sylwia Kilian, Faustyna Ku-
bica, ewa Legierska, Justyna Legierska, Patrycja Pawlu-
sińska, anna Polok, Maria Sikora, Julia Węglorz, Oliwia 
zogata. J. Kohut

Turniej im. Stanisława Legierskiego
Wyniki kolejnej edycji rozegranego na Orliku w Istebnej 

w dniu 20 czerwca Turnieju im. Stanisława Legierskiego:
Trójwieś Istebna – FC Olecki 1:4
EURO Istebna – Istebna Team 0:2
Eurogames – Black Game Team 2:1
Trójwieś Istebna – Istebna Team 0:1
FC Olecki – Eurogames 4:1
EURO Istebna – Black Game Team 2:5
Eurogames - Trójwieś Istebna 3:2
FC Olecki – Istebna Team 1:0
Trójwieś Istebna – Black Game Team 4:2
EURO Istebna – Eurogames 3:6
FC Olecki – Black Game Team 1:1
Istebna Team – Eurogames 2:2
Trójwieś Istebna – EURO Istebna 4:0
Black Game Team – Istebna Team 1:4
FC Olecki – EURO Istebna 4:0

Końcowa Tabela:
1. FC Olecki – 13 pkt. 
2. Istebna Team – 10 – bramki 9:4
3. Eurogames – 10 – bramki 14:12
4. Trójwieś Istebna – 6
5. Black Game Team – 4
6. EURO Istebna - 0

Nasi siatkarze amatorzy najlepsi
w cieszynie!
Zwycięstwem drużyny „Istebna” zakończył się III Cieszyń-

ski Turniej Amatorów w Piłce Siatkowej, który z udziałem 6 
ekip odbył się w sali sportowej Szkolnego Schroniska Mło-
dzieżowego w Cieszynie.

Wyniki naszej drużyny w grupie:
Istebna - Kasa Chorych - 2:0
Istebna - Krasna - 2:0
Mecz o 1 miejsce:
Istebna - Amatorzy - 2:1 (19:21, 21:13, 22:20)

J. Kohut
Foto organizatorów (www.sport.olza.pl)
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IV BIeG Na TyNIOK - 19 lipca 2015
Start - Boisko obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniako-

wie Rastoce
Meta - Szczyt Tynioka
Dystans – ok. 3000 m

Kategorie wiekowe:

Kobiety:
O - Open
A - Rocznik 1997 - 2001
B - Rocznik 1996 - 1979
C - Rocznik 1978 i starsze

Mężczyźni:
O - Open
A - Rocznik 1997 - 2001
B - Rocznik 1996 - 1979
C - Rocznik 1978 - 1965
D - Rocznik 1964 i starsi

Dzieci (osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców) - 
konkurencje biegowe na szczycie Tynioka po zakończeniu 
biegu głównego:

D1 - Rocznik 2002 – 2005
D2 – Rocznik 2006 i młodsze
Kategoria Nordic Walking (osobna klasyfikacja dla ko-

biet i mężczyzn) – jeśli będą chętni
Pełny Regulamin oraz inne informacje techniczne na stro-

nie www.istebna.pl

Wspaniały sukces na oczach
Roberta Lewandowskiego! 

Dwie bramki 
dzieliły nasze piłkar-
ki reprezentujące 
Gimnazjum im. Jana 
Pawła II od wyjazdu 
do Madrytu, ale i tak 
udział w Wielkim Fi-
nale 17 edycji coca 
cola cup jest olbrzy-
mim, historycznym 
sukcesem dziewczyn 
i ich trenera Marcina 
Pudalika!

Decydujący o zwycięstwie w rozgrywanej w Gdańsku 
imprezie mecz pomiędzy naszą drużyną a reprezentantkami 

SMS Łódź zakończył się zwycięstwem łodzianek 4:3. Warto 
dodać, że obserwatorem finału był ambasador turnieju Coca 
Cola Cup Robert Lewandowski.

Poniższy materiał został opracowany na podstawie relacji 
trenera Marcina Pudalika

W weekend 19-20 czerwca - na Targu Węglowym w 
Gdańsku, rozegrany został XVII Finał Krajowy coca-coca 
cup 2015. W turnieju tym brało udział po 16 najlepszych 
drużyn dziewcząt i chłopców z całej Polski, które by dojść do 
tego etapu, musiały przejść dwa turnieje eliminacyjne i Finał 
Wojewódzki.

