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Ślązaczka nad Ślązaczkami
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„Moj” na Trójstyku

Miyszani owiec
Obchody Gminnego Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom 
składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, szczęścia, miłości i zadowolenia.

Życzymy, by spełniły się Wasze marzenia,
byście zawsze mogły być dumne ze swoich pociech,

by nigdy nie brakło Wam błogosławieństwa Bożego,
szacunku i wdzięczności od najbliższych.

Życzymy Wam, by w każdym dniu roku uśmiech gościł
na Waszych twarzach tak często, jak dzisiaj w Dniu Matki.

Wójt Gminy Istebna i Rada Gminy

2 maja - ŚwIęTO
flAGI NARODOwej str. 3
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„Bitwa na głosy”

Gminny Dzień Strażaka w OSP Koniaków-Kosarzyska

Zespół Istebna na Półwyspie Arabskim!
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Wójt Gminy informuje

2 maja - Święto flagi narodowej
„To najmłodsze święto w naszym kraju. To także święto 

Polonii i Polaków za granicą”
W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 

1792 r. po raz pierwszy użyto w polskiej fladze dwóch kolo-
rów czerwonego i białego. Czerwony symbolizował krew a 
także dostojność i powagę, a biały niepodległość i niewin-
ność.  Prawnie uregulowano barwy dopiero 7 lutego 1831r. 
w czasie obrad Sejmu Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu nie-
podległości Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej 1 sierpnia 1919 r. 
uchwalił barwy flagi i godła, które obowiązują do dzisiaj. 

Są dwie wersje polskiej flagi: biało-czerwona i biało-czer-
wona z godłem na białym pasie (obowiązuje od 1955r.). Wer-
sja flag z godłem  jest używana w celach reprezentacyjnych 
RP, na lotniskach, samolotach, statkach, na przejściach gra-
nicznych, a ostatnio pojawiła się na gadżetach związanych z 
różnymi zawodami sportowymi, w których Polacy odnoszą 
znaczące sukcesy. Barwy narodowe używane były w cza-
sach walk i protestów, ale wyrażają także radość z sukcesów 
i dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Nie wstydźmy się więc 
wywieszać polskiej flagi.

Obecny prezydent RP, Bronisław Komorowski, podpisał 
2 maja br. ustawę o barwach narodowych, fladze i godle, 
oraz o obowiązku umieszczania godła na koszulkach repre-
zentantów Polski biorących udział w imprezach sportowych.

Mamy mamę
Najlepsze u mamy

jest to
że ją mamy.

Mamy ją swoją nie cudzą.
Nie inną.

Zawsze tę samą.
I żeby nie wiem co się stało

mama zostanie mamą.
Tylko jedna na dwójkę z polskiego.

Tylko jedna od bójki z najlepszym kolegą.
Jedna od bólu zęba
i od przeziębienia.
Nie na sprzedaż.
Nie do zamiany.

Nasza
wszędzie i przez cały czas.

Więc najlepsze u mamy
jest to

że ją mamy
i że mama ma właśnie nas.

Joanna Kulmowa

Apel do właścicieli psów
Kolejny raz apelujemy do właścicieli psów o właściwe 

traktowanie swoich pupili. Posiadanie psa wiąże się z wielo-
ma obowiązkami, między innymi obowiązek szczepień prze-
ciwko wściekliźnie. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt 
precyzuje warunki utrzymania zwierząt:

- uwięź, na której trzymane jest zwierzę nie może być krót-
sza niż 3 metry

- nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 go-
dzin albo w sposób powodujący cierpienie.

Zmorą naszej Gminy są gromady wolno biegających psów. 
Przypominamy, że nagłe i niespodziewane spotkanie dziecka, 
czy dorosłego z obcym psem może spowodować nieodwra-
calne skutki (lęk, jąkanie się, stres). Apelujemy zatem o hu-
manitarne traktowanie zwierząt w naszych gospodarstwach, 
pamiętając jednocześnie o zapewnieniu bezpieczeństwa in-
nym mieszkańcom.

Opłata cmentarna
Przypominamy o opłacie cmentarnej na cmentarzach 

komunalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 
295 z późn. zm) groby nie opłacone po upływie 20 lat od daty 
pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty będą likwido-
wane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych.

Prolongata na 10 lat grobu pojedynczego – 250 zł
Prolongata na 10 lat grobu podwójnego – 400 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 

II piętro pok. 207 lub telefonicznie 338556500.

wójt Gminy przypomina, że z dniem 15 maja 2012r. 
mija termin płatności 2-giej raty podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego.

O  u k ą s z e n i a c h  s ł ó w  k i l k a …

Ukąszenia przez węże
jedynym wężem jadowitym jest w Polsce żmija zygzakowata.

Postępowanie po ukąszeniu 
ZAwSZe:

• Obmycie wodą miejsca ukąszenia
• Unieruchomienie chorego - zwłaszcza okolicy miejsca 

ukąszenia
• Chłodny kompres (woda, lód) w okolice miejsca ukąszenia 
• Nie należy podawać choremu alkoholu i silnych środków 

przeciwbólowych czy pobudzających układ nerwowy 
• Natychmiastowy transport do lekarza!

Postępowanie, gdy nie jest możliwe szybkie przetrans-
portowanie do lekarza:

• Gdy czas od ukąszenia nie przekracza 30 minut zakładamy 
opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia i notujemy czas 
założenia opaski – pozostawienie opaski dłużej niż 30-60 
minut grozi martwicą kończymy.

• Staramy się o szybki transport do lekarza !
• NIGDY nie wysysamy jadu z rany i nie nacinamy rany 
• ZAWSZE – szybko dostarczamy chorego do punktu medycznego. 
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Rada Gminy informuje

Sesja Rady Gminy Istebna
w dniu 20 kwietnia  2012 roku o godz. 16.00 w sali 

Nr 100 odbyła się XV sesja Rady Gminy Istebna.
Sesji  przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Istebna 

Jan Gazur.
Jednym z punktów porządku obrad była dyskusja, za-

kończona wyrażeniem stanowiska w sprawie remontu drogi 
wojewódzkiej Nr 941 na odcinku od przełęczy Kubalonka do 
Jaworzynki Skrzyżowania. (stanowisko publikujemy)

Na sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:

1. Nr XV/141/2012 Rady Gminy Istebna z dnia 20 kwietnia 
2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Istebna.

2. Nr XV/142/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Istebnej.

3. Nr XV/143/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie upo-
ważnienia Dyrektora Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Istebnej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu admini-
stracji  publicznej.

4. Nr XV/144/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 zmieniająca 
uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gmi-
ny w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000r. 
w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Istebnej.

5. Nr XV/145/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie naby-
cia nieruchomości.

6. Nr XV/146/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie zbycia 
nieruchomości.

7. Nr XV/147/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie nieod-
płatnego nabycia nieruchomości.

8. Nr XV/148/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie naby-
cia nieruchomości.

9. Nr XV/149/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie zmian 
budżetu Gminy Istebna na rok 2012.

10. Nr XV/150/2012 Rady Gminy Istebna 
z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Istebna 
na lata 2012-2025.
Teksty uchwał publikowane są w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Istebna.

M. Wieczorek       

Uroczysta Sesja Rady Gminy
Rada Gminy Istebna serdecznie zaprasza na Uroczystą 
Sesję, która odbędzie się z okazji jubileuszu 300 lat Ko-
niakowa, dnia 10 czerwca o godz. 13.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 1 im. Stanisława wyspiańskiego w Koniakowie.
Porządek Sesji:
- Otwarcie i przywitanie uczestników sesji
- Prelekcja na temat historii Koniakowa (Małgorzata Kiereś
   - Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle)
- Kultura i tradycja Koniakowa - występ Zespołu „Mały Koniaków”
- Występy Zespołów
- Wystąpienia zaproszonych gości
- Zamknięcie sesji.
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Gminny Dzień Strażaka
w OSP Koniaków - Kosarzyska

w sobotę 5 maja br. odbyły się uroczyste obchody Dnia 
Strażaka w Gminie Istebna. Decyzją Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Istebnej organizatorem imprezy została wyznaczona jed-
nostka OSP w Koniakowie- Kosarzyskach. Strażacy z całej gminy, 
goście, rodziny strażaków i mieszkańcy zebrali się przed remizą 
w Koniakowie Centrum, skąd wyruszyli w uroczystym przemar-
szu do kościoła p. w. św. Bartłomieja, w którym odprawiona zo-
stała msza św. koncelebrowana w intencji żyjących i zmarłych 
strażaków z całej gminy.

