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Wójt Gminy informuje
Szczególne wyróżnienie
dla naszego samorządu!
Władze samorządowe naszej Gminy uhonorowane zostały - jako jedyne w powiecie
cieszyńskim - tytułem „Przyjaciele sześciolatka” podczas spotkania podsumowującego ogólnopolski konkurs „Mam 6 lat”, które
odbyło się 18 marca w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach.
Okolicznościową nagrodę z rąk minister
edukacji narodowej Krystyny Szumilas i śląskiego kuratora oświaty Stanisława Fabera odebrał
zastępca Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek.

Plan dyżurów ZG Związku
Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprasza
członków Koła na dyżur, który pełniony będzie
w każdy 2 /drugi/ poniedziałek miesiąca w salce
posiedzeń Urzędu Gminy Istebna.
Daty dyżurów II kwartał 2013 roku:
15 kwiecień 2013 r.
godz. 10.00-12.00
13 maj 2013 r.
godz. 10.00-12.00
10 czerwiec 2013 r.
godz. 10.00-12.00
W tym dniu można dokonać wpłaty składek
członkowskich i załatwić inne formalności dotyczące Związku.

Sprawy dotyczące Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, tj. zeznania
świadków, karty ewidencyjne o opłacaniu składek załatwiane są w Urzędzie
Gminy w każdy czwartek w godzinach
urzędowania - I piętro, pokój 115.

O odpadach komunalnych
Przypominamy, że zgodnie ze znowelizowana ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r.
Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, będzie nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (podmiot ten będzie
realizował zadania na mocy wygranego przetargu i umowy podpisanej z gminą). Należy podkreślić, że bardzo ważne jest aby
zbiórka odpadów była prowadzona w sposób selektywny. Stopień zaangażowania mieszkańców w selektywną zbiórkę
przełoży się na szansę efektywnej segregacji pozwalając osiągnąć wymagane od gminy poziomy odzysku wybranych
rodzajów odpadów. Zgodnie z art.9y ustawy „śmieciowej” gmina, która nie uzyska wymaganych poziomów recyklingu
podlega karze pieniężnej.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia powinny wynosić:
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
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Poziomy są liczone łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. W roku 2012 uzyskaliśmy poziom
odzysku 6,1 % czyli nie spełniliśmy wytycznych Ministerstwa Środowiska.
Kwiecień 2013
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Wójt Gminy informuje
Informacje dla rolników
W związku z wejściem w życie w dniu 28 stycznia br.
dwóch rozporządzeń Rady Ministrów zakazujących stosowania materiału siewnego odmian genetycznie modyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaków Amflora została
przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ogólnopolska kampania informacyjna, mająca na celu dotarcia do rolników, producentów rolnych, organizacji społecznych i ekologicznych z informacją o wprowadzonych
w Polsce zakazach.
Na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach zamieszczamy ulotkę
informacyjną.

Nie będzie upraw GMO
Ustawa o nasiennictwie, którą Parlament przyjął 9 listopada ubiegłego roku wdraża nowe przepisy nasienne Unii
Europejskiej tj.: dyrektywę Rady 2008/90/WE w sprawie
obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych
oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji
owoców, dyrektywę Komisji 2009/145/WE przewidują pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzenia populacji
miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych
w poszczególnych miejscach i rejonach zagrożonych erozją
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genetyczną oraz dyrektywę Komisji 2010/60/WE przewidującą pewne odstępstwa dotyczące wprowadzenia do obrotu
mieszanek pastewnych materiału siewnego przeznaczonych
do wykorzystania w celu ochrony środowiska naturalnego.
Zapewnia ona hodowcom odmian roślin, przedsiębiorcom
nasiennym oraz użytkownikom materiału siewnego takie
same prawa i obowiązki jak podmiotom nasiennym w innych
państwach Unii Europejskiej. Tym samym można oczekiwać
zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora nasiennego na jednolitym rynku.
Nowa ustawa będzie pozytywnie oddziaływać na odbiorców materiału siewnego, którzy będą mieli dostęp do
wyprodukowanego w Polsce materiału szkółkarskiego spełniającego wyższe wymagania jakościowe oraz do materiału
siewnego tradycyjnych odmian warzyw i mieszanek roślin
pastewnych dla ochrony środowiska.
W odniesieniu do zagadnień dotyczących organizów genetycznie zmodyfikowanych, ustawa dokonuje wdrożenia
wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16
lipca 2009 r. (sprawa C-165/08) poprzez usunięcie przepisów
dotyczących zakazu obrotu rejestracji w krajowym rejestrze
materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał uznał powyższe zakazy za niezgodne z przepisami Unii Europejskiej.
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Wójt Gminy informuje
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810
i ziemniaka Amflora.
Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy o nasiennictwie Rada
Ministrów przyjęła 2 stycznia 2013 r. dwa rozporządzenia
w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego 235 odmian
kukurydzy linii MON810 oraz ziemniaka odmiany Amflora. Zakaz stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora został opublikowany w Dz. U. z dnia 9 stycznia 2013 r. poz. 27,
a dotyczący materiału siewnego kukurydzy linii MON 810 w Dz.
U. z dnia 10 stycznia 2013 r. poz. 39.
Rozporządzenia weszły w życie 28 stycznia 2013 r., równocześnie z nową ustawą o nasiennictwie.
Wejście w życie rozporządzeń, dla gospodarstw rolnych
oznacza zakaz stosowania materiału siewnego GMO, co w praktyce oznacza zakaz upraw GMO. Daje to pewność, że uprawy
roślin, w tym ekologiczne, nie będą narażone na konsekwencje
wynikające z obecności GMO w środowisku rolniczym. W związku z tymi zakazami gospodarstwa rolne, posiadające uprawy
kukurydzy i ziemniaka, będą objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zastosowanego materiału siewnego.
Kontrola upraw
Przepisy nowej ustawy o nasiennictwie poszerzają kompetencje Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która
niezależnie od już prowadzonego nadzoru nad wytwarzaniem,
ocena i obrotem materiałem siewnym będzie sprawowała nadzór
nad jego stosowaniem. W związku z tym, gospodarstwa rolne posiadające uprawy kukurydzy i ziemniaka, będą objęte nadzorem
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie
zastosowanego materiału siewnego. W praktyce oznacza to kontrolowanie upraw, a tym samym eliminowanie tych, do założenia
których bezprawnie został użyty materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych.
Sankcje za nieprzestrzeganie zakazów
Zgodnie z art. 123 ust. 3 nowej ustawy o nasiennictwie zastosowanie materiału siewnego roślin genetycznie zmodyfikowanych wiąże się z nałożeniem przez Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa sankcji w wysokości 200% wartości zastosowanego materiału siewnego oraz nakazu zniszczenia tej uprawy.
Departament Hodowli i Ochrony Roślin
źródło: Biuletyn informacyjny 1-2/2013
wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o wywieszeniu wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu na terenie Gminy Istebna
Wójt Gminy Istebna, informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, na tablicy ogłoszeń,
wywieszono na okres 21 dni (tj. od 05 kwietnia 2013 r. do 29
kwietnia 2013 r.) wykaz dla nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Istebna przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3382, o pow. 0,2863 ha, położona w Koniakowie.
Istebna, dnia 05 kwietnia 2013 r.
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Wójt, Danuta Rabin
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Antoni Kędzior - pożegnanie
W dniu 18 lutego zmarł w Istebnej
w wieku 82 lat myśliwy kolega Antoni Kędzior. Wieloletni Łowczy Koła Łowieckiego „OLZA” w Istebnej. W dniu 20
lutego w kościele pw. Dobrego Pasterza
w Istebnej żegnali go koledzy z Koła Łowieckiego „OLZA” oraz z Koła Łowieckiego „ISTEBNA” w Istebnej, „GŁUSZEC”
w Wiśle, „JARZĄBEK” w Wiśle, przedstawiciele Rady Okręgowej PZŁ w Bielsku
– Białej oraz koledzy Leśnicy Nadleśnictwa Wisła.

Pożegnanie Antoniego Kędzior

Nad trumną zmarłego w czasie całej żałobnej uroczystości
pochylały się sztandary z Rady Okręgowej PZŁ z Bielska – Białej,
Koła Łowieckiego „Jelenica” z Ustroni oraz rozbrzmiewały dźwięki
sygnałów łowieckich.
Kolega Antoni Kędzior wstąpił do Polskiego Związku Łowieckiego w roku 1957, przez 40 lat pełnił funkcję łowczego. Niezwykle prawy charakter, pracowitość, koleżeńskość i uczynność, dbałość o poziom etyczny i organizacyjny łowiectwa i zaufanie, jakim
go obdarzano skłaniały organizacje łowieckie do powierzania
mu nowych funkcji. Był członkiem Powiatowej Rady Łowieckiej
w latach 1973 – 1975, członkiem Wojewódzkiej a potem Okręgowej Rady Łowieckiej w Bielsku – Białej w latach 1976 – 2005,
przewodniczącym okręgowej Komisji Rewizyjnej w latach 1980
– 1990, członkiem Okręgowego Sądu Łowieckiego w latach 1995
– 2000, przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Odznaczeń Łowieckich w laach 1995 – 2000, członkiem Komisji Wyceny Trofeów w latach 1985 – 1990. Za swoją niezmordowaną aktywność i
pozytywną działalność odznaczony został brązowym, srebrnym i
złotym medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego”, Złotą Odznaką z Laurem Za Zasługi dla Bielskiego Łowiectwa, brązowym,
srebrnym i złotym medalem Zasługi Łowieckiej oraz najwyższym
odznaczeniem łowieckim „Złom”.
Był zawsze chętnym nauczycielem młodych myśliwych, cenionym wychowawcą licznego grona obecnych działaczy łowieckich. Przez ostatnie miesiące swojego życia złożony chorobą
nie mógł już Antoni Kędzior czynnie uczestniczyć w życiu Koła
„OLZA”. Do ostatniej jednak chwili interesował się wszystkim, co
dotyczyło naszego Zrzeszenia.
Mimo swej rozległej wiedzy i doświadczeniu kolega Antoni
był człowiekiem niezwykle skromnym, nie szukającym uznania
lub osobistej korzyści. Cieszył się jednak, gdy spotkał się z uznaniem, zwłaszcza, gdy wyrazem jego było okazywane mu zaufanie. A zaufania niczyjego nigdy nie zawiódł. Pamięć o nim, jako
szlachetnym człowieku, wzorowym myśliwym i działaczu na długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy go znali. Odszedł do
krainy wiecznych łowów.
Prezes Koła Łowieckiego „OLZA” w Istebnej
Gerard Gruca
Wyrazy głębokiego współczucia pani Teresie Łacek
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z powodu śmierci ojca

śp. Pawła Małyjurek
składa
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz współpracownicy Urzędu Gminy
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Rada Gminy informuje
W dniu 12 marca 2013 roku o godz. 11.30 w sali Nr 100
odbyła się XXV sesja Rady Gminy Istebna.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna
Jan Gazur.
W sesji wzięli udział przedstawiciele Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Bielsku-Białej, którzy odznaczyli srebrnym medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” Państwo Teresa i Józef
Bieniek z Jaworzynki, Państwo Zuzanna i Stanisław Jałowiczor z Jaworzynki, Państwo Teresa i Władysław Jałowiczor z
Jaworzynki.
Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
 Nr XXV/227/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszary w
rejonie przysiółków Olecki, Stecówka, Pietroszonka, Andziołówka, Suszki w Istebnej, przysiółków Czerchla, Łacki, Trójstyk, Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Kadłuby, Deje w Koniakowie.
 Nr XXV/228/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna.
 Nr XXV/229/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy Istebna na 2013 rok.
 Nr XXV/230/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Mysłakowice.
 Nr XXV/231/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Nr XXV/232/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Nr XXV/233/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Nr XXV/234/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 Nr XXV/235/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie ustanowienia służebności.
 Nr XXV/238/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 Nr XXV/239/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
 Nr XXV/241/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 Nr XXV/240/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie ze Stowarzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej.
 Nr XXV/242/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna
środków stanowiących fundusz sołecki.
 Nr XXV/243/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia im.
Artysty Jana Wałacha w Istebnej.
Strona
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 Nr XXV/244/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013 – 2025.
 Nr XXV/245/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 12 marca
2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na 2013 rok.
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Istebna.
Inspektor M. Wieczorek

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że
w II kwartale 2013 r. będzie przyjmował mieszkańców na
dyżurach w Urzędzie Gminy Istebna /pok. 115/ w każdy
wtorek miesiąca.
Kwiecień: 2, 9, 16, 23
Maj: 7, 14, 21, 28
Czerwiec: 4, 11, 18, 25

od godz. 14.00 do 15.15
od godz. 14.00 do 15.15
od godz. 14.00 do 15.15

Terminy Zebrań Wiejskich 2013
Wójt Gminy, sołtysi gminy Istebna podają do informacji
mieszkańców terminy i miejsca zebrań wiejskich:
KONIAKÓW - 7 kwietnia (niedziela) 2013 r. godz. 10.30
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie
ISTEBNA - 14 kwietnia (niedziela) 2013 r. godz. 9.45
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej
JAWORZYNKA - 21 kwietnia (niedziela) 2013 r. godz.
10.15 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce.
Rada Gminy Istebna przypomina, że do 30 kwietnia
2013 roku można składać wnioski o Nagrodę Rady
Gminy Istebna:
- za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2012
- za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w roku 2012.

