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Wójt Gminy informuje

Kwalifikacja wojskowa 2018
Urząd Gminy w Istebnej informuje, że kwalifikacja woj-

skowa w 2018 roku dla Gminy Istebna odbywać się będzie w 
dniach 9, 12 i 13 marca mężczyźni, 16 marca kobiety. Kwa-
lifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 202, III piętro.

Kwalifikacji wojskowej podlegają:
- mężczyźni urodzeni w 1999 roku,
- kobiety, pobierające naukę w szkołach medycznych, 

weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo 
będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

Wezwania dla osób podlegających kwalifikacji wojsko-
wej  wysłane zostały imiennie na konkretny dzień. W przy-
padku nieotrzymania wezwania imiennego nie zwalnia to 
osób przeznaczonych do  kwalifikacji wojskowej z obowiąz-
ku stawienia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Do Powiatowej Komisji Lekarskiej należy zgłosić się na 
godzinę 8.00, zabierając ze sobą dowód osobisty, fotografię, 
dokument potwierdzający poziom wykształcenia (ostatnie 
świadectwo szkolne lub zaświadczenie ze szkoły o konty-
nuowaniu nauki). W przypadku osób które się leczą należy 
dostarczyć dokumentację medyczną.

Ogłoszenie o naborze wniosków 
na dotacje do wymiany kotłów
Gmina Istebna rozpoczyna nabór wniosków na udziele-

nie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie 
indywidualnym w ramach programu ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 
2018, tryb postępowania, sposób rozliczenia oraz formularz 
wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony inter-
netowej Urzędu: www.istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie 
Gminy Istebna pok. 203

Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 26 marca do 
30 marca 2018 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretaria-
cie Urzędu Gminy w Istebnej w godzinach urzędowania.

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według ko-
lejności składania wniosków. W przypadku wniosków zło-
żonych w tym samym dniu, decydować będzie godzina 
złożenia. Informacje na temat listy mieszkańców zakwalifi-
kowanych do Programu oraz list rezerwowych zostaną ogło-
szone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia 
naboru.

UWAGA! Dotacja dotyczy kotłów węglowych retorto-
wych (ekogroszek), kotłów retortowych na biomasę(pelet), 
kotłów opalanych gazem, kotłów opalanych olejem oraz 
pomp ciepła spełniających wymogi 5 klasy kotłów wg kry-
teriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012. Kotły muszą 
posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych 
odpadów komunalnych.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określo-
ną w w/w Regulaminie, jednak nie wcześniej niż po uzyska-
niu środków na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

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

Urzędzie Gminy dotyczących psów znajdujących się bez do-
zoru poza posesją, apelujemy o zachowanie  środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzęcia. Psy na posesji nieogrodzonej 
powinny być trzymane na uwięzi, która jednak nie powinna 
być krótsza niż 3 metry, a zwierzę nie powinno być trzymane 
tak w sposób stały dłużej niż 12 godzin na dobę.

Urząd Gminy w Istebnej zwraca uwagę, że narażanie 
osób trzecich na niebezpieczeństwo pogryzienia, może być 
zakwalifikowane jako wykroczenie przewidziane w art. 77 
kodeksu wykroczeń i podlega karze grzywny do 250 zł albo 
karze nagany.

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć 
zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania 
bólu lub cierpień, a w szczególności: porzucanie zwie-
rzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela 
bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

W razie znęcania sąd może orzec, a w razie skazania za 
przestępstwo zabicia zwierzęcia sąd orzeka tytułem środka 
karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10; zakaz 
orzeka się w latach. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzekać 
będzie nawiązkę w wysokości od 1 tys. zł do 100.000 zł na 
cel związany z ochroną zwierząt, za przestępstwa znęcania 
się nad zwierzętami.

Za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzęta-
mi grozić będą 3, a nie 2 lata pozbawienia wolności; za czyny 
te dokonane ze szczególnym okrucieństwem górna granica 
kary wyniesie 5, a nie 3 lata.

Kontrole segregacji
Prosimy o dokładne segregowanie odpadów oraz o 

naklejanie etykiet identyfikacyjnych z numerem indy-
widualnym nieruchomości na każdy oddawany worek z 
odpadami. Naklejki można odbierać w Urzędzie Gminy 
pok. 207

 Instrukcja jak segregować:
1. kolor niebieski – papier, tekstylia. 
Wrzucamy: tekturę, książki, zeszyty oraz opakowania z 

papieru i tektury, ważne jest aby papier nie był  mokry ani 
niczym pobrudzony. Karton przed wyrzuceniem musimy 
oczyścić np. z resztek taśmy klejącej. Ubrania oraz obuwie, 
jednak pamiętajmy, że musi być ono czyste. 

Nie wolno tutaj wrzucać kartonów po sokach czy mleku.
2. kolor żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z two-

rzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe.
Wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napo-

jach (np. typu PET), zgniecione i ze zdjętą wcześniej nakrętką. 
Puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czysto-
ści (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania 
po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach),   folie 
i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, 
kartony po mleku, sokach, czyli tzw. Tetra  Paki; opakowania 
stalowe i aluminiowe (puszki, pudełka, folie itp). Do plastiku 
wrzucamy też opakowania po chipsach, batonach, zupkach 
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w proszku itp. to laminaty z folii, papieru i aluminium, a więc 
opakowania wielomateriałowe. Powinny być one względnie 
czyste, głównie z tego względu by resztki jedzenia lub in-
nych substancji nie gniły.

Nie wolno wrzucać tutaj opakowań po medykamen-
tach, olejach, smarach, puszek po farbach i lakierach, opako-
wań po środkach przeciw chwastom i owadom, styropianu.

3. kolor zielony - szkło białe i kolorowe oraz opako-
wania ze szkła.

Wrzucamy: butelki szklane, słoiki - naczynia należy od-
kręcić, opróżnić i wypłukać, natomiast zakrętki dać do żół-
tego worka.

Nie można wrzucać: 
- stłuczonego  szkła, które dajemy do czarnego worka,
- szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe), szkła 

zbrojonego,
- luster – mają inną temperaturę topnienia od szkła opa-

kowaniowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami),
- szklanek, kieliszków, szkła kryształowego,
- naczyń żaroodpornych, ceramiki (fajans, porcelana, naczy-

nia typu arco, doniczki, miski, talerze), żarówek, świetlówek,
- kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i 

chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.
4. kolor brązowy - odpady i opakowania ulegające 

biodegradacji.
Wrzucamy: odpady z owoców (oprócz grejpfruta)  i wa-

rzyw, liście, skoszona trawa, chwasty, fusy od herbaty i kawy 
(razem z filtrami), skorupki jaj.

Nie należy wrzucać: resztek jedzenia, mięsa, kości.
5. kolor szary –  ostudzony popiół
Nie wolno wrzucać gorącego popiołu!!! Prosimy nie 

wrzucać popiołu do czarnego worka.
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że w związ-

ku z art. 9 f  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedo-
pełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je 
jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia  
o tym gminę. Za każdy taki odbiór naliczona zostanie 
opłata jak za odpady niesegregowane czyli 16 zł od oso-
by za miesiąc.                      Oprac. K. Goryczka

Panu Januszowi Juroszkowi - 
Radnemu Rady Powiatu Cieszyńskiego 

najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci Matki

śp. Marii Teresy Juroszek
Składają: 

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy

Panu Zenonowi Sitek wraz z Rodziną 
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci Ojca

śp. Albina Sitek
Składają: 

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy

Odszedł od nas
Z żalem przyjęliśmy wiadomość, 

że odszedł od nas nasz długoletni 
pracownik

śp. Franciszek Wałach 
Urodzony 23 stycznia 1925 r. w 

Istebnej.
Zmarł 1 lutego 2018 r.
Był synem artysty malarza Jana Wałacha. Mieszkał w 

Istebnej na Andziołówce.
Pracę rozpoczął 1 lipca 1960 r. w Gromadzkiej Radzie 

Narodowej w Istebnej jako rachmistrz.
Zaś od 1 grudnia 1960 r. pełnił funkcję Sekretarza 

GRN w Istebnej. W związku z reorganizacją Państwa /li-
kwidacja GRN/ od 1 stycznia 1973 r. rozpoczął pracę w 
Urzędzie Gminy Istebna jako Główny księgowy. W tym 
czasie Urzędem Gminy kierował śp. Naczelnik Gminy Le-
szek Bacia.

Uchwałą nr II/11/1990 r. Rada Gminy Istebna z dniem 
15 czerwca 1990 r. powołała Pana Franciszka na stanowi-
sko skarbnika Gminy, funkcję pełnił do 31 grudnia 1990 r. 
Od stycznia 1991 przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Wzorowo wywiązywał się ze swoich obowiązków, 
był sumienny, zdyscyplinowany, wymagający od siebie i 
od pracowników, koleżeński, udzielał się społecznie.

Pozostanie w naszej pamięci jako pracowity i rze-
telny pracownik oraz dobry kolega. 

Terminy zebrań wiejskich
w Gminie Istebna w 2018 roku

SOŁECTWO TERMIN MIEJSCE

ISTEBNA
8 KWIETNIA 
(niedziela) 
godz. 9:45

Budynek 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
w Istebnej 

KONIAKÓW 
15 KWIETNIA 

(niedziela) 
godz. 10:30

Budynek 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
w Koniakowie

JAWORZYNKA
29 KWIETNIA 

(niedziela) 
godz. 10:15

Budynek 
Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
w Jaworzynce

Informacja Przewodniczącego 
Rady Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że przyj-

muje mieszkańców w sprawie skarg i wniosków na dyżurach 
w Urzędzie Gminy Istebna /pok.116/ w każdy wtorek tygo-
dnia tj.

marzec:     6, 13, 20, 27     od godz. 15:00 do 16:15 
kwiecień:  3, 10, 17, 24     od godz. 15:00 do 16:15
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Informacja dla opłacających składki 
na ubezpieczenie zdrowotne 

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie 
nowe regulacje prawne dotyczące zasad 
opłacania składek na ubezpieczenie zdro-
wotne w sytuacji złożenia po terminie:

• oświadczenia o rodzaju, rozmiarze pro-
wadzonej działalności w zakresie działów 

specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowa-
dzonej działalności w zakresie działów specjalnych,

• informacji dotyczących zmian mających wpływ na wy-
miar składek, np. zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni 
gospodarstwa rolnego.

Nowe przepisy, w przypadku nieterminowego złożenia 
powyższego oświadczenia lub informacji o zmianach, prze-
widują obowiązek opłacenia należnych składek na ubez-
pieczenie zdrowotne wraz z odsetkami. 

WAŻNE! 
Zawiadomienie Kasy w terminie do dnia 31 marca 2018 r. 

o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu 
zdrowotnemu i wysokość składki na to ubezpieczenie po-
zwoli na zastosowanie przez Kasę dotychczasowych przepi-
sów i uniknięcia powyższych konsekwencji. 

Jednocześnie Kasa przypomina o obowiązku: 
• złożenia przez rolnika prowadzącego działy specjalne 

w terminie do 31 stycznia 2018 r. oświadczenia o rodzaju 
rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów spe-
cjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej 
działalności w zakresie działów specjalnych wraz z decyzją 
naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie de-
klaracji o rodzajach i rozmiarze zamierzonej produkcji w roku 
2018 r. W przypadku nie otrzymania z urzędu skarbowego 

Wójt Gminy Istebna
Zaprasza do udziału w projekcie „CZŁOWIEK - NAJLEP-

SZA INWESTYCJA” realizowanym przez OSK KRZEMPEK, KSK 
BIZNES, PRYMUS.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Projekt jest 
skierowany do wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zawód: 
• brukarza, 
• mechanika maszyn i urządzeń drogowych oraz 
• uprawnienia do kilku maszyn i urządzeń drogowych 

(koparki, koparkoładowarki i inne). 

Pobieranie i składanie wniosków pod numerem tel. 506 
035 657, 601 501 956.

Pierwsze zajęcia odbędą się 25 marzec godz. 8.00 OSP 
Istebna.

Serdecznie zapraszamy !!!

decyzji do tego terminu, należy ją złożyć nie później niż w 
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (obowiązek ten do-
tyczy jedynie osób, którym urząd skarbowy wydaje decyzje)

• informowania Kasy o zmianach mających wpływ na 
podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość 
składek na to ubezpieczenie np. zmniejszenia czy też zwięk-
szenia powierzchni gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni 
od dnia wystąpienia tych zmian.

Podstawą prawną powyższych obowiązków jest Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w 
sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich 
domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę 
rolniczą (Dz. U. z 2017 r. poz. 2483).

Z życia szkół

„Serce roście, patrząc na te sukcesy”
Niecodziennym sukcesem mogą pochwalić się nasi ucz-

niowie, którzy - dzięki rzetelnej nauce pod czujnym okiem 
swych opiekunek - dostali się do wojewódzkiego etapu 
konkursu przedmiotowego z geografii oraz matematyki. A 
mowa tu o Mateuszu Kukuczce z klasy 3a, Anecie Jałowiczor 
z klasy 3a i Annie Haratyk z klasy 3c (podopiecznych p. Ewy 
Kożdoń Waligóry) oraz Filipie Gruszce z klasy 3f (podopiecz-
nym p. Anny Dziewior), którzy zakwalifikowali się do finału 
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, uzyskując tym 
samym tytuł finalisty. Z kolei finalistką  Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego została  Ewa Kulik z klasy 7a (uczen-
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Walentynki na wesoło
13 lutego 2018 r. w naszej szkole – na zakończenie kar-

nawałowych szaleństw – odbył się występ młodzieży gim-
nazjalnej w całości poświęcony walentynkom. W programie, 
który przygotowali uczniowie uczęszczający na zajęcia tea-
tralne, znalazły się dwie scenki kabaretowe oraz piosenki. 

nica p. Grażyny Pince-Polok). Sukces naszych uczniów to 
efekt ich żmudnych i czasochłonnych przygotowań, ale też 
ofiarnej pracy ich opiekunek. Wszystkim: uczniom i nauczy-
cielkom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że repre-
zentanci istebniańskiej szkoły zostaną laureatami tegorocz-
nych olimpiad przedmiotowych.  

Na gratulacje zasługują również inni gimnazjaliści, a mia-
nowicie Krystyna Martynko z klasy 3a (opiekun Ewa Kożdoń 
Waligóra) oraz Jacek Szpak z klasy 3e (opiekun Anna Dzie-
wior), którzy w październiku 2017 roku zdobyli wyróżnienie 
w konkursie fotograficznym pt: „Krajobraz i przyroda woje-
wództwa śląskiego” organizowanym przez Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Śląskiego.  

Jak podsumować owe osiągnięcia? Krótko i zwięźle, sto-
sując parafrazę słynnego cytatu Jana Kochanowskiego :„Ser-
ce roście, patrząc na te sukcesy”!

Cecylia Suszka, Ewa Kożdoń- Waligóra

Z życia szkół
Przedstawienie przygotowane przez p. Cecylię Suszkę 

przy współpracy p. Beaty Kawulok (nagłośnienie) ubarwio-
ne zostało walentynkową scenografią, którą wykonali gim-
nazjaliści z klas: III a, b i c (uczęszczający na zajęcia plastycz-
ne) pod kierunkiem p. Danuty Konarzewskiej. Wszystkim 
uczniom i nauczycielom zaangażowanym w to artystyczne 
przedsięwzięcie składam w tym miejscu gorące podzięko-
wania za życzliwą współpracę i ofiarność. Na szczególne wy-
różnienie zasługują aktorzy, których próby odbywały się w 
ferie!               Cecylia Suszka

Imprezę poprowadziły: Dorota Zembik i Marta Fiedor z 
klasy IIIa, które przybliżyły zgromadzonej w hali publiczno-
ści historię święta zakochanych. W utworach muzycznych – 
śpiewanych po angielsku – zaprezentowały się dwa duety: 
Karolina Kukuczka (śpiew - IIIc) i Kinga Zawada (pianino - IIIc) 
oraz Martyna Kawulok (śpiew - IIb) i Janek Probosz (pianino 
- IIIa). Uczniowie ci dali popis swych umiejętności wokalno-
-instrumentowych, jak również lingwistycznych!

W scenkach teatralnych z kolei wystąpiły: Natalia Czulak 
(IIb), Julia Czulak i Julia Kukuczka (IIa) oraz Aneta Jałowiczor 
(IIIa), które z dużą ekspresją i wybitnymi umiejętnościami 
kabaretowymi zaprezentowały skecz zatytułowany Sąd. Dru-
gim przedstawieniem, do którego scenariusz napisała Karoli-
na Kohut, był minispektakl klasy IIIa pod wymownym tytułem 
Gorączka walentynkowej nocy. Wzięli w nim udział: Karolina 
Kohut (żona) i Bartek Wawrzacz (mąż) oraz Aneta Jałowiczor, 
Justyna Zogata, Wiktoria Legierska, Natalia Krężelok, Filip Ju-
roszek (ich dzieci) oraz Mateusz Kukuczka (chłopak jednej z 
bohaterek). Inscenizacja wywoływała co i rusz salwy śmiechu 
i była swoistego rodzaju karykaturą typowego związku mał-
żeńskiego, który pomimo życiowej rutyny jest w stanie prze-
łamać impas i zdobyć się na uczuciowy romantyzm.