W imieniu Starosty Cieszyńskiego strażakom ochotnikom 
i ich rodzinom życzenia złożył dh dr Rafał Glajcar. 

Komendant Gminny dh Stanisław Legierski złożył na ręce mł. 
bryg. Damiana Legierskiego życzenia dla wszystkich funkcjonariu-
szy PSP z okazji 20-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie wręczono odznaczenia i wyróżnienia strażackie, 
które otrzymali:

Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. dh Kukuczka Jacek OSP Istebna Centrum
2. dh Legierski Damian OSP Koniaków Centrum
3. dh Ligocki Bogdan OSP koniaków Centrum
4. dh Węglarz Stanisław OSP Koniaków Centrum
5. dh Czepczor Kazimierz OSP Istebna Centrum
6. dh Tyman Tadeusz OSP Istebna Centrum
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. dh Bielesz Adam OSP Istebna Centrum
2. dh Fiedor Andrzej OSP Koniaków Kosarzyska
3. dh Polok Czesław OSP Koniaków Centrum
4. dh Zeman Jan OSP Koniaków Centrum
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
1. dh Legierski Jacek OSP Koniaków Centrum
2. dh Małyjurek Grzegorz OSP Istebna Centrum
Złotą Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
otrzymali:
1. dh Kohut Ilona OSP Istebna Centrum
2. dh Legierski Jakub  OSP Koniaków Centrum
3. dh Miszta Marcin OSP Istebna Centrum
4. dh Legierski Tomasz OSP Koniaków Centrum
Srebrną Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
otrzymali:
1. dh Legierski Szymon OSP Koniaków Centrum
2. dh Legierska Renata OSP Koniaków Centrum
3. dh Ligocki Adam OSP Koniaków Kosarzyska
4. dh Sikora Jakub OSP Istebna Centrum
5. dh Waszut Michał  OSP Koniaków Centrum
6. dh Zowada Jan OSP Koniaków Centrum
Brązową Odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
otrzymali:
1. dh Haratyk Klaudiusz OSP Istebna Centrum
2. dh Kaczmarzyk Alicja OSP Istebna Centrum
3. dh Kochutek Robert   OSP Koniaków Kosarzyska
4. dh Ligocka Agnieszka   OSP Koniaków Kosarzyska
5. dh Matuszna Zuzanna OSP Koniaków Kosarzyska
6. dh Kamieniarz Adriana OSP Koniaków Centrum
Na zakończenie dh Stanisław Legierski podziękował dh 

Krzysztofowi Jałowiczorowi, prezesowi OSP Koniaków Kosarzy-
ska za przygotowanie i przeprowadzenie tej uroczystości po 
czym wszyscy udali się na posiłek. Pogoda dopisała, a więc na 
festynie bawiono się do późnych godzin nocnych. 

Krystyna Rucka

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej 

Zebranych przywitał proboszcz parafii ks. kanonik Jerzy Kiera. 
Szczególnie witał poczty sztandarowe, czynnych i zasłużonych 
strażaków, ich rodziny, księży koncelebrujących mszę św. - Ojca 
Syracha i ks. Jarosława Ogrodniczaka a także przedstawicieli władz 
strażackich i samorządowych, wice prezesa Zarządu Wojewódz-
kiego ZOSP RP a zarazem prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP 
dh dr Rafała Glajcara, wice prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP oraz dowódcę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Ustroniu 
mł. bryg. Damiana Legierskiego, członków Zarządu Gminnego 
ZOSP w Istebnej oraz Wójta Gminy Danutę Rabin, z-cę Wójta Hen-
ryka Gazurka, Radnego Zenona Knopka, sołtysa p. Teresę Stańko. 
Serdecznie przywitał pięknie prezentującą się w hełmach kompa-
nię honorową i orkiestrę strażacką, która koncertowała w czasie 
marszu, w kościele a także w czasie uroczystości w Kosarzyskach.

Ojciec Syrach wygłosił homilię, w której skupił się na symbolach 
strażackich i ich kolorystyce - sztandarze z godłem państwa polskie-
go i napisem, który jest znakiem wiary - Służymy Bogu i ludziom, 
ludziom tej naszej ziemi. Kolor czerwony mundurków młodzieży 
strażackiej wzbudza nadzieję, że nie zabraknie ochotników do tej 
służby, bo to są takie „iskierki” w których budzi się wrażliwość serca 
na drugiego człowieka będącego w potrzebie. Ojciec Syrach mówił 
też o wyrazach sympatii i podziękowania za ratowane mienie jakie 
księża przekazują z ambony w imieniu poszkodowanych w czasie 
różnych akcji. Życzył wszystkim strażakom zdrowia, pomyślności 
i siły w wykonywaniu obowiązków. Dziękując Panu Bogu za wszyst-
ko odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.

Druga oficjalna część Dnia Strażaka, odbyła się w remizie 
OSP w Kosarzyskach. Po uformowaniu się kompanii, pocztów 
sztandarowych i strażaków raport odebrał od Komendan-
ta Gminnego dh Stanisława Legierskiego dh dr Rafał Glajcar.                                                                                                  
Zwrócił się do strażaków, dziękował za ich służbę i złożył życze-
nia zdrowia i szczęśliwych powrotów z każdej akcji.

Podobne życzenia złożyli pozostali goście - Wójt Gminy 
Danuta Rabin, mł. bryg. Damian Legierski, dh Józef Czepczor, 
radny Zenon Knopek i sołtys wsi Koniaków Teresa Stańko.
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Z życia szkół podstawowych

Zakaz wjazdu
na teren Szkoły i Przedszkola! 

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich dzieci prze-
bywających na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 1 im Ks. 
Józefa Londzina w Istebnej i Gminnego Przedszkola oraz świa-
domość odpowiedzialności za ich zdrowie i życie, dyrektorzy 
szkoły oraz przedszkola w porozumieniu z Organem Prowa-
dzącym te jednostki - Wójtem Gminy Istebna, postanawiają 
wprowadzić zakaz wjazdu na teren szkoły i przedszkola.

Zakaz dotyczy wszystkich osób poza pracownikami, 
mieszkańcami „Domu Nauczyciela” i dostawcami towaru w 
godzinach wskazanych na tabliczkach pod znakami drogo-
wymi. Na parkingu przy placu zabaw wydzielono dwa miej-
sca dla osób niepełnosprawnych. 

Jednocześnie informujemy, że właściciele parkingów 
znajdujących się w pobliżu szkoły tzn.: Parkingu przy skle-
pie - Pan Józef Waszut, parkingu przy Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej - Nadleśnictwo Wisła i parkingu przy ośrodku „Ha-
damówka” wyrażają zgodę na zatrzymywanie się na tych 
parkingach w celu wysadzenia dzieci, lub odprowadzenia 
ich do szkoły i przedszkola oraz odebrania. 

Prosimy wszystkich mieszkańców, a szczególnie rodzi-
ców o zrozumienie tej sytuacji. Przy wielokrotnie zwiększo-
nej ilości samochodów, a tym samym bardzo wzmożonym 
ruchu i bardzo często nieodpowiedzialnym zachowaniu kie-
rowców, dzieci idące do szkoły i wychodzące ze szkoły były 
na terenie posesji szkolnej narażone na duże niebezpie-
czeństwo. Dzieci, ich zdrowie i życie są dobrem najwyższym 
i dbanie o nie jest powinnością nas wszystkich. 

Zakaz obowiązuje od dnia 18.04.2012 r.