Srebrne medale
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”
Podczas XXV sesji Rady Gminy
Istebna, która odbyła się dnia 12 marca, zostały wręczone srebrne medale
„Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Medale te nadawane są osobom,
które przyczyniły się do rozwoju i
umacniania obronności Rzeczypospolitej, w tym rodzicom, których co
najmniej trzech synów nienagannie
odbyło służbę wojskową.
Z rąk przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień,
ppłk Andrzeja Rajczyka oraz mjr Jacka Zawady otrzymali je:
Bieniek Teresa i Józef z Jaworzynki
Jałowiczor Zuzanna i Stanisław z Jaworzynki
Jałowiczor Teresa i Władysław z Jaworzynki
Podziękowania oraz słowa uznania i szacunku za przykładne wychowanie synów, którzy nienagannie pełnili czynną służbę wojskową
złożyli Wójt Gminy Danuta Rabin, Przewodniczący Rady Gminy Istebna
Jan Gazur oraz Zastępca Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek.
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„Gmina Istebna – Przyjazna dla serca
- Uczymy się ratować”
W sobotę 9 marca w remizie OSP w Istebnej Centrum
miało miejsce przełomowe spotkanie dotyczące ratowania życia. Odbyło się ono się w ramach zainicjowanej przez
dr. n. med. Andrzeja Darmolińskiego akcji „AED dla Trójwsi”,

każdy z obecnych mógł sam ćwiczyć zabiegi resuscytacji na
fantomach pod okiem ratowników oraz strażaków z OSP
Istebna Centrum. Uczestnicy spotkania doświadczyli, że reanimacja poszkodowanego nie jest taka prosta, ale bardzo
potrzebna w ratowaniu życia. Na koniec strażacy dokonali
praktycznego zastosowania urządzenia AED.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej fundacji „Ratuj z sercem”, na której znajduje się również mapa AED
w Polsce. Możecie Państwo sami śledzić, w których regionach kraju są urządzenia AED. Być może niedługo również
Istebna znajdzie się na tej mapie.
W Gminie będą podejmowane kolejne kroki w sprawie
ratowania życia, dlatego już dziś zapraszamy do czynnego
udziału w nich wszystkich mieszkańców.
Karina Czyż

której celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości naszego społeczeństwa w kwestii udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, ale również zakup urządzeń do
Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED). Pierwsze
takie urządzenie ma pojawić się już niedługo na budynku
probostwa przy kościele „Dobrego Pasterza” w Istebnej Centrum. Kolejne AED mają pojawić się również w Jaworzynce
i Koniakowie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata medycznego zajmujący się AED w Polsce, a byli to: dr n. med.
Wojciech Rychlik, który jest koordynatorem projektu „Mapa
AED w Polsce” oraz dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego Jan Kawulok. Obecni byli również zaangażowani w akcję ks. Tadeusz Pietrzyk proboszcz parafii „Dobrego
Pasterza” w Istebnej, Zastępca Wójta Henryk Gazurek, przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur oraz pochodzący z Koniakowa ks. Damian Suszka, który planuje zakup AED w swojej
parafii w Kobiórze.
W części wykładowej głos zabrał dr. n. med. Andrzej Darmoliński, który przywitał wszystkich obecnych, a następnie
oddał głos dr n.med. Wojciechowi Rychlikowi, który przybliżył wszystkim jak działa system AED w całym kraju oraz gratulował inicjatywy, która została podjęta.
Chęć współpracy wyraził również pan Jan Kawulok. Nie mogło również zabraknąć zaprezentowania urządzenia AED, którego dokonali przedstawiciele firmy produkującej AED. Mówili
o tym, jak proste w użyciu jest AED, w jaki sposób go użyć.
W drugiej części spotkania głos zabrali ratownicy z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, który mówili zebranym o podstawowych zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz o wiele praktycznych przypadkach. W dalszej części
Kwiecień 2013
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Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP
w Istebnej Zaolziu
23 marca 2013r. odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej OTWP w OSP Istebna Zaolzie. Brało w min udział
33 uczestników, 7 ze szkół podstawowych, 21 z gimnazjum,

5 ze szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących jednostki
OSP gminy Istebna. Uczestnicy w I etapie rozwiązywali test,
natomiast do II etapu przechodzili Ci, którzy uzyskali największą liczbę punktów po teście pisemnym. Oto wyniki:
Szkoła Podstawowa: I miejsce Małgorzata Legierska
OSP Koniaków Centrum, II miejsce Agnieszka Legierska OSP
Koniaków Centrum, III miejsce Klaudiusz Haratyk OSP Istebna
Centrum
Pozostali uczestnicy: Kamil Kędzior, Jan Chrapek, Błażej
Rucki, Paweł Legierski.
Gimnzajum: I miejsce Szymon Legierski OSP Koniaków
Centrum, II miejsce Jan Stańko OSP Jaworzynka Centrum,
III miejsce Paulina Kubica OSP Koniaków Centrum.
Pozostali uczestnicy: Dariusz Jałowiczor, Andrzej Jałowiczor, Jan Sikora, Janusz Kubica, Alicja Kaczmarzyk, Katarzyna
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Legierska, Renata Legierska, Daria Gwarek, Agnieszka Polok,
Katarzyna Niewiadomska, Michał Waszut, Agnieszka Ligocka,
Aneta Kubas, Ewa Ligocka, Rafał Małyjurek, Krzysztof Gazurek,
Paweł Jałowiczor.
Szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce Robert Kochutek
OSP Koniaków Kosarzyska, II miejsce Zuzanna Matuszny OSP

Koniaków Kosarzyska, III miejsce Jan Zowada OSP Koniaków
Centrum.
Pozostali uczestnicy: Marcin Miszta, Jakub Legierski.
Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Roman
Kohut wice prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Cieszynie, członek Józef Ligocki funkcjonariusz PSP w Cieszynie,
sekretarz Renata Haratyk sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego w Istebnej. Turniej zaszczycili swoją obecnością: z-ca wójta
gminy Istebna Henryk Gazurek, prezes ZOG ZOSP w Istebnej
dh Józef Czepczor, Komendant Gminny dh Stanisław Legierski.
Dziękujemy sponsorowi turnieju Kompleksowi Zagroń z Istebnej za podarowane bilety wejścia na basen i wyciąg narciarski.
Składamy też podziękowania dla wszystkich opiekunów, którzy
przygotowywali młodzież do tego konkursu.
Organizatorem turnieju był komendant Gminny dh Stanisław Legierski oraz jednostka OSP Istebna Zaolzie.
oprac. dh Renata Haratyk
Sekretarz ZOG ZOSP w Istebnej

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI”
O tym pisaliśmy 20 lat temu... „Nasza Trójwieś” – kwiecień, maj 1993 r.
SKOKI W KONIAKOWIE
Z okazji 70-lecia narciarstwa (w 1923 roku odbyły
sie w Koniakowie pierwsze zawody narciarskie)
zorganizowano w dniu 7 marca br. konkurs skoków
na znanej w przeszłości skoczni narciarskiej w Koniakowie Grapce (K - 40 m).
W zawodach udział wzięli byli zawodnicy z tego
terenu. Pogratulować należy ciągle wysokiej sprawności fizycznej i umiejętności. Najlepszy okazał się
Władysław Stańko przed Czesławem Zemanem,
którzy osiągali skoki ponad 40 m. Najstarszym
zawodnikiem był Władysław Legierski (42 lata),
który w nienagannym stylu osiągał odległości ponad
35 m.
Najbardziej pocieszającym jest fakt, że w zawodach
tych (na tej samej skoczni) wzięła udział grupa
młodziutkich skoczków ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Koniakowie - Centrum, trenowanych przez mgr
Tadeusza Kołdera (byłego trenera kadry skoczków
PZN) - obecnie nauczyciela tej szkoły. Mali chłopcy
osiągali w poprawnym stylu duże odległości. Naj-
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lepszy z nich Daniel Krężelok (11 lat) skakał na
odległość 33 i 34 m, Łukasz Waszut (12 lat) - 32 i 33
m. Dobrze prezentowali sie także najmłodsi - Piotr
Skurzok (10 lat) - 23 i 24 m, Rafał Suszka (10 lat)
- 23 i 22 m oraz pozostali dwaj najmłodsi - Damian
Krężelok (9 lat) - 21 i 22 m oraz Rafał Zeman
(9 lat) - 21 i 22 m. Duże brawa!
Na koniec odbył się jeszcze konkurs jakiego nigdzie
do tej pory nie było. Otóż startowano parami rodzinnymi ojciec i syn. Przy niezwykle gorącym aplauzie
bardzo licznie zebranej publiczności zwyciężyła para
Jan Krężelok - ojciec i Daniel - syn (36 i 33 m)
przed Czesławem Zemanem - ojciec i Rafałem syn (34 i 22 m).
Była to niezwykle udana impreza, zorganizowana bez
niczyjej pomocy, samorzutnie przez ludzi oddanych
całym sercem narciarstwu.
Warto zwrócić uwagę na ten rejon, gdzie nadal żywe
są tradycje narciarstwa oraz gdzie dba się także o to
by wyrastali godni następcy byłych mistrzów nart.
oprac. Piotr Majeramowski

Nasza Trójwieœ
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Bieg Gródkiem z udziałem
reprezentantów naszej Gminy
W zimowej aurze przyszło biegać naszym młodym
sportowcom, którzy tradycyjnie już reprezentowali naszą Gminę na „Biegu Gródkiem” w Czechach.
Mimo, iż wielu z nich dopiero kilka dni temu odstawiło
narty, to ich występ można zaliczyć do udanych.

z Istebnej, Adam Golik z Koniakowa, Łukasz Kulik z Koniakowa, Jakub Jałowiczor z Istebnej, Antoni Juroszek z Istebnej,
Adam Łacek z Istebnej, Katarzyna Greń z Koniakowa, Patrycja
Arczewska z Istebnej, Dominik Juroszek z Jaworzynki, Patryk
Kaczmarzyk z Istebnej, Andrzej Jałowiczor z Istebnej, Damian
Hulawy z Istebnej.
Dziękujemy również opiekunom: Aleksandrze Kawulok
(Gimnazjum w Istebnej), Wioletcie Strokosz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie) i Jarosławowi Hulawemu (Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej) za przygotowanie młodych biegaczy.
W kategorii mężczyzn kategorii 20-39 lat wystąpił również Andrzej Mojeścik z Istebnej. Gratulujemy udziału!
Karina Czyż

W swoich kategoriach wiekowych miejsca na podium
wywalczyły: Laura Legierska z Koniakowa (II miejsce w
kategorii dziewcząt 10-11 lat) oraz Magdalena Kobielusz
z Istebnej (I miejsce w kategorii dziewcząt 12-13 lat). Gratulujemy!
Pozostali zawodnicy z Trójwsi: Jolanta Jałowiczor z Istebnej, Julia Kawulok z Jaworzynki, Wiktoria Legierska z Istebnej,
Paweł Łacek z Istebnej, Sebastian Strokosz z Istebnej, Paweł
Macura z Istebnej, Szymon Mojeścik z Istebnej, Sabina Matuszna z Koniakowa, Wiktoria Legierska z Koniakowa, Karolina Legierska z Istebnej, Justyna Mojeścik z Istebnej, Karolina Kukuczka z Koniakowa, Wiktoria Gruszka z Koniakowa,
Przemysław Probosz z Istebnej, Szymon Zowada z Istebnej,
Eliza Rucka z Istebnej, Sandra Łacek z Istebnej, Wiktoria Dragon z Istebnej, Bogumiła Musiał z Koniakowa, Natalia Legierska z Koniakowa, Jakub Haratyk z Istebnej, Grzegorz Bobek
Kwiecień 2013
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Z życia szkół i przedszkoli
„Marzanno, Marzanno
Ty Zimowa Panno…”
21 marca 2013 roku o
godzinie 10.00 w Koniakowie odbyło się uroczyste
pożegnanie zimy przez Miglanców z Niepublicznego
Przedszkola „Miglanc”.
Dzieci śpiewając wiosenne piosenki maszerowały
wesołym krokiem razem z
nauczycielami. Gdy dotarły
do celu pozostawiły Marzannę i wróciły zadowolone do
budynku przedszkola.
Więcej zdjęć oraz video
można znaleźć na Facebook’u.
mgr Edyta Gancarz

Rodziców Dariusz Czepczor, dyrektorzy szkół podstawowych
z naszej gminy oraz dyrektor Niepublicznego Przedszkola
w Jaworzynce.
Celem spotkania było przybliżenie rodzicom kwestii gotowości dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w klasie
pierwszej. Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące sfery
pedagogicznej i emocjonalnej związanej z edukacją dzieci
sześcioletnich. Przypomniano też założenia reformy oświatowej i związane z nią zmiany w obowiązującej podstawie programowej. W otwartej dyskusji rodzice i nauczyciele wyrazili
swoje obawy i pozytywne opinie na temat wcześniejszego

Jestem gotowy rozpocząć przygodę
ze szkołą
22 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks.
Jana Twardowskiego w Jaworzynce miało miejsce spotkanie z rodzicami dzieci sześcioletnich. W spotkaniu
uczestniczyła dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w
Bielsku-Białej Elżbieta Adamowska, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Cieszynie Lucyna Legierska, metodyk edukacji wczesnoszkolnej Kalina Stefaniak, zastępca
Wójta Gminy Istebna Henryk Gazurek, przewodniczący Rady
Strona
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Z życia szkół i przedszkoli

podjęcia nauki w szkole podstawowej przez dzieci sześcioletnie. Zastępca wójta Pan Henryk Gazurek zwrócił uwagę
na dobre przygotowanie szkół do przyjęcia najmłodszych
uczniów, właściwy stan techniczny pomieszczeń i otoczenia
oraz możliwości korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez gminę.
Na czas prelekcji i dyskusji dzieci zostały zaproszone do
obejrzenia sztuki pt.: „Czerwony Kapturek” przygotowanej
przez uczniów klasy trzeciej. Wzięły też udział w integracyjnych zajęciach plastycznych i muzycznych.
Goście, rodzice i dzieci obejrzeli prezentację multimedialną z ofertą szkoły oraz zwiedzili sale lekcyjne i pozostałe pomieszczenia edukacyjne.
Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.
dyrektor szkoły
Grażyna Przybyła