  Finał Ogólnokrajowy podzielony był na dwie części: 
fazę grupową i fazę pucharową. W pierwszym etapie nasze 
dziewczęta trafiły do grupy F, w której znalazły się:

- SMS UKS Łódź
- Pierwsze Społeczne Gimnazjum Gdynia
- Gimnazjum Łopuszno
Grupa ta stała się jedną z najmocniejszych, ponieważ 

drużyny z Łodzi i z Gdyni były uważane za faworytki tego 
turnieju.

Piłkarki z Istebnej zaskoczyły pozostałe zespoły swoimi 
umiejętnościami, co pokazały na boisku wygrywając wszyst-
kie mecze w grupie strzelając 9 bramek a tracąc tylko jedną.

Dzięki temu awansowały do ćwierćfinału turnieju, gdzie 
spotkały się z Gimnazjum Publicznym – Nurzec – Stacja. 
Walka ta była bardzo zacięta, jednakże nasze zawodniczki 
pokazały swój góralski charakter wygrywając to starcie 3:1. 
To zwycięstwo dało nam możliwość rywalizacji w półfinale 
Mistrzostw Coca-Cola Cup 2015 z Gimnazjum nr 48 - Warsza-
wa (obrońca tytułu mistrzowskiego z zeszłego roku). Mecz 
ten stał na bardzo wysokim poziomie, co nie przeszkodziło 
naszym piłkarkom w wygraniu go 5:1. Zwycięstwo to, po-
zwoliło zagrać nam mecz finałowy z drużyną UKS SMS Łódź, 
z którą graliśmy pierwszy mecz w grupie. Spotkanie to, po 
dramatycznej walce zakończyło się wynikiem 4:3 dla druży-
ny z Łodzi.

„Wynik osiągnięty przez naszą drużynę ma ogromną war-
tość, ponieważ jest to pierwszy tak cenny sukces dla naszych 
zawodniczek i w historii naszej Gminy. Przegrana w meczu fina-
łowym początkowo bardzo bolała, dziewczęta były załamane, 
na całe szczęście szybko się z tego podniosły, widząc sukces jaki 
osiągnęły. Miejmy nadzieję, że wynik ten zmotywuje je jeszcze 
bardziej do walki o kolejne trofea sportowe. Zdobywając II 
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miejsce w tej imprezie piłkarki pokazały, że posiadają potencjał 
i warto w nie zainwestować. Dlatego wierzę w to, że będzie te-
raz łatwiej pozyskać sponsorów, którzy nam pomogą rozwijać 
się dalej” – stwierdził trener M. Pudalik

Wyniki:
Faza grupowa:
Gimnazjum Istebna – SMS UKS Łódź 2:0
Gimnazjum Istebna – PSG Gdynia 5:1
Gimnazjum Istebna – Gimnazjum Łopuszno 2:0
Ćwierćfinał:
Gimnazjum Istebna – Gimnazjum Nurzec Stacja 3:1
Półfinał:
Gimnazjum Istebna – Gimnazjum nr 48 Warszawa 5:1
Finał:
Gimnazjum Istebna – UKS SMS Łódź 3:4
Skład dziewcząt Gimnazjum Istebna:
Joanna czepczor (kapitan), Patrycja Bury, Patrycja 

Pawlusińska, ewa Legierska, Justyna Legierska, Fausty-
na Kubica, agnieszka Samowędziuk, Kinga Dobosz, Da-
ria Janota, Julia Węglorz. Trener: Marcin Pudalik.

Super Turniej!
Niedzielne po południe na Orliku
Wielkie piłkarskie emocje w wykonaniu ośmiu dru-

żyn, walka do ostatniej minuty meczu oraz zacięty finał i 
rzuty karne decydujące o zwycięzcy Turnieju – to wszyst-
ko miało miejsce na Orliku w Istebnej, gdzie w niedzielę 
14 czerwca odbył się Turniej „O Puchar Wójta Gminy”.