Danuta Konarzewska, dyrektor SP 1 Istebna

„Bitwa na głosy”
w dniu 25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 

w Istebnej odbył się po raz drugi konkurs  „Bitwa na głosy”. 
P. Dyrektor Danuta Konarzewska przywitała wszystkich uczest-
ników i życzyła miłej zabawy. Prowadzący konkurs uczniowie 
w dowcipny sposób przedstawili członków jury oraz przypo-

szych nagrodę publiczności zdobyła klasa 5c za miks piosenek 
,,Waka waka i „Wyginam śmiało ciało”. Pierwsze miejsce w kate-
gorii klas młodszych i bon 150 zł otrzymała klasa 2b za piosen-
kę,, Radio hello”. Wśród klas starszych pierwsze miejsce zajęła 
klasa 6b za piosenkę ,,Jedzie pociąg”. Laureaci przy wielkim 
aplauzie widowni wykonali nagrodzone piosenki. Sponsorem 
nagród była Rada Rodziców oraz p. Lech Kośmider. Szczególne 
podziękowania za organizację tej imprezy należą się p. Aga-
cie Szymańskiej, p. Joannie Kobielusz i p. Błażejowi Knopkowi.  
Impreza była bardzo udana. Dziękujemy wykonawcom i ich 
wychowawcom za świetne przygotowanie do konkursu oraz 
wszystkim dzieciom za wspaniałe kibicowanie. 

mnieli, że klasy walczą o nagrodę publiczności czyli o kosze 
słodyczy oraz o nagrody główne czyli o bony o wartości 150 
zł.  Usłyszeliśmy wiele znanych i popularnych przebojów w no-
wej interpretacji, przy ciekawej choreografii dostosowanej do 
charakteru piosenki. Po każdym występie jury życzliwie ale i 
obiektywnie oceniało występujące zespoły. Nie zabrakło też 
żywiołowej i spontanicznej  reakcji  widzów. W oczekiwaniu na 
wynik głosowania o swojej pracy w zespole i instrumentach, 
na których grali, opowiedzieli członkowie zespołu  wspaniale 
akompaniującego małym artystom. Sebastian Kret pokazy-
wał możliwości gry na gitarze, Martin Wałach grał na basie, 
Seweryn Piętka na perkusji. Podczas tej prezentacji widzowie 
z dużym zainteresowaniem słuchali popisów i nagrodzili ich  
za nie wielkimi brawami. Kolejną częścią zabawy był konkurs 
dla pracowników szkoły w programie ,,Jaka to melodia?”. Do 
udziału zgłosiło się wielu zawodników, jednak w drodze elimi-
nacji wyłoniono następujące osoby: p. Dyrektor Danutę Kona-
rzewską,  Małgorzatę Galej i Bernadettę  Kukuczka. Uczestnicy 
rozpoznawali piosenkę w pięciu kategoriach np. „Kolorowy 
świat”, „Miłość w życiu i serialach”. Najwięcej punktów zdobyła 
pani Bernadeta Kukuczka. Gratulujemy jej świetnej znajomości 
utworów. Nareszcie nadszedł moment na który wszyscy cze-
kali. Z zamkniętych kopert zostały wyciągnięte wyniki ,,Bitwy 
na głosy”.  Nagrodę publiczności  w klasach młodszych zdobył 
zespół klasy 3a za piosenkę ,,Pójdę boso”. W kategorii klas star-
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Gminny Konkurs języka Angielskiego
w SP1 jaworzynka

Dnia 24 kwietnia 2012 w SP1 w jaworzynce odbyła się 
szósta edycja Gminnego Konkursu języka Angielskiego 
„Check Your english”, dla klas szóstych. Organizatorami 
konkursu są: mgr Zuzanna Ptak, mgr Ewa Buzek, mgr Anna 
Zeman oraz mgr Grzegorz Czajkowski. Nagrodzono trzy 
pierwsze miejsca oraz przyznano siedem wyróżnień. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym, zwyciężyła Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Istebnej, jako że laureatem pierwszego miejsca zo-
stał Hubert Bołdys z klasy 6b. Na miejscu drugim uplasował 
się Paweł Golik (SP1 Koniaków), a na trzecim Angelika Ber-
naczek (SP1 Jaworzynka). Udział w konkursie wzięły również 
szkoły SP2 Istebna-Zaolzie oraz SP2 Jaworzynka-Zapasieki. 

Laureatom gratulujemy, a przyszłorocznych szóstoklasi-
stów serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Czajkowski

Na zdjęciu (od lewej): mgr Anna Zeman, mgr Zuzanna Ptak, Paweł 
Golik, Hubert Bołdys, Angelika Bernaczek i mgr Grzegorz Czajkowski.

Z życia szkół podstawowych

Uczymy ratować
Dla bezpieczeństwa własnego i innych ludzi, każdy po-

winien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy. Ma-
jąc ten problem na uwadze, w Szkole Podstawowej nr 2 
w jaworzynce zorganizowano zajęcia dotyczące pierw-
szej pomocy. Organizatorem i prowadzącym zajęcia był pan 
Damian Polok, który w zeszłym roku wziął udział w Progra-
mie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować".

Uczniowie byli szkoleni w dwóch grupach wiekowych: 
grupa starsza, uczniowie od 4 do 6 klasy i grupa młodsza, 
uczniowie klas 0 - 3.

Pan Damian powtórzył z dziećmi jak należy poprawnie 
wezwać pomoc medyczną, jak zachować się w sytuacji za-
grożenia zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Pierwszą 
podstawową sprawą jest upewnienie się, iż osoba udzielają-
ca pomocy jest bezpieczna; następnie sprawdzamy podsta-
wowe funkcje życiowe osoby poszkodowanej i w zależności 
od stanu osoby poszkodowanej albo ustawiamy ją w pozycji 
bezpiecznej albo przystępujemy do resuscytacji.

Na koniec uczniowie w grupach ćwiczyli:
- wzywanie pomocy medycznej;
- ustawienie poszkodowanego w pozycji bocznej;
- resuscytację;
Ku miłemu zaskoczeniu, okazało się, że uczniowie wie-

le podstawowych informacji pamiętają jeszcze z "Dnia Ra-

towania Życia", który był zorganizowany w naszej szkole 
w ubiegłym roku. Zajęcia dla dzieci były atrakcyjne dzięki 
fantomom, na których mogły ćwiczyć. Do grona przeszkolo-
nych weszły dzieci z oddziału przedszkolnego, które otrzy-
mały podręcznik do pierwszej pomocy.

Przy tej okazji pragniemy zachęcić rodziców, by jak naj-
częściej rozmawiali ze swoimi dziećmi o problemach zagro-
żenia zdrowia i życia, oraz w miarę możliwości ćwiczyli z nimi 
wzywanie pomocy, by w sytuacji zagrożenia dzieci nie wpa-
dły w panikę i potrafiły wezwać pomoc.

Opracowała: A.K.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej i Dyrektor Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie ogłaszają zapisy do 
przedszkola na okresie wakacji.
Przedszkole w Istebnej planuje pracę w miesiącu lipcu kontakt  
Tel. 33 8556135
Przedszkole w Koniakowie planuje pracę w miesiącu sierpniu 
kontakt Tel. 33 8556422
Bardzo prosimy o przemyślane decyzje i zadeklarowanie się 
do 31.05.2012r.
Przyjmujemy dzieci rodziców pracujących i zdecydowanych 
na zapisanie dziecka w okresie wakacji   do korzystania z usług 
przedszkola przez  9 godzin dziennie i ponoszenie pełnej odpłat-
ności za korzystanie z tych usług.
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XVIII „Bieg Gródkiem” - relacja 
14 kwietnia w pobli-

skim Gródku w Czechach 
odbył się XVIII „Bieg 
Gródkiem”. Podobnie 
jak w ubiegłych latach, 
swoją obecność pod-
czas imprezy zaznaczy-
li reprezentacji naszej 
Gminy, dzieci i młodzież 
ze Szkół Podstawowych 
i Gimnazjum. 

W swoich kategoriach wiekowych miejsca na podium 
wywalczyli: 

Jan Zawada z Istebnej – II miejsce (chłopcy, 7-9 lat) 
Grzegorz Zawada z Istebnej – I miejsce (chłopcy, 10-11 lat) 
Paweł Legierski z Jaworzynki – III miejsce (chłopcy, 10-11 lat) 
Andrzej Jałowiczor z Istebnej  – II miejsce (chłopcy, 14-15 lat) 
Maciej Legierski z Istebnej – III miejsce (chłopcy, 14-15 lat) 
Anna Łacek z Istebnej – II miejsce (dziewczęta, 16-17 lat) 

Tuż za podium w swoich kategoriach wiekowych upla-
sowali się: Magdalena Kobielusz z Istebnej, Katarzyna Greń 
z Koniakowa, Marek Czepczor z Istebnej, Przemysław Zawa-
da z Istebnej. 

Gratulujemy wszystkim osiągniętych wyników i dziękujemy 
za udział w zawodach. 

Wyrazy podziękowań kierujemy również do opiekunów, 
nauczycieli wychowania fizycznego, którzy w tym dniu towa-
rzyszyli młodym biegaczom. Dziękujemy Pani Małgorzacie 
Galej, Pani Wioletcie Strokosz, Pani Aleksandrze Kawulok oraz 
Panu Piotrowi Polokowi.   

Karina Czyż

 Siódma edycja Międzynarodowej
Młodzieżowej ligi Beskidzkiej

Za nami siódma edycja Międzynarodowej Młodzie-
żowej ligi Beskidzkiej, sportowej rywalizacji pomię-
dzy Gimnazjum z Istebnej, ZakladniSkola z jablunkova 
oraz Szkołą Podstawową im. H. Sienkiewicza z językiem 
polskim, także z jabłonkowa.