Szkolna spartakiada zimowa
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Istebnej

celem jest promowanie aktywnego spędzania czasu. W
tym roku zimowa impreza została zaplanowana na dzień
7 marca 2013r. Po uroczystym otwarciu dyrektor Robert
Biernacki przypomniał uczniom nie tylko o obowiązującej zasadzie „fair play” podczas sportowych konkurencji,
ale także o zasadach bezpieczeństwa podczas trwania
spartakiady. Dzieci z klas 1-6 wzięły udział w pięciu konkurencjach: bieg narciarski stylem klasycznym, slaom gigant, zjazd na „ślizgaczu”, zajazd na sankach, rzeźba w
śniegu. Rozegrano je w czterech kategoriach: dziewczęta
klas 1-3, chłopcy klas 1-3, dziewczęta klas 4-6 i chłopcy
klas 4-6. Zwycięzców nagrodzono medalami, dyplomami
i nagrodami pocieszenia podczas szkolnego apelu na sali
gimnastycznej. Na zakończenie uczniowie zjedli ciepły posiłek-bigos i herbata-przygotowany przez Pnie Kucharki.
Składam podziękowania dla Dyrekcji Ośrodka „Zagroń” za

Tradycją naszej szkoły stała się Szkolna Zimowa
Spartakiada organizowana rokrocznie na stoku Złoty
Groń przy Ośrodku Wypoczynkowym „Zagroń”, której

pomoc w przygotowaniui przeprowadzeniu szkolnej zimowej imprezy oraz panu Józefowi Waszutowi za możliwość
darmowego korzystania ze sprzętu narciarskiego z wypożyczalni. W imieniu dyrekcji i nauczycieli dziękuję również
rodzicom za pomoc przy organizacji spartakiady.
Opracował: mgr Jarosław Hulawy
Kwiecień 2013
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Z życia gimnazjum
Mural w gimnazjalnej stołówce
Postanowiłam pokazać gimnazjalistom, że sztuka nie
musi być nudna, muzealna, niedostępna. Postanowiłam
działać. Postanowiłam do tego działania włączyć gimnazjalistów i myślę, że swoje postanowienia zwieńczyłam sukcesem. Na ścianach gimnazjalnej stołówki zagościł mural, który
wspólnie zaprojektowaliśmy, z duszą na ramieniu przedstawiliśmy panu dyrektorowi Bogdanowi Ligockiemu, a następnie, uzyskawszy jego pełną akceptację, zaczęliśmy prace w
pocie czoła!
Począwszy od przeniesienia rysunku na ścianę, poprzez wypełnienie kolorem,
aż do dopracowania drob-

nych plastycznie uczniów, którym zaufałam i nie zawiodłam
się. Uczestniczyli w projekcie aktywnie, wykonali pracę z zaangażowaniem i profesjonalizmem, zaliczając tym samym
obowiązkowy projekt gimnazjalny, który odtąd uprzyjemnia
pozostałym uczniom codzienne posiłki.
Magda LENA Krężelok

Gratuluję pomysłu i realizacji
– stołówka wygląda pięknie.
Wójt Gminy, Danuta Rabin

ZESPÓŁ SZKÓŁ

PONADGIMNAZJALNYCH
W USTRONIU
proponuje naukę w roku szkolnym 2013 / 2014
w następujących szkołach:

Technikum
 technik informatyk

 technik mechanik
 technik logistyk

nych detali wykonaliśmy wspólnymi siłami fikuśny pas dekoracyjny nad lamperią. Aby nawiązać do kolorystyki drzwi,
elementów ławek, oraz okienek, gdzie wydawane są posiłki,
główna część muralu została wykonana w tonacji chłodnej z
wykorzystaniem w głównej mierze przeróżnych odcieni turkusu, błękitu i zieleni. Natomiast w celu domknięcia kompozycji i nawiązania do oranżowej lamperii całość zwieńczyła
„wstęga” w tymże kolorze, stanowiąca wykończenie górnej
krawędzi przedstawienia. Mural zaprojektowany został w
konwencji graffiti, na kompozycję składają się różnorakie
wyimaginowane postaci, łączące w swoich niepokojących
wizerunkach trochę „dorosłości” i trochę dziecięcych wizji
bajkowych. Jest to moje luźne skojarzenie z uczniami gimnazjum, których część ma jeszcze wiele cech niewinnych dzieci,
a część jest już jedną nogą w dorosłym życiu.
Adam Rucki, Bartek Haratyk, Szymon Procner, Kinga Pietras, Alicja Osadnik, Ania Sikora, to mocna grupa uzdolnioStrona
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NOWOŚĆ

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 elektromechanik (praktyka na warsztacie szkolnym)
 sprzedawca (praktyka w zakładzie pracy)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa wielozawodowa - wszystkie zawody,
praktyka w zakładach pracy
lub w szkole
(w zależności od liczby uczniów i zawodu)

INFORMACJE:
tel. (33) 854 35 43
785 916 048
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl
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Z życia szkół ponadgimnazjalnych
Z zaolziańskiego
podwórka ....

• kursy certyfikowane m.in. AUTOCAD, CorelDraw, SEP, spawacza, prawo jazdy kat. B, operatora wózków jezdniowych, barmański, kelnerski, wizażu, grafika komputerowego i inne);
Z
zaolziańskiego
podwórka
....
W okresie
od 2 kwietnia
do 4 maja 2012 roku w szkołach
W poprzednim numerze „Naszej Trójbiorących
udział
w
projekcie
realizowane
było grupowe doradzwsi” obiecaliśmy zamieścić informację na
two
zawodowe.
Podczas
nich
uczniowie
zdobyli wiedzę na tetemat startu naszych uczniów w Powiatowych Drużynowych
mat
zasad
pisania
CV
i
listu
motywacyjnego,
przygotowania do
Zawodach Szkół
Podstawowych,
i PonadgimW poprzednim
numerzeGimnazjalnych
„Naszej Trójwsi”
obiecaliśmy zamieścić informację na
rozmów kwalifikacyjnych (autoprezentacja, pokonywanie strenazjalnych
w
biegach
narciarskich.
Z
przyjemnością
wywiązutemat startu naszych uczniów w Powiatowych Drużynowych Zawodach Szkół
su) oraz podstaw przedsiębiorczości.
jemy
się dziś z tego zobowiązania.
Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w biegach narciarskich. Z
23 maja 2012 roku rozpoczęły się zajęcia z doradztwa indyprzyjemnością wywiązujemy się dziś zDominik
tego zobowiązania.
Bury, Kamil
widualnego.
wraz z uczniem opracowują Indywidualny
Dominik Bury, Kamil Bury
Czepczor,
reprezentujący ZSP Doradca
w Istebnej,
Buryi Szymon
i Szymon
Czepczor,
Plan
Rozwoju
Zawodowego,
który m.in:
stanęli na drugim stopniu podium.
Impreza
odbyła
się
6
marca
2013
roku
na
trasach
reprezentujący ZSP w Isteb•
scharakteryzuje
umiejętności
zawodowe i kompetencje
biegowych Kubalonki. Jej zwycięzcą
został
zespół
reprezentujący
Liceum
Ogólnokształcące
nej, stanęli na drugim stopim. M. Kopernika.
•
zidentyfikuje
deficyty
w
zakresie
wiedzy i umiejętności
niu podium. Impreza odbyła
• określi cel zawodowy i sposób jego realizacji.
się 6 marca 2013 roku na
Serdecznie gratulujemy kolejnych sukcesów Więcej
!
informacji o projekcie znajdziesz na stronie
trasach biegowych Kubahttp://www.e-zawodowcy.eu
lonki. Jej zwycięzcą został
zespół
LiDrodzy Gimnazjaliści !!!
Nie tylko sport,
czylireprezentujący
„Sprawni w zawodzie”
ceum Ogólnokształcące im.

Od 13 maja 2013 r. rozpoczniemy nabór na rok szkolny

Uczniowie szkół zawodowych
mają okazję sprawdzić i porównać
swoje umiejętności
M. Kopernika.
2013/2014.
w
konkursachgratulujemy
organizowanych
dla różnych
zawodów.
W dniu 7 marca stolarze z naszej
Serdecznie
kolejnych
sukcesów
!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej przyjmie:
szkołyNie
– Jan
Zowada
i Patryk
Ligocki, wzięli
udział w zorganizowanym przez Zespół Szkół
tylko
sport,
czyli „Sprawni
w zawodzie”
- 60 kandydatów
do Zasadniczej Szkoły Zawodwej;
Zawodowych
Towarzystwa
Salezjańskiego
w Oświęcimiu
konkursie
Uczniowie szkół
zawodowych
mają okazję sprawdzić
i po- ogólnopolskim
40
słuchaczy
do
Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
„Sprawny w zawodzie – stolarz”. Konkurencja była bardzo wyrównana, różnice punktowe
równać
swoje umiejętności w konkursach organizowanych
W
klasie
wielozawodowej
może się uczyć każdy, kto wybieniewielkie (I msc – 77p, VI msc 74p), ale przede wszystkim była to możliwość spotkania i
dla porównania
różnych zawodów.
W dniu 7 marca stolarze z naszej szkoły rze ale
zawód
znajdzie pracodawcę posiadającego uprawniesię z uczniami z całej Polski. Nie udało się wygrać,
i takoraz
wracaliśmy
– Jan
Zowada i Patryk Ligocki, wzięli udział w zorganizowanym nia do kształcenia pracowników. Nauka zawodu odbywa się na
zadowoleni.
przez Zespół
Zawodowych
Salezjańskiego
Już Szkół
wkrótce
kolejne Towarzystwa
konkursy, najbliższe
dla kucharzy
i mechaników
praktykach
zawodowych. W szkole uczniowie biorą udział w
w Oświęcimiu
ogólnopolskim
konkursie
„Sprawny
w zawodzie zajęciach ogólnokształcących (m. in. języki obce, matematyka,
samochodowych,
a o ich przebiegu
na pewno
Was poinformujemy.

– stolarz”. Konkurencja była bardzo wyrównana, różnice punk- przedsiębiorczość, religia i inne).
towe niewielkie (I msc – 77p, Udział
VI msc 74p),
alewprzede
wszystkim
szkoły
projekcie
...
W klasie pierwszej młodzież uczy się w systemie 3-2 – trzy
była to możliwość spotkania i porównania się z uczniami z całej dni nauki w szkole i dwa dni praktyk zawodowych. Rok później
ubiegłym
roku ale
szkolnym
Zasadnicza
Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół
Polski. NieW
udało
się wygrać,
i tak wracaliśmy
zadowoleni.
uczniowie spędzają w szkole dwa dni w tygodniu, na pozostałe
Ponadgimnazjanych
Istebnej najbliższe
przystąpiładla
do kucharzy
projektu iwspółfinansowanego
Unię
Już wkrótce kolejnewkonkursy,
me- trzy udają sięprzez
do pracodawców. Klasa trzecia to jedynie dzień
„Mam
zawód
mam
pracę
Europejską
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
chaników samochodowych, a o ich przebiegu na pewno Was nauki szkolnej i cztery dni praktyk zawodowych.
w regionie"
poinformujemy.
Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej kończy się egzaminem
Udział szkoły w projekcie ...
czeladniczym
(dlaKapitał
uczniów, których pracodawcy są zrzeszeni w CeJest to roku
projekt
systemowy
realizowany
w ramach
Programu Operacyjnego
W ubiegłym
szkolnym
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
chu
Rzemieślników
i Przedsiębiorców) lub egzaminem zawodowym
Ludzki 2007 – 2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląskim
w Zespole
Szkół Ponadgimnazjanych w Istebnej przystąpiła do (dla uczniów których pracodawcy nie są zrzeszeni w cechu).
Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15 miastami na prawach
powiatu z terenu
projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
UWAGA !!!
województwa śląskiego.
Europejskiego
Funduszu
Warunkiem przyjęcia ucznia do Zasadniczej Szkoły ZawoSpołecznego
„Mamjest
zawód
Celem projektu
zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu
szkół
placówek podjęcia praktycznej nauki zawodu
dowej
jestoraz
potwierdzenie
- mam
pracę w
regionie” w województwie śląskim.
kształcenia
zawodowego
w wybranym przez siebie zakładzie pracy. Praktyczna nauka zaJest to projekt systemowodu powinna rozpocząć się nie później niż rozpoczęcie roku
wy Okres
realizowany
w ramach
realizacji:
1.04.2011 - 31.08.2013 r.
szkolnego tj. 01.09.2013 r.
Programu
Operacyjnego
Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz wykaz zawodów,
Zaplanowane
działania
w Projekcie to m.in:
Kapitał
Ludzki 2007
– 2013
w których można podjąć naukę uczęszczając do Zasadniczej
przez Samorząd WojewódzSzkoły Zawodowej znajdziecie na stronie internetowej szkoły:
twa Śląskiego w partnerwww.zspistebna.superszkolna.pl
stwie ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz z 15 powiatami i 15
Skończyłeś gimnazjum, szkołę zawodową lub 8-letnią szkołę
miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. podstawową?
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz
Chcesz zdobyć średnie wykształcenie?
prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w wojeLiceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych to oferta skiewództwie śląskim.
rowana właśnie do Ciebie! Po trzech latach nauki słuchacze przyOkres realizacji: 1.04.2011 - 31.08.2013 r.
stępują do egzaminów maturalnych. Informacje na temat naboru
Zaplanowane działania w Projekcie to m.in:
można uzyskać pod numerem: 33 855 61 56 oraz odwiedzając
• udzielenie uczniom wsparcia z zakresu doradztwa grupo- naszą stronę internetową: www.zspistebna.superszkolna.pl
wego i indywidualnego;
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (zajęcia z języków obcych i nauk matematyczno– przyrodniczych);
• praktyki i staże zawodowe;
Kwiecień 2013
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lat u boku Ochodzitej"

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

WERNISAŻ
CERAMIKI
ILONY
IX Powiatowy
Konkurs
MATUSZEK – NOWA PROPOZYCJA
Recytatorski
GALERII KUKUCZKA

w wyjątkowym miejscu!