Do Turnieju zgłosiło się drużyn. Po rozgrywkach grupo-
wych, które wyłoniły po dwie najlepsze drużyny, rozpoczęła 
się walka o miejsca na podium. O trzy pierwsze lokaty wal-
czyły drużyny: Trójwieś United, Techniplast, Nie Sami Oldbo-

je i Brygada Bajtli, którym to przypadło „pechowe” czwarte 
miejsce. Technipast uplasował się na III stopniu podium, 
a w finale spotkały się drużyny Nie Sami Oldboje i Trójwieś 
United. Mecz był wyrównany, zacięty i zakończył się remisem 
0:0. To rzuty karne zadecydowały, kto zostanie zwycięzcą. 
W pierwszej serii karnych był równy wynik 4:4, gdyż obaj 
bramkarze wybronili po jednym strzale. Lecz już w drugiej 
serii lepszymi okazali się ci z większym stażem na boisku – 
Nie Sami Olboje.

l Sport l Sport l Sport l Sport l
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Cały turniej rozgrywany był w duchu fair-play, a gwizdek 

sędziego słyszalny był jedynie na początku i na końcu każ-
dego spotkania. Za tę spokojną i „czystą” grę bardzo dzięku-
jemy wszystkim zawodnikom, jak również serdecznie gratu-
lujemy udziału w Turnieju „O Puchar Wójta Gminy Istebna”.

Karina Czyż
WyNIKI:
Grupa a
Trójwieś United 7 pkt.
Brygada Bajtli  5 pkt.
Synowie Deszcza i Krupów  2 pkt.
Red Bul Koniaków 1 pkt
Grupa B
Nie Sami Oldboje  9 pkt
Techniplast 6 pkt.
Żigule 3 pkt.
Zaolzie Team 0 pkt.
Mecz o 7 miejsce 
Red Bul Koniaków 2:0 Zaolzie Team

Mecz o 5 miejsce 
Synowie Deszcza i Krupów 4:0 Żigule
Półfinały
Trójwieś United 7:0Techniplast
Nie Sami Oldboje 3:0 Brygada Batli
Mecz o 3 miejsce  
Techniplast 1:0 Brygada Bajtli
Finał 
Trójwieś United 0:0 (rzuty karne 4:5) Nie Sami Oldboje

amfiteatr „Pod Skocznią”

Biuro zawodów w godzinach 13:00-13:45
Trasa biegu prowadzi ścieżką dydaktyczną Nadleśnictwa 

Istebna wzdłuż rzeki Olzy.

14:00 – start kategorii dziecięcych młodzieżowych

14:30 – start kategorii dorosłych (bieg główny)

Dystanse:  
1200 m. (dzieci  do lat 12 lat), 2400 m. (młodzież 13-17 lat)

4800 m. – bieg główny - kategorie: K1. (18-35 lat); K.2 
(36 lat i starsze), M1 (18-35 lat), M2 (36-55 lat) i M3 (56 lat 
i starsi).

Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia napo-
je, posiłek oraz pamiątkowy medal.

* puchar, dyplom za miejsca I-III open (kobiet i mężczyzn)

* medal, dyplom za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych 
kategoriach wiekowych

* nagroda dla Najmłodszego i Najstarszego Uczestnika.
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OBIeTNIca/PRzySIĘGa
Powiedziałeś, ze nie masz czasu kiedy zadzwonił Ma-

rek. Byłeś zajęty swoimi sprawami, robiłeś zakupy z mamą 
i siostrą. Zwyczajny dzień. Późnym wieczorem dowiedzia-
łeś się, że Marek próbował popełnić samobójstwo.

Od ponad pół roku spędzaliście dużo czasu. Był od Ciebie starszy o rok lub dwa. Wiedziałeś, że nie wyszło mu w jednej szkole, a w nowej 
nie umiał się odnaleźć. Często czekał na Ciebie jak wracałeś ze szkół, dużo rozmawialiście o życiu nic niewartym, o problemach ze szkołą, 
dziewczynami i rodzinie. Podobnie jak Ty, Marek był w ustawicznym konflikcie z ojcem, który nie przebierał w słowach pełnych pogardy, 
kpiny, wyzwisk i przekleństw. Wkurzała go też bierna postawa matki, która nie zrobiła nic, by powstrzymać ojca. Wiesz,że czasami obrywał 
i wtedy widziałeś go w totalnym dołku. Kiedyś po takim zdarzeniu pierwszy raz wyciągnął skręta w Twoja stronę i nie odmówiłeś. 