Drużyny walczyły w trzech dyscyplinach: piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców, piłce nożnej chłopców i unihokeju 
dziewcząt (gra na sali gimnastycznej oparta na wybranych 
zasadach hokejowych).

Z życia gimnazjum

II GMINNY KONKURS INfORMATYCZNY
SZKÓŁ  PODSTAwOwYCH 

10 maja 2012roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ko-
niakowie obył się II Gminny Konkurs Informatyczny.

I miejsce zajął - Paweł Golik uczeń SP nr 1 Koniaków
II miejsce zajął - Tomasz Michałek uczeń SP nr 1 Koniaków
III miejsce zajął - Maciej Patrzyński uczeń SP nr 1 Istebna
Zwycięzcom gratulujemy!

Halina Legierska

wYNIKI :
Piłka siatkowa chłopców
ZakladniSkola – Szkoła Podstawowa Jablunkov 0:2
Szkoła Podstawowa Jablunkov – Gimnazjum Istebna 0:2
Gimnazjum Istebna - ZakladniSkola 2:0
Tabela:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza z językiem polskim 
z Jablunkova
3. ZakladniSkola z Jablunkova
Piłka siatkowa dziewcząt 
ZakladniSkola – Szkoła Podstawowa Jablunkov 0:2
Szkoła Podstawowa Jablunkov – Gimnazjum Istebna 0:2
Gimnazjum Istebna - ZakladniSkola 2:0
Tabela:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z językiem polskim 
z Jablunkova
3. ZakladniSkola z Jablunkova
Piłka nożna chłopców
ZakladniSkola – Szkoła Podstawowa Jablunkov 1:2

Szkolny Czwórbój lekkoatletyczny 
we wtorek 8 maja - jak co roku - uczniowie naszych 

szkół podstawowych rywalizowali w Istebnej w Gmin-
nych Zawodach Szkół Podstawowych w Czwórboju lek-
koatletycznym.

W zawodach wzięły udział szkoły:  SP 1 Istebna, SP 1 Ja-
worzynka, SP 1 Koniaków.

Młodzi sportowcy rywalizowali w następujących konku-
rencjach: bieg na 60 m i skok w dal - przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Istebnej, rzut piłką palantową i biegi na średnich dy-
stansach - „Pod Skocznią” w Istebnej.
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„Deutsch-wagen-Tour” w Gimnazjum
im. jana Pawła II  w Istebnej!

Dnia 11.04.2012 roku Gimnazjum im. jana Pawła II 
w Istebnej uczestniczyło w ogólnopolskim programie 
promującym naukę języka niemieckiego pod nazwą: 
„Deutsch – wagen – Tour”.

lały wiedzę uczniów, zdobytą na lekcjach przedmiotowych 
z języka niemieckiego. 

W warsztatach wzięli udział wybrani uczniowie klas pierw-
szych, drugich oraz trzecich, w sumie około 60 osób. Uczniowie 
mieli okazję przekonać się, jak miło można spędzić czas bawiąc 
się i ucząc jednocześnie: „…język niemiecki jest przydatny 
w życiu...”, „…w wielu krajach można porozumieć się w języku 
niemieckim…” - to tylko przykładowa wypowiedź uczenni-
cy z klasy 3b. Jak wypowiadali się pozostali uczestnicy można 
sprawdzić wchodząc na link: http://www.radio90.pl/nauka-je-
zyka-niemieckiego-moze-byc-przyjemna.html lub na stronie 
internetowej Radia 90 w zakładce „w Radiu 90” i wybrać artykuł 
pt: „Nauka języka niemieckiego może być przyjemna”. 

Specjalnie dla naszego gościa honorowego- pani Joanny 
Lay - uczniowie klasy 2f: Anna Kaczmarzyk, Daria Cieciura, 
Zuzanna Juroszek, Łukasz Krężelok oraz Piotr Janoszek przy-
gotowali i przedstawili w języku niemieckim prezentację kra-
jów niemieckojęzycznych, która okazała się bardzo miłą nie-
spodzianką i uświetnieniem warsztatów językowych.

Przerwę warsztatów umilił słodki poczęstunek, za któ-
ry bardzo serdecznie pragniemy podziękować rodzicom 
uczniów z klasy 1c oraz 2a. W dobrych humorach został także 
rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy plakat o Niemczech, 
Austrii i Szwajcarii, w którym miejsce pierwsze zajęła Klaudia 
Chruścicka z klasy 3c, miejsce drugie uzyskały Anna Kaczma-
rzyk, Daria Cieciura i Zuzanna Juroszek z klasy 2f oraz miejsce 
trzecie dla Martyny Juroszek z klasy 2f. Wszystkim zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy! 

Gorąco zapraszamy również do zapoznania się z relacją 
z warsztatów na stronie projektu – Deutsch – Wagen – Tour- 
pod linkiem: http://blog.goethe.de/deutsch-wagen-tour/
archives/1762-Dzien_Jezyka_Niemieckiego_w_Istebnej.html 
Nad zorganizowaniem i przebiegiem całości warsztatów czu-
wała nauczycielka języka niemieckiego tutejszego gimnazjum 
- Blanka Fojcik. mgr Blanka Fojcik

Z tej okazji zawitała do nas również reporterka Radia 90 
– pani Monika Turoń, która przyglądała się i relacjonowała 
zdarzenia z warsztatów językowych. Projekt ma na celu roz-
propagowanie nauki języka niemieckiego wśród dzieci, mło-
dzieży i osób dorosłych za pomocą różnorodnych materiałów 
językowych, w które są zaopatrzeni lektorzy, jeżdżący specjal-
nie oznakowanym samochodem kampanii „Deutsch –Wagen 
– Tour”. Lektorka języka niemieckiego, pani Joanna Lay, która 
reprezentuje Instytut Goethego w Warszawie, przeprowadziła 
szereg gier i zabaw językowych, które wykorzystywały i utrwa-

Szkoła Podstawowa Jablunkov – Gimnazjum Istebna 2:2
Gimnazjum Istebna - ZakladniSkola 4:0
Tabela:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
2. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z językiem polskim 
z Jablunkova
3. ZakladniSkola z Jablunkova
Unihokey dziewcząt
ZakladniSkola – Szkoła Podstawowa Jablunkov 3:0
Szkoła Podstawowa Jablunkov – Gimnazjum Istebna 4:0
Gimnazjum Istebna - ZakladniSkola 1:2
Tabela:
ZakladniSkola z Jablunkova
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z językiem polskim 
z Jablunkova
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

KOŃCOwA  KlASYfIKACjIA
1 miejsce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
2 miejsce Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza
z językiem polskim z Jablunkova
3 miejsce ZakladniSkola z Jablunkova

Międzynarodowa Młodzieżowa Liga Beskidzka to cyklicz-
na impreza organizowana w gimnazjum, zacieśniająca przy-
graniczne kontakty, ciesząca się dużą popularnością mło-
dzieży, która chętnie uczestniczy w sportowych zmaganiach. 
Naszym sportowcom serdecznie gratulujemy  i życzymy suk-
cesów podczas kolejnych edycji MMLB.
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Wiosenne wiersze Jerzego Probosza z tomiku „Wytrwam”

Ocalmy od zapomnienia
józef Sikora

18 kwietnia br. odszedł od nas człowiek, który na zawsze pozostanie w pamięci 
wielu naszych mieszkańców Śp. józef Sikora.

Urodził się 23 lutego 1935 roku w Puńcowie. Po ukończeniu wydziału Weterynaryjnego 
Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu pracował w Lecznicy  Weterynaryjnej w Cieszynie, 
a następnie w roku 1965vzostał przeniesiony do Istebnej. Na emeryturę przeszedł w 1995 
roku, ale nadal pracował prowadząc działalność gospodarczą do 2004 roku. Był żonaty, ze 
swoją małżonką Ireną przeżył 43 lata.

Zmarł 18 kwietnia 2012 roku w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.
Był wykształcony, kochał swoją pracę, bo kochał ludzi i zwierzęta. Swoją wiedzę wykorzy-

stał do niesienia im pomocy. Był sumienny, uczciwy, rzetelny i pracowity. O każdej porze dnia 
i nocy spieszył z pomocą potrzebującym gdziekolwiek by to było. Robił wszystko, by ulżyć w 
cierpieniu i doprowadzić zwierzę do pełnego zdrowia.  A miał jeszcze jedną wspaniałą cechę 

– zawsze był uśmiechnięty, czasem nawet w trudnej sytuacji potrafił swoim zachowaniem , żartami rozładować atmosferę 
niepokoju gospodarzy, do których przybywał. Był skromny, przystępny, tolerancyjny, umiał dostosować się do każdej sytu-
acji, w której się znalazł. Jednakowo traktował ludzi, niezależnie od zajmowanej przez nich pozycji społecznej.