14 lipca w Galerii Kukuczka na Jasnowicach zorganizowany został
wernisaż wystawy ceramiki artystycznej autorstwa Pani Ilony Matuszek
4 marca
2013 r.Sztuki
w Galerii
– Kukuczka
wPraca
Istebnej
odbył
absolwentki
Instytutu
Uniwersytetu
Śląskiego.
magisterska
pod hasłem „Metalowe detale” , prace graficzne i mozaiki ceramiczne
się IX Powiatowy
Konkurs
Recytatorski,
który wdo2007
tej roku.
pory
stworzyły
autorską wystawę
jaką zorganizowała
artystka
Od 2011 roku prowadzi pracownię ceramiczną i dekoracyjną. Obecnie głównym nurtem działania i pasją artystki jest ceramika. Powstają doskonałe formy
użytkowe takie jak dzbanki, filiżanki, misy ale mogą one jednocześnie stanowić
niepowtarzalny element dekoracyjny. Poza tym są też formy przestrzenne i cudowne mozaiki. Pigułkę swoich prac artystka wystawiła w Galerii Kukuczka na
Jasnowicach. Pan Jan Kukuczka wciąż zaskakuje propozycjami artystycznymi
jakie stanowią o oryginalności i wyjątkowości miejsca. Właśnie tutaj w Galerii
łączy się ze sobą piękno i doskonałość co stwarza niepowtarzalny wyraz każdej
organizowanej przez Jana Kukuczkę imprezie. Przez to spotkania te gromadzą
wielu miłośników sztuki, przyjaciół Galerii i twórców. Tak było i tym razem.
Wernisaż prowadził tradycyjnie redaktor polskiego Radia Maciej Szczawiński. O poziomie i sposobie, zastosowanych technikach, materiale opowiedział
zebranym historyk sztuki Michał Kawulok. Poza tym wspaniały akcent muzyczny tego wieczora jakim był koncert w wykonaniu muzyków: Małgorzaty Kanik i
Macieja Musioł stanowił dopełnienie uczty artystycznej tego wieczora.
Joanna Kohut
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Gimnazjaliści z Istebnej w spektaklu poetycko-muzycznym

zawsze odbywał się w Gimnazjum w Istebnej. W tym roku
jednak zostaliśmy zaproszeni przez Jana Kukuczkę – współorganizatora imprezy, głównego sponsora konkursu i fundatora
niepowtarzalnych nagród - do miejsca ze wszech miar nazna-

Uroczyste rozpoczęcie konkursu

(kierownik Domu Kultury imienia Wiktorii Kubisz, instruktor
teatralny) oraz Barbara Łoboda (kierownik impresariatu Te-

atru Lalek “Banialuka”) wysłuchało aż 26 recytatorów spośród
12 gimnazjów naszego powiatu. Repertuar zaprezentowany
przez młodzież sięgał zarówno do klasyki literatury światowej,
jak i do współczesnych dzieł. Gimnazjaliści po raz kolejny
udowodnili, że poznali tajniki sztuki recytacji, w większości
świetnie interpretowali utwory pełne ekspresji, to znów
lirycznej zadumy.
Pierwsze miejsce zajęła Karolina Dyrda z Gimnazjum
im. Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przygotowana przez p. Katarzynę Słupczyńską. Drugie miejsce

zdobył Dawid Hofman z Gimnazjum nr 4 w Skoczowie,
podopieczny p. Izabeli Staś, a trzecie Martyna Franek

czonego miłością do sztuki. Recytatorzy i ich opiekunowie,
którzy przybyli na konkurs z różnych zakątków powiatu cieszyńskiego mieli okazję zaznajomić się z oryginalnymi dziełami
sztuki, doznać wielu artystycznych wzruszeń, wreszcie poznać
dorobek twórczy gościa honorowego – Włodzimierza Janoty.
Prace owego artysty (mieszkającego obecnie w Dzięgielowie)
wespół z innymi dziełami wyeksponowanymi w Galerii - Kukuczka – tworzyły niepowtarzalną scenerię imprezy.
Jury w składzie: Włodzimierz Pohl (aktor bielskiego Teatru
Lalek „Banialuka”, przewodniczący komisji), Iwona Kusak

Laureaci konkursu wraz z jurorami

Publiczność wraz z organizatorami

Koncert kapeli Równica
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również z Gimnazjum im. Towarzystwa Ewangelickiego

iście królewskim obiadem. Finansowego wsparcia imprezie

w Cieszynie. Ponadto wyróżnieniem jury nagrodziło repre-

udzielił również Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz

zentantkę Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – Katarzynę Orawską

Rada Rodziców istebniańskiego gimnazjum. Wszystkim

– uczennicę p. Sylwii Kozieł, Martynę Bujok z Gimnazjum

sponsorom w tym miejscu składam serdeczne podziękowa-

w Istebnej – podopieczną p. Cecylii Suszki oraz Annę Stal-

nia. Dziękuję również moim – jak zwykle pełnym profesjo-

mach z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, przygotowaną przez

nalizmu – koleżankom i kolegom: Halinie Skrzydłowskiej,

p. Martę Sulej. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali

Ewie Czulak, Bogdanowi Ligockiemu, Andrzejowi Suszce,

od właściciela galerii p. Jana unikatowe i cenne nagrody,

Magdalenie Krężelok, Barbarze Matuszny oraz Agnieszce

a mianowicie obrazy autorstwa Włodzimierza Janoty,

Polok. Na wyrazy uznania zasłużyły także uczennice klasy IIIe,

pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

z wielką ofiarnością obsługujące konkurs. Nie mogę również

Wszystkim uczestnikom konkursu p. Jan zapewnił płyty z na-

zapomnieć o podziękowaniach dla rodziców klas drugich,

graniem przebiegu imprezy. Dodatkową atrakcją były również

którzy upiekli przepyszne ciasta.

rysowane „na gorąco” portrety niektórych gości konkursu, np.
Włodzimierza Pohla czy głównej laureatki – Karoliny.
Konkurs uświetnił koncert zespołu „Równica”, poruszająca
recytacja p. Urszuli Gruszki, krótki wykład o historii galerii i

Mamy nadzieję, że goście istebniańskiej imprezy wynieśli
z niej niezapomniane wrażenia oraz obudzili w sobie miłość
do sztuki, ale również zapoznali się z wyjątkową galerią, do
której z pewnością będą chętnie wracać!

twórczości Janoty p. Michała Kawuloka, miniwystęp akordeonisty Tomka Roszkowskiego (naszego gimnazjalisty) oraz
przedstawienie teatralne Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono w wykonaniu młodzieży istebniańskiego gimnazjum,
wyreżyserowane przez Ewę Czulak i Cecylię Suszkę.
Organizację konkursu – jak już wcześniej wspomniałam –
przedsięwziął głównie p. Jan Kukuczka, który uraczył gości

Cecylia Suszka

Portrety Alpinistów Polskich - wernisaż
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
na wernisaż PORTRETÓW ALPINISTÓW POLSKICH autorstwa Piotra Jakubczaka, który odbędzie się 13 kwietnia
o godz. 15:00 w Kompleksie Zagroń Istebna w Sali Alpinistów Polskich.

Piotr Jakubczak
Urodzony w Hrubieszowie, 7 kwietnia 1968r. Ukończył PLSP w
Zamościu. 1991-93 butafor scenografii teatralnej w Teatrze Ludowym oraz w Teatrze STU w Krakowie.1993-97 ASP w Krakowie na
wydziale malarstwa w pracowniach prof.Leszka Misiaka i prof.Zbigniewa Kuntza. 1995-97 dyrektor BWA - GALERII MIEJSKIEJ w Tarnowie. 1997-2007 mieszka i tworzy we Francji i w Brukseli biorąc udział
w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. w Nicei,
Montpelier czy Narbonne. Na międzynarodowym salonie malarskim
KLUBU ARTYSTYCZNEGO C.I.B.A w Nicei zdobywa nagrodę "Najlepszy z najlepszych". W chwili obecnej mieszka i tworzy w Polsce. Prace
znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju jak i zagranicą.
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Ocalmy od zapomnienia
Franciszek Sikora (ur. 18 sierpnia 1910 w Istebnej, zm. 3 maja 1973 w Istebnej) - polski nauczyciel i działacz społeczny.
Absolwent seminarium nauczycielskiego w Cieszynie (1930). Od ukończenia tej szkoły do przejścia na emeryturę pracował (z przerwą w czasie II wojny światowej) w Szkole Powszechnej nr 1
w Istebnej. W czasie okupacji hitlerowskiej zarabiał na życie jako sprzedawca; równocześnie działał
w konspiracji, brał udział w tajnym nauczaniu i należał do Armii Krajowej.
Autor wierszy i opowiadań. Publikował m.in. na łamach "Orlego Lotu", "Zarania Śląskiego" i "Głosu
Ziemi Cieszyńskiej". Planował napisanie monografii wsi Istebna, jednak nie zrealizował tego pomysłu. Najpierw na przeszkodzie stały liczne obowiązki zawodowe, później choroba.
Dnia 3 maja 2013 roku minie 40 lat od śmierci św. p. Franciszka Sikory, długoletniego nauczyciela, kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, działacza społeczno-kulturalnego, historyka,
polonisty, myśliwego i wędkarza, a nade wszystko głębokiego patrioty zakochanego w Beskidzie Śląskim.
W niedzielę 5 maja 2013 roku, o godz. 11:30 w kościele pw. „Dobrego Pasterza” w Istebnej, odbędzie się msza
święta w 40. rocznicę śmierci Franciszka Sikory. Zainteresowanych bardzo proszę o udział, a po mszy świętej zapraszamy na spotkanie przy kawie w gospodzie „U Ujca”, w salce dawnej Macierzy.
Zapraszam w imieniu moich kuzynek i kuzynów oraz swoim:
							Aleksander Hess
Biografia kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej ukaże się w majowym numerze „Naszej Trójwsi”.

Nasi żywobyci - ze wspomnień spisanych
przez Stefanię Urbaczkę od Byrta
Wspomnienia z lat dzieciństwa….

Kwiecień
W kwietniu to my się nie mogli doczekać jak śnieg zniknie, bo wtedy można było chodzić boso do szkoły i nie trzeba
było kierpców łatać.
W kwietniu było też jeszcze trochę czasu na heklowanie,
bo całą zimę heklowało się u potki, tacika, koleżanki. Heklo-

Tata siali owies z lnianej „łohtuszki”. W zakopowaniu rękami przychodziły pomagać 3 lub 4 baby. Potem się zbierało
kamienie, podsiewało kończynę i grabkowało. Konia my nie
mogli wykorzystywać do taki roboty. Była jedna krowa, to
ją można było zaprzęgnąć do takiego małego wózka i tylko
mój brat Michał chciał jeździć tą krową. Jak wyjeżdżał nią do
sklepu, to zawsze dopytywał się „co kupić?”. Gdy jechał wokół
niego i tego wózka pełno chłopców się zbierało jak widzieli,
że krowa w zaprzęgu” .
Zawsze my mieli 3 kąski ziemniaków naorane. Zogony
trzeba było skopać rękami i sadzić po kapeczce. Mama kopała a ja z braćmi na przemian my rzucali krote szłupki.”

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI”
O tym pisaliśmy 20 lat temu...
„Nasza Trójwieś” – kwiecień, maj 1993 r.
ŚMIERGUSTY