Mimo, że Twój ojciec nie mieszkał z Wami /odszedł do innej jak miałeś kilka lat/twoja złość, żal spowodowały, że często razem z Mar-
kiem z równym nasileniem narzekaliście na swój los. W oparach skręta nie dostrzegałeś, że twoja matka dwoi się i troi, żeby tobie i siostrze 
zapewnić jak najlepsze życie. Czasami warknęła na Ciebie, jak czegoś nie zrobiłeś, jak kolejny raz przyniosłeś jedynkę, jak dowiedziała się 
o Twoich wagarach, ale to było tylko czasami…

Pewnego dnia, „podjarani” złożyliście sobie obietnice, że razem skończycie z sobą, „bo życie jest przesrane i gówno warte”. Jeszcze nie 
teraz, ale … - to była wasza tajemnica, tajemnica, która was bardzo związała.

Marek w przeciwieństwie do Ciebie często mówił o śmierci, że skończy z sobą, czasami wykonywał gesty, które wskazywały na rodzaj 
śmierci, na który się zdecyduje. Wiele razy byłeś świadkiem, że ktoś z Waszego towarzystwa powiedział „nie opowiadaj tyle o tym tylko to 
zrób”. Powodowało to śmiech, ty też czasami śmiałeś się razem z innymi. Ot blokowy folklor.

Kiedy dowiedziałeś się o Marku, jego próbie samobójczej, nie chciałeś z nikim rozmawiać, nie chciałeś żadnej pomocy.
Nie miałeś pojęcia ile osób martwiło się o Ciebie. 
W końcu po wielu próbach podjęcia rozmowy z Tobą udało się, ale tylko kilka razy i to  na krótko. Po długim milczeniu, kiedy przestałeś 

uciekać powiedziałeś o złamanej obietnicy. Traktowałeś to jak zdradę przyjaciela. Nie mogłeś sobie znaleźć miejsca. Do tej pory widzę roz-
gorączkowaną Twoją twarz i własną bezradność. Uspokoiłeś się trochę, kiedy dowiedziałeś się, że jesteś jedynym spoza rodziny, który może 
odwiedzać Marka w szpitalu. Robiłeś to codziennie zawalając szkołę i inne obowiązki. Mam nadzieję że podczas jednej z wizyt usłyszałeś 
od przyjaciela, że teraz chciałby żyć, że warto żyć. Niestety po parunastu dniach pobytu na OIO-mie zmarł. Zamknąłeś się w sobie, twoje 
błyszczące oczy i wielkie źrenice mówiły dużo. Widziałam, że zatracasz się, odciąłeś się od innych, nie chciałeś rozmawiać, a ja wiedziałam, 
że nie przebiję się przez Twój pancerz i że powinnam uszanować Twoją żałobę. Codziennie próbowałam Cię namierzyć i zobaczyć że jesteś 
– z daleka. Po paru miesiącach, również z daleka, zobaczyłam Cię w towarzystwie pięknej dziewczyny. Poczułam ulgę. Jesteście ze sobą  już 
kilka miesięcy. Jak mijamy się widzę Twój uśmiech, czasami jest skierowany w moją stronę. 

Grażyna Serwan-Pogoda/psychoterapeuta, trener/

autoagresja jest formą agresji, którą rozładowuje się na sobie. Należą do nich takie formy destrukcyjne jak: umniejszanie włas-
nej wartości, prowokowanie sytuacji niebezpiecznych, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania, nadużywanie leków, przypalanie, prze-
kłuwanie, połykanie różnych przedmiotów, tatuaże. Takie działania mogą trwale uszkodzić nie tylko ciało, ale także wywołać poważne 
zmiany w psychice. Autoagresja jest formą radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ponieważ przez zadany ból fizyczny zagłuszane jest 
cierpienie psychiczne. Działania te obarczone są ryzykiem pewnego rodzaju uzależnienia, ponieważ podczas zadawania sobie bólu 
w różnych formach, mózg zaczyna wydzielać endorfiny, dlatego osoba stosując metody autoagresywne ma wrażenie chwilowej popra-
wy nastroju, a czasami nawet euforii, które działają krótko i nie leczą zranionej duszy.