Zapamiętamy go także jako człowieka serdecznego i koleżeńskiego. Był człowiekiem wierzącym, czynnie uczestniczącym 
w życiu Kościoła i swojej parafii ewangelicko – augsburskiej. 

Jego uśmiech i serdeczne uściśnięcie dłoni potrafiło wpłynąć dobrotliwie na stroskanego człowieka.
Nigdy nie odmówił swojej rady ani pomocy, nawet gdy już sam był chory, jeszcze czasem przy pomocy żony Ireny kon-

taktował się z potrzebującymi. 
Zapamiętamy go jako człowieka wyjątkowego, godnego naszej pamięci, szacunku i uznania. Na pewno nieraz będziemy 

go przywoływać w pamięci, szczególnie w czasie choroby naszych zwierząt i powiemy – niestety, Józek weterynarz już tu do 
nas nie przyjdzie i nas nie wspomoże. 

Na jego pogrzeb w dniu 21 kwietnia przybyło oprócz rodziny wielu mieszkańców Trójwsi, koledzy z weterynarii, przyja-
ciele, strażacy i kapela góralska. Każdy z nas obecnych chciał Mu podziękować - za uratowane życie zwierzęcia, za pociechę 
w chorobie, za uśmiech i dobre słowo, za przyjaźń i koleżeństwo.

Bo zmarły Józef Sikora był człowiekiem wyjątkowym. Niech żyje w naszej pamięci! Krystyna Rucka

Pani  Marii Irenie Sikora
serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci  

męża

śp. józefa Sikory
składają

Rada Gminy,  Wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom uroczy-
stości pogrzebu mojego kochanego męża Józefa Sikory. 
Szczególne podziękowania składam pastorom Alfredo-
wi Staniek i Markowi Londzinowi, oraz rodzinie, przyja-
ciołom, znajomym, sąsiadom, pracownikom weterynarii 
z rodzinami, delegacji straży pożarnej, a także Kapeli Re-
gionalnej „Jetelinka” za upiększenie ceremonii pogrze-
bowej. Składa żona

„Maj"
Maj idzie, radosny maj!
Świat cały zmienia w raj,
Zielenią ozdabia gaj.
Zapach miodny niesie od łąk,
Rozkwitnął drzew każdy pąk ...
Zapomnij bracie, życiowych mąk !
Młodzieży, uwij wieniec z róż,
Niepokalanej na ołtarz go złóż,
Niech zniknie zobojętnień mróz!

„Pierwsza burza"
Przed kwitnącym przed mą chatą sadem
Pierwsza w wiośnie przyszła czarna chmura
l strąciła siekąc lodu gradem.
Z grusz, jabłoni kolorowe pióra.
Nie będzie już owoc w sadzie żaden.
Bo go gradem zniszczyła wichura.
Nad kwiecistem przed chatą sadem,
Przeszła pierwsza w wiośnie czarna chmura.
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Zespół Istebna na Półwyspie Arabskim!
Kolejną niezwykłą przygodę mają za sobą górale z zespo-

łu „Istebna”. Tegoroczne święta Wielkanocne spędzili bowiem 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zaproszenie na kon-
certy przyszło z miasta Sharjah, trzeciego co do wielkości 
w tym kraju, gdzie od 4 kwietnia odbywały się 10 Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego. Istebnianie spędzili w Emiratach 
11 dni, będąc jedyną grupą europejską i też jedynym przed-
stawicielem kultury niearabskiej. 

Całość imprezy była prezentacją bogactwa kultur róż-
nych krajów arabskich, zarówno azjatyckich jak i afrykań-
skich. Była więc tradycyjna kuchnia, ubiór, muzyka, tańce, 
zabawy, pokazy dawnych rzemiosł, style budownictwa, wnę-
trza chat, coś na wzór skansenu ukazującego dawne życie. 
Były też sympozja, spotkania, prezentacje naukowe i wiele 
innych wydarzeń podejmujących tematykę arabską. My by-
liśmy taką egzotyczną ciekawostką kulturalną, jako zespół 
o ponad stuletniej tradycji. Zapewne mieliśmy przyciągać 
widzów, którym kultura arabska nie jest obca, a mogliby po-
znać coś innego, z dalekich stron. 

Największe wrażenie na miejscowych wywarł kontrabas 
– zadziwiał ich ogrom tego instrumentu. Nie zdawali sobie 
zapewne sprawy z tego, że my dla wygody nie wieźliśmy go 
z sobą z Polski, tylko wypożyczyliśmy w tamtejszym sklepie 
muzycznym. Łatwo nie było i nawet ambasada zaangażowa-
ła się w pomoc w poszukiwaniach, ale w końcu znaleźliśmy. 

Kontrabas wisiał zakurzony pod sufitem i długo pracownicy 
go czyścili, żeby  jako tako się prezentował. Można powie-
dzieć, że przywróciliśmy go do życia, gdyż najwięcej zdjęć 
widzowie robili sobie właśnie z tym instrumentem.

Koncertowaliśmy prawie codziennie, ale zawsze wie-
czorami, stąd mieliśmy mnóstwo czasu na bliższe poznanie 
kraju. Mieszkaliśmy zaledwie 20km od Dubaju, stąd często 
wycieczki do tego miasta. Mogliśmy zobaczyć zarówno 
sztucznie usypaną wyspę w kształcie palmy, z potężnym ho-

telem Atlantis znajdującym się 5km od brzegu Zatoki Perskiej, 
mogliśmy zwiedzić jedno z największych akwariów świata, 
w którym pływa ponoć 33 tys. zwierząt, mogliśmy poopalać 
się na dubajskich plażach w pobliżu hotelu w kształcie żagla 
- Burj Al Arab – Wieży Arabów, stojącej na sztucznej wysep-
ce blisko brzegu – ponoć najbardziej luksusowego hotelu na 
świecie. Mogliśmy też obejrzeć z bliska najwyższy budynek 
świata – Burj Khalifa, mierzący ponad 820m. Wrażenie robi 
zwłaszcza późnym wieczorem, gdy jest cały oświetlony, 
a przed budynkiem w rytm muzyki trwają pokazy tańczą-
cych podświetlanych fontann.

Nie zapominaliśmy o naszych zwyczajach wielkanoc-
nych. W Wielki Piątek, choć może nie jakoś wcześnie z rana, 
kąpaliśmy się w wodach Zatoki Perskiej na plaży w Dubaju, 
pamiętając też o poście, co wśród tylu smakołyków wcale nie 
było łatwe. Natomiast w Lany Poniedziałek przydał się bar-
dzo hotelowy basen, gdzie wszystkie dziewczyny zaliczyły 
przymusową kąpiel.

W Wielkanoc po wspólnym śniadaniu – jajek nie było, ale 
była jajecznica, dzięki pomocy polskiej ambasady zespół po-
jechał do stolicy kraju Abu Zabi, by tam wziąć udział w uro-
czystej liturgii w języku polskim, którą dodatkowo wzbogaci-
liśmy swoim śpiewem i grą, co zostało bardzo ciepło przyjęte 
przez miejscową Polonię. Spotkaliśmy się też z Ambasado-
rem Adamem Krzymowskim, który pomagał zorganizować 
przyjazd do stolicy. Wracając zobaczyliśmy jeszcze Ferrari 
World – niezwykły park rozrywki zbudowany przez koncern 
Ferrari, gdzie obejrzeć z bliska można m.in. bolidy Formuły 1.

Emiraty są krajem niezwykłych kontrastów. Wśród najpo-
tężniejszych i najbardziej nowoczesnych rozwiązań architek-
tonicznych przechadzają się ludzie ubrani w tradycyjne sza-
ty, z zawiązanymi na głowach chustami, u nas nazywanymi 
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arafatkami, zaś kobiety w skrzętnie zakrywających wszystko 
czarnych szatach, spod których czasami nawet oczu nie wi-
dać. Wszyscy wierni swym tradycjom oraz islamowi. W mie-
ście Sharjah gdzie byliśmy istnieje absolutny zakaz spożywa-
nia alkoholu, więc nigdzie w sklepach, ani w hotelach go nie 
znajdziemy, nawet chcąc przywieźć jako pamiątkę do Polski. 
Rdzenni mieszkańcy Emiratów to zaledwie 20 % populacji 
tego kraju, stąd zdecydowana większość spotykanych osób 
to przybysze. Wśród obsługi hotelowej, sprzedawców, tak-
sówkarzy spotykaliśmy najróżniejsze nacje – Hindusów, Pa-
kistańczyków, Filipińczyków, Tunezyjczyków, Egipcjan czy 
mieszkańców Syrii.