Drzeworyt Jana Wałacha, źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

wali my przy naftowych lampach. W poście śpiewały my pieśniczki, gorzkie żale. W Wielki Czwartek heklowały my aż do
północy, a później wszystkie my leciały do Jaworowej. Tam
zimą i latem leciały źródlana woda. Tą wodą się trzeba było
myć i modlić „któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste zmiłuj
się nad nami”. Jak w kwietniu wypadła Palmowa Niedziela,
to ludzie chodzili też do Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały dzień
chodzi po Dróżkach, śpiewali, odmawiali modlitwy. Pątnicy
uprosili wtedy bardzo dużo łask.
Zazwyczaj w kwietniu zaczynała się wiosna. Wyprowadzono konie, wszystko kropiło się święconą wodą: owies,
ziemniaki, marchew. Mama i tata żegnali, odmawiali modlitwy, nacinało się gałązki z Bożego Ciała, od Bożego Narodzenia połaźniczki i wsadzano je w ziemię.
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Przichodzi Wielkanoc to sóm jarni świynta
Tóż sie uż radujóm chłapcy i dziywczynta.
A nejbarzi wiycie to na ty śmiergusty
Bo wtedy wyprawiajóm rozmaite psikusy.
Ale nejważniejsi co ku tymu dodać
Że każdy pachołek musi dziywkym poloć.
Uż za ćmy w śmiergusty pachołcy sie zbiyrajóm
Wiadra, putnie, źbery na wodym rychtujóm.
Potym pod chałupy pachołcy tam kany sóm dziywki
Idą ich polywać w całej dziedzinie wszecki.
Kiere sóm łodważne, wody sie nie bojóm
Tóż równo z pachołkami przi studni sie lejóm.
Łokropnego przi tym wrzasku, śmiychu, kwiku
Jak pachołcy moczajóm dziywczynta w kadłubku.
Radość przełogrómno, żodyn sie nie zlości
Choć z nich strumiyniami zimno woda leci.
Ze zbioru Klubu Literackiego w Istebnej
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Informacje turystyczne
Uwaga gestorzy turystyczni!
Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z bieżącymi
informacjami, jakie mamy Państwu do przekazania:
1. W związku z przygotowaniami do uruchomienia nowego
portalu internetowego Gminy Istebna, zwracamy się z prośbą
do osób prowadzących obiekty noclegowe, które nie zostały
jeszcze wpisane do prowadzonej przez Wójta Gminy Istebna
Ewidencji Innych Obiektów Świadczących Usługi Hotelarskie
(agroturystyki, pokoje gościnne – status rolnika, 1 ha pola
i max. 5 pokoi oraz inne obiekty – działalność gospodarcza) o
uregulowanie formalności i wpisanie się do ewidencji. Wszystkie potrzebne w tym celu dokumenty znajdziecie Państwo na
obecnej stronie www.istebna.eu oraz możecie otrzymać je na
miejscu w Punkcie Informacji Turystycznej. Baza noclegowa,
jaka będzie prezentowana na nowej stronie internetowej będzie
zawierać opisy jedynie zewidencjonowanych obiektów, których
na dzień dzisiejszy mamy około 80. Zaświadczenia o wpisie wydane przed 2010 rokiem tracą ważność. Zdajemy sobie sprawę z
tego, że faktyczna baza noclegowa jest o wiele bogatsza, ale nie
możemy prezentować materiałów promocyjno-informacyjnych
obiektów, które nie zawarły z Gminą Istebna porozumienia w
kwestii publikowania wyżej wymienionych danych. Również w
drukowanych materiałach promocyjnych możemy prezentować
jedynie zewidencjonowane obiekty.
2. Wszystkich gestorów prosi się o aktualizowanie danych
na temat obiektów noclegowych, świadczonych w nich usług i
dostępnych atrakcji. Im aktualniejsze dane będziemy posiadać,
tym łatwiej będzie nam rzetelnie informować potencjalnych
klientów o Państwa działalności turystycznej.
3. Prosimy Państwa o e-mailowy lub telefoniczny kontakt w
sprawie wolnych miejsc noclegowych oraz ofert związanych
ze zbliżającym się weekendem majowym oraz mającym miejsce
na przełomie maja i czerwca Beskidy MTB Trophy.
4. Wszystkich zainteresowanych prezentacją swoich folderów,
ulotek, wizytówek dotyczących obiektów noclegowych i gastronomicznych na targach turystycznych prosimy o dostarczanie
nam powyższych materiałów do dnia 14 maja 2013 r. W dniach
17-19 maja na opolskim rynku odbędą się XIII Międzynarodowe
Targi Turystyki „W Stronę Słońca”, które co roku zaskakują tłumy
zwiedzających nowymi odsłonami. Tym razem tematem przewodnim targów będą góry, a Regionem Wiodącym będzie
Beskidzka 5! Będziemy się prezentować w całej krasie z naszym
folklorem, rękodziełem i tradycją, a także z bogatą bazą noclegową - nie może tam zabraknąć Państwa oferty 
5. Nadal można odbierać u nas plakaty z kalendarzem
imprez w Gminie Istebna na rok 2013 oraz zaopatrzyć się w
materiały promocyjne. Mamy nowe mapki wydzieranki, mapy
atrakcji turystycznych województwa śląskiego oraz nowy folder.
6. Jeśli mają Państwo dobre pomysły, uwagi, problemy, albo
pytania, to zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji i czekamy
na kontakt.
Punkt Informacji Turystycznej przy
Gminnym Ośrodku Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej
i Bibliotece Publicznej w Istebnej
43-470 Istebna 68
e-mail: istebna@silesia.travel; promocja@ug.istebna.pl
tel. 33 855 61 58
www.istebna.eu
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT KULTUROWY

Tradycyjna wędrówka pasterzy z owcami przez tereny
państw karpackich
RUMUNIA - UKRAINA - POLSKA- SŁOWACJA – CZECHY
11 MAJ 2013 - 14 WRZESIEŃ 2013
TRASA: 1200 KM PONAD 100 DNI WĘDRÓWKI

REDYK KARPACKI - Jest organizowany dla uczczenia Wędrówek
Pasterzy Wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. Pasterstwo transhumancyjne to
forma pasterstwa wędrownego, polegająca na sezonowym przepędzaniu trzód - zwłaszcza owiec - pod nadzorem pasterzy, ustalonymi szlakami z pastwisk nizinnych na górskie hale. W przeszłości było
sposobem zasiedlenia Karpat. Reliktem transhumancji w Polsce jest
REDYK. W Europie pasterstwo transhumancyjne powoli zanika. Tradycyjne społeczności transhumancyjne wobec spadku opłacalności ekstensywnego pasterstwa zostały gospodarczo zmarginalizowane, górskie wioski wyludniły się w wyniku masowych migracji do
miast, transhumancja dzisiaj jest bardzo ograniczona.
CELE REDYKU KARPACKIEGO - Celem Redyku jest międzynarodowe spotkanie ludzi żyjących i tworzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania oraz pokazania bogactwa kulturowego
mieszkańców, jak również bogactwa i unikatowości przyrody oraz
sposobu na zrównoważony rozwój terenów górskich.
Szczegółowe cele Redyku Karpackiego:
 promocja kultury i tradycji karpackich,
 promocja produktów regionalnych,
 zainicjowanie szerszej współpracy pomiędzy samorządami,
 zwrócenie uwagi na wartości przyrodnicze, ekologiczne
i kulturowe Karpat,
 integracja społeczności pasterskich w górach,
 wytyczenie szlaku turystyki kulturowej
 promowanie walorów zdrowotnych, turystycznych
i geograficznych
Redyk będzie prowadzony w ponadnarodowej, archaicznej
formie, owce powędrują w naturalnym, dziennym rytmie wypasu,
pod nadzorem weterynaryjnym, przy zachowaniu wymaganego
bezpieczeństwa. Wydarzeniu będą towarzyszyły liczne imprezy kulturalne odbywające się na trasie redyku.
Trasa Redyku w naszym regionie: Województwo Śląskie od 12
do 29 sierpnia 2013r. (powiat żywiecki i cieszyński)
U nas:
24.08 – Jarmark Pasterski- Szańce Koniaków
29.09 – Rozsód owiec- Ochodzita – Koniaków
W pobliżu:
16.08 - KARPACKI JARMARK PASTERSKI - Ujsoły
17.08 -ŚWIĘTO PASTERSKIE U ŹRÓDEŁ SOŁY – Rajcza
18.08 - III Jesień Pasterska – Kamesznica
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Wszystkie szczegóły dotyczące Redyku można znaleźć na
stronie internetowej: www.redykkarpacki.pl
WYŚLIJ OWCĘ NA REDYK - Uczestnicząc aktywnie w realizacji tego wielkiego projektu decydujesz o zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, jak również wpływasz na
rozwój całego obszaru Karpat!
Przekaż darowiznę w kwocie 600 zł na zakup owcy, a będzie
ona uczestniczyła w tej wyjątkowej wędrówce!
Więcej informacji na temat darowizny w sklepie góralskim
i bacówce Piotra Kohuta w Koniakowie lub na stronie internetowej:
www.redykkarpacki.pl w zakładce „wyślij owce na redyk”.
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18 w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety
ich profilu,
Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2012. Wyboru Złotej Piątki i
spośród nich Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2012
dokona kapituła, w której skład wchodzić będą przedstawicie-

Szanowni Państwo mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej,
w związku z pracami nad 3 częścią opracowania Istebna
Jaworzynka Koniaków 1939 - 45 dotyczącego poczty obozowo - więziennej poszukuję listów z niemieckich obozów
koncentracyjnych. Jeżeli takie są w Państwa posiadaniu to
zwracam się z gorącą prośbą o ich udostępnienie. Wszelkie informacje proszę kierować na adres kkieres1@wp.pl
Z poważaniem Krzysztof Kiereś

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na
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Aktualne informacje na naszej stronie internetowej,
wcieliły się również mieszkanki Istebnej.Aby pokazać, że każda z
www.elbasjo.pl
nas może mieć piękne ubranie zaprosiliśmy do współpracy panie
z naszej Gminy, dla których projektantka dobrała i uszyła ubrania.
Tymi odważnymiPublikacje
były: Izabela Kawulok
i Anna Suszka z Koniakodostępne
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w Gminnym
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w większości
Klistała,się
2011,
– 10 zł kreacji.
„Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Pogwormy se po naszymu” płyta CD – 10 zł
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„Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.
„Ojcowizna koniakowskich górali”, 70 zł

Goście mieli okazję zapoznać się także z szeroką ofertą Kompleksu Zagroń, który w ostatnim czasie bardzo poszerzył swoją
ofertę usług w Centrum Zdrowia i Energii Meridian o zabiegi medycyny chińskiej, mongolskiej i europejskiej.

IX Konkurs Wiedzy o Regionie
rozstrzygnięty
W pierwszy dzień wiosny 43 uczniów ze Szkół Podstawowych z Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa z Gimnazjum
z Istebnej oraz z Ośrodka Pracy Pozaszkolnej z Koniakowa wzięło udział w tegorocznym IX Konkursie Wiedzy
o Regionie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Istebnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

W pierwszej części odbył się test pisemny, przygotowany
przez Helenę Bojko, gdzie dzieci i młodzież musiała wykazać
się wiedzą na temat historii, geografii, kultury i bieżącego życia
społecznego naszej Gminy i Śląska Cieszyńskiego. W drugiej
części przedstawiały w grupach inscenizację pt. „Matka i tacik
z dzieckami w chałpie”. Prezentacje były przeróżne, jedna
ciekawsza od drugiej: przędzono wełnę, wyrabiano masło,
pieczono „kubusia” i „bachora”, krojono szpyrki, jedzono„buchtym”, do chałpy przyszły Grzegorze i Morzany. Różnorodność
autentycznych rekwizytów i potraw była w tym roku naprawdę
zaskakująca. Dialogi w gwarze bardzo pomysłowe wprawiały
widzów i w śmiech i w zadumę. Jury, w którym zasiedli: Zbigniew Wałach, Urszula Gruszka oraz Aneta Legierska miało
naprawdę trudności, by wybrać najlepszych.

Nie zabrakło i dobrej muzyki w wykonaniu Bogdana Bartnickiego, który porwał wszystkich muzyką elektrycznych skrzypiec swojego nowego projektu. Przygotowaliśmy także wiele niespodzianek
w postaci upominków dla pań sponsorowanych przez Danutę Łacek z firmy Avon, Izabelę Kowalczyk ze Studia Urody w Istebnej Potoczki, Barbarę Kotarbę i Elżbietę Stańko ze Szkoły Językowej Elba w
Koniakowie oraz Kompleks Zagroń.
Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej z
okazji Dnia Kobiet pod patronatem medialnym Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl, Głosu Ziemi Cieszyńskiej oraz Kuriera Polskiego.
patroni medialni:

Kwiecień 2013

sponsor:

Lucyna Ligocka - Kohut
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Podczas konkursu Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha
w Istebnej przybliżyło sylwetkę tego znakomitego malarza,
drzeworytnika i rzeźbiarza. Po wykładzie, wszyscy uczestnicy i
goście obejrzeli wystawę„Świat w drzeworytach Jana Wałacha”
zainstalowaną na I piętrze szkoły. Wystawa oraz wykład to
część działań projektu „Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej i podniesienie
jego atrakcyjności dla lokalnej społeczności poprzez zakup
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sprzętu, organizację wystaw oraz warsztatów dla młodzieży” w
zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
W trakcie występów i wykładu, a najważniejsze podczas
ogłoszenia wyników i rozdania nagród nie zabrakło również
gości: Pawła Ruckiego Sołtysa Wsi Jaworzynka, Roberta
Biernata dyrektora SP1 Istebna, Doroty Małyjurek dyrektor
SP2 Jaworzynka, Józefa Poloka dyrektora OPP w Koniakowie,
Tadeusza Papierzyńskiego kierownika Zespołu Regionalnego
Istebna, Teresy Łaszewskiej Sekretarz Gminy Istebna.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom, mianowicie Paniom Teresie Łupieżowiec, Danucie Szmigielskiej – Kawulok, Beacie Waszut, Małgorzacie Małyjurek, Alicji
Glebowicz – Gazurek, Monice Michałek oraz Panom Piotrowi
Kohutowi, Łukaszowi Calikowi za przygotowanie uczniów do
konkursu. Dziękujemy również dyrektor SP 1 Jaworzynka Grażynie Przybyła za możliwość organizacji konkursu w szkole oraz
Urszuli Gruszka kierowniczce Zespołu Regionalnego Koniaków
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za podarowanie na nagrody płyt „Wałasi”, Tadeuszowi Papierzyńskiemu za książki o Zespole Regionalnym Istebna, a także
Józefowi Polokowi za ekspozycję przepięknych prac wykonanych
przez dzieci w OPP.
Lucyna Ligocka - Kohut
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Wyniki:
Test pisemny Kategoria Szkoły Podstawowe
1 miejsce: Kacper Legierski, kl. 5, SP 1 Jaworzynka
(50 pkt./60 pkt.)
2 miejsce: Agnieszka Kawulok, kl. 4, SP2 Istebna
(43 pkt./60 pkt)
3 miejsce: Łukasz Kukuczka, kl.V, SP2 Istebna
(41,5 pkt/60 pkt)
Test pisemny Kategoria Gimnazjum
1 miejsce: Karina Wojnar, kl. 3, (46 pkt./60 pkt.)
2 miejsce: Karolina Kupczyk, kl. 3 (44,5 pkt./60 pkt)
3 miejsce: Alicja Małyjurek, kl. 1 (43 pkt/60 pkt)
Grupowa inscenizacja pt. „Matka i tacik z dzieckami
w izbie”
Kategoria Szkoły Podstawowe
1 miejsce: Agnieszka Kawulok, Weronika Krężelok, Anna
Haratyk, Łukasz Kukuczka z SP2 Istebna
2 miejsce: Faustyna Jałowiczor, Kacper Legierski, Łukasz
Juroszek, Michał Szkawran z SP1 Jaworzynka
3 miejsce: Karolina Skurzok, Julia Czepczor, Kacper Legierski, Łukasz Juroszek z OPP Koniaków
Kategoria gimnazjum
1 miejsce: Karolina Kupczyk, Janina Marekwica, Martyna
Bestwina, Hubert Dragon
2 miejsce: Klaudia Golik, Natalia Tyman, Rafał Małyjurek,
Mirek Małyjurek
3 miejsce: Alicja Małyjurek, Karolina Łacek, Bartosz Jałowiczor, Paweł Juroszek.