Koło Haftu Krzyżykowego
W okresie świątecznym został zorganizowany przez 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach XXVI Ogólno-
polski Konkurs Plastyczny „ Witaj gwiazdko złota”.

Najstarsze dziewczynki należące do Koła Haftu Krzyżyko-
wego wykonały prace, które zostały przez jury zauważone i 
docenione.

Na 576 prac z całej Polski jury nagrodziło 24 prace, a 30 
wyróżniło. Wśród nich znalazła się praca naszej hafciarki Wik-
torii Suszki z klasy VI b. Wybrano również 105 prac, które 
zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej, tutaj wybra-
no prace: Oliwii Zelek z klasy VI b i Martyny Wolny z klasy 
VI b.

Wszystkim dziewczynkom- hafciarkom bardzo gratuluję, 
a szczególnie laureatkom konkursu.                            W. Kawulok

Spotkanie integracyjne 
Zgodnie z tradycją, co roku w naszej szkole organizujemy 

opłatkowe spotkanie integracyjne dla osób niepełnospraw-
nych. Tegoroczna impreza odbyła się 24 stycznia 2018r. Przy-
gotowały ją panie: Danuta Haratyk-Woźniczka, Katarzy-
na Juroszek, Mirosława Zowada, Anna Krężelok, Sylwia 
Sikora-Biegun. 

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej - podopieczni Stowarzyszenia 
„Dobrze, że Jesteś”, dzieci z Terapeutycznego Punktu Przed-
szkolnego „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce wraz z opieku-
nami oraz uczniowie klas trzecich. Na wstępie głos zabrała 
pani wicedyrektor Elżbieta Krężelok. W krótkim przemówie-
niu przywitała wszystkim obecnym, składając im jednocześ-
nie najlepsze życzenia noworoczne, a następnie zaprosiła 
gości na przedstawienie pt. ,,Jasełka z Małym Księciem” przy-
gotowane przez panią Barbarę Mojeścik oraz uczennice z 
naszej szkoły należące do grupy „Dzieci Maryi”. 

Wszyscy z wielkim zaciekawieniem śledzili losy Świętej 
Rodziny oraz Małego Księcia, który próbował zrozumieć, co 
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w życiu człowieka jest najważniejsze. Mottem spotkania sta-
ły się jego słowa „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważ-
niejsze jest niewidoczne dla oczu.”, które najlepiej oddają 
sens naszych imprez integracyjnych. Po spektaklu wszyscy 
zaproszeni goście otrzymali upominki – pamiątki, które wy-
konała grupa wolontariuszy z klas trzecich wraz ze swoimi 
opiekunami. 

Następnie przyszedł czas na wspólne śpiewanie kolęd 
oraz słodki poczęstunek i rozmowy z uczniami. Spotkanie 
upływało w miłej, pogodnej i życzliwej atmosferze, a goście 
żegnali się z nami w dobrych humorach i z nadzieją, że zoba-
czymy się znów, w następnym roku. 

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom zaangażowa-
nym w przygotowanie imprezy.           Organizatorzy

Z życia szkół

Kolejny sukces uczennic z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej

21.02.2018r. w Cho-
rzowie Batorym odbył 
się 1 etap Konkursu Re-
cytacji w Mowie Śląskiej 
(eliminacje). Występowali 
tam uczniowie klas gim-
nazjalnych i licealnych z 
regionu śląskiego, m.in. 
z Chorzowa, Bytomia, Ra-
dzionkowa, Świętochło-
wic, Tarnowskich Gór, 
Rudy Śląskiej, Wodzisła-
wia Śląskiego czy Bieru-
nia.

Z naszej szkoły w tym 
konkursie wzięły udział 3 uczennice: Anna Legierska (2d), 
Marta Fiedor (3a) oraz Kinga Zawada (3c). Każda z nich wy-
recytowała tekst prozatorski w gwarze. Wszystkie dziewczy-
ny zaprezentowały się fantastycznie, czego dowodem były 
gromkie brawa publiczności oraz liczne pochwały jury. Spo-
śród wszystkich uczniów zostało wyłonionych 10 laureatów. 
Zwyciężczyniami z naszej szkoły zostały Marta Fiedor oraz 
Kinga Zawada- podopieczne p. Alicji Glebowicz-Gazurek. 
Jest to ich wielki sukces, ponieważ pokonały nie tylko in-
nych gimnazjalistów, ale także kolegów i koleżanki z klas li-
cealnych. Wszyscy laureaci wystąpią w finale konkursu, który 
odbędzie się 9.03.2018r. w Chorzowskim Centrum Kultury.

Dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy POWO-
DZENIA w XXVII Konkursie Recytacji w Mowie Śląskiej.

Opiekun: Alicja Glebowicz-Gazurek

Piekielne klimaty
Pracownicy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego w Sosnowcu po raz trzeci ogłosili ogólnopolski 
konkurs „Młody Mistrz Fryzjerstwa”. Jego celem było mię-
dzy innymi: wykazanie się umiejętnościami praktycznymi 
w warunkach zbliżonych do warunków pracy zawodowej, 
wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, pre-
zentacja nowoczesnych technik fryzjerskich. W tym roku 
szkolnym postanowiły wziąć w nim udział uczennice Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej w Istebnej. Pierwszy etap – szkol-
ny – odbył się w listopadzie 2017 roku w Zespole Szkół w 
Istebnej. Wzięły w nim udział trzecioklasistki: Haratyk Alina, 
Haratyk Barbara, które praktyki odbywają w Salonie Fryzjer-
skia ,,ANNA” u Pani Anny Legierskiej; Sabina Waszut, Klaudia 
Waszut, Natalia Bartuś z Salonu Fryzjerskiego Pani Iwony Ga-
zurek – Legierskiej oraz Maria Sikora i Justyna Legierska – z 
Salonu Fryzjerskiego Pani Iwony Kohut. 

Uczennice miały wykonać fryzurę okazjonalną. Oceniane 
były m.in.: precyzyjność, czystość i efekt wykonanej fryzury 
oraz dobór fryzury do tematu. Poziom był wysoki i wyrów-
nany. Do kolejnego etapu przeszły Alina Haratyk i Barbara 
Haratyk (Salon Fryzjerski ,,ANNA”).

Finałowa część konkursu odbyła się w Technikum nr 7 
Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu. Startowało 36 
uczestników z 16 szkół z całej Polski. Motywem przewodnim 
były „Piekielne klimaty”. Młodzi styliści fryzur wykazali się 
dużą kreatywnością. Na swoich modelkach stworzyli bardzo 
oryginalne, demoniczne fryzury.  Do ich wykonania używa-
li przeróżnych, często niezwykłych, dodatków. Włosy były 
w większości przypadków mocno tapirowane, karbowane, 
lokowane, a także kolorowane różnymi technikami. Można 
było zobaczyć wplecione w nie m.in. papryczki chilli, gałąz-
ki, kawałki  drutu, biżuterię. Całość dopełniał ostry, mocny  
makijaż oraz  równie diaboliczne i ekstrawaganckie kreacje. 
Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki po-
ziom. Komisja była pod wrażeniem ich pomysłowości i wiel-
kiej dbałości o każdy szczegół stylizacji. 

Zwycięzcą został uczeń Technikum nr 7 Projektowania 
i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu – Patryk Kielan. Choć na-
szym uczennicom nie udało się wygrać było to jednak dla 
nich ważne doświadczenie na początku kariery zawodowej. 
Miały okazję wymienić się spostrzeżeniami i wiedzą z inny-
mi uczestnikami, zawrzeć nowe znajomości, poczuć smak 
rywalizacji, podpatrzeć ciekawe pomysły. Podczas konkursu 
odbywały się także warsztaty dla opiekunów oraz prezen-
tacja profesjonalnych produktów fryzjerskich i kosmetycz-
nych. 
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Konkurs plastyczno - literacki
W listopadzie 2017 roku pracownicy biblioteki przy II 

Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie 
ogłosili konkurs plastyczno - literacki pt. „Historie biblijne 
w oczach młodzieży’’. Miał on na celu przede wszystkim za-
chęcić uczniów do poznawania Pisma Świętego, kształtować 
postawy twórcze, rozwijać wyobraźnię,  a także wrażliwość i 
umiejętności plastyczne.

W II edycji konkursu udział wzięło 29 uczniów z 9 szkół 
powiatu cieszyńskiego. Można było przedstawić scenę z do-
wolnego tekstu biblijnego w jednej z trzech kategorii: pracy 
plastycznej w dowolnej technice w formacie A3, pracy gra-
ficznej lub w formie komiksu. 

Wpłynęło 6 prac graficznych oraz 23 prace plastyczne. 
Nie nadesłano żadnego komiksu. Zespół Szkół w Istebnej re-
prezentowało troje uczniów: Weronika Bartuś, Beata Pilch i 
Kamil Czyż. Wszyscy wykonali prace plastyczne. 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz wer-
nisaż miało miejsce 17 stycznia 2018 r.  w auli  cieszyńskiej 
szkoły. Weronika Bartuś otrzymała wyróżnienie za pracę pt. 
„Uroczysty wjazd do Jerozolimy”. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w 
tym przedsięwzięciu.

Nagrodzone w II edycji Powiatowego Konkursu Plastycz-
no – Literackiego prace plastyczne można obejrzeć do koń-
ca lutego w auli LO im. Kopernika w Cieszynie.

Bal Rodzicielski Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Istebnej Zaolziu
W sobotę 27 stycznia 2018 r. w OSP Istebna Zaolzie odbył 

się Bal Karnawałowy zorganizowany przez rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu oraz Grono Nauczyciel-
skie. Kuchnia jak co roku była smaczna i obfita dzięki naszej 
kucharce szkolnej. Zabawę zorganizował Zespół Jawor, który 
bawił gości do białego rana. Przy wsparciu wielu osób mo-
gliśmy zapewnić gościom wiele atrakcji. 

Wszystkim zaangażowanym w organizowanie balu oraz 
wszystkim gościom chcemy gorąco podziękować. 

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie oraz Rodzice. 

Bal Karnawałowy Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Koniakowie Rastoce
W sobotę 27 stycznia 2018 r. w strażnicy OSP Koniaków 

Centrum odbył się Bal Karnawałowy, zorganizowany przez 
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie 
Rastoce wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom balu, którzy bawi-
li się wspaniale przy dźwiękach znakomitej orkiestry Bolka 
Kaczmarzyka. Dziękujemy kucharce i obsłudze za smaczne 
i urozmaicone posiłki oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do zorganizowania i przebiegu balu.

Dziękujemy również za nieodpłatne wypożyczenie sali.
Więcej znajdziecie Państwo na stronie internetowej na-

szej szkoły www.sp2koniakow.szkolnastrona.pl w zakładce 
Rada Rodziców.

Z życia 
Stowarzyszenia VIDES

Z życia VIDESowego Oratorium
Życie św. Jana Bosko wypełnione było wesołymi okrzy-

kami, śpiewem, gwarem sporej gromadki dzieci i młodzieży, 
którzy w Valdocco, jednej z dzielnic Turynu, gromadzili się 
w jego Oratorium. Idąc za przykładem księdza Bosko, sale-
zjańskie Stowarzyszenie VIDES już od kilku lat animuje coty-
godniowe spotkania Oratorium w Istebnej. W każdą sobotę 
spotykamy się z grupą dzieci, aby wspólnie się bawić, uczyć, 
rozwijać pasje i zainteresowania, a także modlić się. Nasze 
oratorium to nie tylko „ochronka” dla dzieci, ale środowisko 
wychowawcze w duchu św. Jana Bosko, którego celem jest 
integralny rozwój człowieka, we wszystkich jego wymia-
rach. W oratorium, podobnie jak w domu, panuje atmosfera 
zrozumienia, miłości i przyjaźni. Każdy podejmuje również 
pewne obowiązki, takie jak np. przygotowanie kanapek, cie-
płej herbaty, nakrycie do stołów i uporządkowanie ich. Dzie-
ci bardzo chętnie włączają się w przygotowanie czegoś dla 
innych, a dzięki temu uczą się dostrzegać drugiego człowie-
ka oraz szanować go.

Nasze oratorium jest również jak boisko - stwarza możli-
wość dobrej zabawy w gronie rówieśników. Ruch oraz współ-
zawodnictwo fair play są potrzebne w życiu młodego, ponie-
waż uczą zgody, zgrania oraz pokazują jak zdrowo przeżyć 
swoje lata życia. W naszym oratorium mamy zajęcia ruchowe, 
zabawy integracyjne, taniec i różne rozgrywki drużynowe.

Z życia szkół

Oprócz cotygodniowych spotkań w budynku dawnego 
Gimnazjum w Istebnej, VIDES prowadzi także comiesięczne 
spotkania dla dzieci w Koniakowie i w Jaworzynce. 

Korzystając z zimowej aury, w sobotę 24 lutego udaliśmy 
się na zajęcia w plenerze. Dzieci miały okazję wybrać się na 
pobliską górkę, by wypróbować, jak zjeżdża się na workach 
z sianem, plastikowych talerzach, jabłuszkach i sankach. 
Oprócz świetnej zabawy dzieci uczyły się przy tym, jak bez-
piecznie zachować się w grupie podczas zimowych sza-
leństw, by nikomu nie stała się krzywda. Nie zabrakło także 
zimowych rozgrywek na boisku oraz frajdy na placu zabaw. 

W pracę na rzecz dzieci angażuje się grupa młodzieży 
z Trójwsi, którzy poświęcając im swój wolny czas dzielą się 
z swoimi umiejętnościami, talentami i radością. Jednak to 
co dają innym bardzo szybko wraca do nich w dziecięcych 
uśmiechach, dobrym słowie. Bezinteresowne zaangażowa-
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nie sprawia, że zarówno świat dzie-
ci, jak i świat wolontariuszy staje się 
piękniejszy. 

Co czeka nas w najbliższym cza-
sie? 

Kolejne spotkanie z cyklu „W 
Trójwsi jest BOSKO!”, które odbę-
dzie się w dniu 24 marca (sobota) w 
godzinach od 9:00 do 12:00 w SP nr 
1 w Koniakowie oraz w SP nr 1 w Ja-
worzynce. Spotkanie ma charakter 

otwarty, dlatego może w nim uczestniczyć każde dziecko J. 
W Niedzielę Palmową, 25 marca, przed kościołem w 

Istebnej wolontariusze będą prowadzić kiermasz Wielkanoc-
nych wypieków. 

VIDESowe Oratorium zaprasza na spotkania w każdą 
sobotę do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na Buczniku 
(dawne gimnazjum) w godz. 9:00 – 12:00. Prosimy, by dzieci 
zabrały obuwie zmienne oraz drugie śniadanie i coś do picia. 

O wielu trudniej byłoby nam prowadzić nasze działa-
nia, gdyby nie przychylność wielu osób. Dlatego wyrazy 
wdzięczności kierujemy do dyrektorów szkół, w których od-
bywają się zajęcia: pani Grażyny Przybyła, pana Roberta Bier-
nackiego i pana Andrzeja Ryłko – bardzo dziękujemy. 

Wszystkie dzieci zapraszamy na nasze zajęcia i spotkania, a 
młodzież do włączenia się w nasze szeregi, bo pamiętajmy, że 

VIDES to nie tylko miejsca spotkań, ale to KLIMAT pedago-
giki radości.

VIDES to nie tylko przestrzeń do zabawy, ale przede wszyst-
kim PRZESTRZEŃ DUCHOWA, gdzie stawiamy na rozwój wy-
chowawczy i intelektualny naszych podopiecznych.