Zaskakuje również to, że stosunkowo niedaleko boga-
tych miast znajdują się bezkresne pustynie, ze swobodnie 
przechadzającymi się wielbłądami. Przejażdżki po nich te-
renowymi samochodami to jedna z tamtejszych atrakcji. 
Zaskakuje znakomita sieć dróg, nawet w najtrudniejszym 
pustynnym terenie. A już fanów motoryzacji mogą przypra-
wić o zawroty głowy samochody, jakie po tych drogach się 
poruszają.  Żartowaliśmy, że na parkingu w Dubaju czuliśmy 
się jak w muzeum nowoczesnej motoryzacji. Ale przy cenach 
na poziomie 1,50zł za litr benzyny w sumie nie ma się co 
dziwić. Porshe, Maserati, Lamborghini, Mustangi czy najnow-
sze Jaguary to codzienność na ulicach.

Świat arabski to także bardzo smaczna kuchnia, którą 
mieszkańcy szczycą się na każdym kroku. W hotelu nie ser-
wowano frytek czy pizzy, za to różnorakie potrawy z ryb, 
wołowiny, kurczaka i owoców morza, znakomicie doprawio-
ne lokalnymi przyprawami. Do tego mnóstwo tamtejszych 
deserów, słodyczy czy egzotycznych owoców.

Czas wolny spędzaliśmy m.in. w basenie znajdującym się 
na dachu hotelu, jak również na zakupach, gdyż w Sharjah 
większość towarów, była tańsza niż w Polsce, a już 10-cio 
krotnie tańsza niż w Dubaju. Tanio można kupić m.in. wyroby 
z kaszmiru czy jedwabiu oraz złoto.

Początkowo narzekaliśmy nieco na tamtejszą organizację, 
gdyż rzadko wiedzieliśmy, o której będą nasze występy, jak 
długie i gdzie. Po kilku dniach jednak można się przyzwycza-
ić. Czas występów był ustalany według wieczornej modlitwy 
muzułmanów. Tańczyliśmy więc albo przed, albo po modli-
twie. I ta informacja musiała nam wystarczyć. Arabowie żyją 
wolniej niż Europejczycy, nie w takim biegu, bez pośpiechu 
i nerwów. A my przynajmniej zawsze mieliśmy czas wolny 
do późnego popołudnia. A też wysokie temperatury, zazwy-
czaj w okolicach 30-35 stopni za dnia, wieczorem już tak nie 
doskwierały.  W sumie występowaliśmy 7 dni – czasami dwa 
razy jednego wieczora, zazwyczaj jednak nie dłużej niż 15-20 
minut. 

Te dni spędzone nad Zatoką Perską na pewno pozostaną 
niezapomniane. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy reprezen-
tować tam Istebną, Polskę, a nawet Europę. Że praca w ze-
spole i godziny poświęcone na próby procentują w postaci 
tak egzotycznych wypraw w inne rejony świata. Niezmiernie 
jesteśmy wdzięczni organizatorom za zaproszenie. Po takiej 
przygodzie ciężko  było wrócić do chłodnej polskiej rzeczy-
wistości.

Tadeusz Papierzyński – kierownik zespołu

Targi lato 2012 w warszawie
w dniach 20 - 22 kwietnia 2012 roku odbyły się targi 

turystyczne warszawa lATO 2012. Gmina Istebna wspól-
nie z miejscowościami Beskidzkiej 5 i SRiwR „Olza” wysta-
wiała się na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej.
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Ponad 25 tysięcy Warszawiaków i mieszkańców okolic 

stolicy odwiedziło kolorowy kiermasz turystyczny LATO 2012. 
Zwiedzający mogli zapoznać się z ofertą 428 wystawców 
z 19 krajów. XVII Targom Turystyki i Wypoczynku towarzyszy-
ły występy na scenie, spotkania z podróżnikami, atrakcje dla 
najmłodszych, wspólne grillowanie, pokazy kulinarne i inne 
niespodzianki. Imprezę objęli honorowymi patronatami: Kata-
rzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta Stołecz-
nego Warszawy, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Tury-
stycznej oraz Jan Korsak – Prezes Polskiej Izby Turystyki. Kierma-
szowi turystycznemu LATO 2012 po raz pierwszy towarzyszyły 
Targi Produktów Regionalnych „Regionalia”, poświęcone zdrowej 
i ekologicznej żywności oraz wyrobom regionalnym z Polski i ze 
świata. Zwiedzający mogli sprawdzić czym dane miejsce się cha-
rakteryzuje, kosztując lokalnych przysmaków czy poznając arka-
na lokalnej sztuki rękodzielniczej. Można było dokonać zakupu 
wędlin, nabiału, miodu z pasieki, pieczywa, przetworów, słody-
czy, ziół, a także zaopatrzyć się w kosmetyki naturalne lub kupić 
dzieło sztuki lokalnego artysty.

Gmina Istebna prezentowała swoje atrakcje oraz oferty 
bazy noclegowej na stoisku Beskidzkiej 5. Beskid Śląski cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem jeżeli chodzi o spędzanie 
wolnego czasu. Turyści pytali o zielone szkoły, agroturystyki, 
szlaki górskie i rowery.

lys fusion Poland - z wyróżnieniem
dla Dużego Przedsiębiorcy

Koalicji Marek Ziem Górskich!
w sobotę 14 kwietnia 2012 roku w Żywcu odbyła się 6. gala 

konkursu na Osobowość Ziem Górskich przyznawana przez ka-
pitułę Koalicji Marek Ziem Górskich.

Z terenu naszej gminy zgłoszeni zostali:
- Zbigniew Kukuczka - dyrektor generalny Lys Fusion Poland 

- zgłoszony przez Urząd Gminy Istebna;
- Urszula Gruszka - kierownik Zespołu Regionalnego Koniaków 

- zgłoszona przez Gminny Ośrodek Kultury.

Do drugiego etapu, czyli do głosowania internetowego kapitu-
ła wybrała Zbigniewa Kukuczkę, który wraz z dwoma innymi przed-
siębiorcami konkurował w kategorii Duży Przedsiębiorca Ziem 
Górskich. Po trzecim etapie i decyzją kapituły, ostatecznie zajął on 
drugie miejsce. Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Z terenu powiatu cieszyńskiego główną nagrodę zdobyła także 
pani Burmistrz Strumienia Anna Grygierek w kategorii samorządo-
wiec/polityk Ziem Górskich. Gratulujemy!

Oprócz tego minister rozwoju regionalnego elżbieta Bieńkow-
ska i honorowy konsul RP na Słowacji Tadeusz frąckowiak odebra-
li tytuły Honorowych Ambasadorów Ziem Górskich. W przeszłości 
otrzymywali je m.in. księżna Maria Krystyna Habsburg, Adam Małysz, 
Justyna Kowalczyk i prezydent Bronisław Komorowski.

Gala zorganizowana została jako część projektu pt. „Polsko-sło-
wacka inicjatywa promocji i rozwoju Marek ziem górskich” w ra-
mach programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska 
-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 oraz budżetu pań-
stwa w 10 % za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Koalicja Marek Ziem Górskich jest stowarzyszeniem zrzeszają-
cym przedsiębiorców i samorządy z terenów górskich południowej 
Polski. Stanowi inicjatywę, której celem jest m.in. promowanie lu-
dzi, walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczyst-
szych ekologicznie obszarów w naszym kraju. Podstawowym celem 
Koalicji jest doprowadzenie do sytuacji, w której firmy z terenów 
górskich będą mogły zwiększyć sprzedaż wytwarzanych przez sie-
bie produktów dzięki wykorzystywaniu pozytywnego wizerunku 
regionów górskich opartych na krajobrazie i ekologii.

Oprac. A.Legierska

Gmina Istebna z roku na rok poszerza swoją ofertę i spełnia 
oczekiwania turystów, dzięki czemu staje się coraz bardziej 
rozpoznawalna.

Niewątpliwą atrakcją stoiska regionalnego była możliwość 
przymierzenia strojów zespołu „Śląsk”, zrobienia sobie pamiąt-
kowego zdjęcia oraz skorzystania z profesjonalnego makijażu 
wykonywanego przez wizażystę zespołu.

Województwo Śląskie podczas XVII edycji targów zostało 
uhonorowane wyróżnieniem za materiały promocyjne pre-
zentowane na stoisku regionalnym.