Krężeloka przedstawiające diabła oraz liczne maski budzą
silne emocje, jak strach i niepokój. Zastanawiają, czy aby na
pewno diabeł do nas nie zagląda, te uczucia łagodzą anioły,
które uspokajają i chronią.
„Pomysł realizacji wystawy pt. ,,Anioły i demony” narodził się
przypadkiem. Podczas spotkania z moim przyjacielem, artystą

Wystawa pt. „Anioły i Demony”
18 marca 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbył
się wernisaż wystawy malarstwa Ernesta Zawady i rzeźby
Zbigniewa Krężeloka. W obecności wielu przybyłych gości,
członków rodzin obu artystów ,rzeźbiarzy i malarzy autorzy
wystawy opowiedzieli o swojej twórczości i pomyśle, który

rzeźbiarzem Zbigniewem Krężelokiem. W jego pracowni zobaczyłem niezwykle ekspresyjne maski oraz rzeźby sakralne. Powstała
koncepcja. Każdy z nas miał przygotować się do artystycznej
odpowiedzi na roboczy wówczas temat: ,,Sakrum-profanum,
anioły i demony”. Idea była prosta, zestawienie rzeźby i malarstwa
w jedną ekspozycję. Czas mijał. Zdawałem sobie sprawę, że Zbyszek pracuje intensywnie, natomiast nie wiedziałem ile stworzy
prac i jaki ostatecznie będą miały charakter. Przypuszczałem, że
tematycznie będzie to kontynuacja motywu maski, tożsamego
z obrzędowością Trójwsi Beskidzkiej, a także rzeźby pełne. Moja
malarska koncepcja powstawała długo. Wychodząc z założenia,

prezentują w naszej galerii Ośrodka Kultury. Otwarcie nastąpiło przy muzyce skrzypiec w wykonaniu Zbigniewa Wałacha.
Swą refleksję muzyczną skomponował specjalnie na tę okazję,
wyrażając brzmieniem temat dosadnie. Mocną muzyką kojarzoną z mrokiem i demonami oraz lekką nutą nawiązującą do
czystego anielskiego uniesienia.
Wystawa niecodzienna, można powiedzieć szokująca, ale
ciekawa z mocnym przesłaniem. Obrazy Ernesta Zawady na
białym i czarnym tle przedstawiają sylwetki dobrych i złych
postaci XX wieku. Malarz zarówno w białej, jak i czarnej instalacji pozostawił puste płótno, by każdy z nas mógł się zastanowić, po której stronie się znajduje. Szkice rzeźb Zbigniewa
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iż w obrazie jedną z podstawowych wartości jest światło powziąłem decyzję o stosowaniu jedynie barw achromatycznych,
czyli czerni i bieli, gdyż biel jako substancja odbija wszystkie
promienie świetlne, czerń natomiast jest brakiem światła
i zaprzeczeniem koloru. Nieliczni ,,wracający z przyszłości» po
śmierci klinicznej zobaczyli podobno ŚWIATŁO, gdzieś na końcu
ciemnego korytarza.
W realizacji obrazów powstał problem przedstawienia
ikonograficznego tematu. Zdecydowałem, że najtrafniejszym
konterfektem będą portrety aniołów - ludzi, którzy przez całe
swoje życie zmierzali do ŚWIATŁA, oraz portrety tych, którzy

wyrządzili ludzkości wiele zła. Ostatecznie jako wystawa
zaistniała wspólna instalacja niezwykle sugestywnych rzeźb
autorstwa Zbigniewa Krężeloka oraz portrety aniołówświętych i demonów wykonanych w bielach i czerniach.”
(Ernest Zawada)
Zbigniew Krężelok jest wybitnym rzeźbiarzem ze wsi
Koniaków, zatrudnionym w Ośrodku Pracy Pozaszkolnej w
Koniakowie jako instruktor koła rzeźbiarskiego i korzenioplastyki. Swoją pasję i talent rzeźbiarski przejął po swoim
ojcu Janie Krężeloku, którego rzeźby znajdują się prawie w

przywiązania i więzi duchowej z górami. Tematykę swoich
rzeźb czerpie z codziennego życia, z przekazów biblijnych,
z historii, obrzędowości i tradycji.
Ernest Zawada pochodzi z Koniakowa., studia- ASP Warszawa-1995 mgr sztuki na Wydziale Malarstwa; 2001- dr sztuki- ASP Warszawa; 2008- dr hab. sztuki ASP Warszawa; 2010prof. nzw ATH. Autor 60 wystaw indywidualnych; uczestniczył w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie.
Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki (1995, 2007). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką, malarstwem ściennym i instalacją. Jest autorem happeningów m.in. „Drabiny
do nieba”(2000 ), „Buty”(2001). „Eurokoronka dla Unii” (2004),
„Struktura-Natura” (2006), „Drzewo życia” (2007) i „W poszukiwaniu innej przestrzeni”. Jego prace znajdują się w wielu
kolekcjach w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Okręgowym
w Bielsku-Białej, Muzeum Sztuki w Acco (Izrael) oraz w Watykanie. Reprodukcje jego prac zamieszczone zostały w albumie wydanym przez Galerię Prezydencką w Warszawie, obok
prac znamienitych malarzy, takich jak np. Jerzy Nowosielski,
Stefan Gierowski i Jan Tarasin. Jest autorem książki „Nauka
rysunku” (Wydawnictwo Park, 2005, 2007). Od 1995 pracuje
jako nauczyciel plastyki i historii w swoim rodzinnym Koniakowie. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w stopniu
doktora habilitowanego. Promotor 70 prac dyplomowych
magisterskich, inżynierskich i licencjackich.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ekspozycji do 30
maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
Lucyna Ligocka - Kohut

wielu obiektach sakralnych Trójwsi Beskidzkiej. Dla mieszkańców znany jest pod pseudonimem POLEŚNY również
odziedziczonym po ojcu. Artysta wykonuje drewniane rzeźby
i płaskorzeźby o tematyce sakralnej, a także scenki z życia
wsi oraz figury ludzi i zwierząt. Tworzy też charakterystyczne
drewniane maski obrzędowe. Prace te wykonuje dla siebie,
znajomych oraz na zamówienia różnych zleceniodawców. Jego
pierwsza retrospekcja wystawy rzeźb miała miejsce w galerii
OPP w Koniakowie. Wystawa nosiła tytuł „Ostre cięcie”. Jego
płaskorzeźby tchną spokojem i realizmem, a galeria diabłów,
śmierci, mikołajów, ujców, którzy od nas odeszli, dopełniają
obraz człowieka, który żyje w Beskidzie Śląskim. Człowieka,
który trwa na tej ziemi, dając nieustannie świadectwo swojego
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Powstanie największa
koronka koniakowska świata

2013 r. Istotą koronek koniakowskich, posiadających swój
specyficzny charakter, są motywy roślinne. Spod wprawnych
rąk koronczarek wychodzą kwiatki, pikotki, strupki… Każdy motyw jest wykonywany oddzielnie, dopiero potem
zostają one ze sobą połączone za pomocą różnych pajączków, kółek, czy wzorów geometrycznych. Wykonywane są
najczęściej z białych lub kremowych nici, tzw. kordonku.
Zdobiąc niegdyś regionalne stroje, usamodzielniły się
w rożnego rodzaju i kształtu serwety, obrusy oraz konfekcje:
kołnierzyki, mankiety, obrusy, rękawiczki, bluzki, spódnice,
a nawet czapki, kapelusze i suknie ślubne. Zachwycając
swą niepowtarzalnością i misternym wykonaniem stały
się dekoracją wielu wnętrz, a koronkowe kreacje subtelnie
podkreślają kobiecą urodę.
Lucyna Ligocka – Kohut, Koordynator projektu

Zaproszenie na wystawy

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 20 000 zł na realizację projektu „Największa
Koronka Koniakowska Świata”.
Celem projektu jest przede wszystkim popularyzacja dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest koronka koniakowska, nobilitacja tej niezwykłej twórczości ludowej, pokazanie mistrzyń
szydełka i tajników ich warsztatu, a także upowszechnienie
informacji na jej temat. Zadanie przyczyni się do ochrony,
kultywowania i promocji kultury beskidzkiej Trójwsi to znaczy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Obejmuje wykonanie
największej koronki koniakowskiej świata, serwety o średnicy
5 metrów, organizacji imprez towarzyszących: Wystawy Twórczości Ludowej, Dni Istebnej, Dni Koronki i Balu Koronczarek.
Koronka Koniakowska pomimo swej ogromnej niepowtarzalności i charakterowi, wykonywana ręcznie tylko i
wyłącznie w Koniakowie, składająca się z geometrycznych
motywów roślinnych, których układ zależy od wyobraźni artystycznej wykonującej ją koronczarki, na dzień dzisiejszy nie
jest wystarczająco chroniona, ani określona w świecie. Jeśli
nie zadbamy obecnie o zachowanie tożsamości regionalnej
tej dziedziny twórczości i nie doprowadzimy do zatwierdzenia nazwy „koronka koniakowska” w powszechnym użyciu, w
dobie globalizacji istnieje ryzyko jej potencjalnej utraty. Nie
znaczy to, że ta dziedzina zaniknie na tym terenie, lecz nie do
końca może być z nim kojarzona. Ten niebezpieczny proces
został zauważony przez społeczność lokalną koronczarek
już dziś. Realizacja tego projektu pozwoli na zaistnienie koronki koniakowskiej w świecie i usankcjonowanie jej nazwy
między innymi poprzez wpisanie jej do Księgi Rekordów
Guinessa i pojawienie się jej opisu w internetowej encyklopedii Wikipedii.
Ta niepowtarzalna serweta zostanie wykonana przez zespół pięciu koronczarek, mianowicie: Martę Haratyk, Danutę
Krasowską, Renatę Krasowską, Mariolę Legierską oraz Urszulę
Rybkę z Koniakowa. Koronczarki będą szydełkować okrągłą
serwetę o średnicy 5 metrów, składającą się z około 8 tysięcy
elementów od kwietnia do sierpnia br. Jej prezentacja nastąpi
podczas Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie 18 sierpnia
Kwiecień 2013
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l "Gimnazjalista Artysta" - od 11.04 do 10.05 - Wystawa
prac młodzieży gimnazjalnej z Istebnej w GOK – BP Istebna.
Kuratorem wystawy jest malarka Magdalena Krężelok, która
zaprezentuje, w naszym ośrodku, sylwetki swoich uczniów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, szczególnie nauczycieli i rodziców, by mogli poznać naszą uzdolnioną młodzież.
l Wystawy prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej
Iwony Konarzewskiej Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac dzieci powstających pod okiem pani Iwony Konarzewskiej, który odbędzie się 14 maja (czwartek) 2013 r. o godz. 15.00. Wystawa
będzie czynna do 31.05.

Wernisaż 18.04 , godz. 15:00, GOK. Serdecznie zapraszamy!
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Działania w Muzeum Malarstwa
Jana Wałacha w Istebnej na Andziołówce

Noc Muzeów na Andziołówce
Noc Muzeów na Andziołówce

Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej serdecz
Stowarzyszenie
im. artysty Jana WaMUZEÓW, która odbędzie się 4 maja 2013 r. (sobota) o godz. 20