Karina Czyż

Program Istebniańskiego Uniwersytetu 
Seniora w drugim semestrze 2017/2018
Zajęcia stałe:
Poniedziałki: godz. 16.00 – informatyka – sala komputerowa 
w Gimnazjum w Istebnej – prowadzi pani Karina Czyż
Wtorki: godz. 10.00 – spotkania cykliczne –LOEE Istebna 
Dzielec
Czwartki : godz. 17.00 – gimnastyka – sala gimnastyczna SP1 
Istebna – prowadzi pani Aleksandra Nosowicz
Planowane spotkania:
6.03.2018, godz. 10.00 – Doradca rolniczy p. E. Borejza:  „Wio-
senne przycinanie drzew i krzewów owocowych”.
13.03.2018, godz. 10.00 – Powiatowa Straż Pożarna przepro-
wadzi zajęcia dla seniorów: „Zagrożenia związane z bezpie-
czeństwem podczas sezonu grzewczego”.
14.03.2018, godz. 13.00 – Wyjazd do Muzeum Ognia w Żo-
rach, Rybnik- zwiedzanie miasta, teatr – widowisko muzycz-
ne „Usta milczą, dusza śpiewa”.
20.03.2018, godz. 10.00 – Przygotowanie do Świąt Wiel-
kanocnych, robimy 4 palmy wielkanocne (3 m. wysokości) 
wraz z dziećmi ze Słonecznej Krainy z Jaworzynki (palmy zo-
staną przekazane do kościoła w Istebnej), „kwiatki wiosenne” 
– p. Bogna Wirkus.
27.03.2018, godz. 10.00 – Rady, porady, pokazy fryzjerskie, 
wspomnienia z Kenii – p. Iwona Gazurek – Legierska.
03.04.2018 – WTOREK PO ŚWIĘTACH, WOLNE

10.04.2018 – Spotkanie medyczne  z panią Grażyną Wieder-
mann.
17.04.2018 – Wyjazd – Zabrze, kop. „Guido”, palmiarnia w Gli-
wicach.
27.04.2018 (piątek, zamiast 24.04) – Wyjazd do Czech do 
Ołomuńca, wystawa kwiatów, zwiedzanie miasta
01.05.2018 – WOLNE
08.05.2018, godz. 10.00 – Spotkanie z wężami – gadami cie-
kawymi i egzotycznymi pana Pająka.
15.05.2018, godz. 10.00 – Kolejne spotkanie z Policją Powia-
tową i dzielnicowymi Gminy Istebna – bezpieczny senior w 
realu i w necie.
23.05.2018 (środa, zamiast 22.05) – Wyjazd do Koszęcina – 
siedziby Zespołu „Śląsk” na zajęcia „Koszęcin dla seniora”.
29.05.2018 – Majówka „Pod Baranią Górą” – piknik i wyjście 
na szczyt dla chętnych
05.06.2018, godz. 10.00 – Zwiedzanie LOEE i ogrodów, spot-
kanie z leśnikiem – poznajemy śpiew ptaków.
12.06.2018 - Wyjazd:
• Kalwaria Zebrzydowska – zwiedzanie z przewodnikiem
• Góra Żar, zapory wodne
• Elektrownia szczytowo - pompowa
19.06.2018, g. 10.00 - • Walne zebranie Stowarzyszenia IUS,  
• Sprawozdanie z działalności
26.06.2018 - • Zakończenie roku 2017/2018, • Piknik, ognisko

Podziękowania
Składamy podziękowania pani Małgorzacie Piórkow-

skiej – Kaczmarzyk, wychowawczyni Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Istebnej za wolontariacką pracę na rzecz 
seniorów z Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora w dniu 30 
stycznia 2018 r. podczas okolicznościowej zabawy w „Zło-
tym Groniu” , a Panom: Wójtowi Henrykowi Gazurkowi wraz 
z małżonką Ewą oraz Zastępcy Wójta  Józefowi Polokowi za 
udział we wspólnej zabawie i konkursie. Było wspaniale!! 
Bardzo, bardzo dziękujemy!                                   Zarząd i seniorzy

Osiągnięcia Małej Jetelinki
W okresie świątecznym kapela dała kilka koncertów ko-

lędowych między innymi w kościele Piotra i Pawła w Jawo-
rzynce, w kościele „Matki Boskiej Frydeckiej” na Trzycatku, 
kościele w Wiśle, w Chorzowie i Rybniku 7 Stycznia 2018 
odbył się II Miedzynarodowy Konkurs Kolęd i Pastorałek w 
Bystrej ŚLaskiej pod hasłem „Bitwa na Kolędy” w kategorii 
kapel „Mała Jetelinka” zajęła 1 miejsce.

Protokół z posiedzenia jury 49. Przeglądu Zespołów Ko-
lędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, który odbył się 
w dniach 13 i 14.01.2018 r. w Klubie Papiernik Miejskiego 
Centrum Kultury w Żywcu.

Jury w składzie:
1. Małgorzata Kiereś - etnograf, kierownik Muzeum Be-

skidzkiego w Wiśle, przewodnicząca komisji; 
2. Czesław Węglarz 2. Czesław Węglarz – muzyk, folklory-

sta, członek komisji;
3. Kazimiera Koim – pedagog, Regionalny Ośrodek Kultu-

ry w Bielsku-Białej, sekretarz jury.
W kategorii dorosłych:
Grand Prix i 700 zł, z Miejs. Centr. Kult. w Żywcu otrzy-

muje: Grupa śpiewacza Wańcy z Wisły
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III miejsca otrzymują:
1. Połaźnik (Kacper Kaczmarzyk) ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Jaworzynce
2. Kolędnicy z soplem z Dziecięcego Zespołu Góralskiego 

Gronicek z Gilowic
3. Kolędnicy winszujący na św. Tome z Dziecięcego Ze-

społu Góralskiego Gronicek z Gilowic
Wielkim sukcesem był także konkurs grup kolędni-

czych w Bukowinie Tatrzańskiej gdzie „Trzo Króle” z Ja-
worzynki zajęli 1 miejsce.4 równorzędne I miejsca, po 500 zł, z Miejs. Centr. Kult. w 

Żywcu otrzymują: 
1. Leszczynianie z Istebnej
2. Trzo Króle – grupa starsza z Kapeli Mała Jetelinka z 

Jaworzynki
3. Niesopuśnicy z Zespołu Regionalnego Romanka z So-

potni Małej
4. Kolędnicy z szopką ruchomą z zespołu Roztoka z Czer-

nichowa
• Dziecięce grupy kolędnicze 
I miejsce i 350 zł z Reg. Ośr. Kult. w B.-Białej otrz: Kolędni-

cy z gwiazdą z Dziec. Zesp. Reg. Zbyrcocek z Juszczyny
Pięć równorzędnych II miejsc i nagrody po 250 zł) każda, 

finansowane z Reg. Ośr. Kult. w B.-Białej otrzymują:
1. Pastuszkowie z Istebnej (Jan Cieślar, Paweł Cieślar, Jan 

Łupieżowiec)
2. Pastuszkowie z Kapeli Mała Jetelinka z Jaworzynki
3. Trzo Króle – grupa młodsza z kapeli Mała Jetelinka 

z Jaworzynki
4. Kolędnicy z szopką z zespołu Mali Grojcowianie
5. Kolędnicy z gwiazdą z Łodygowic
• Dzieci składające powinszowania - I miejsca otrzy-

mują:
1. Mały połaźnik z Istebnej (Jan Szkawran) z Zespołu Re-

gionalnego Mała Istebna z Istebnej
2. Połaźniczka (Julia Polok-członek „Małej Jetelinki”) 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
II miejsc otrzymują:
1. Mało połaźniczka (Zofia Łupieżowiec) z Zespołu Regio-

nalnego Mała Istebna z Istebnej
2. Połaźniczka (Blanka Marekwica) ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Jaworzynce
3. Małe połaźniczki (Anna i Magdalena Juroszek) z Zespo-

łu Regionalnego Mała Istebna z Istebnej
4. Połaźniczka (Maria Galej -członek „Małej Jetelinki”) 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
5. Powinszowania na Nowy Rok - Jakub Sałamun z zespo-

łu Mali Grojcowianie z Wieprza
6. Jakub Lach z Zespołu Regionalnego Jaferki z Koszarawy

Marzec miesiącem bezpłatnych diagnoz
w Przedszkolu Terapeutycznym 
„Słoneczna Kraina” w Jaworzynce
Drodzy Rodzice,
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje logopedyczne, 

psychologiczne, pedagogiczne, fizjoterapeutyczne dla 
dzieci od okresu niemowlęcego do momentu podjęcia 
nauki w szkole.

Zgłoś swoje dziecko na bezpłatną konsultację jeśli:
• jego rozwój ruchowy wydaje się opóźniony, dziecko 

rozwija się inaczej niż rówieśnicy, postawa ciała jest krzywa, 
stopy stawiane są koślawo, ruchy są nieskoordynowane, ple-
cy są zaokrąglone;

• ma większą niż inne dzieci tendencję do przewracania 
się, wydaje się, że jego ruchy są niezgrabne;

• Twoje dziecko ma problem z utrzymaniem nożyczek, 
kredki, wydaje Ci się, że jego mięśnie są słabo lub za bardzo 
napięte;

• coś niepokoi Cię w rozwoju mowy dziecka: mówi ono 
niewyraźnie lub w okolicy 

• 2 r.ż. nie mówi wcale lub niewiele (nawet jeśli to chło-
piec!);

• dziecko nie szuka kontaktu z rówieśnikami, jest mało 
zainteresowane otaczającym je światem;

• kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, że dziecko może 
mieć problemy ze słuchem, wzrokiem;

• dziecko jest za bardzo ruchliwe, ma kłopoty z koncen-
trację uwagi - ADHD;

• ma problem z rozumieniem zasad, nie działają na nie 
kary i nagrody;

• jest zbyt wrażliwe: denerwują go metki, nie lubi się huś-
tać, przytulać, dotykać różnych konsystencji

Warto konsultować wszystkie dzieci, które urodziły się 
jako wcześniaki oraz dzieci, które urodziły się przez cesarskie 
cięcie!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 
telefonu  881 577 777 w celu umówienia spotkania  lub 
zgłoszenia się w siedzibie placówki  „Słoneczna Kraina” Ja-
worzynka 657. Bezpłatne diagnozy odbędą się w następu-
jących terminach:

12,13,14 marzec od godz. 8-12,
15 i 22 marzec od godz. 12-17,
26,27,28 marca od godz. 8-12 
Diagnoza jest bezbolesna dla dziecka i odbywa się w 

przyjaznym środowisku w otoczeniu zabawek. Jeśli cokol-
wiek niepokojącego dzieje się z Twoim dzieckiem nie czekaj 
– diagnozuj! Zapraszamy!

Łucja Michałek
DYREKTOR NTPP 

„SŁONECZNA KRAINA”
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Z cyklu: Ocalmy od zapomnienia

U kowola Kazika

W grudniowy dzień lecą cichutko z nieba płatki śniegu. To 
dobry czas, by wstąpić do cieplutkiej kuźni tuż przy głównej 
drodze w Istebnej - Dziedzinie i zapytać kiedy tutejszy kowal 
- Kazimierz Krężelok, doskonały znawca techniki kucia koni 
będzie podkuwał konie zmieniając im podkowy na zimowe. 
Dokumentacja tej pracy jest bardzo potrzebna. Pukam,  drzwi 
otwarte, zaglądam do środka  murowanej  kuźni. Moje  oczy 
od razu rejestrują duże ognisko z rozżarzonym węglem usy-
tuowane centralnie na środku ściany, w którym kowal  Kazik 
trzyma żelazo. Ogólnie panuje tu cisza, do moich uszu dobie-
ga szum z włączonego mechanicznego miecha kowalskie-
go. Kowal czeka, obraca, ogląda i nagle wyjmuje rozgrzaną 
podkowę kładzie na duże kowadło, na którym on i jego syn 
Przemek na przemian uderzając młotami wytwarzają niespo-
tykaną nigdzie indziej muzykę, prostą ale jakże dźwięczną, 
na wskroś rytmiczną. Trwa niedługo, bowiem szybciutko że-
lazo wraca do ognia, aby się dogrzać, dopalić, i tak kilka razy 
na moich oczach powtarzają tą samą czynność -kucia żela-
za. Wokół mnie misterium ognia i dźwięku. Kowal nie mówi 
dużo,  krótko odpowiada na zadane pytanie.  Jest skupiony 
na robocie. Zgrabne ręce  ojca i syna tworzą dzieło dzięki 
swoim umiejętnościom i znakomicie opanowanej technice. 
Nagle z żelaza wyłoniła się duża piękna końska podkowa. Po-
tem jeszcze jej  precyzyjne wykończenie, ostateczne piękno, 
które będzie widoczne na końskim kopycie. Do niedawna 
jeszcze nawet na tej pięknej podkowie kowal wybijał swój 
znak, niekiedy roślinno - geometryczny ornament.

W kuźni naprzeciw paleniska duże kowadła, przygotowa-
ne do pracy, do każdej obróbki rozżarzonego metalu.  Obok 
paleniska kleszcze „różnej 
maści”, małe, duże, z dziw-
nymi nawet wykrzywio-
nymi zębami, wybijoki po-
trzebne do zdobienia okuć 
kiedyś jeszcze drewnianych 
wozów. Te czasy już po-
zostały tylko w pamięci. 
Drewnianych rafioków dziś 
już nie ma. Były dla nich 
potrzebne pierścienie przy 
łojach, pasy, wince, gónżwy. 
Niektóre z dawnych pięk-
nych ozdób drabiniastych 

dyszli – rafioków, to pasy, które wiszą pod sufitem i przypo-
minają o innej aniżeli dzisiaj funkcji kowala. Nie pamięta już 
tej pracy istebniańskie młode pokolenie. Były one również 
zdobione kowalską robotą, posiadały piękne motywy zdobni-
cze, i wskazywały na kowalskie talenty. W kuźni wykonywane 
siekiery, obuszki pasterskie były zdobione. Ważne były kroje i 
łopatki do pługów, tasaki do rąbania ścieli, narzędzia kuchen-
ne jak noże, króńżoki, bodoki, żelazne świycoki, ośniki, szydła, 
kowadła, okucia drzwi, zawiasy, nawet klamry i okucia paster-
skich trzosów. Obok stoi kamienny brusek do ostrzenia wy-
konanych narzędzi i wiertarka, która jest już dziś elektryczna.

Dla mieszkańców Dziedziny kuźnia pełniła wiele waż-
nych funkcji w ich życiu, szczególnie w okresie kiedy gaz-
dófka była wzocno. Do kowola mama posłali po kopaczkym, 
po sikierym, po hoczek, kiery się kajsi w wozie urwoł. Kowol kuł 
sierpy, kosy, świycoki dlo szczap Przy gazdófce kowol okuł sa-
nie do wożynio  gnoja, okuł koła do rafioka i nabijoł głowym do 
koła, co było nejwzocniyszy, bo mało kiery to umioł. Ku tymu 
jyny kowol poradził okuć kónia a to była wielkucno wiec. Wy-
twarzano w kuźni części metalowe do narzędzi rolniczych, 
widły, lemiesze,  ośniki, piły, okucia do wozów, zamki, kłódki, 
zawiasy, właściwie to do kowola ludzie chodzili z każdóm fa-
bulkóm. W downych czasach - pisał ujec Motyka od Wochter-
ki, - aji szie do kowola szło wyrwać zymba, kiery boloł, bo miół 
dobre klyszcze. W dawnej tradycji  kowal, który jak w pieś-
niczce zapisano mo murowanóm kuźniym często nie posia-
dał gospodarstwa. Utrzymywał całą rodzinę z pracy kowala. 

Kiedy zatem zaglądnęłam do tej kuźni tuż przy drodze 
zrodziła się we mnie podstawowa myśl, przecież nie znam 
historii istebniańskich kuźni i kowali, mam zatem świado-
mość, że w mojej w poczekalni badacza i dokumentalisty  
czekają kolejne tematy na rzetelne opracowanie.

Wyruszyłam więc w poszukiwaniu  źródeł, które pozwolą 
na początek stworzyć choć krótki opis kuźni Kazimierza Krę-
żeloka w placu „u Haratyka”. W pierwszej kolejności sięgnęłam 
do mojej pamięci, w której zapisane zostały z dzieciństwa 
obrazy kuźni w placu „u Kóhóta”, do której zabierał mnie mój 
dziadek Jan. O kuźni opowiedziała również niezastąpiona 
Anna Bury, która osobiście jeszcze znała pierwszego jej właś-
ciciela, którym był Antoni Kukuczka. Pochodził z Wilczego, i 
kiedy ożenił się z Teresą Kukuczką„ od pocztorki” z placu od 
Kubale zamieszkał w Dziedzinie. Wtedy to kowal Antoni urzą-
dził w piwnicach niezwykłego, urokliwego drewnianego 
domu nr 122 w placu „u Kohóta” który nosił przydomek „do 
krajczigo” - swoją kuźnię. Po jego tragicznej śmierci pracę w 
niej kontynuował Jan Krężelok, który mieszkał w przysiółku 
Brzestowy (obecnie część Koniakowa, a kiedyś należała do 
Istebnej). Jednak fakt, że usytuowana była przy głównej dro-
dze prowadzącej przez Dziedzinę, która stała się ruchliwą ar-
terią komunikacyjną spowodował, że cała praca w kuźni wraz 
z możliwością okucia koni przed kuźnią stawała się coraz bar-
dziej uciążliwa. W tej sytuacji kowal Jan Krężelok poszukiwał 
miejsca na nową własną kuźnię. Ostatecznie  wybudował ją 
prawie „w przygonie” na granicy placów Haratyki z Kohótami. 
Ze starej kuźni „od krajczigo” przeniósł do niej  jej wyposaże-
nie, narzędzia, kowadło i kowalski miech. To w niej pod okiem 
ojca wychował się obecny jej właściciel - syn Kazimierz, któ-
ry dawne tajemnice kowalskiego fachu zatrzymał w swoim 
sercu. Kowal Kazimierz kontynuuje dzieło swojego ojca, Jana 
Krężeloka. W nowo wybudowanej kuźni powstało palenisko, 
wokół którego zawieszone zostały kowalskie narzędzia two-
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rzące niepowtarzalny klimat tego niewielkiego pomieszcze-
nia. Obok wiszących dawnych kleszczy, stempli, przecinaków, 
piłek dziś kuźnia wyposażona jest już w wiele nowych urzą-
dzeń, które pomagają w tej ciężkiej kowalskiej pracy. Nadal tu 
w tej kuźni wiele prac utalentowany kowal wykonuje ręcznie. 
Kazimierz Krężelok do pomocy ma syna, Przemysława, który  
jest  również jak ojciec mistrzem kowalstwa.