Najczęściej słyszymy, że przyczyną takich zachowań jest depresja, która szczególnie ostrą formę może przybierać w życiu młodych 
ludzi, u których dopiero kształtuje się poczucie własnej wartości, często mocno zaniżone. Nowe trudne sytuacje życiowe, niejednokrot-
nie związane z ważnymi wyborami, brakiem akceptacji przez rówieśników, brakiem akceptacji siebie, konflikty z rodzicami, nadmierna 
rywalizacja, brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozwojowa chwiejność emocjonalna i nadwrażliwość powodują, że pojawia 
się poczucie bezradności i beznadzieji. Samookaleczanie może wystąpić też u osób, które odczuwają odosobnienie, samotność, brak 
kontroli i obojętność otocznia. Młodzi ludzie tracą perspektywę i nie chcąc stosować przemocy skierowaną na innych kierują agresje 
w swoją stronę. Inne przyczyny autoagresji, jak sugerują niektórzy naukowcy, są zależne od poziomu pewnych neurotransmiterów. 
Beta-endorfiny to substancje przypominające opiaty w mózgu, a samookaleczanie się może wzmóc wytwarzanie i uwalnianie tych en-
dorfin, które działają znieczulająco. W związku z czym osoba nie czuje bólu podczas okaleczania się. Ponadto uwolnienie endorfin może 
wywołać  stany przypominające euforię.

Inni badacze zwracają uwagę, że powód zachowań autodestrukcyjnych związanych z samookaleczaniem wiąże się z niskim pozio-
mem serotoniny i zaburzoną funkcją organizmu w jej produkcji i uwalnianiu. Kolejny powód to nadmiardopaminy w organizmie. Tutaj 
szczególnie niebezpieczne jest używanie narkotyków /amfetamina i kokainy stymulują wydzielane dopaminy w mózgu/ dlatego też 
osoby mające kontakt z narkotykami narażone są na autodestrukcyjne zachowania.

Kolejna koncepcja mówi o osiąganiu  przez osoby okaleczające się wymiernych korzyści - coś dostaje albo osiąga korzystny dla siebie 
cel. Czasami jest to wysoki poziom pobudzenia charakteryzujący daną osobę  lub próba zmniejszenia innego fizycznego bólu / np. mi-
grena, zapalenie ucha środkowego/. Uderzanie głową o ścianę, kopanie, uderzanie ręką w przeszkodę  to zachowania, które przynoszą 
ulgę, ale nie chronią przed uszkodzeniami ciała.

Niektóre osoby podejmują próbę samookaleczania się w celu uniknięcia bądź ucieczki przed  trudną dla nich sytuacja społeczną, 
na która nie mają wpływu, lub która w jakiś sposób im zagraża, zyskując w ten sposób alibi, a czasami zwiększoną uwagę  najbliższych. 
Co można zrobić, żeby pomóc tym osobom:

• Wysłuchaj ich problemów i nie krytykuj, nie oburzaj się.
• Spróbuj zrozumieć ich emocje, uczucia i powoli przekieruj rozmowę na inne sprawy.
• Pomóż im rozwiązać tajemnicę powodującą autodestrukcyjne zachowania /patrz wyżej/ poszukaj innych materiałów.
• Pomóż zrozumieć, że samookaleczanie się to nie wstydliwy sekret, lecz problem, z którym należy się uporać.

Grażyna Serwan-Pogoda /psychoterapeuta, trener/
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Z OKAZJI DNIA DZIECKA W ISTEBNEJ

W niedzielę 31.05 z okazji Dnia 
Dziecka na boisku „Pod Skocznią” 
zmierzyły się ze sobą drużyny 
składające się z zawodników na 
co dzień trenujących w APN Góral 
Istebna.

I tak w najmłodszej grupie 5-8 lat 
odbyły się 2, emocjonujące mecze 

pomiędzy drużynami podzielonymi wg roczników, w których 
udział wzięli: Bielesz Damian, Drewniak Patryk, Glet Tomek, Go-
dek Tobiasz, Juroszek Tadziu, Kohut Tomek, Ligęza Kuba, Mare-
kwica Sergiusz, Niestrój Kuba, Sikora Filip, Sikora Wojtek, Soból 
Wiktor, Tomica Maciek.  W grupie średniej 9-11 lat odbył się jeden 
mecz, w którym udział wzięli: Chmielnicki Joachim, Godek Bar-
tek, Golik Joachim, Haratyk Błażej, Jałowiczor Dawid, Kukuczka 
Bartek, Matuszny Mikołaj, Mojeścik Szymon, Niewiadomski Pa-
weł, Pietrusa Maksymilian, Sikora Jakub, Sobieraj Kuba, Soból 
Wiktor, Urbaczka Dawid, Zeman Wojtek, Zogata Kacper. Nato-
miast w najstarszej grupie zagrali: Czepczor Kacper, Glet Szymon, 
Legierski Artur, Ligocki Błażej, Kukuczka Kuba, Kukuczka Mate-
usz, Kukuczka Paweł, Kukuczka Szymon, Kukuczka Tomek, Pro-
bosz Przemek, Zowada Szymon.