łacha w Istebnej serdecznie zaprasza na
Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej otrzymało
W związkuktóra
z ograniczoną
możliwością
pomieszczenia zwie
NOC MUZEÓW,
odbędzie
się 4 maja
dofinansowanie na realizację projektu „Promocja lokalnej twórbogatym programem spotkanie rozpocznie się w Zajeździe „Po Z
2013
r. (sobota) o godz. 20.00.
czości kulturalnej Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej
Andziołówce, następnie wszyscy goście przejdą z lampionami, któr
W
związku
z ograniczoną możliwością
pracowni
Jana Wałacha.
i podniesienie jego atrakcyjności dla lokalnej społeczności
pomieszczenia zwiedzających w mupoprzez zakup sprzętu, organizację wystaw oraz warsztatów
Program:
zeum i bogatym programem spotkanie
dla młodzieży” w zakresie małych projektów w ramach działania
20.00 – Projekcja
„Artysta spod „Po
Złotego
Gronia”
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata
rozpocznie
sięfilmu
w Zajeździe
Zbóju”
Noc
Muzeów
na
Andziołówce
2007-2013 w wysokości 24 500,00 zł. Realizacja projektu planowana w Istebnej na Andziołówce,
wszyscy
przejdą
20.30 – następnie
Wykład Michała
Kawulokagoście
pt. ……………………………
Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej serdecznie zaprasza na NOC
jest w terminie od lutego do czerwca 2013 r.
z
lampionami,
które
zapewni
organizator
do
pracowni
Jana
MUZEÓW, która odbędzie się 4 maja 2013 r. (sobota) o godz. 20.00.21.30 –Koncert Zbigniewa Wałacha
Muzeum Malarstwa Jana Wałacha stanowi zabytkowy drew- Wałacha.
W związku z ograniczoną możliwością pomieszczenia zwiedzających
muzeum i z lampionami do pracowni Jana Wałacha. Zwiedz
22.00 –wPrzejście
niany budynek z 1922 r., który za życia artysty służył
jako
atelier
bogatym programem spotkanieProgram:
rozpocznie się w Zajeździe „Po Zbóju” w Istebnej na
malarskie. Wnętrze zajmują sprzęty, sztalugi, a co
najważniejsze
Andziołówce,
następnie wszyscy goście przejdą z lampionami, które zapewni organizator do
20.00 – Projekcja filmu „Artysta spod Złotego Gronia”
pracowni
Jana Wałacha.
obrazy olejne, rysunki, drzeworyty oraz cały dorobek
artystyczny
20.30 – Wykład Michała Kawuloka
pt.zapraszamy.
„Nokturny
Jana
Wałacha”
Serdecznie
Wstęp
wolny.
Program: z 1853 r.,
malarza. Nieopodal pracowni stoi dom rodzinny artysty
21.30
–
Koncert
Zbigniewa
Wałacha
zabytkowa studnia oraz budynek gospodarczy. Budynki
położone
20.00 – Projekcja
filmu „Artysta spod Złotego Gronia”
22.00 – Przejście z lampionami do pracowni Jana
na leśnej polanie wpisane są do rejestru zabytków
20.30 architektury
– Wykład Michała Kawuloka pt. …………………………………..
drewnianej. Jan Wałach w swoich pracach zatrzymał
miniony czas Wałacha. Zwiedzanie.
21.30 –Koncert Zbigniewa Wałacha
wieku w którym żył. Utrwalił najstarsze tradycje, kulturę, krajobraz i
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
22.00 – Przejście z lampionami do pracowni Jana Wałacha. Zwiedzanie.
historię beskidzką, co stanowi niezwykłą wartość kulturową i historyczną. Pięć lat temu zostało założone Stowarzyszenie im. artysty
Zapraszamy
Jana Wałacha w Istebnej, aby pomóc opiekować się i Serdecznie
chronićzapraszamy.
tak Wstęp wolny.
na Regionalny Konkurs Kulinarny
wielką spuściznę naszego regionu, a przede wszystkim sprawić, by
to miejsce było udostępnione mieszkańcom i turystom.
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serZadanie„Promocja lokalnej twórczości kulturalnej Muzeum Madecznie
zaprasza na konkurs kulinarny, który
larstwa Jana Wałacha w Istebnej i podniesienie jego atrakcyjności
odbędzie
się
tym
razem
w Karczmie „Po Zbóju” w Istebnej na
dla lokalnej społeczności, poprzez zakup sprzętu, organizację wyAndziołówce
16
maja
(czwartek)
o godz. 10.00.
staw oraz warsztatów dla młodzieży” polegać będzie na organizacji
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne kucharki,
szeregu spotkań z młodzieżą gimnazjalną w pracowni, pozwalających przybliżyć sylwetkę wybitnego istebniańskiego malarza, który kucharze, restauracje i agroturystyki po uprzednim zgłoszeniu
w chwili obecnej dla wielu jest zapomniany. Zostaną zorganizo- się w GOKu osobiście lub pod nr tel. 33 855 62 08 do 10 maja.
wane 4 wystawy z prelekcją na temat sylwetki artysty w Gminnym Każdy z uczestników ma za zadanie przygotowanie i zapreOśrodku Kultury w Istebnej oraz w Szkołach Podstawowych w zentowanie jednej tradycyjnej potrawy.
Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. Wystawy prezentowane w wyKonkurs ma na celu przypomnienie dawnych potraw
mienionych miejscach będą ogólnodostępne. W ramach projektu istebniańskich, których niestety już się często nie przyrządza.
nastąpi konserwacja oraz sporządzenie ewidencji obrazów. Aby Aby nie zapomnieć o kubusiu, bachorach, poleśnikach i innych
udostępnić muzeum szerokiemu gronu zwiedzających konieczna
pysznościach organizujemy konkurs, który jest swoistą prejest komputerowa ewidencja eksponatów muzealnych. Zakup
zentacją tradycyjnych potraw.
potrzebnego oprogramowania, laptopa, rzutnika i ekranu pozwoli
Zapraszamy wszystkich chętnych, także gości do karczmy
na profesjonalne katalogowanie i obsługiwanie ogromnej ilości
na
degustację.
prac artysty. Zakup zestawu do nagłośnienia pomoże w obsłudze
Lucyna Ligocka - Kohut
większych grup zwiedzających oraz przy organizacji imprez plenerowych na terenie muzeum. Katalogizacja i konserwacja przyczyni
Stawianie Moja na Trójstyku
się do zabezpieczenia wartościowych dzieł artysty. Zamierzeniem
Tradycyjnie wspólnie z gminą Czerne ze Słowacji i Hyrczawnioskodawcy jest upowszechnienie muzeum poprzez wydrukowa
z
Czech 1 maja (środa) stawiamy Moja na Trójstyku w Jawanie informatora na jego temat, kartek pocztowych oraz tablic
worzynce
Trzycatku. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00.
informacyjnych, które będą kierować zwiedzających do obiektu.
W
programie
m.in. wspólne śpiewy razem z kapelami
Projekt realizowany będzie wspólnie z trzema partnerami:
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej, Gimnazjum im. Jana góralskimi. Rada Gminy Istebna serdecznie zaprasza mieszPawła II w Istebnej oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworzynce.
kańców i turystów.
Realizacja projektu ma na celu wypromowanie bogatego dorobku artystycznego Jana Wałacha, artysty malarza, drzeworytnika
Publikacje dostępne
i rzeźbiarza zakątka istebniańskiego i uchronienie od zapomnienia
najstarszych tradycji beskidzkich, jakie zostały utrwalone w jego
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
pracach.
„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.janwalach.pl,
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
gdzie na bieżąco informujemy o naszej działalności.
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
Lucyna Ligocka – Kohut
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy Klistała,
Sekretarz Stowarzyszenia, Koordynator Projektu
2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
„Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś, 2012 – 70 zł
Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.
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KALENDARZ IMPREZ 2013

Zajęcia stałe
organizowane w gminie Istebna

kwiecień
11.04. – 10.05. – „GIMNAZJALISTA – ARTYSTA” Wystawa prac
młodzieży gimnazjalnej z Istebnej
18.04 - wernisaż wystawy GIMNAZJALISTA - ARTYSTA- godz.
15:00, GOK, S. 2
do 30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Zawady i rzeźby Zbigniewa Krężeloka, GOK Istebna, s. 3

maj
01.05. – Stawianie Moja na Trójstyku w Jaworzynce Trzycatku
01.05. - Mieszanie Owiec, Koniaków Szańce – Ochodzita
04.05. – Noc Muzeów w Pracowni Jana Wałacha w Istebnej - Andziołówka
do 5.07 - Dla dzieci "Spacer po linie" - Stowarzyszenie VIDES
11.05. - początek Redyku Karpackiego; www.redykkarpacki.pl
12.05. - Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka
14.05. – 30.06. – Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
16.05. – Konkurs Kulinarny; Karczma „Po Zbóju”, Istebna Andziołówka
17.05. – XI Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki; Istebna
30.05. – 02.06. – Beskidy MTB Trophy - etapowy wyścig kolarstwa górskiego www.mtbtrophy.pl; Istebna Amfiteatr
do 30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Zawady i rzeźby Zbigniewa Krężeloka, GOK Istebna, s. 3

czerwiec
czerwiec – trwa Redyk Karpacki; www.redykkarpacki.pl
06.06. - wernisaż wystawy „Kwiaty dla naszej mamy” Anny Legierskiej od Byrta pochodzącej z Zimnej Wody z Koniakowa
09.06. – Międzynarodowy Leśny Dzień Dziecka, Amfiteatr „Pod
Skocznią” w Istebnej
do 15.06. – Wystawa rzeźby Józefa Zowady, GOK Istebna
20.06. – 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
30.06 - Akcja wakacyjna dla dzieci "Spacer po linie" - Stowarzyszenie VIDES

Spotkanie wszystkich członków
Istebniańskiego Uniwersytetu
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Istebniańskiego Uniwersytetu na kolejne spotkanie, które odbędzie
się dnia 20 kwietnia (sobota) o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Podczas spotkania odbędzie
się prelekcja o działalności Stowarzyszenia VIDES połączona
z pokazem zdjęć z pracy z dziećmi w Trójwsi oraz Afryce.
Serdecznie zapraszamy!

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na
kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego,
włoskiego i francuskiego. Zajęcia w małych grupach dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, kursy maturalne. Koniaków,
Istebna i Wisła. Zapisy i informacje pod nr tel. 605 481
225 lub 607 467 586.
W najbliższym czasie zostanie otwarta filia szkoły
w Istebnej Dzielec (obok Delikatesów)
Aktualne informacje na naszej stronie internetowej:
www.elbasjo.pl
Kwiecień 2013
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Zajęcia z AEROBIKU
Kompleks Zagroń Istebna Zaolzie
sala fitness Meridian - wtorek – godz. 20.00
Zajęcia z ZUMBY
prowadzone przez Karinę Szymańską
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- poniedziałek – godz. 17.00
Karate, Kik-boxing
prowadzone przez Grzegorza Jurczek,
tel. 505128906 w Szkole Podstawowej nr 1
w Istebnej - piątek godz. 17.30 - dzieci
- piątek godz. 18.30 - dorośli
Autorska Szkółka Malarska
Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
z powodu remontu Ośrodka Edukacji Ekologicznej
zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
w sali nr 2
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się pod
patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
poniedziałek – 14.00 – 17.00
2. Nadleśnictwa Wisła :
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
piątek - 12.30 -14.00
WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 4 kwiecień (czwartek), 17 kwiecień, 8 maj, 22 maj, 5
czerwiec, 19 czerwiec, 3 lipiec, 17 lipiec, 31 lipiec, 14 sierpień,
28 sierpień, 11 wrzesień, 25 wrzesień, 9 październik, 23
październik, 6 listopad, 20 listopad, 4 grudzień, 18 grudzień
Zajęcia JUDO
poniedziałki i środy o godzinie 17.00 w szkole
podstawowej nr 1 w Koniakowie, zapraszamy
chętnych w każdym wieku. Prowadzący Jakub
Matuszny tel. 723-776-775

Zajęcia JUDO

poniedziałki i środy o godzinie 17.00 w szkole podstawowej nr 1 w Koniakowie, zapraszamy chętnych
w każdym wieku.
Prowadzący Jakub Matuszny tel. 723-776-775
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KP Trójwieś
Terminarze rundy wiosennej
Seniorzy - Klasa A:
06.04.13 15:00 Piast Cieszyn - KP Trójwieś
14.04.13 15:00 Hażlach - KP Trójwieś
20.04.13 15:00 KP Trójwieś - Goleszów
28.04.13 11:00 Brenna - KP Trójwieś
01.05.13 16:00 KP Trójwieś - Bąków
05.05.13 16:00 Pogwizdów - KP Trójwieś
11.05.13 16:00 KP Trójwieś - Zebrzydowice
19.05.13 11:00 Pogórze - KP Trójwieś
25.05.13 17:00 KP Trójwieś - Pruchna
30.05.13 17:00 Kończyce Wielkie - KP Trójwieś
02.06.13 17:00 KP Trójwieś - Górki
09.06.13 17:00 Pielgrzymowice - KP Trójwieś
15.06.13 17:00 KP Trójwieś – Zabłocie
Juniorzy i Trampkarze - Liga Okręgowa B:
13.04.13 10:00/11:30 Kaczyce - KP Trójwieś
21.04.13 14:30/16:00 Wisła - KP Trójwieś
27.04.13 10:00/11:30 KP Trójwieś - Rajcza
01.05.13 10:00/11:30 Pogórze - KP Trójwieś
04.05.13 10:00/11:30 KP Trójwieś - Leśna
11.05.13 10:00/11:30 Koszarawa - KP Trójwieś
18.05.13 10:00/11:30 KP Trójwieś - Jeleśnia
25.05.13 10:00/11:30 Łękawica - KP Trójwieś
01.06.13 10:00/11:30 KP Trójwieś - Ochaby
08.06.13 10:00/11:30 Kuźnia Ustroń - KP Trójwieś
15.06.13 10:00/11:30 KP Trójwieś - Landek

był się w Branicach reprezentujące naszą gminę dziewczęta
z istebniańskiego Gimnazjum zajęły trzecie miejsce!
Rozgrywany po raz dziewiąty Turniej zgromadził na starcie
drużyny z Polski, Czech i Słowacji.
Turniej stał na wysokim poziomie, co nie przeszkodziło
naszym dziewczętom w wywalczeniu trzeciego miejsca po
dramatycznym meczu zakończonym rzutami karnymi.

Najlepsza bramkarka - Klaudia
Łacek

Justyna Zawada

Wszystkie dziewczyny spisały się rewelacyjnie, co zaowocowało zdobyciem nagród indywidualnych.
Najlepszą bramkarką turnieju została Klaudia Łacek zaś
najlepszą zawodniczką naszej drużyny Justyna Zawada.

Dziewczęta z brązem w Branicach!
Podczas tradycyjnego Międzynarodowego Wielkanocnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt, który odGratulujemy naszym dziewczętom oraz ich opiekunowi!
Skład naszej drużyny:
Joanna Czepczor, Sylwia Kilian, Ewa Legierska, Justyna
Legierska, Klaudia Łacek, Karolina Pawlusińska, Patrycja
Pawlusińska, Maria Sikora, Justyna Zawada, Katarzyna
Zogata, Marcin Pudalik (opiekun)
Gratulujemy naszym dziewczętom oraz ich opiekunowi!
J. Kohut

Siła Jasnowice z „Pucharem Świerka”
Rozegrany 10 marca w hali Gimnazjum w Istebnej
Turniej o „Puchar Świerka Istebniańskiego” zakończył się
zwycięstwem Siły Jasnowice, która w finale pokonała Nadleśnictwo Wisła 4:0. W meczu o trzecie miejsce SPAR Procner
Team wygrał z Seniorami Trójwsi 4:2.
Strona
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Nasi szkolni biegacze bezkonkurencyjni!
*** Nie mieli sobie równych reprezentanci naszych szkół
podczas rozegranych na trasach PZN w Istebnej Kubalonce
Wojewódzkich Zawodów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w biegach narciarskich.