Kiedy obserwowałam tą niezwykle trudną i do końca na 
pewno niezapłaconą pracę kowala, to w światełku na kowal-
skiej drodze widoczna jest po prostu miłość i Wielkie serce 
do tego fachu. Inaczej być nie może. Ta siła kontynuowania 
rodzinnej tradycji poniekąd przywiązała kolejne pokolenie 
do miejsca, które jednocześnie jest miejscem tutejszego 
kowalskiego tradycyjnego rzemiosła.  Wkoło już pustka, to 
jedyne miejsce do którego nie tylko z Istebnej ale i z Zwardo-
nia, Soli, Kamesznicy przyjeżdżają furmani, aby okuć facho-
wo końskie kopyto. Mało jest bowiem kowali, którzy potrafią  
oczyścić końskie kopyto, założyć podkowę. To, jak się oka-
zuje praca, która poszukuje człowieka. Kowal Kazimierz Krę-
żelok i jego syn Przemysław mają siłę trwać przy kowalskim 
fachu, którym zostali obdarowani w naturalnym przekazie 
pokoleniowym z sobie znanymi tylko tajemnicami i wiedzą 
kowalskiego rzemiosła. 

Czy wytrwają z niespotykanymi umiejętnościami w krzy-
kliwym, chaotycznym świecie, w którym kurczy się miejsce 
na wartości kultury rodzimej ziemi, to pytanie które zrodziło 
się podczas odwiedzin w murowanej kuźni istebniańskiego 
kowala w placu „u Haratyka”. 

Bez odpowiedzi na zadane pytanie malutki okruch histo-
rii odnotowała     Małgorzata Kiereś. 

Moja dziedzina
Jedni chwolóm miasta 
inkśi łobce kraje, 
mie sie wioska moja 
Nejpieknijśióm zdaje. 

Skoro jyny łokym
Zazdrzym na połednie,
zaroz się Karpaty
uśmiychajóm cudnie.

A kiedy Ćadećka
strzybnóm splatkóm płynie,
Tóź mie rozćiulyni
za serduśko trzimie.

Dy się ze snu zbudzim,
Witóm jóm co rano,
Bo to moja wioska,
rodzinno, kochano.

Tu żiech sie urodził,
tuch sie wychowywoł,
tu mie moja Matuś
do snu kolybali.

I ućili kochać
Boga i łOjćiznym,
ućili uprawiać
nasióm łojcowiznym.

Pómnym na Ich słowa,
w pracy sie nie lynim,
kochóm wioskym swojóm
i po łojcach ziymiym.

Autor przekładu: Ondrzej Suśka łod Fiedora z Rupiynki 
(wiersz jest przerobioną na gwarę istebniańską wersją utwo-
ru poetki ludowej Michaliny Kurowskiej pt. „Moja wieś”).

Michalina Kurowska urodziła się 22 września 1895 roku w 
Żółkowie, gmina Jasło. Od najmłodszych lat pisała wiersze, 
kochała wieś i pracę na roli. „Pisanie jest moim najmilszym 
zajęciem w wolnych chwilach po pracy przy gospodarstwie, 
ale niestety ukończyłam tylko cztery klasy szkoły powszech-
nej w Jaśle w 1906 roku podczas zaboru austriackiego”.

Splatka - wstążka

Koniaków przed II Wojną Światową
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Informacje turystyczne

Projekt „Trójstyk – radość zwiedzania” 
dobiegł końca
Projekt realizowany był od października 2016 roku do 

końca stycznia 2018 roku przez wydział promocji przy GOK 
Istebna. Był to projekt partnerski typu A. Całość zrealizo-
wano w ramach projektu „Trójstyk – radość zwiedzania”, nr 
ewid.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400 finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju ruchu 
turystycznego na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Te-
matem przewodnim projektu jest promocja ruchu turystycz-
nego w Euroregionie Śląsk Cieszyński oraz rozwój współ-
pracy partnerskiej. Wspólny projekt wzmocnił promocję 
regionu, a wydane z projektu materiały promocyjne skiero-
wane są do rożnych grup wiekowych turystów. Dzięki temu 
zwiększyła się także informacja turystyczna o atrakcjach re-
gionu po obu stronach granicy. Realizacja projektu wpłynęła 
na jeszcze większe zacieśnienie współpracy pomiędzy part-
nerskimi organizacjami głównie ze względu na ścisłą współ-
pracę przy realizacji poszczególnych działań projektowych. 

Zrealizowano następujące działania: 
1. Baw się i zwiedzaj - wydano nową kolorowankę z gra-

mi dla dzieci oraz zestawy 
kredek dla najmłodszych. 
Kolorowanka, zarówno w 
polskiej jak i czeskiej wersji 
językowej dostępna jest w 
Punkcie Informacji Tury-
stycznej w Istebnej i w Mo-
stach.

2. Mapy Trójstyku - 
wydano mapy: składane 
w polskiej, czeskiej i an-
gielskiej wersji językowej, 
mapy wielkoformatowe, 
które stanęły miedzy inny-
mi w głównych punktach ruchu turystycznego i mapy na-
ścienne przekazane do ośrodków turystycznych.

3. Wieczory z podróżnikiem - zorganizowano spotkania 
z podróżnikami na temat podróży po świecie i wykonywania 
zdjęć oraz przygotowano wspólną polsko-czeską wystawę 
turystyczną.

4. Study tour - odbyła się dwudniowa wycieczka po re-
gionie dla pracowników IT.

5. Konferencja - zorganizowano konferencję turystyczną 
z prelegentami z Polski i Czech i z organizatorami ruchu tury-

stycznego w regionie Trójstyku. Udział w konferencji wzięło 
ponad sto osób z Polski, Czech i Słowacji.

6. Gra QUEST - przygotowano trasy turystyczne po Isteb-
nej i Mostach u Jablunkova oraz wydano do nich ulotki. Tra-
sy dotyczą głównie okresu wiosna-jesień, kiedy to można 
zwiedzać najstarszą część Istebnej i zbierać pieczątki i od-
bierać nagrody w IT.

7. Blogerzy na Trójstyku - region odwiedzili blogerzy i 
zwiedzali ciekawe miejsca na pograniczu, by je potem opisać 
na swoich blogach podróżniczych. Byli to głównie blogerzy 
jako rodziny z dziećmi: Podróże Hani oraz Odjechani.com.

8. Szlak edukacyjny Olza - wydano folder o rzece Ol-
zie i utworzono nowy szlak spacerowy do Źródeł rzeki Olzy, 
przy którym stanęły tablice informacyjne. Szlak liczy 6 km i 
stanowi doskonały pomysł na spacer pieszo, rowerem lub z 
wózkami dla dzieci.

9. Przewodnik tury-
styczny „Trójstyk” – wy-
dano wspólny przewodnik 
po pograniczu, w którym 
przygotowano opisy przy-
kładowych wycieczek, a 
także zamieszczono bazę 
atrakcji po 3 stronach Trój-
styku.

10. Wydano także materiały promocyjne typu: odblaski, 
podkładki ceramiczne, torby ekologiczne, itp.

Łączny koszt projektu wyniósł około 70 tys. zł. Obecnie 
trwa rozliczanie projektu, który w 85% finansowany jest z 
FMP, zaś w 10% z budżetu państwa. 

Oprac. Koordynator projektu A. Legierska

Kompleks Sportowo-Rekreacyjny na Zaolziu
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gimna-
styczna na Zaolziu. Możliwe jest także wypożyczanie kijów 
do nordic walking czy innego sprzętu sportowego. Obiekt 
czynny jest we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00, środy i 
piątki od 12:00 do 20:00, a w soboty 10:00 do 18:00. Kontakt: 
+ 48 517 252 995.

Uwaga gestorzy i organizatorzy 
wydarzeń!
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie organizowanych 

przez Państwa imprez w II półroczu 2018 roku, aby można je 
było zamieścić w kalendarzu na kolejne pół roku (czerwiec – 
grudzień). Zgłoszenia imprez przyjmujemy do końca kwiet-
nia br. Obecnie dostępny jest duży, plakatowy kalendarz na 
czas od stycznia do maja 2018 roku w Punkcie Informacji Tu-
rystycznej w Istebnej. + 48 33 855 61 58.

Zrealizowano w ramach projektu „Trójstyk – radość zwiedzania”, nr ewid.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400 finansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A  

Republika Czeska-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
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XVII Międzynarodowe Zawody Furmanów
W mroźną i piękną niedzielę 11 lutego w Istebnej odby-

ły się XVII Międzynarodowe Zimowe Zawody Furmanów. 
Impreza organizowana wspólnie przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej i Nadleśnictwo Wisła jest  jednym z naj-
ciekawszych punktów w zimowym kalendarzu naszej Gmi-
ny. Te „furmańskie igrzyska” rozgrywające się przy boisku na 
Zaolziu co roku zyskują na widowiskowości, frekwencji i nie-
powtarzalnym klimacie. 

Imprezie przyświeca cel pokazania i docenienia cięż-
kiej pracy furmana leśnego, która jest wszak jednym z naj-
starszych fachów naszego regionu, nieraz przekazywanym 
z pokolenia na pokolenie. Przy zrywce drewna w górskich 
warunkach tacy pracownicy są niezastąpieni - poradzą sobie 
tam, gdzie dla maszyny teren jest zbyt pochyły lub grząski. 
Wspólna praca konia i człowieka, która odbywa się na nie-
zmiennych od lat zasadach jest nie tylko potrzebna ale rów-
nież niezwykle spektakularna. 

W tym roku po raz kolejny zmaganiom furmanów nad 
Olzą towarzyszyła wyjątkowo piękna aura pogodowa. Nie 
zawiedli również uczestnicy, którzy przybyli nad Olzę nie 
tylko ze Śląska Cieszyńskiego ale i Żywiecczyzny, Czech czy 
Słowacji. W sumie do rywalizacji stanęło 11 par koni i 19 za-
wodników. 

XVII Zawody Furmanów w imieniu organizatorów uro-
czyście otworzyli: Wójt Gminy Henryk Gazurek i Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka życząc wszystkim 
udanych zmagań i miłego oglądania. Rozległ się również 
inauguracyjny sygnał z rogu pasterskiego, na którym zagrał 
Zbigniew Wałach. W tym roku mistrzowie furmańskiego fa-
chu rywalizowali aż w trzech konkurencjach: slalom z drew-
nem stosowym, siła uciągu oraz precyzyjne pchanie drewna 
dłużycowego. 

Pierwsza konkurencja polegała na jak najszybszym prze-
jeździe wyznaczoną pomiędzy drzewkami trasą a następnie 
rozładunku drewna i ułożeniu drewnianych wałków między 

palikami w ramach wyznaczonych linii. Ostatnim etapem był 
załadunek  „kubika” drewna stosowego na sanie. 

Nie mogło obyć się oczywiście bez „Siły uciągu” - konku-
rencji, która dla wielu furmanów jest głównym sprawdzia-
nem możliwości i kondycji koni, dlatego też budzi wiele 
emocji. W tym roku pojawiła się regulaminowa nowość – w 
kategorii startowała para koni, na którą czekał przejazd 2 od-
cinków po 15 metrów. Po pomyślnym przejechaniu pierw-
szego etapu z 500- kilogramową kłodą drewna świerkowego 
furman miał za zadanie dopiąć drugą kłodę tej samej wagi, 
po raz kolejny ruszyć z miejsca i jak najszybciej dotrzeć do 
mety.

Podczas III konkurencji konie ciągnęły, a następnie pcha-
ły drewno dłużycowe, do momentu gdy jego czoło dotknęło 
drewnianego pala strącając z niego puszkę farby. Ta katego-
ria sprawdzała technikę, zgranie i umiejętności „dryblingu” 
koni, które musiały zwinnie manewrować pchając drewno 
i słuchając poleceń furmanów. We wszystkich kategoriach 
pomiar czasu był dokonywany elektronicznie

Ci, którym furmanienie nie jest obce, śledzili wyniki i 
oceniali zdolności zwierząt i ich właścicieli. Ale nawet lai-
cy zachwyceni byli widowiskowością zmagań. Trudno było 
stwierdzić, czy na białym dywanie ze śniegu piękniej pre-
zentują się kasztanki, kare, białe konie, czy szpaki. Wszystkie 
„kónićki” były pięknie umaszczone, przystrojone przez właś-
cicieli w odświętne uprzęże, frędzle, chwosty, janczary… Po-
dziwianie ich w akcji było prawdziwą ucztą dla wzroku.

Podczas furmańskich zmagań skocznie przygrywała ka-
pela „Wałasi” racząc widzów najpiękniejszymi melodiami 
naszej ziemi. Wspaniały klimat zawodów podbił zgrany duet 
konferansjerów: Elżbieta Legierska-Niewiadomska Dy-
rektor GOK w Istebnej oraz Wojciech Kohut z Nadleśnictwa 
Wisła. Gorąco dopingowali oni uczestników, błyskotliwie i z 
humorem komentując ich zmagania. 

Organizatorzy nie zapomnieli też o publiczności. Chętni 
mogli spróbować swoich sił w zapasach na rękę, rywalizując 
o tytuł „Strongmana XVII Zawodów Furmanów”. Śmiałkowie 
starli się przy profesjonalnym stole do armwrestlingu. Oka-
zało się, że górale nieprzypadkowo uchodzą za naród od-
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znaczający się wyjątkową krzepą, bowiem w kategorii Open 
mężczyzn w finale spotkali się sami mieszkańcy Trójwsi Be-
skidzkiej. Niepokonany okazał się Mariusz Kawulok z Isteb-
nej - Jasnowic, za nim uplasował się Józef Wawrzacz z Ja-
worzynki i Piotr Zowada z Istebnej Leszczyny. Wśród kobiet 
triumfowała Jadwiga Witulska z Soblówki, II miejsce zajęła 
Elżbieta Sobótka z Lesznej Górnej a trzecia była Magdale-
na Legierska z Koniakowa. Nad tą częścią rywalizacji czu-
wała pani Barbara Juroszek z Istebnej, zawodniczka klubu 
Viking Nisko, zdobywczyni medali na Mistrzostwach Polski 
w Armwrestlingu, której dziękujemy za sprawne przepro-
wadzenie konkurencji. Młodsi mogli spróbować sił w rzucie 
drewnianym palikiem. Na najlepszych czekały bony ufundo-
wane przez firmę Decathlon. 

Na koniec nastąpiła koronacja zwycięzców – listę trium-
fatorów poszczególnych konkurencji zamieszczamy poniżej. 
Nagrody finansowe mistrzom furmańskiego fachu wręczyli 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka i Wójt Gmi-
ny Istebna Henryk Gazurek. Wartość nagród przedstawiała 
się następująco: W kategorii „slalom z drewnem stosowym” 
(dwóch furmanów): 1 msc. – 800 zł, 2 msc. – 600 zł, 3 msc. – 
500 zł. W kategorii „siła uciągu” (jeden furman): 1 msc – 500 
zł, 2 msc – 400 zł, 3 msc – 300 zł. W kategorii: „precyzyjne 
pchanie drewna dłużycowego” (dwóch furmanów): 1 msc. – 
800 zł, 2 msc. – 600 zł, 3 msc. – 500 zł. Każdy uczestnik otrzy-
mał ponadto worek owsa, sztangę kiełbasy, chleb, pamiątko-
wy dzwonek i ciepły posiłek. Na miejscu można było posilić 
się wyśmienitym gulaszem z dziczyzny serwowanym przez 
Koło Łowieckie „Olza”. 

Imprezę zaszczycili: Wójt Gminy Henryk Gazurek wraz z 
małżonką, Zastępca Wójta Józef Polok, Starosta Gminy Čier-
ne Pavol Gomola, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy 
Stanisław Legierski, Radni Gminy Istebna oraz Prezes LGD 
Cieszyńska Kraina  Jerzy Szalbot wraz z małżonką. Tego-
roczne zawody cieszyły się także sporym zainteresowaniem 
mediów i fotoreporterów, nad głowami zebranych krążył na-
wet dron, dzięki któremu kadry z imprezy być może wkrótce 
znajdą się w zimowym filmie promocyjnym Gminy Istebna. 