Kolejne imprezy targowe na których będziemy się wy-
stawiać to targi jesienne w Poznaniu i Warszawie, na których 
będziemy prezentować ofertę zimową.

Oprac. A. Legierska
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Łowce wymiyszane!
1 maja 2012 roku w Koniakowie odbyło się coroczne 

miyszanie łowiec. W centrum Koniakowa baca Piotr Kohut 
rozpoczął obrzęd miyszanio, który to inauguruje sezon wy-
pasu na halach. Błogosławieństwa pasterzom i owczarni na 

rozpoczęcie wiosennego wypasu udzielił proboszcz ksiądz 
Jerzy Kiera, po czym ponad 750 owiec zostało wymieszanych 
przy dźwiękach góralskiej muzyki kapeli Zwyrtni i śpiewu 
członków Zespołu Regionalnego Koniaków. Następnie baca, 
juhasi i owce wyruszyli drogą w górę, w stronę góry Ochodzi-
ta. Na szczycie owce zostały napojone i zebrane do kosiora. 
Piękna pogoda towarzyszyła w tym roku nie tylko miyszaniu 
największej jak dotąd w Beskidach ilości owiec, ale także uro-
czystemu stawianiu moja z okazji 300 lat Koniakowa, który 
to wciąż góruje nad Trójwsią. Owce wypasane będą m.in. na 
Ochodzitej, na hali Baraniej, Magurce, Śrubicy, hali Racza, 
Tynioku i Podgrapach.

Oprac. A. Legierska

Turniej siatkarski „O Puchar Ochodzitej”
3 maja 2012 roku w 

Koniakowie na Sali gim-
nastycznej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. S. wyspiań-
skiego, odbył się turniej 
piłki siatkowej „O Puchar 
Ochodzitej” zorganizowany 
przez koniakowskich siatka-
rzy z okazji jubileuszu 300 
lat Koniakowa. W turnieju 
wzięło udział 7 drużyn: 5 męskich i 2 żeńskie (w tym 1 druży-
na przedstawicielek z Istebnej). Pierwszy mecz rozpoczął się o 
godzinie 12:00 w południe, a turniej zakończył się o godzinie 
17:00. Następnie wszyscy zawodnicy, fundatorzy i sympatycy 
udali się na poczęstunek do Pensjonatu „U Zawadów”. Inicja-
torem koniakowskich turniejów od lat jest Zbigniew Krężelok 
wspólnie z koniakowskimi sympatykami piłki siatkowej, którzy 
to spotykają się raz w tygodniu na wspólnych sparingach.

Dzięki uprzejmości koniakowskich przedsiębiorców moż-
liwe było zakupienie nagród 
i ufundowanie poczęstunku. 
Fundatorami byli: 

- Pensjonat „U Zawadów” 
– Piotr Zawada, Agroturysty-
ka Koczy Zamek – Andrzej Le-
gierski; Firma Obróbki Drewna 
„Legierski” z Dachtonów, Bar 
„Centrum” w Koniakowie, 
Gospoda „Pod Ochodzitą”, Re-
ferat Promocji Urzędu Gminy.

Turniej okazał się bardzo 
emocjonujący, a siatkarze prezentowali  wysoki poziom. Każda 
z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, puchar i upominki.

Wyniki Turnieju:
1 miejsce – drużyna OSP Koniaków
2 miejsce – drużyna „Dziadki”
3 miejsce – drużyna „Firma obróbki drewna Legierski”
4 miejsce – drużyna „Łosio Bania”
5 miejsce – drużyna „Dachtony”
6 miejsce – drużyna „Dream team” (panie z Istebnej)
7 miejsce – drużyna „Orliki” (panie z Koniakowa).
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim satysfakcji z 

gry i dalszych sukcesów!
Oprac. A. Legierska

Zwycięska drużyna OSP Koniaków

Drużyna „Dziadki”

Drużyna żeńska
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Kalendarz imprez kóniokowskich

MAj

10 maja - 29 czerwca - Wystawa i rys 
historyczny „Koniaków w starej fotografii” 
- SP1 Koniaków
24 - 25 maja - Konferencja Produkt Górski 
- Koniaków Szańce
27 maja - Piknik strażacki - Tyniok 2012 - 
OSP Koniaków  

CZeRwIeC

10 czerwca - Uroczysta Sesja Rady Gminy 
wraz z Mszą Św. 
23 czerwca - Dzień Świętego Jóna - Konia-
ków Ochodzita
24 czerwca - Kóniakowski Jany – imieniny 
Janów z Koniakowa

CZeRwIeC
01.06. Wystawa Janiny Ożgi Hołdy, GOK – BP Istebna, s. 2
03.06. Dzień Dziecka, Amfiteatr Pod Skocznią w Istebnej
07. - 10.06. Zawody Rowerowe MTB Trophy, Istebna
08.06. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, godz. 16.00 – 19.00
10.06. Msza Św. z okazji 300 lat Koniakowa w Kościele pw. Św. Bartło-
mieja w Koniakowie. Uroczysta Sesja Rady Gminy SP1 w Koniakowie
15.06. – 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna, s. 3
17.06. Zawody Nordic Walking – Istebna Zaolzie
22.06. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, godz. 16.00 
– 19.00

KAleNDARZ  IMPReZ 2012

lIPIeC

1 lipca - 31 sierpnia - Wystawa obrazów 
portretów górali - Galeria "Na Szańcach"
22 lipca - Bieg na Tyniok - Koniaków 
Rastoka – Tyniok 

SIeRPIeŃ

11 sierpnia - Wieczór Słowacki dla Konia-
kowa - Jama Zbójnicka
16 – 18 sierpnia - Jarmark Pasterski, Dni 
Rumuńskie - Bacówka
15 - 19 sierpnia - Dni Koronki Koniakow-
skiej - Chata na Szańcach, GOK
25 sierpnia - Ze świata dlo Koniakowa - 
Występ Zespołów - Koniaków Ochodzita
do 31 sierpnia - Wystawa obrazów 
portretów górali - Galeria "Na Szańcach"

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

300 lat Koniakowa
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23.06. Dzień Świętego Jóna na Ochodzitej w Koniakowie
– 300 lat Koniakowa
23.06. – Dyskoteka pod Gwiazdami –Amfiteatr pod Skocznią
– organizator: PHU Kubas
24.06. Kóniakowski Jany – imieniny Janów z Koniakowa
- 300 lat Koniakowa
24.06. Turniej Piłki Nożnej im. St. Legierskiego – Istebna boisko Orlik
Międzynarodowy Bieg o Istebniański Kapelusz im. St. Legierskiego - Istebna
30.06. Pikniki Leśny, Amfiteatr Istebna

lIPIeC
01.07.  – 31.08. Wystawa obrazów portretów górali w Galerii
na Szańcach – 300 lat Koniakowa
07.07. Zawody Rowerowe „Pętla Beskidzka” – Istebna Zaolzie
08.07. Akcja Krwiodawstwa - Istebna
14. – 15. 07. XVI Dni Istebnej, Amfiteatr pod Skocznią w Istebnej
22.07. XI Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy w Muzeum
Jana Wałacha, Istebna Andziołówka
22.07. Bieg na Tyniok - Koniaków Rastoka – Tyniok – 300 lat Koniakowa
28. – 29.07. XVIII Festyn Istebniański w ramach 48. Tygodnia
Kultury Beskidzkiej; Amfiteatr pod Skocznią w Istebnej
do 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna

SIeRPIeŃ
11.08. – Słowacki wieczór dla Koniakowa – Jama Zbójnicka
– 300 lat Koniakowa
Msza Św. Trzech Narodów na Trójstyku Polsko-Czesko-Słowackim
w Jaworzynce
14.08. Góralskie nabożeństwo przy kapliczce na Ochodzitej z okazji jej 
40-lecia – 300 lat Koniakowa
15. - 19.08. Dni Koronki w Galerii na Szańcach w Koniakowie
16. – 18.08. Jarmark Pasterski w Koniakowie; Dni Rumuńskie – 300 lat 
Koniakowa
18.08. Koncert Zespołu ZAKOPOWER – Istebna Amfiteatr – organizator: 
PHU Kubas
19.08. Wybory Miss Wakacji – Istebna Amfiteatr – organizator: PHU Kubas
25.08. Pozdrowienia ze świata dla Koniakowa – występ
zagranicznych zespołów folklorystycznych na Ochodzitej
lub w Amfiteatrze w Istebnej, Zbigniew Legierski – 300 lat Koniakowa
31.08. – 28.09.  Wystawa Krystyny Kocybik, GOK – BP Istebna, s. 2
do 30.09 Wystawa Twórczości Ludowej, GOK – BP Istebna