Dziewczęta z Gimnazjum w Istebnej na najwyższym stopniu podium

Dziewczęta i Chłopcy z SP 1 Istebna (ZSP Istebna) - zwycięzcy Wojewódzkich i Powiatowych Zawodów Szkół z opiekunem Jarosławem Hulawym

W kategorii szkół podstawowych wśród chłopców bezkonkurencyjni byli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej.
Na drugim miejscu ukończyli zawody młodzi biegacze ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.
Identyczną kolejność na mecie zanotowali sędziowie
w rywalizacji szkół podstawowych wśród dziewcząt. Najlepsi
w kategorii gimnazjów wśród chłopców okazali się biegacze
z naszego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, zaś ich
koleżanki szkolne wywalczyły wśród dziewcząt drugie
miejsce.

*** Znakomicie zaprezentowali się młodzi biegacze reprezentujący nasze szkoły również podczas rozegranych na
trasach PZN w Istebnej Kubalonce Powiatowych Zawodów
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w biegach narciarskich.
W kategorii dziewcząt ze szkół podstawowych, w której
startowało 6 ekip pierwsze miejsce zajęły reprezentantki SP
1 Istebna (ZSP Istebna) przed SP 1 Jaworzynka.
Wśród chłopców ze szkół podstawowych (również sześć
drużyn na starcie) kolejność na pierwszych dwóch miejscach
była identyczna jak wśród dziewcząt.
Nasze sztafety były najlepsze również wśród młodzieży
gimnazjalnej, gdzie swoje kategorie wygrały zarówno dziewczęta jak i chłopcy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.
W obu kategoriach startowało po 5 drużyn.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych (po 5 startujących
ekip) na drugim miejscu w kategorii chłopców ukończyli zawody reprezentanci ZSP Istebna Zaolzie. Warto dodać, że w zwycięskich drużynach reprezentujących LO Wisła zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców startowali biegacze z naszej gminy.
Fotogalerie z opisanych wyżej zawodów znajdują sie na
stronie www.istebna.eu.
J. Kohut

Mistrzostwa Polski na Kubalonce
– mamy medale!

Zwycięzcy kategorii Gimnazjów wśród chłopców – biegacze z Gimnazjum w Istebnej
Kwiecień 2013
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Pięć medali wywalczyli
nasi sportowcy podczas rozegranych w dniach 21 – 25
marca Mistrzostw Polski w biegach i kombinacji norweskiej.
Zawody (biegi oraz bieg do
kombinacji) odbywały się na
bardzo dobrze przygotowanych trasach PZN w Istebnej
Kubalonce.
Trzy razy stanął na podium
Sebastian Gazurek (NKS
Trójwieś Beskidzka), który Wicemistrz Polski Mateusz Ligocki
Strona
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foto: Alicja Kosman PZN

Brązowa medalistka Mistrzostw
Polski Dominika Hulawy

Adam Cieślar – wicemistrz Polski
w kombinacji

zdobył dwa tytuły wicemistrza Polski (bieg na 30 km techniką
klasyczną ze startu wspólnego i drużynowy sprint techniką
dowolną w duecie z Mateuszem Ligockim) oraz brązowy
medal w sprincie techniką dowolną. Sebastian zajął także piąte
miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną.
Mateusz Ligocki oprócz medalu w drużynowym sprincie
wywalczył dwukrotnie czwarte miejsce – w sprincie techniką
dowolną oraz w biegu na 10 km techniką dowolną.
Srebrny medal w dwuboju wywalczył Adam Cieślar z
Istebnej! Reprezentujący klub Wisła Ustronianka Adam uzyskał
najlepszy czas w rozegranym na trasach w Istebnej Kubalonce
biegu na 10 km czym w znacznym stopniu zniwelował straty
po skokach, w których zajął piąte miejsce.
Brązowy medal Mistrzostw Polski wśród juniorek zdobyła
w biegu na 15 km techniką klasyczną ze startu wspólnego
Dominika Hulawy (Istebna/AZS AWF Katowice).
W biegu na 10 km techniką dowolną rewelacyjnie zaprezentował się siedemnastoletni junior Dominik Bury (MKS
Istebna), który w gronie starszych o kilka lat rywali wywalczył
znakomite siódme miejsce.
Fotogalerie z Mistrzostw Polski znajdują się na stronie www.
istebna.eu.
J. Kohut

Nasze narciarstwo alpejskie rośnie w siłę!
*** Aleksandra Libera-Cichy
z Istebnej zdobyła złoty medal
Amatorskich Mistrzostw Polski
PZN w narciarstwie alpejskim w
konkurencji slalom podczas rozegranego na wyciągu „Długa Polana” koło Nowego Targu finału tej
imprezy! Inny alpejczyk z Istebnej
Tomasz Stelmach został wicemistrzem Polski. W pierwszej szóstce
w swoich kategoriach znaleźli się
jeszcze Tomasz Cichy z Istebnej
(4) oraz alpejczycy z Koniakowa
Nowa mistrzyni Polski Alek- Janusz Lewandowski (4) i Piotr
Łacek (6).
sandra Libera-Cichy
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*** A ż 5 m e d a l i
zdobył podczas rozegranych w Zakopanem
VIII Zimowych Igrzysk
Lekarskich Janusz Lewandowski z Koniakowa! Cztery z nich pan
Janusz wywalczył w
narciarstwie alpejskim
(złoty w kombinacji
Janusz Lewandowski na trasie sla- oraz srebrne w slalolomu
mie, slalomie gigancie
i zjeździe) zaś jeden w
biegach narciarskich (srebrny). Od lat mamy znakomitych
biegaczy cieszymy się więc, że w siłę rośnie również nasze
narciarstwo alpejskie!
J. Kohut

Biegacze również w marcu na topie!
*** Rozegrane na trasach biegowych PZN w Istebnej Kubalonce finałowe zawody Narodowego Programu Rozwoju
Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” okazały się - podobnie jak cały cykl - pełne sukcesów dla naszych biegaczek
i biegaczy. W pierwszym dniu zawodów, kiedy to rywalizowano techniką klasyczną ze startu wspólnego nasi zawodnicy stanęli na podium osiem razy. Jeszcze lepiej biegali nasi zawodnicy techniką dowolną ze startu wspólnego w drugim dniu.
Aż dwunastu z nich wywalczyło miejsca w pierwszej trójce.
Poniżej bilans tych medalodajnych zawodów:
Dominik Bury (MKS Istebna) - 2 x złoto
Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) - złoto i srebro
Weronika Legierska (MKS Istebna) - złoto i srebro
Patrycjusz Polok (MKS Istebna) - złoto i srebro
Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - złoto i brąz
Jan Zawada (MKS Istebna) - złoto i brąz
Mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka) - złoto
Dominika Hulawy (Istebna / AZS AWF Katowice) - srebro i brąz
Natalia Sewastynowicz (MKS Istebna) - srebro
Mikołaj Michałek (NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro
Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) - srebro
Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) - brąz
Eliza Rucka (MKS Istebna) – brąz
W klasyfikacji generalnej „Biegu na Igrzyska” miejsca na
podium w swoich kategoriach zajęli:
pierwsze - Mateusz Dragon (NKS Trójwieś Beskidzka),
Grzegorz Zawada (MKS Istebna)
drugie - Magdalena Kobielusz (MKS Istebna), Weronika
Legierska (MKS Istebna), Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś
Beskidzka)
trzecie - Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka), Dominik
Bury (MKS Istebna), Jan Zawada (MKS Istebna)
W klasyfikacji drużynowej nasze drużyny zajęły miejsca w
ścisłej czołówce - MKS Istebna drugie zaś NKS Trójwieś Beskidzka czwarte! Jak duże to osiągnięcie niech świadczy fakt,
że w tegorocznej edycji „Biegu na Igrzyska” punkty zdobyło
aż 47 klubów.
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ronika Legierska, Patrycjusz Polok oraz Tomasz Skurzok.
Na drugich miejscach rywalizację ukończyli Dominika Hulawy
Grudzień
2012 natomiast
Naszatrzecie
Trójwieœ
i Sebastian Gazurek,
lokaty wywalczyli Bartłomiej Rucki oraz Mikołaj Michałek.
* W Marklowicach rozegrano w dniach 23 – 24 września finałowe zawody Pucharu Polski w biegach na nartorolkach - „Puchar
Śląska”. Dominika Hulawy i Patrycjusz Polok zajęli drugie, zaś
Sebastian Gazurek i Bartłomiej Rucki - trzecie miejsca.
* W klasyfikacji generalnej Silesia Rolski Tour obejmującej
zawody w Istebnej, Bystrej i Marklowicach Sebastian Gazurek
zajął drugie, zaś Dominika Hulawy piąte miejsce.
* Cztery medale wywalczyli nasi zawodnicy na Ogólnopolskich Spotkaniach Uczniowskich Klubów Sportowych w
biegach na nartorolkach, które odbyły się w Marklowicach. Na
drugim stopniu podium stanęła Magdalena Kobielusz, natomiast brązowe medale zdobyli Weronika Legierska, Grzegorz
Zawada (wszyscy MKS Istebna) oraz Tymoteusz Gazur (NKS
Trójwieś
Beskidzka).
Kwiecień
2013
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J. Kohut
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*** Trzy złote, pięć srebrnych i dwa brązowe medale to
imponujący dorobek naszych biegaczy w dwudniowym
Pucharze Karkonoszy w biegach narciarskich, który rozegrany
na PolanieJanusza
Jakuszyckiej.
Na najwyższym stopniu
Ozostał
sukcesach
Lewandowskiego
podium stanęli:
razTrójwieś
jeszcze!
Bartłomiej
Rucki
Walka
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Kadowski
X Igrzyska
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56
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- w klasyku
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–dowolnym
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indywidualną
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wyścig
szosowy
oraz wyścig
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*
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stanął kolejny zawodnik MKS Istebna Andrzej Jałowiczor
rywalizacji na dystansie Mini nasz zawodnik zajął w swojej kate(w klasyku oraz w stylu dowolnym).
gorii trzecie miejsce.
*** Rozegrane w minionych dniach na Kubalonce Ogólnopolskie Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych w bieMedal
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Kohut
nasi biegacze zdobyli w sumie 13 medali (7 złotych, 3 srebrne
i 3 brązowe). Technika
klasyczna:
Mateusz Dragon (NKS TrójBiegi na
nartorolkach
wieś Beskidzka) - złoto Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - złoto
Tradycyjnie w tym okresie roku rozgrywane są zawody w
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Opracował: J. Kohut
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na „trzecim” wyci�gu w Istebnej na stanowisko:
* pracownik obs�ugi * operator ratraka * kasjer
Praca sezonowa na podstawie umowy o dzie�o.

KONTAKT: 602 71 20 27

www

DOMOWE WYPIEKI NA ZAMÓWIENIE
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C I A S TA , T O RT Y NA K A ĥ D û O K A Z J ą
CIASTECZKA ėWIûTECZNE
Zamów: Tel.

506

202

2Strona
4 6 29
Strona

29

z

Reklamy z Reklamy z Reklamy z

SKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593
POD GRAPĄ

PROMOCJA PIâ SPALINOWYCH
MS 170D JUį OD 749Zâ
PIàY, KOSY, KOSIARKI, UBRANIA
I BUTY BHP
NARZĉDZIA STIGA I FISKARS
SERWIS SPRZETU STIHL I HUSQVARNA

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL ,,STIHL"

WISĐA UL.TOWAROWA 4 TEL.33 855 18 60
DO LASU I OGRODU
ZAPRASZAMY
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darmowego dostę

+ testuj przez 90 dni bez zobowiązań
+ aktywuj usługę już za 1 zł

4

Mb

6 10
Mb

Mb

Strona 30

Nasza Trójwieœ
www.polineo.pl

Nasza Trójwieœ

Sierpień 2012

bok@polineo.pl
Kwiecień 2013

Biegacze również w marcu na topie!
str. 28

Sebastian Gazurek – trzykrotny
medalista Mistrzostw Polski

Najmłodszy zwycięzca Biegu na
Igrzyska Jan Zawada udziela
pierwszego wywiadu

Dominik Bury (1 miejsce) i Bartłomiej Rucki (2 miejsce) na podium Biegu
na Igrzyska

R AT A O D 1 2 5 Z Ł

Kwiecień 2013

Nasza Trójwieœ

Najlepsi w marcu (od lewej) – Mateusz Dragon, Weronika Legierska,
Grzegorz Zawada
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Nasza Trójwieœ

Samochodem przez Beskidzką 5

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

Bilety
Wczasy
Wycieczki

www.mea-travel.pl

Wernisaż wystawy twórczości ludowej

SZYCIE STROJÓW REGIONALNYCH
PAMIĄTKI REGIONALNE
RĘKODZIEŁO LUDOWE
USŁUGI KRAWIECKIE
ISTEBNA CENTRUM ( W PARKU )
Renata Kukuczka TEL. 507 450 302

str. 18

Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem

str. 13

Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

str. 22

„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY w Istebnej

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
- wydaje
URZĄD GMINY w Istebnej
Urzędu Gminy:
urzad.gminy@ug.istebna.pl
Zespół
w składzie:gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie.Redaguje
Adres strony
internetowej
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina
Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut. Korekta: Krystyna Rucka
UrzęduCzyż,
Gminy:Jacek
urzad.gminy@ug.istebna.pl

„Nasza Trójwieœ”

Redaguje Zespół
w składzie:
Za treść ogłoszeń
redakcja
nie odpowiada
Krystyna
Rucka,
Aneta
Legierska,
Karina
Czyż,
Jacek
Kohut
(GCI),
Katarzyna
Rucka-Ryś,
Lucyna
(GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543,
e-mail:Ligocka-Kohut
interfons@poczta.onet.pl
Strona

32

Strona

28

Nasza Trójwieœ

Kwiecień 2013

Nasza Trójwieœ

Lipiec 2012

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