„Baśniowa” sceneria, pokryta śniegiem dolina Olzy, adre-
nalina i prawdziwe emocje, tłumy widzów, góralska muzyka, 
zapach gorącego gulaszu z dzika – to tylko kilka czynników, 
z których składa się niepowtarzalny klimat Zawodów Fur-
manów w Istebnej. To dlatego ta impreza ma stałych fanów, 

którzy przyjeżdżają nawet z odległych zakątków kraju by po-
dziwiać emocjonujące zmagania zawodników. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy w ten nie-
dzielny dzień postanowili podjąć wyzwanie i trud rywaliza-
cji oraz znakomitej publiczności, która wiernie kibicowała 
faworytom. Podziękowania składamy też na ręce Nadleśni-
ctwa Wisła za pomoc w organizacji, sprawne sędziowanie i 
bardzo dobrą współpracę.             Opracowanie: Barbara Juroszek

Wyniki w kategorii I: Slalom z drewnem stosowym

1. Sławomir Pawlus 
Łukasz Tracz

Radziechowy 2,08,796

2. Piotr Kubica 
Łukasz Kubica

Leśna 2,15,070

3. Jan Urbaczka 
Ryszard Haratyk

Jaworzynka 2,17,317

4. Daniel Kluz 
Jan Francisty

Mosty u Jabłonkowa 
(CZ)

2,19,502

5. Łukasz Kubica 
Piotr Kubica (II para koni)

Leśna 2,26,849

6. Kazimierz Kubica 
Krzysztof Wawrzacz

Koniaków 2,31,229

7. Jan Francisty 
David Francisty

Krupina 
(SK)

2,34,632

8. Anton Zoššák 
Tibor Zoššák

Oravská Polhora 
(SK)

2,35,457

9. Jurek Martynek 
Vaclaw Tomiczek

Nawsie, 
Kosarzyska (CZ)

2,36,460

10. Antoni Czepczor 
Michał Zowada

Istebna 2,47,175

11. Patryk Śliwa 
Aleksander  Śliwa

Leśna 3,30,116

Wyniki w kategorii II: Siła Uciągu

1. Piotr Kubica 
pomocnik: Łukasz Kubica

Leśna 12,393

2. Kazimierz Kubica 
pomocnik:Krzysztof 
Wawrzacz

Koniaków 15,612

3. Sławomir Pawlus 
pomocnik: Łukasz Tracz

Radziechowy 16,655

4. Anton Zoššák
pomocnik: Tibor Zoššák

Oravská Polhora 
(SK)

17, 048

5. Daniel Kluz 
pomocnik: Jan Francisty

Mosty u Jabłonkowa 
(CZ)

20,157

6. Jan Francisty 
pomocnik: David Francisty

Krupina 
(SK)

21,296

7. Jurek Martynek 
pomocnik: Vaclaw Tomiczek

Nawsie, 
Kosarzyska (CZ)

21,705

8. Antoni Czepczor 
pomocnik: Michał Zowada

Istebna 24,459

9. Jan Urbaczka 
pomocnik: Ryszard Haratyk

Jaworzynka 45,685

10. Patryk Śliwa 
pomocnik: Aleksander Śliwa

Leśna DNF
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Wyniki w kategorii III: Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego

1. Piotr Kubica 
Łukasz Kubica

Leśna 41,433

2. Jurek Martynek 
Vaclaw Tomiczek

Nawsie, 
Kosarzyska (CZ)

42,402

3. Kazimierz Kubica 
Krzysztof Wawrzacz

Koniaków 43,150

4. Jan Francisty 
David Francisty

Krupina 
(SK)

53,034

5. Anton Zoššák 
Tibor Zoššák

Oravská Polhora 
(SK)

57,427

6. Daniel Kluz 
Jan Francisty

Mosty u Jabłonkowa 
(CZ)

1,02,240

7. Jan Urbaczka 
Ryszard Haratyk

Jaworzynka 1,32,731

8. Łukasz Kubica 
Piotr Kubica

Leśna 2,19,566

Regulamin 
XIII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie

26.04.2018r. (czwartek), 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie, godz. 10.00

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
serdecznie zaprasza uczniów wszyst-
kich szkół w gminie Istebna do udziału 
w XIII Konkursie Wiedzy o Regionie. Kon-
kurs odbędzie się w dniu 26 kwietnia 
2018r. o godz. 10.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Koniakowie. 

• Przebieg konkursu. Konkurs podzielony będzie na 2 etapy: 
1. Pisemny test indywidualny z zakresu: geografia tere-
nu (góry, doliny, rzeki, potoki, przysiółki, szlaki turystycz-
ne); przyroda (podstawowe gatunki roślin, drzew, zwierząt, 
ptaków), daty powstania miejscowości, daty budowy koś-
ciołów, symbolika pieczęci wsi w gminie Istebna; miejsca i 
obiekty udostępnione do zwiedzania; ważne postacie, które 
znacząco wpłynęły na historię tej ziemi; zwyczaje i obrzędy 
obchodzone wśród górali istebniańskich (związane ze świę-
tami Bożego Narodzenia, Wielkanocą),  osoby związane z 
samorządem gminy Istebna oraz współczesne wydarzenia 
w gminie (imprezy kulturalno - sportowe); sztuka ludowa 
i tradycyjne rzemiosło górali; zespoły i kapele regionalne z 
Trójwsi, słownik gwarowy. Z okazji obchodów 100. rocznicy 
odzyskania Niepodległości dodatkowo pojawią się zagad-
nienia dotyczące miejsc i osób związanych z historią walk o 
niepodległość na terenie Trójwsi Beskidzkiej. Test składać się 
będzie z ok. 15 pytań. Przewidywany czas trwania testu to  
45 minut.
2. Grupowa prezentacja inscenizacji ludowej o tematyce 
„ Ziwobyci Zuzki”
Drużyny z poszczególnych szkół mają za zadanie przedsta-
wić epizod z życia Zuzki – góralki żyjącej ok. 100 lat temu na 
terenie Trójwsi Beskidzkiej. Każda z grup przedstawi epizod 
z innego etapu życia bohaterki, według następującego po-
działu:
I Dzieciństwo Zuzki (ok. 4 - 10 lat) 

II Dorastani Zuzki (ok. 10 - 18 lat)
III Zuzka - dziywka na wydaju (ok. 18-25 lat) 
IV Zuzka wydano baba (mama, gaździna) 
V Starość Zuzki – temat przypisany drużynom z gimnazjum
Tematy I- IV zostaną przydzielone poszczególnym drużynom 
w drodze losowania (niektóre tematy przydzielone zostaną 
dwóm grupom). 
To, jaki epizod z życia Zuzki w danym okresie jej życia zo-
stanie wybrany do prezentacji, zależy od kreatywności i po-
mysłowości grupy. Ważne, by jak najbardziej wiarygodnie i 
ciekawie przedstawić realia dawnego życia, obowiązujące 
normy, charakterystyczne powiedzenia i tradycje, zadbać o 
maksymalną wiarygodność stroju i rekwizytów. Mile widzia-
ne jest, by w inscenizację wpleść choć jedną dawną pieśń, 
czy przyśpiewkę. Jury będzie oceniać m.in. ciekawą interpre-
tację tematu, walory gwarowe, zdolności aktorskie uczest-
ników. 
Prezentacja jednej grupy powinna trwać maksymalnie 5 minut. 
Postanowienia ogólne
A. Prosimy wszystkich o przybycie na konkurs w strojach 
regionalnych. 
B. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, nagrodę 
za udział, zaś zwycięzcy (miejsca 1,2,3) nagrody specjalne. 
C. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu 
poczęstunek oraz obiad.
• Zgłoszenia do udziału  w konkursie
Zgłoszenia uczestników (4 osoby ze szkoły podstawowej, 3 
grupy po 4 osoby z gimnazjum oraz 4 osoby ze szkoły za-
wodowej) przyjmujemy do dnia 20 kwietnia 2018 roku w 
biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej lub telefonicz-
nie - 33 855 62 08; mail: kultura@ug.istebna.pl
Serdecznie zapraszamy! 

„Spadek” Wiesławy Karch czyli 
niecodzienna wystawa w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej

W piątkowe popołudnie 
2 marca 2018 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury zaroiło 
się od gości, którzy przybyli 
na wernisaż wystawy grafiki i 
malarstwa Wiesławy Karch  z 
Koniakowa - absolwentki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Ka-
towicach na kierunku grafika 
warsztatowa. Z dzieł będących 
częścią pracy dyplomowej ar-
tystki powstała  wystawa in-
trygująca i nietuzinkowa, opa-
trzona zagadkowym tytułem 
„Spadek”. 

Wszystkich zebranych serdecznie przywitała Lucyna Li-
gocka-Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Na 
wstępie zaprosiła ona artystkę do rozmowy, w czasie której 
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mogła ona objaśnić ideę jaka jej przyświecała i historię swo-
ich artystycznych poszukiwań. Wiesia rozpoczęła od two-
rzenia czarno – białych linorytów związanych z tradycjami, 
obrzędami i rytuałami góralskimi na terenie Trójwsi Beskidz-
kiej. Choć wykładowcy usilnie próbowali ją przekonać do 
wprowadzenia koloru, ona uparła się, że chce poprzestać na 
czerni i bieli, by jak najmniej narzucić odbiorcy. Kontrasto-
we barwy miały też nawiązać do połączenia światła i mroku, 
momentów granicznych tak ważnych w ludowej obrzędo-
wości. Po czasie technika linorytu zaczęła być dla artystki 
niewystarczająca. Zdobyła więc lipowe drewno prosto z 
koniakowskiej stolarni i zaczęła tworzyć drzeworyty. Jako in-
spiracją posługiwała się starymi zdjęciami i przenosiła je na 
swój język graficzny, celowo upraszczając i zmieniając. Moty-
wem przewodnim jej pracy stała się liczba trzy. Zafrapowało 
ją to, że w różnych kulturach liczbę tę uważa się za symbol 
nieba, doskonałości, liczbę mistyczną, mitologiczną. Wiesia 
stworzyła więc 33 grafiki a każdą z nich odbiła 3 razy, na-
wiązując do powtarzalności czasu ludowego. Do trzech razy 
sztuka....? I to jaka! Śmiało można powiedzieć, że od czasów 
Jana Wałacha nikt w czerni i bieli nie zawarł tak wielu odcieni 
beskidzkiej góralszczyzny.

Na początku były grafiki... natomiast 3 wielkoformatowe, 
barwne obrazy pojawiły się później, jako wyraz tęsknoty za 
kolorem i przestrzenią, swoiste dopełnienie. Ogromne płót-
na prócz ukrytych na nich symboli rodzimej kultury i cieka-
wie przedstawionej przestrzeni, wyróżniają wyraziste kolory 
przez samą artystkę nazwane „lapidarnymi”. Zaś jako „wi-
sienkę na torcie” Wiesia zaprojektowała książkę pod tytułem 
„Trójwieś” zawierającą rzecz jasna 3 rozdziały przedzielone 
trzema kolorami. 

Podsumowując ideę, która jej przyświecała i wyjaśniając 
pomysł na tytuł wystawy , Wiesia zacytowała fragment swo-
jej pracy magisterskiej: „Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego 
zmienia się i odchodzi w niepamięć. Przyczynia się do tego wie-
le aspektów. (...) Życie stało się o wiele łatwiejsze ale zarazem 
o wiele płytsze. Częstym zjawiskiem jest zatracenie atmosfery 
obchodzonych świąt i uroczystości. Czujemy się coraz bardziej 
znużeni i przytłoczeni skupiając się na sprawach, które trzeba 
dopiąć na ostatni guzik. Staramy się wpisać w kanon panują-
cych szablonów modowych. Klęska gwałtownych zmian po-
lega na niezrozumieniu własnej kultury przez górali. Wobec 

zachodzących zmian konieczne jest zachowanie rozsądku. 
Beskid Śląski traci swoją bogatą obrzędowość. Powtarzamy 
bezmyślnie co roku te same zwyczaje, nie zastanawiamy się 
nad ich sensem, wplatając czasem podpatrzone nowości z Za-
chodu. (...) Warto zastanowić się nad tradycją, której tak wiele 
zawdzięczamy. Czas upływa ciągle w zawrotnym tempie i od 
nas zależy, czy zechcemy przyjąć spadek i przekazać go dalej. ”

Młoda artystka udowodniła, że zdecydowanie jest godną 
„spadkobierczynią” rodzimej tradycji i przykładem, że można 
połączyć ogromną pokorę wobec tradycji przodków, rzetel-
ne dążenie do jej poznania z jednoczesną odwagą w zasto-
sowaniu własnej wizji artystycznej. To rzadko spotykane ze-
stawienie dało wspaniały i inspirujący efekt. 

Wernisaż zgromadził bardzo wielu gości. Byli wśród oczy-
wiście nich najbliżsi i rodzina artystki. Na wydarzenie przybył 
również  Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek wraz z mał-
żonką, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Istebna 
Stanisław Legierski, Soltys Istebnej Jerzy Michałek, Sołtys 
Koniakowa Jan Gazur, radne Gminy Istebna: Barbara Ku-
bas i Barbara Bielesz, radny gminy Istebna Józef Michałek 
z małżonką, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Mał-
gorzata Kiereś, dyrektor przedszkola „Miglanc” Aleksandra 
Kubas, lokalni twórcy, artyści i wielbiciele sztuki. Gratulacje 
złożył m. in. wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek „Ja osobiście 
rozumiem spadek jako pewne zadanie do wykonania. Gratu-
luję Pani rozwoju i realizowania własnej pasji i talentu” – po-
wiedział.

Po wernisażu goście długo podziwiali dzieła artystki, dys-
kutowali, wymieniali spostrzeżenia i raczyli się przepysznym 
poczęstunkiem przygotowanymi przez panią Zofię Krężelok.

„Spadek” to wystawa, którą po prostu trzeba zobaczyć. 
Warto nieśpiesznie zatrzymać przed każdą misterną grafiką, 
porównać matryce z odbitkami, odnaleźć ukryte nawiązania 
do liczby 3, a także stanąć przed wielkimi płótnami i spotkać 
twarzą w twarz z „ciotkami” stojącymi za kościelnym płotem, 
czy „posłuchać” dźwięku trombity na przednówku maja. To 
także okazja, by zastanowić się nad znaczeniem nieprze-
liczalnego na dobra materialne, a jakże cennego spadku, 
którego wszyscy jesteśmy depozytariuszami. Wystawę prac 
Wiesławy Karch obejrzeć można do 3 kwietnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej w godz. 8 – 16.00. Serdecznie za-
praszamy!                          Barbara Juroszek
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10.03. -  IV Paintballowy Dzień Kobiet w Istebnej - Base 
Camp Istebna; godz. 14.30 - 17.00
10.03. – Dzień Kobiet oraz X Pokaz Mody Anny Drabczyń-
skiej i Wybory Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 
2017 - Hotel & Restauracja Złoty Groń; godz. 18.00
17.03 - IV Turniej Tenisa Stołowego “O Puchar Wójta Gmi-
ny” - Budynek dawnego gimnazjum w Istebnej; godz. 15.00
23 - 24.03. -  II Edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w 
Trójwsi - rejestracja uczestników 
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej 
Świata – Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
 

KWIECIEŃ

05.04. - Wernisaż wystawy fotografii Anety Czarnockiej-
-Kanik i Macieja Kanik, pt. “ Kolory muzyki - Festiwal Colo-
urs of Ostrava”; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informa-
cji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 18:00 
13.04. – Wernisaż wystaw prac podopiecznych Stowa-
rzyszenia „Dobrze, że Jesteś” w Istebnej; Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Pub-
liczna w Istebnej
15.04. - IV Turniej Koszykówki “O Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Istebna”; ZSP Istebna (byłe gimnazjum);
26.04 - Konkurs Wiedzy o Regionie; Szkoła Podstawowa nr 1 
Koniaków
29.04. - Mieszanie Owiec na Stecówce; godz. 12.00
do 03.04 - Wystawa malarstwa Wiesławy Karch z Konia-
kowa;  Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej 
Świata – Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

 
MAJ

01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku i Msza Św.; Jawo-
rzynka Trzycatek; godz. 10.00
2.05. - Mieszanie Owiec – Centrum Pasterskie w Koniakowe 
- Ochodzita; godz. 11.00
03.05. – Msza Św. w Jaworzynce na Wyrchczadeczce z gó-
ralskim śpiewem; godz.11:00
05.05. – Noc Muzeum w Muzeum Malarstwa Jana Wała-
cha w Istebnej Andziołówka, godz.20.00
08.05. - Wernisaż wystawy prac dzieci z Autorskiej Szkół-
ki Malarskiej Iwony Konarzewskiej; Gminny Ośrodek Kul-
tury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 
w Istebnej
18.05. –  Rajd Kukuczki – Amfiteatr „Pod Skocznią” godz. 9:00
20.05. - Biegowy Festiwal Sztafet i Bieg Rodzinny - Kom-
pleks Sportowo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie
22.05. - Wernisaż wystawy Jana Kufy Kičeřoka pt. “Por-
trety ludzkich twarzy i życie starych Górali”;  Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliote-
ka Publiczna w Istebnej
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PUBLIKACJE DOSTęPNE W GMINNyM OŚRODKU 
KULTURy W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał Wałach 
– 12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, Anto-
ni Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Konia-
ków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” – J. Hac, 
K. Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem filmowym 
najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, 15 zł
Wiersze Józefa Zowady - 15 zł
„Poczta, która dawała nadzieję”, Krzysztof Kiereś – 35 zł

26.05. - III Festyn Koniokowianów; godz. 15.00
26.05. – Koncert Haliny Młynkowej z okazji Dnia Matki 
- hala dawnego gimnazjum w Istebnej; godz. 18.00; wstęp. 
40 zł
31.05. – 03.06.  - Beskidy MTB Trophy; impreza rowerowa; 
G&G Promotion; www.mtbtrophy.pl; Amfiteatr „Pod Skocz-
nią”
do 06.05. - Wystawa fotografii Anety Czarnockiej-Kanik 
i Macieja Kanik, pt. “ Kolory muzyki - Festiwal Colours of 
Ostrava”; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

ZAJęCIA STAŁE w Gminie Istebna

SZKÓŁKA MALARSKA IWONy KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)
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
piątek – 9.00 - 11:30  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek - 12.30 - 14.00
w szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 11:30 - 14:00 
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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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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

ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550 (wejście na trening od strony placu 

zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana. Kontakt:  505 128 906

ZAJęCIA JUDO
wtorki i piątki o godz. 16:30 – mała sala dawnego gimna-
zjum w istebnej tel. 697-870-497

VIDESowe Oratorium dla dzieci – 
świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program 
wychowawczy w każdą sobotę w godzinach 

9:00-12:00 (prócz Świąt) Gimnazjum w Istebnej
kontakt: tel. 502 244 896

l Sport l Sport
IVTurniej Tenisa Stołowego

 „O puchar Wójta Gminy”
REGULAMIN

1. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-
nej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. 
Osobą do kontaktu z ramienia Organiza-
tora jest: Karina Czyż.