Wszystkie mecze obfitowały w mnóstwo bramek. Najbardziej 
pasjonujące okazały się spotkania najmłodszych i najmniejszych, 
którzy przy wsparciu kibiców/rodziców rozegrali naprawdę 
świetne mecze. Po ich zakończeniu roczniki 2002/03/04 udały 
się do Rajczy na turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka, w którym 
zajęły drugie miejsce. Rafał Legierski

l Reklamy l

CHCESZ SPRZEDAĆ SAMOCHÓD UŻYWANY  
LUB USZKODZONY 

DO REMONTU,PO WYPADKU DZWOŃ TEL; 883740728.  
RÓWNIEZ ZŁOMOWANIE !!! 

.

l Sport l Sport l Sport l Sport l

„Polska Biega”- ła w Istebnej Zaolziu
Prawie 70 biegaczek i biegaczy zgromadził na starcie 

rozgrywany w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Polska Biega" II 
Festiwal Biegowy, który odbył się 24 maja na terenie Kom-
pleksu Rekreacyjno - Sportowego w Istebnej Zaolziu.

Wyniki:
Dziewczęta - rocznik 2008 i młodsze: 1. Joanna Mojeścik 

(Istebna), 2. Zuzanna Zowada (Istebna), 2. Aleksandra Łazarczyk 
(Istebna), 3. Zofia Ligocka (Istebna)

Chłopcy - rocznik 2008 i młodsi: 1. Wiktor Soból (Istebna), 
2. Filip Polok (Istebna), 3. Gabriel Idziniak (Istebna)

Dziewczęta - rocznik 2003-2007: 1. Anna Kobielusz (Isteb-
na), 2. Justyna Mojeścik (Istebna), 3. Anna Probosz (Istebna)

Chłopcy - rocznik 2003-2007: 1. Jan Zawada (Istebna), 
2. Szymon Glet (Jaworzynka), 3. Szymon Probosz (Istebna)

Dziewczęta - rocznik 1998-2002: 1. Natalia Sewastynowicz 
(Istebna), 2. Sabina Ligocka (Jaworzynka)

Chłopcy - rocznik 1998-2002: 1. Dominik Juroszek (Jawo-
rzynka), 2. Paweł Legierski (Koniaków), 3. Dawid Zawada (Istebna)

Kobiety - rocznik 1975-1997: 1. Ilona Śliż (Wisła), 2. Barbara 
Czepczor (Istebna), 2. Agnieszka Pilch (Istebna)

Mężczyźni - rocznik 1975-1997: 1. Damian Hulawy (Isteb-
na), 2. Sławomir Śliż (Wisła), 3. Michał Zowada (Istebna)

Kobiety - rocznik 1974 i starsze: 1. Katarzyna Waszut (Istebna)
Mężczyźni - rocznik 1974 i starsi: 1. Mirosław Kapaś (Istebna), 

2. Jacek Suszka (Istebna), 3. Eugeniusz Gorzołka (Jaworzynka).

Karina Czyż
Foto: Michał Kuźma

REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI - 
usługi kompleksowe od postępowań spadkowych, aż po wpisy do ksiąg 
wieczystych - Traktat; Sp. z o.o. w Cieszynie, ul. Rynek 6, tel. 888 549 933  
e-mail: nieruchomości@traktat.pl
Nie musisz się o nic martwić, reprezentujemy klienta na  każdym etapie po-
stępowania.
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe

Panelowe, S upkił

Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe

Automatyka do bram 

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe

Uchylne, Dwuskrzyd oweł

Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

Automatyka do bram gara owychż

Bramy typowe, nietypowe
Na ka dy wymiar!ż

Sprawdź nas: Pomiar i wycena GRATIS!!! Siedziba: Brenna, ul. Stara droga 13, kom 608-506-418

Rabaty, promocje, dowóz Gratis!!! Oddział firmy: Cieszyn, ul. Stawowa 91, kom 602-711-096

Markowe produkty: NICE, WIŚNIOWSKI Oddział firmy: Trzyniec ul. Frydecka 572, kom 420-732-683-665

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl
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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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Kolonie  Obozyi
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Istebna, Dzielec 1643

tel.: 33 444 60 43

istebna@mea-travel.pl
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Sprawdź nas: Pomiar i wycena GRATIS!!! Siedziba: Brenna, ul. Stara droga 13, kom 608-506-418
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