2. Cel: popularyzacja tenisa stołowe-
go, zapewnienie aktywnego wypoczyn-
ku mieszkańcom Gminy Istebna

3. Termin i miejsce Turnieju: 17 marzec (sobota), godz. 
15:00, hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na Bu-
czniku (dawne Gimnazjum) 

4. Zapisy: do 15 marca (czwartek), osobiście w biurze Or-
ganizatora, telefonicznie pod nr 33 855 62 08 lub mailowo na 
adres: karina.istebna@gmail.com

5. Kategorie: K1 – dzieci ze szkoły podstawowej, K2 – mło-
dzież 13-17 lat, K3 – dorośli od rocznika 2000

6. System rozgrywek i przepisy gry: turniej tenisa stoło-
wego rozegrany zostanie w grach singlowych, pojedynki roz-
grywane będą w dwóch setach po 11 pkt. ( za wygrane 2 sety 
przyznawane będą 2 pkt, za 1 wygrany set 1 pkt., za przegranie 
2 setów 0 pkt. ). Turniej rozgrywany będzie systemem każdy z 
każdym ( w każdej kategorii wiekowej osobno). W trakcie trwa-
nia rozgrywek obowiązuje zasada  „fair – play”. 

7. Warunki uczestnictwa: turniej przeznaczony wyłącznie 
dla mieszkańców Gminy Istebna. Uczestnik turnieju zobowiąza-
ny jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, 
obuwie zmienne, strój sportowy). Uczestnicy nieletni zobowią-
zani są przedłożyć pisemną zgodę rodziców na udział w Turnieju. 

8. Nagrody: trzej najlepsi w kategoriach wiekowych otrzy-
mają puchary oraz drobne nagrody rzeczowe, Każdy uczestnik 
Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom. 

9. Postanowienia końcowe: Organizator nie odpowiada 
za rzeczy pozostawione w szatniach oraz nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne kontuzje powstałe na wskutek uczest-
nictwa w Turnieju ostateczna interpretacja regulaminu należy 
do Organizatora.

Promocja książki Rafała Grosza
W dniu 16.03. 2018 r. (piątek) o godz. 18.30 w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Istebnej odbędzie się promocja książki 
Rafała Grosza pt. „Proćpak vel Kroćpak zapomniany harnaś”. 
Promocję uświetni występ zespołu Mała Jetelinka , odbędzie 
się również krótka prelekcja dotycząca problematyki zbójni-
ckiej. Wszystkich chętnych pragnących wziąć udział w tym 
wydarzeniu, serdecznie zapraszają Organizatorzy.
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Udane starty zaliczyło czterech 
Judoków z Trójwsi
W niedzielę 18.02.2018 r. Odbyły się zawody Judo w 

Sosnowcu. W swoich kategoriach złoty medal wywalczył: 
Maksymilian Łowczyński i Jonasz Pilch, srebro zdobyli: Zu-
zia Zalewska i Filip Grochowski, a brązowe medale: Dawid 
Grochowski, Radosław Skurzok i Oskar Szturc. Zawodnicy na 
co dzień trenują pod okiem trenerów Jakuba Matusznego i 
Dariusza Dragona w UKS Wisła Centrum. Klub prowadzi tre-
ningi pięć dni w tygodniu z czego dwa dni w Istebnej: wtor-
ki, piątki 16:30 (na małej salce w gimnazjum). 

Gratulujemy osiągniętych sukcesów.
Dariusz Dragon

Gminny Turniej BRD
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej odbył się 

kolejny Gminny Turniej BRD czyli „Bezpieczeństwo w Ruchu 
Drogowym”. 

Wzięły w nim udział drużyny szkoły podstawowej i od-
działów gimnazjalnych ZSP w Istebnej z opiekunem  Jaro-
sławem Hulawym, drużyna SP 1 w Jaworzynce z opieku-
nem Mariuszem Juroszkiem oraz drużyna SP 1 w Koniako-
wie z opiekunem Zenonem Knopkiem.

BIEGI NARCIARSKIE LUTy 2018
*** Zaskakująco regularną serią popisali się nasi młodzi 

biegacze zdobywając w trzech kolejnych zawodach tego-
rocznej edycji Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach 
narciarskich po jedenaście medali!

W czwartej imprezie z tego cyklu (o dwóch pierwszych za-
wodach pisaliśmy w poprzednim numerze), która odbyła się 
na trasach w Istebnej Kubalonce reprezentanci MKS Istebna 
i NKS Trójwies Beskidzka wywalczyli cztery złote, pięć srebr-
nych i dwa brązowe krążki.

Pierwsze miejsca zajęli: Brączek Teresa (NKS Trójwieś Be-
skidzka), Kohutova Karolina  (NKS Trójwieś Beskidzka), Ka-
wulok Paweł (MKS Istebna), Zawada Szymon (MKS Istebna)

Na drugim stopniu podium stanęli: Fujak Zuzanna (NKS 
Trójwieś Beskidzka), Kukuczka Karolina  (MKS Istebna), 
Gazurek Łukasz  (NKS Trójwieś Beskidzka), Michałek Mar-
cin  (MKS Istebna), Słowioczek Dariusz  (NKS Trójwieś Be-
skidzka)

Brązowe medale wywalczyli: Jałowiczor Jolanta  (MKS 
Istebna), Kajzar Kamil (MKS Istebna)

*** Dwudniowe zawody Narodowego Programu Rozwo-
ju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” przyniosły naszym 
młodym biegaczom obfity medalowy plon.

Bilans tych zawodów to piętnaście krążków: Ewa Ga-
zur  (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto i srebro, Karolina Ko-
hutová  (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto i srebro, Agata 
Warło  (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto i srebro, Zuzanna 
Fujak  (NKS Trójwieś Beskidzka) – złoto, Marcelina Wojty-
ła (MKS Istebna) - 2 x srebro, Grzegorz Zawada (MKS Isteb-
na) – srebro, Jolanta Jałowiczor  (MKS Istebna) - 2 x brąz, 
Karolina Gruszka (NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz, Karolina 
Kukuczka (MKS Istebna) – brąz, Łukasz Gazurek (NKS Trój-
wieś Beskidzka) – brąz.

Warto dodać, że dwa zwycięstwa w imprezie odniosła 
także była zawodniczka MKS Istebna, aktualnie reprezentu-
jąca klub SS-R LZS Sokół Szczyrk  Magdalena Kobielusz  z 
Istebnej.

*** Złoty medal dla szafety NKS Trójwieś Beskidzka oraz 
srebro dla MKS Istebna to znakomity bilans rozegranej w To-
maszowie Lubelskim ostatniej konkurencji Mistrzostw Polski 
Młodzików w biegach narciarskich. W składzie zwycięskiej 
sztafety pobiegły Zuzanna Fujak, Laura Legierska, Karo-
lina Kohutová i Ewa Gazur zaś MKS Istebna reprezentowa-
ły  Karolina Kukuczka, Anna Kobielusz, Jolanta Jałowi-
czor  i Anna Probosz. Bieg rozegrany został na dystansie 4 
x 3 km.

*** Udany start zanotowali nasi biegacze w dwudnio-
wych zawodach „Pucharu Roztocza” - trzeciej w tym sezonie 
imprezie Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciar-
skich „Bieg na Igrzyska”, które rozegrane zostały na trasach 
Siwej Doliny w Tomaszowie Lubelskim.

Oto bilans naszych medalistów: Marcelina Wojtyła (MKS 
Istebna) - złoto i srebro, Zuzanna Fujak  (NKS Trójwieś Be-
skidzka) - złoto i brąz, Karolina Kohutová (NKS Trójwieś Be-
skidzka) – złoto, Ewa Gazur  (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 x 
srebro, Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) – brąz, Jo-

Rankingowy sukces UKKS Istebna!
Klub UUKS Istebna zajął pierwsze w województwie ślą-

skim i 15 w kraju miejsce za rok 2017 w Ogólnopolskim Ran-
kingu we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzie-
ży w Piłce Nożnej Dziewcząt.

O skali sukcesu niech świadczy fakt, że w Polsce jest po-
nad 300 klubów zajmujących się szkoleniem młodych piłka-
rek a do rankingu zapunktowało 145 zespołów. Za plecami 
naszych dziewczyn zostało wiele bardzo mocnych ośrodków 
piłkarskich w Polsce.

Nie byłoby tego osiągnięcia bez zaangażowanie trene-
rów: Marcina Pudalika, Wojciecha Małyjurka oraz Edyty 
Klimosz, a także wsparcia jakim obdarowują klub sponso-
rzy, a przede wszystkim Gmina Istebna.

Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i prak-
tycznej i był bardzo trudny a w związku z tym wymagał od 
startujących i opiekunów solidnych przygotowań i dużego 
zaangażowania.

Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwał policjant 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie aspirant sztabowy Grzegorz Hanzel.

Turniej odbył się w sali ZSP Istebna a jego organizatorem 
był Jarosław Hulawy.       J. Kohut
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lanta Jałowiczor (MKS Istebna) - brąz Łukasz Gazurek (NKS 
Trójwieś Beskidzka) – brąz.

Warto wspomnieć, że zawody w kategorii Junior C mia-
ły status Mistrzostw Polski Młodzików: Ewa Gazur - złoto i 
srebro, Laura Legierska – srebro, Karolina Kukuczka (MKS 
Istebna) – brąz.

W kategorii D i E biegaczki rywalizowały o medale Ogól-
nopolskich Zawodów Uczniowskich Klubów Sportowych: 
Zuzanna Fujak  - złoto i brąz, Jolanta Jałowiczor  – brąz. 
Warto dodać, że zwycięstwo w zawodach odniosła także 
była zawodniczka MKS Istebna, obecnie reprezentująca SS-R 
LZS Sokół Szczyrk Magdalena Kobielusz z Istebnej.

*** Nieźle zaprezentowali się nasi biegacze amatorzy w 
finałowych zawodach cyklu „Enervit Classic 5-10-15” w bie-
gach narciarskich, które rozegrano na Polanie Jakuszyckiej. 
Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Piotr Micha-
łek z Jaworzynki a piąte Grzegorz Legierski z Koniakowa. 
Obaj nasi zawodnicy triumfowali w swoich grupach wieko-
wych.

*** Kolejny sukces Piotr Michałek odniósł zajmując dru-
gie miejsce w klasyfikacji ogólnej w XXXIV Ogólnopolskim 
Biegu Gąsieniców, który odbył się w Zakopanem.  Nasz naj-
lepszy biegacz amator triumfował zarazem w swojej katego-
rii wiekowej.

*** W czeskiej miejscowości Trojanovice odbył się 70 Me-
moriał Jana Šrubařa w biegach narciarskich w którym w ry-
walizacji na dystansie dwudziestu pięciu kilometrów techni-
ką klasyczną startowali dwaj biegacze z Jaworzynki. Trzecie 
miejsce zajął Jan Łacek natomiast Kazimierz Legierski był 
szósty.

*** Andrzej Mojeścik zajął piąte miejsce w biegu na dy-
stansie czterdziestu kilometrów techniką klasyczną, który 
rozegrano w okolicach czeskiej miejscowości Staré Město 
pod Sněžníkem w ramach zawodów „100 lanových délek”. 
Biegacz amator z Istebnej uplasował się na trzeciej pozycji w 
gronie „czterdziestolatków”.

*** Na Polanie Jakuszyckiej odbyły się Mistrzostwa Woj-
ska Polskiego w biegach narciarskich. W pierwszej konku-
rencji mistrzostw - sprincie techniką klasyczną - nieźle zapre-
zentowali się zawodnicy rodem z Trójwsi Beskidzkiej Maciej 
Legierski i Michał Kobielusz, którzy zajęli trzecie i czwarte 
miejsce w kategorii mężczyzn do lat 35. W drugim dniu roz-
grywanych na Polanie Jakuszyckiej Mistrzostwach Wojska 
Polskiego w biegach narciarskich, rywalizowano w sztafe-
tach mieszanych 3 x 2,5 km techniką klasyczną. 

Na drugiej pozycji uplasował się drugi zespół 11 Lubu-
skiej Dywizji Kawalerii Pancernej, barw której bronił Michał 
Kobielusz. 

Z kolei w biegu na dystansie piętnastu kilometrów tech-
niką klasyczną na trzeciej pozycji uplasował się Maciej Le-
gierski a Michał Kobielusz był piąty.

*** Sztafeta naszych biegaczy amatorów Vexa repre-
zentująca Team na Biegówkach w składzie Piotr Michałek, 
Kazimierz Legierski i  Jan Łacek (wszyscy z Jaworzynki) 

oraz  Grzegorz Legierski  z Koniakowa wygrała Sztafetowy 
Bieg Piastów, który odbył się na Polanie Jakuszyckiej. Warto 
wspomnieć, że dwaj pierwsi uzyskali najlepsze czasy w gro-
nie wszystkich uczestników zmagań stylem klasycznym.

*** Andrzej Mojeścik z Istebnej wygrał bieg na dziesięć 
kilometrów techniką klasyczną mężczyzn rozegrany wczoraj 
w Wilkowicach w ramach XI Pucharu Magurki «Śladami Arcy-
księżnej Marii Teresy Habsburg», zaliczanego do klasyfikacji 
Pucharu Polski Amatorów PZN w biegach narciarskich. W ra-
mach imprezy przeprowadzono również biegi młodzieżowe, 
w których startowali zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka. W 
swoich kategoriach wiekowych na podium stanęli:  Teresa 
Brączek  (pierwsze miejsce), Zofia Małyjurek  (drugie miej-
sce) i Dariusz Słowioczek (drugie miejsce).                  J. Kohut

Mateusz i Eliza multimedalistami OOM!
Aż siedem medali w tym cztery złote wywalczyli podczas 

XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimo-
wych „Podkarpackie 2018” Mateusz Haratyk i Eliza Rucka.

Eliza Rucka i Mateusz Haratyk

Mateusz, który jest zawodnikiem NKS Trójwieś Beskidz-
ka na trasach biegowych nie miał sobie równych zdobywa-
jąc trzy tytuły mistrzowskie - w sprincie techniką klasyczną, 
biegu łączonym na 20 km ze startu wspólnego oraz biegu na 
10 km techniką klasyczną.

Reprezentująca MKS Istebna  Eliza  wygrała bieg na dy-
stansie siedmiu i pół kilometra techniką dowolną a także 
zdobyła srebrne medale w sprincie techniką dowolną, biegu 
na 5 km techniką klasyczną i wspólnie z Marceliną Wojty-
łą w sprincie drużynowym techniką klasyczną.

Konkurencje biegowe imprezy rozegrane zostały w 
Ustianowej Górnej.       J. Kohut

Sztafetowa dominacja ZSP w Istebnej!
Sztafety Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej re-

prezentowane przez biegaczy MKS Istebna wygrały cztery 
kategorie rozegranych w Istebnej Kubalonce powiatowych 
zawodów szkół w sztafetach. Nasze sztafety zdecydowanie 
pokonały innych uczestników imprezy w kategorii dziew-
cząt i chłopców zarówno w Igrzyskach Dzieci jak i Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej. 
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Trenerami klubowymi członków tych sztafet są Jarosław 

Hulawy  i  Mirosław Kapaś  zaś w czasie zawodów powia-
towych ich opiekunami byli wspomniany Jarosław Hula-
wy wraz z Małgorzatą Galej. 

W najstarszej kategorii czyli Licealiadzie na trzecim 
miejscu ukończyły zawody sztafety dziewcząt i chłopców 
ZS Istebna. W tej kategorii w sztafetach, które zwyciężyły 
(dziewczęta LO Wisła i chłopcy ZSB Cieszyn) startowali rów-
nież członkowie klubów narciarskich z naszej gminy.

Warto dodać, że w Igrzyskach Dzieci z powodzeniem wy-
startowały też sztafety z SP 1 w Jaworzynce (opiekun Ma-
riusz Juroszek). Zostały one sklasyfikowane jako PK (poza 
konkursem) gdyż regulamin zawodów przewiduje - jeśli 
startuje więcej niż jedna sztafeta z danej gminy - uwzględ-
nienie w końcowej klasyfikacji imprezy tylko jednej (najlep-
szej) sztafety.

Zawody zostały znakomicie zorganizowane przez Jaro-
sława Hulawego - Gminnego Koordynatora Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie.               J. Kohut

Powołania dla Joanny i Dawida!
W natłoku bardzo dobrych informacji zimowych otrzy-

maliśmy też świetne wiadomości piłkarskie:
1. o powołaniu na zgrupowanie se-

lekcyjne kadry Polski U-19 zawodniczki 
UKKS Istebna Joanny Czepczor!

2. o powołaniu 
zawodnika APN 
Góral Istebna Da-
wida Urbaczki do 
kadry Podokręgu 
Skoczów z roczni-
ka 2006 na XIII Ha-
lowy Turniej Piłki 

Nożnej Młodzików Młodszych „Młode 
Talenty” oraz międzynarodowy halowy 
turniej piłki nożnej rozgrywany na Sło-
wacji.                                                   J. Kohut

Joanna Czepczor

Dawid Urbaczka

Nasi w PjeongChang
Za nami Zimowe Igrzyska Olimpijskie w PjeongChang, 

które – ze względu na udział sportowców z Istebnej Domi-
nika i Kamila Bury oraz Adama Cieślara – miały dla naszej 
gminnej społeczności szczególny wymiar.

Autorem najbardziej wartościowego osiągnięcia spo-
śród naszych olimpijczyków był Kamil Bury. Zawodnik MKS 
Istebna, sprawił największą polską „biegową” niespodziankę 
awansując do ćwierćfinału olimpijskiego sprintu techniką 
klasyczną. Kamil, który do kadry olimpijskiej został dołączo-
ny w ostatniej chwili uzyskał w gronie prawie 80 najlepszych 
sprinterów świata 28 czas. Dodajmy, że 22-letni Kamil pozo-
stawił w pokonanym polu wielu utytułowanych biegaczy z 
mistrzem świata na 50 km Kanadyjczykiem Alexem Harvey-
em. W swoim biegu ćwierćfinałowym nasz biegacz rywalizo-
wał m.in. z późniejszym wicemistrzem olimpijskim Federico 
Pellegrino.  Początek w wykonaniu  Kamila  był rewelacyj-
ny, gdyż przez dłuższy czas biegł on w środku stawki aby 

ostatecznie ukończyć swój ćwierćfinał na szóstym miejscu.                                                                                                      
W wywiadzie dla radiowej Jedynki Kamil stwierdził, że jest 
szczęśliwy gdyż dał z siebie sto procent a uzyskany wynik 
jest pozytywna niespodzianką dla niego samego i dla całego 
sztabu szkoleniowego.

Sukces Kamila odbił się szerokim echem w mediach a 
bardzo pochlebne relacje i  komentarze zamieściły ogólno-
polskie portale. Oto kilka tytułów:

sportowefakty.wp.pl: Kamil Bury w ćwierćfinale! Sensacyjny 
awans 22-letniego Polaka

pzn.pl: Wielki sukces Kamila Burego!
sport.pl: Kamil Bury z życiowym sukcesem
sport.tvp.pl: Dumny Kamil Bury. „Przerosłem samego siebie”
eurosport.interia.pl: Kamil Bury wskoczył do kadry i zrobił 

życiówkę
O potencjale Kamila niech świadczy fakt, że sama Justy-

na Kowalczyk udzielając jednego z wywiadów określiła go 
jako „przyszłą nową gwiazdę biegów narciarskich”.

Kamil wystartował jeszcze w biegu na 15 km techniką 
dowolną, gdzie w stawce 120 biegaczy zajął 77 miejsce.

Na wysokości olimpijskiego zadania stanął także na pew-
no brat Kamila Dominik, który w PjeongChang wystartował 
trzykrotnie.

W swoim olimpijskim debiucie biegacz MKS Istebna 
ukończył bieg łączony na 30 km na 52 miejscu by w następ-
nym starcie w biegu na 15 km techniką dowolną uzyskać 
„życiówkę” zajmując 33 miejsce.                                                                           

W tym drugim biegu Dominik zaprezentował się z bar-
dzo dobrej strony tracąc do zwycięzcy 2 minuty i 27 sekund. 
Warto dodać, że nasz biegacz zanotował w tym starcie dość 
niezwykłą amplitudę wyników od 12 (!) miejsca na pierw-
szym międzyczasie przez 40 pozycję na czwartym pomiarze 
czasu do 33 pozycji na mecie!

Także w swoim ostatnim olimpijskim starcie – sprincie 
drużynowym techniką dowolną - Dominik zaprezentował 
się bardzo dobrze. Po swojej pierwszej zmianie był szósty 
(+ 4,8 straty), po drugiej - siódmy (+7,5), a po trzeciej nawet 
czwarty (+ 10,1). Niestety słabo na ostatniej zmianie pobiegł 
Maciej Staręga i ostatecznie polska sztafeta przybiegła bli-
sko osiemnaście sekund za zwycięską ekipą Norwegii zaj-
mując 13 miejsce.

W przeciwieństwie do wielu innych polskich olimpijczy-
ków bracia Dominik i Kamil Bury na pewno nie zawiedli 
a wręcz przeciwnie ich start w PjeongChang można uznać 
za bardzo udany. Sam start w Igrzyskach jest powodem do 

Kamil Bury w olimpijskim wywiadzie dla Eurosportu
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dumy i satysfakcji nie tylko dla naszych sportowców ale i ca-
łej naszej gminnej społeczności. To ciągle bardzo młodzi bie-
gacze i start na Igrzyskach Olimpijskich był dla nich - oprócz 
niezapomnianego przeżycia - szansą na zebranie kolejnych 
doświadczeń, które procentować będą przez całą karierę.

Serdecznie gratulujemy braciom Bury oraz ludziom, któ-
rzy w największym stopniu przyczynili się do ich sukcesów 
-  Jarosławowi Hulawemu  - odkrywcy ich talentu i pierw-
szemu trenerowi oraz prezesowi MKS Istebna, Tadeuszowi 
Krężelokowi - członkowi sztabu szkoleniowego Kadry Pol-
ski, Małgorzacie Galej  - trenerce i skarbnikowi klubu MKS 
Istebna oraz Walerianowi Zawadzie, który był i jest wielką 
pomocą w działalności klubu MKS Istebna!

Po raz drugi na Igrzyskach 
olimpijskich wystąpił Adam 
Cieślar. Reprezentujący AWF 
Katowice dwuboista z Isteb-
nej wziął udział w trzech kon-
kurencjach. W pierwszych 
zawodach Adam zajął 42 
miejsce. Nasz specjalista od 
kombinacji norweskiej szan-
sę na lepsze miejsce Adam 
zaprzepaścił na skoczni (HS-
109), gdzie uzyskał tylko 
81 metrów co dało mu po 
skokach 44 miejsce. Niezła 
postawa w biegu (34 czas) 

pozwoliła naszemu dwuboiście na awans o dwa miejsca w 
końcowej klasyfikacji.

Znacznie lepiej niż w pierwszym starcie powiodło 
się Adamowi w drugim występie w olimpijskiej rywalizacji 
dwuboistów. W rozegranych na skoczni H-142 i trasie biego-
wej na dystansie 10 km zawodach zawodnik z Istebnej zajął 
33 miejsce co jest jego najlepszym indywidualnym wystę-
pem olimpijskim (w Soczi był 37 i 39).

W kończących olimpijskie zmagania dwuboistów zawo-
dach drużynowych reprezentacja polski z Adamem w skła-
dzie zajęła dziewiąte miejsce. Nasz zawodnik dobrze zapre-
zentował się w biegu, w którym (dystans 5 km) uzyskał piąty 
czas swojej zmiany.       J. Kohut

Adam Cieślar drugi z lewej

Dominik i Kamil Bury podczas ślubowania olimpijskiego. (Foto olim-
pijski.pl Szymon Sikora)

Każdy z nas w swoim życiu stara się robić to, co kocha 
i wykonywać to z największą starannością i poświęceniem. 
Dla jednych jest to hobby, dla drugich praca, a jeszcze dla 
innych rodzina. Niezależnie od tego czemu lub komu się 
poświęcamy, jednak zawsze zależy nam na jak najlepszych 
efektach. Budujemy je często całe życie, a niejednokrotnie 
zależą one od chwili, szczęścia, formy, czy zdrowia… Szcze-
gólnie jeśli chodzi o sprawdzenie własnej fizycznej wytrzy-
małości i rywalizacji sportowej, która w tych czasach jest 
bardzo duża. W przypadku Kamila i Dominika Burych, któ-
rzy pierwszy raz znaleźli się wśród najlepszych sportowców 
na świecie i Adama Cieślara, który reprezentował nas już po 
raz drugi na IO, możemy zdecydowanie mówić o pasji, która 
przekłada się na doskonałe wyniki i miłości do sportu, któ-
ra zaowocowała wyjazdem na najważniejsze dla sportowca 
wydarzenie – Igrzyska Olimpijskie. Nie wspominając już o 
licznych wyrzeczeniach i heroicznej, codziennej pracy pod-
czas treningów.

Z tego miejsca serdecznie gratulujemy naszym Sportow-
com, którzy w tak młodym wieku pokazali się na IO z bardzo 
dobrej strony i w świetnej formie, co napawa nas nadzieją na 
dalsze bardzo dobre wyniki młodych biegaczy. Dziękujemy 
za promocję Istebnej na forum światowym, wśród sportow-
ców najwyższej rangi. Dziękujemy za chwile wzruszeń, kie-
dy mogliśmy patrzeć i kibicować chłopakom z „niewielkiej” 
Istebnej, kiedy to zdobywają swoje wielkie wyniki na oczach 
całego świata. Cieszymy się, że Was mamy i życzymy Wam 
z całego serca byście jeszcze nie jeden raz mogli być z sie-
bie dumni, wiedząc że daliście z siebie wszystko. Trenerom 
Olimpijczyków dziękujemy za czas i zaangażowanie poświę-
cone na szlifowanie istebniańskich Talentów!

Dziękujemy i powodzenia!

Prosto z PjeongChang 
po Istebniański Bruclik!
W niedzielę 25 lutego już od samego rana pięknie świe-

ciło słońce, choć termometry wskazywały kilkanaście stopni 
poniżej zera, zimową aurę tego dnia należy ocenić na piątkę 
z plusem. Pozytywnie nastroiła ona zawodników i zawod-
niczki z regionu, z wielu zakątków Polski oraz naszych sąsia-
dów z Czech, gdyż licznie wzięli udział w 43. Międzynarodo-
wym Biegu Narciarskim „O Istebniański Bruclik”, który odbył 
się na Kubalonce. W biegu „O Bruclik” co roku startują amato-
rzy, miłośnicy i pasjonaci biegówek, jak również zawodnicy 
zrzeszeni w klubach sportowych, a także … olimpijczycy! 
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Rywalizacja odbywała się w 18 kategoriach wiekowych, 
na odpowiednio dostosowanych do nich dystansach.  Łącz-
nie w biegu wystartowało 210 uczestników, więc dokładnie 
tyle samo, co w ubiegłorocznej edycji. Najmłodszymi uczest-
nikami byli Daria i Mikołaj Słobodzian – bliźnięta z Cieszyna, 
zaś najstarszymi uczestnikami zawodów byli: wśród kobiet 
– Barbara Byrtus z Istebnej, a wśród mężczyzn Franciszek Pa-
sterny z Ustronia. 

Rywalizacja wśród kobiet i najstarszych kategorii mę-
skich rozgrywała się na dystansie 5 km,  mężczyźni w prze-
dziale wiekowym między 40 a 59 rokiem życia startowali na 
dystansie 10 km. Bieg główny, o tytułowy „Istebniański Bruc-
lik” rozegrał się na dystansie 15 km wśród mężczyzn pomię-
dzy 17 a 39 rokiem życia. 

Najszybszą wśród kobiet była Agata Warło reprezentu-
jąca NKS Trójwieś Beskidzka, która broniła honoru młodszej 
części kobiet, gdyż jako jedyna startowała w swojej kategorii 
wiekowej. 3 minuty za nią do mety dobiegła Barbara Byrtus 
z Istebnej (Team na Biegówkach). 

W biegu mężczyzn na 5 km najszybszy był Zbigniew 
Radomski z Bielska- Białej. Warto dodać, że w tej kategorii 
wystartował jeden z Radnych Gminy Istebna, pan Władysław 
Zowada z Leszczyny, którym jak sam przyznał biegówek nie 
miał na nogach ładnych kilka lat. Rywalizację na dystansie 
10 km wygrał Piotr Michałek z Jaworzynki (Team na Biegów-
kach). 

Tak samo jak na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w 
PjeongChang, wielką niespo-
dziankę sprawił nam Kamil 
Bury, który niemalże prosto z 
Korei przybył na Kubalonkę, by 
wziąć udział w biegu „O Bruc-
lik”. Reprezentant Polski, który 
jeszcze kilka dni temu stawał 
do walki z światowej sławy bie-
gaczami, zwyciężył bieg męż-
czyzn na 15 km tym samym 
zdobywając główne trofeum 
zawodów- Istebniański bruclik. 

Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowy medal 
oraz ciepły posiłek. 

Ceremonii wręczania nagród trzem najlepszym zawodni-
kom w każdej kategorii wiekowej dokonał Wójt gminy Isteb-
na Henryk Gazurek, Przewodniczący Rady Artur Szmek oraz 
Zastępca Przewodniczącego Stanisław Legierski. Każdy z de-
korowanych otrzymał dyplom, szklany puchar oraz nagrody 
rzeczowe. Nagrody na pierwsze miejsca wśród mężczyzn 
ufundowali: firma Drewnostyl ze Skoczowa oraz Tartaczni-
ctwo S.C. z Istebnej. 

Bieg o Bruclik jest imprezą pełną tradycji. W góralski kli-
mat wprowadzali nas konferansjerzy- Aneta Legierska i Ta-
deusz Papierzyński, który ubrani w stroje regionalne komen-
towali wszystko co się dzieje na trasach lub co się będzie 
działo.  Nie zabrakło tradycyjnej muzyki na góralską nutę, a 
przygrywali nam tym razem muzykanci z kapeli Ochodzita. 

Mimo mrozu po trasach na Kubalonce roznosiła się woń 
potraw z grilla, oscypka i placków z blachy, które przygoto-
wała dla kibiców firma Jam Jam, więc każdy mógł się trochę 
rozgrzać i pokrzepić. 

Od samego rana działo prężnie Biuro Zawodów, a pra-
cowali w nim: Ela, Ewa, Staszek i Arek, którzy prowadzili za-
pisy, wydawali numery startowe i udzielali podstawowych 
informacji o zawodach. Na mecie krzątali się Basia, Julia, 

l Sport l Sport l Sport l Sport l



Marzec 2018  Nasza Trójwieœ Strona 25

Wyniki
Kategoria: Dziewczęta - Klasa II i młodsze Rocznik 2009 i młodsze  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Wacławek Ewa Kozy 0:01:43,10
2 Jakubikova Magda SKI Mosty 0:01:52,50
3 Michałek Hanna MKS Istebna 0:01:54,20
4 Halabrinova Klara Dolni Lomna 0:01:56,80
5 Sochacka Anna SKI Mosty 0:02:04,50
6 Rozenkova Zoe Dolni Lomna 0:02:11,20
7 Strokosz Maja MKS Istebna 0:02:12,40
8 Pindurova Anna Dolni Lomna 0:02:13,50
9 Juroszek Amelia MKS Istebna 0:02:15,10

10 Adamczyk Zofia Jastrzębie Zdrój 0:02:31,60
11 Wojtyła Aleksandra LKS Pogórze 0:02:35,50
12 Kobielusz Marta MKS Istebna 0:02:46,00
13 Dybczyńska Amelia LKS Pogórze 0:02:50,90
14 Jachymek Gabriela Kozy 0:03:07,60
15 Mańka Kinga Umks Marklowice 0:03:08,50
16 Zowada Zuzanna Leszczyna 0:03:14,00
17 Fiedor Aleksandra Koniaków 0:03:23,60
18 Smyrak Lena LKS Naroże Juszczyn 0:03:27,80
19 Słobodzian Daria Cieszyn 0:03:50,50

Marta i Krzysztof by w zamian za oddany numer starto-
wy wręczyć pamiątkowy medal oraz bloczek na posiłek i 
herbatę, który wydawały Ania i Zuzia, dbając tym samym, 
by żaden z zawodników nie poszedł do domu głodny.  Za 
porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni byli strażacy z 
OSP Koniaków Centrum, zaś za porządek wokół stadionu 
pracownicy GOKu: Genek i Michał. Nad sprawami tech-
nicznymi czuwał Paweł Cieślar. Sędzią Głównym zawodów 
był Jacek Suszka, a Delegatem Technicznym Adam Cieślar. 
Opracowaniem wyników jak zwykle zajmował się Jacek 
Kohut- Sekretarz Zawodów. Całej ekipie z serca dziękuję, 
bo bez ich pomocy i zaangażowania organizacja Biegu 
byłaby niemożliwa. 

Na koniec pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim Spon-
sorom tegorocznej imprezy:
1. Firma Drewnostyl ze Skoczowa, Adam Matuszny
2. Budowa obiektów drogowych inż. Józef Noga
3. Tartacznictwo S.C. Kawulok Andrzej, Kawulok Stani-
sław, Zawada Walerian z Istebnej
4. Biuro Usług Budowlanych Gerard Miczko z Wisły
5. Eko Skład Glinianne z Istebnej, Robert Rucki, Wojciech 
Kobel
6. Restauracja na stoku Home Like Cafe i Galeria Pod 
Aniołem w Istebnej
7. Sklep sportowy Uphill Sport – Istebna Potoczki
8. Firma MOKATE z Ustronia
9. Market Budowlany BAZA z Istebnej
10. Związek Zawodowy Górników w Polsce

Dzięki Waszemu wsparciu finansowemu i rzeczowe-
mu udzielonemu Organizatorom przyczyniliście się Pań-
stwo do rozwoju sportu wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych naszego regionu. Dziękujemy!

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w 
tegorocznym biegu „O Istebniański Bruclik”, szczególnie 
mieszkańcom naszej Gminy, bo to dzięki Wam tradycja bie-
gów narciarskich jest u nas wciąż żywa i przekazywana z po-
kolenia na pokolenie.                  Karina Czyż 
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Kategoria: Dziewczęta - Klasa III - IV Rocznik 2007 - 2008  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Haratyk Kamila WSS Wisła 0:03:10,40
2 Pawlik Anna LKS Klimczok Bystra 0:03:21,70
3 Kantorova Justyna Dolni Lomna 0:03:22,10
4 Bronczek Teresa NKS Trójwieś 0:03:47,60
5 Kliś  Palulina MKS Istebna 0:03:50,30
6 Szkawran Maria NKS Trójwieś 0:03:50,40
7 Kobielusz Natalia WSS Wisła 0:04:20,00
8 Chromik Justyna LKS Pogórze 0:04:48,50
9 Roczniak Zofia Gliwice 0:05:06,10

10 Łazarczyk Aleksandra Leszczyna 0:05:58,00
11 Baczyńska Magdalena UMKS Marklowice 0:06:16,90
12 Capek Maria UMKS Marklowice 0:06:31,40
13 Parzych Judyta UMKS Marklowice 0:06:48,20
14 Mańka Nadia UMKS Marklowice 0:07:17,40
15 Piekorz Julia UMKS Marklowice 0:08:17,40

Kategoria: Dziewczęta - Klasa V-VI Rocznik 2005 - 2006  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Kavulokova Teresa Dolni Lomna 0:10:30,70
2 Milerska Anna SKI Mosty 0:11:11,50
3 Michałek Martyna MKS Istebna 0:11:53,90
4 Tomanek Ema Dolni Lomna 0:11:59,50
5 Wantulok Laura WSS Wisła 0:12:03,20
6 Rucka Julia MKS Istebna 0:12:54,20
7 Kliś  Lena MKS Istebna 0:13:54,80
8 Korzonek Martyna LKS Pogórze 0:14:46,20
9 Probosz Kamila NKS Trójwieś 0:14:52,70

10 Bujok Estera WSS Wisła 0:14:57,30
11 Skurzok Maria NKS Trójwieś 0:16:27,50
12 Dragon Izabela NKS Trójwieś 0:16:30,50
13 Tylova Agata Dolni Lomna 0:16:32,40
14 Wolny Martyna MKS Istebna 0:20:03,40
15 Woźniak Oliwia LKS Naroże Juszczyn 0:20:49,10
16 Dolech Antonina LKS Naroże Juszczyn 0:21:19,30
17 Czech Julia MKS Czechowice-Dziedzice 0:20:51,50

Kategoria: Dziewczęta Rocznik 2002 - 2004  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Gazur Ewa NKS Trójwieś 0:09:05,80
2 Legierska Laura NKS Trójwieś 0:09:15,30
3 Fujak Zuzanna NKS Trójwieś 0:10:04,80
4 Jałowiczor Jolanta MKS Istebna 0:10:08,00
5 Jarecka Weronika LKS Klimczok Bystra / Skipol 0:10:09,60
6 Rusnok Zuzanna Dolni Lomna 0:10:28,60
7 Idziniak Kamila NKS Trójwieś 0:10:33,80
8 Dudek Zuzanna UMKS Marklowice 0:11:03,50
9 Mroczkowska Malwina Bystra 0:11:35,20

10 Nowak Lilianna UMKS Marklowice 0:12:08,00
11 Sroka Oliwia NKS Trójwieś 0:12:12,70
12 Wrzeszcz Patrycja LKS Pogórze 0:13:42,90
13 Cieślar Paulina WSS Wisła 0:14:22,20
14 Chromik Julia LKS Pogórze 0:15:02,70
15 Słowak Marcelina LKS Pogórze 0:16:52,20
16 Roczniak Aleksandra LKS Naroże Juszczyn 0:17:40,40

Kategoria: Kobiety 18 - 25 lat Rocznik 1993 - 2001  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Warło Agata NKS Trójwieś 0:19:03,20
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Kategoria: Kobiety 36 lat i powyżej Rocznik 1982 i starsze  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Byrtus Barbara Teamnabiegówkach.Pl 0:22:33,30
2 Kobielusz Dorota MKS Istebna 0:26:02,30
3 Adamczyk Małgorzata Jastrzębie Zdrój 0:27:00,00
4 Szczotka Dorota LKS Górki Wielkie/Skipol 0:27:27,80
5 Procko Milena Kielce 0:28:27,70

Kategoria: Chłopcy - Klasa II i młodsi Rocznik 2009 i młodsi  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Matuszny Piotr LKS Pogórze 0:01:41,70
2 Pindur Wiktor TJ Dolni Lomna 0:01:49,60
3 Niedoba Marek SKI Mosty 0:02:05,60
4 Halabrin Roman TJ Dolni Lomna 0:02:07,70
5 Bury Mateusz MKS Istebna 0:02:15,90
6 Pawlik Jakub LKS Klimczok Bystra 0:02:17,70
7 Roczniak Michał Gliwice 0:02:29,40
8 Gorzołka Marcin Jaworzynka 0:02:35,40
9 Łacek Tomasz MKS Istebna 0:02:39,40

10 Hernik Jakub LKS Pogórze 0:02:49,40
11 Baczyński Konrad UMKS Marklowice 0:03:03,80
12 Michałek Paweł Istebna 0:03:12,90
13 Słobodzian Mikołaj Cieszyn 0:03:46,60

Kategoria: Chłopcy - Klasa III - IV Rocznik 2007 - 2008  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Zawada Szymon MKS Istebna 0:03:16,30
2 Michałek Marcin MKS Istebna 0:03:16,60
3 Łacek Krzysztof NKS Trójwieś Beskidzka 0:03:22,30
4 Milerski Jan SKI Mosty 0:03:26,90
5 Legierski Kamil NKS Trójwieś Beskidzka 0:03:29,80
6 Szczotka Samuel WSS Wisła 0:03:34,20
7 Zowada Tomasz NKS Trójwieś Beskidzka 0:03:38,30
8 Probosz Jan NKS Trójwieś Beskidzka 0:03:38,80
9 Tomanek Max TJ Dolni Lomna 0:03:39,20

10 Jochimek Lukas TJ Dolni Lomna 0:03:40,30
11 Wojtas Patryk NKS Trójwieś Beskidzka 0:03:49,10
12 Kohut Maciej MKS Istebna 0:03:52,50
13 Słowioczek Dariusz NKS Trójwieś Beskidzka 0:04:04,00
14 Kudzia-Sas Szczepan LKS Naroże Juszczyn 0:04:06,70
15 Zwardoń Mateusz Jaworzynka Zapasieki 0:04:29,80
16 Florczak Oskar WSS Wisła 0:04:30,10
17 Kubies Igor UKS Pogórze 0:04:31,30
18 Kulik Jan Istebna 0:04:38,20
19 Bielesz Kacper MKS Istebna 0:04:39,60
20 Galej Szymon MKS Istebna 0:04:43,20
21 Trzebuniak Leon LKS Naroże Juszczyn 0:04:44,20
22 Tomecki Miłosz UMKS Marklowice 0:05:01,50
23 Wolny Wiktor Istebna 0:05:07,40
24 Pilch Szymon WSS Wisła 0:05:07,70
25 Sikora Wojciech Istebna 0:05:18,40
26 Kawulok Mateusz NKS Trójwieś Beskidzka 0:05:21,00
27 Hernik Tymoteusz UKS Pogórze 0:05:55,10
28 Jachymek Rafał Kozy 0:07:21,30

Kategoria: Chłopcy - Klasa V - VI Rocznik 2005 - 2006  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Baczyński Artur UMKS Marklowice 0:12:39,60
2 Kantor Damian TJ Dolni Lomna 0:13:24,40
3 Tabara Szymon TJ Dolni Lomna 0:13:26,50
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4 Legierski Przemysław NKS Trójwieś Beskidzka 0:13:44,80
5 Pilch Dawid WSS Wisła 0:13:45,10
6 Kawulok Paweł MKS Istebna 0:13:54,40
7 Winkler Kamil UMKS Marklowice 0:14:18,70
8 Solawa Kacper NKS Trójwieś Beskidzka 0:14:46,30
9 Juroszek Kacper MKS Istebna 0:14:52,80

10 Szkawran Jakub NKS Trójwieś Beskidzka 0:14:56,50
11 Tomecki Jakub UMKS Marklowice 0:15:01,70
12 Kawulok Radosław SKI Mosty 0:15:35,00
13 Trzebiniak Antoni LKS Naroże Juszczyn 0:15:46,80
14 Słobodzian Jan Cieszyn 0:16:06,10
15 Wrzeszcz Dawid LKS Pogórze 0:16:46,60
16 Antończyk Kamil UMKS Marklowice 0:17:12,30
17 Dypczyński Kacper LKS Pogórze 0:17:58,10
18 Fiedor Sebastian NKS Trójwieś Beskidzka 0:19:48,70
19 Kawulok Błażej MKS Istebna 0:22:25,30
20 Kudzia-Sas Błażej LKS Naroże Juszczyn 0:23:04,30

Kategoria: Chłopcy Rocznik 2002 - 2004  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Bożek Artur LKS Klimczok Bystra 0:08:59,80
2 Zawada Jan MKS Istebna 0:09:09,60
3 Kohut Frantiśek SKI Mosty 0:09:19,30
4 Wojtas Wiktor NKS Trójwieś Beskidzka 0:09:34,80
5 Tyl  Marek TJ Dolni Lomna 0:09:38,70
6 Puczok Adam NKS Trójwieś Beskidzka 0:09:49,50
7 Kawulok Piotr MKS Istebna 0:09:53,70
8 Szotkowski Dawid SKI Mosty 0:11:17,20
9 Legierski Dawid NKS Trójwieś Beskidzka 0:11:40,00

10 Śpiewak Bartosz Bystra 0:13:30,20
11 Smyrak Patryk LKS Naroże Juszczyn 0:13:35,90
12 Adamczyk Michał Jastrzębie 0:15:20,40
13 Milerski Mateusz SKI Mosty 0:15:22,00
14 Kudzian-Sas Szymon LKS Naroże Juszczyn 0:15:29,60

Kategoria: Mężczyźni 17 - 19 lat Rocznik 1999 - 2001  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Karol Zasadziński LKS Naroże Juszczyn 1:10:12,70
2 Paweł Adamczyk Jastrzębie 1:12:02,90

Kategoria: Mężczyźni 20 - 29 lat Rocznik 1989 - 1998  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Kamil Bury MKS Istebna 0:46:41,70
2 Paweł Klisz Bielsko-Biała 0:46:58,70
3 Bartłomiej Rucki NKS Trójwieś 0:50:16,90
4 Mateusz Wieczorek Piekary Śl. 1:08:10,70

Kategoria:  Mężczyźni 30 - 39 lat Rocznik 1979 - 1988  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Mariusz Michałek JBGZ TEAM 0:47:25,40
2 Bogusław Gracz Ząb 0:49:06,80
3 Sebastian Janecki SKIPOL.PL TEAM 0:56:34,40
4 Krzysztof Hatlas Wisła 0:59:19,30
5 Stanisław Odróbka CHOP ZE ŻELAZA / SIEMIAN 0:59:48,50
6 Daniel Kaleta Gródek 1:00:32,90
7 Jan Kaleta Gródek 1:03:37,10
8 Peter Iwanek Skalite 1:08:47,20
9 Mariusz Stec Szczyrk 1:12:04,70

10 Adrian Wójcik WZC 1:12:30,40
11 Michał Probosz Istebna 1:28:52,10
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Budowa Obiektów Drogowych  

Inż. Noga Józef 
43-430 Skoczów, ul. Morcinka 7/42 

Kategoria: Mężczyźni 40 - 49 lat Rocznik 1969 - 1978  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Grzegorz Legierski TEAM NA BIEGÓWKACH 0:31:16,80
2 Andrzej Mojeścik TEAM NA BIEGÓWKACH 0:31:28,70
3 Jan Łacek TEAM NA BIEGÓWKACH 0:32:30,40
4 Kazimierz Legierski TEAM NA BIEGÓWKACH 0:33:58,50
5 Marek Korzan Jaworze 0:34:21,60
6 Marek Adamczyk Jastrzębie 0:35:25,50
7 Eugeniusz Słobodzian Cieszyn 0:35:39,50
8 Arkadiusz Szczotka Lks Górkii Wielkie / Skipol 0:37:34,50
9 Paweł Ryś Jaworzynka 0:38:09,50

10 Nikodem Pawlik Klub USNB / Wilkowice 0:39:31,90
11 Piotr Łupieżowiec MKS Centrum Dzięgielów 0:40:58,60
12 Piotr Pilch Wisła Czarne 0:42:38,60
13 Józef Juroszek 0:48:04,20
14 Adam Janus 0:51:30,30
15 Marcin Chrobak Katowice 0:53:22,20
16 Rafał Śpiewak Klub USNB / Bystra Śl. 0:54:10,70
17 Krzysztof Roczniak Gliwice 0:57:47,80
18 Piotr Felczykowski Witkowo Biega 1:05:46,20

Kategoria: Mężczyźni 50 - 59 lat Rocznik 1959 - 1968  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Piotr Michałek Jaworzynka 0:30:47,30
2 Władysław Olszowski TEAM NA BIEGÓWKACH 0:33:14,50
3 Józef Wojtyła LKS Pogórze 0:34:18,70
4 Edward Koprowski 0:38:13,10
5 Piotr Kawulok Grodziec 0:38:27,00
6 Jacek Hyrnik TEAM NA BIEGÓWKACH 0:38:38,20
7 Paweł Gomola Brenna 0:41:26,30
8 Andrzej Płaczek Żory 0:49:02,20
9 Maciej Kupczak Cisiec 0:53:32,90

Kategoria: Mężczyźni 60 - 69 lat Rocznik 1949 - 1958   

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Zbigniew Radomski Bielsko-Biała 0:21:47,30
2 Andrzej Śliwczyk Rybnik 0:22:56,10
3 Franciszek Suchy Bielsko-Biała 0:22:58,70
4 Jan Kliś Łazy / MKS Istebna 0:23:29,40
5 Stefan Sikora Bielsko-Biała 0:23:52,70
6 Stanisław Urbański LKS Pogórze 0:24:52,90
7 Edward Dudek Radziechowy 0:25:42,20
8 Zygmunt Kasolik Kęty 0:27:03,00
9 Ryszard Węglewski Radziechowy 0:27:13,00

10 Andrzej Figura Cięcina 0:27:50,10
11 Kopernok Rybnik 0:29:25,70
12 Tadeusz Spilok Ustroń 0:29:36,30
13 Władysław Zowada Istebna Leszczyna 0:31:08,60
14 Andrzej Kądziołka Ruda Śląska 0:33:33,70
15 Tadeusz Legierski DNF

Kategoria: Mężczyźni 70 lat i powyżej Rocznik 1948 i starsi   

M Nazwisko i Imię Miejscowość Wynik
1 Jan Jurasz Cisiec 0:27:47,50
2 Michał Kobielusz Jaworzynka 0:33:28,40
3 Franciszek Pasterny Ustroń DNF

l Sport l Sport SPONSORZy 43. BIEGU „O ISTEBNIAŃSKI BRUCLIK”
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH 
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com

Biuro: Koniaków, Matyska 733
43-474 Koniaków

czynne po uprzednim 
kontakcie telefonicznym

Biuro: Istebna, Dzielec 1643
43-470 Istebna
PN-PT: 800-1700

SOBOTA: 800-1100

l Reklamy l Reklamy l 
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REKLAMA
INTERFON
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nasi okuliści przyjmują: 

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

Lek.Maciej Klepacki -  8Czwartek
30

11-
30

Lek.Katarzyna Kalisz -  9 Sobota 12
30

00 -
Ustroń, ul. A.Brody  4 , tel: 33 854 58 07 

Lek.Adam Jankowski -  14Środa 16
00

30 -

 www.optykexpert.net

Dbamy o twój wzrok !

Sukcesy Małej Jetelinki

Pełnia księżyca nad Koczym Zamkiem

fo
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Wernisaż wystawy „Spadek” 
Wiesławy Karch z Koniakowa

str. 16

str. 9
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Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl
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juz w sprzedazy!
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Zwycięskie sztafety ZSP w Istebnej z opiekunami Jarosławem Hulawym (z prawej) i Małgorzatą Galej (z lewej)

Udane starty Judoków z Trójwsi
str. 20

str. 21