MAj
01.05. Stawianie Moja na Trójstyku w Jaworzynce, godz. 10.00
01.05. Miyszani Owiec w Koniakowie na Ochodzitej - 300 lat Koniako-
wa, godz. 12.00            
02.05. Góralski Festyn w Karczmie Kopyrtołka w Koniakowie 
02.05.  Festyn na Trójstyku CWS Jaworzynka - godz. 18.00    
10.05 - 29.06. wystawa i rys historyczny „Koniaków w starej fotografii” 
w SP1 Koniaków -  300 lat Koniakowa  
11.05.  – 30.06. Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki Malarskiej
Iwony Konarzewskiej, GOK – BP Istebna, s.2
11.05. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, godz. 16.00 
– 19.00
13.05. Miyszani Owiec w Istebnej na Stecówce godz. 12.30 
14.05. – 10.06. Wystawa fotograficzna 14 Niezapomnianych Chwil
w Życiu autorstwa Wojciecha Kukuczki, GOK – BP Istebna, s.3  
17.05. Regionalny Konkurs Kulinarny w Agroturystyce u Bogdana Izby 
w Jaworzynce Trzycatek, godz. 10.00
24. – 25.05. Konferencja Produkt Górski - 300 lat Koniakowa  
25.05 X Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki, Istebna Zaolzie
25.05. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, godz. 16.00 
– 19.00
26.05. Dyskoteka pod Gwiazdami – Amfiteatr pod Skocznią
– organizator: PHU Kubas
27.05. Piknik strażacki - Tyniok 2012; OSP Koniaków - 300 lat Koniakowa
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Majówka w Trójwsi
Bogaty w różnorakie imprezy kulturalne, towarzy-

skie i sportowe okazał się tegoroczny najdłuższy tydzień 
w roku. 

28 kwietnia odbył się uroczysty finał I Międzynarodowe-
go Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Złoty Promień” na 
Zagroniu w Istebnej, w którym udział wzięły osoby niepeł-
nosprawne z naszej gminy, a także z terenu gmin żywieckich 
oraz pobliskich miejscowości z Czech i Słowacji.

29 kwietnia w Istebnej w kościele pw. Dobrego Paste-
rza odbył się uroczysty góralski odpust i jarmark twór-
czości ludowej. Na placu kościelnym można było zakupić 

regionalne rękodzieło, m.in.: koronki, rzeźby, malarstwo, ce-
ramikę, pierniki, czy pocztówki. Oprawę mszy przygotowała 
kapela Jetelinka i Mała Jetelinka, Zespoły Regionalne: Konia-
ków i Istebna oraz kapela Rajwach, a dary w postaci owczych 
serów niósł gazda Henryk Kukuczka. Uroczysty odpust odbył 
się z inicjatywy Oddziału Górali Śląskich i mamy nadzieję, że 
wpisze się w tradycję.

Oprócz tego podczas majówki odbyły się także: miyszani 
łowiec, stawianie moja na Trójstyku i w Koniakowie, festyny 
w Kopyrtołce i na Trzycatku, a także turniej siatkówki. Wszyst-
kie te imprezy opisane są w gazetce. Zapraszamy do lektury 
oraz na imprezy, które przed nami.

Oprac. A. Legierska

MOj NA TRÓjSTYKU
Tradycyjnie, 1 maja na Trójstyku polsko-czesko-sło-

wackim odbyło się uroczyste stawianie moja. Przygoto-
wano kilkunastometrowego moja, którego przyozdobiły wg. 

zwyczaju „panny” obecne w tym dniu na Trójstyku, zaś uro-
czystego stawiania dokonali mężczyźni obecni podczas uro-
czystości. Wspaniała pogoda okrasiła tradycyjne "Stawiani 
Moja", które z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców 
Istebnej, Ciernego (SK) i Hyrczawy (CZ) oraz turystów odbyło 
się 1 maja na Trójstyku. Ze strony polskiej obecni byli  Wójt 
Gminy Istebna – Danuta Rabin, z-ca Wójta – Henryk Gazurek, 
Radni: Jan Sewastynowicz, Jarosław Hulawy i Artur Szmek. 
Uroczystość jak zawsze urozmaiciła swymi występami kapela 
Capki ze Słowacji. Zapraszamy wszystkich za rok.

Oprac. A. Legierska

Zbieramy prace
na wystawę Twórczości ludowej

15 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej 
zostanie otwarta coroczna wystawa Twórczości ludowej 
dlatego prosimy wszystkich twórców ludowych o dostar-
czanie nam prac od 1 czerwca. Zwracamy również uwagę, 
że będziemy przyjmować wyroby tylko mieszkańców Trójwsi 
z Jaworzynki, Istebnej i Koniakowa. 

Informujemy również, że zmieniamy zasady wystawy 
wprowadzając weryfikację rodzaju twórczości. Będziemy 
przyjmować przede wszystkim wyroby o charakterze ludo-
wym, rezygnując z niektórych wytworów rękodzielniczych, 
które nie mają swoich korzeni w tradycji istebniańskiej.

Sztuka ludowa to m.in.: koronka, haft, rzeźba, malarstwo 
na szkle i płótnie, ceramika, strój ludowy, kowalstwo.

Wystawa będzie otwarta codziennie przez cały sezon let-
ni do końca września.

GOK-BP
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Konarzewscy 1922-2012
90 lat twórczości artystycznej na Buczniku w Istebnej

13 kwietnia 2012 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej odbył się wernisaż wystawy prezentującej twórczość ar-
tystów z rodziny Konarzewskich, związanych od czterech po-
koleń z Istebną, tutaj żyjących i tworzących. Należą do nich 
następujące postacie:

ludwik Konarzewski senior (1885-1954) – artysta malarz 
i rzeźbiarz, pedagog plastyczny. W latach 1905-1910 studiował 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pomiędzy 1910-1912 
rokiem podróżował po Europie, odwiedzając Paryż, Mona-
chium, Wiedeń i Rzym. W 1914 roku artysta ożenił się z Jadwigą 
Wałach – siostrą malarza i grafika Jana Wałacha. W 1922 r. osie-
dlił się w Istebnej Andziołówce, gdzie na zakupionym kawałku 
ziemi nazwanym od rosnących tam wiekowych buków „Bucz-
nikiem”, wybudował zespół drewnianych budynków. Były to: 
dom z pracownią i częścią muzealną (Muzeum Sztuki Śląskiej), 
dom ojca Stanisława Konarzewskiego, kaplica wotywna, pen-
sjonat „Bucznik” i pracownie rzemiosła artystycznego. 

Działające na „Buczniku” warsztaty rzemiosła artystycznego 
stały się w krótkim czasie szkołą artystyczną, skupiającą mło-
dzież z Istebnej i okolicznych wsi, a także z dalszych zakątków 
Polski. Profilem działalności placówki było projektowanie i wy-
konawstwo wyposażenia wnętrz – przede wszystkim sakral-
nych, ale i świeckich. 

Ludwik Konarzewski senior stworzył przeszło dwadzieścia 
ołtarzy głównych i bocznych, liczne polichromie naścienne 
i nasklepienne dla kościołów na Śląsku, Zaolziu oraz na zie-
miach pozostających przed drugą wojną światową w grani-
cach II Rzeczypospolitej - w Małopolskiem, w Świętokrzyskiem, 
w Radomskiem, na Mazowszu, w Wielkopolsce, na Podlasiu i 
na dzisiejszych terenach zachodniej Ukrainy. Niejednokrotnie 
istebniańskie warsztaty przemysłu artystycznego realizowały 
kompleksowo wystrój wnętrza sakralnego, w skład którego 
wchodziły meble służące kultowi (ołtarze, ambony, chrzciel-
nice, balaski, konfesjonały), niekiedy rzeźbione stacje Drogi 

Krzyżowej czy polichromie naścienne. Dla kościoła pod we-
zwaniem Dobrego Pasterza w Istebnej artysta wykonał wypo-
sażenie meblarskie oraz współtworzył polichromie naścienne 
i nasklepienne. 

Według własnych wzorów, nieszablonowo projektował 
również Ludwik Konarzewski wnętrza świeckie, wyposażając 
je w mobiliaż oparty o góralskie, regionalne wzory meblar-
stwa i snycerstwa. Przykładem mogą być wnętrza sali głównej 
schroniska turystycznego na Stożku w Wiśle czy Szkoły Rolni-
czej w Międzyświeciu. Artysta  realizował się twórczo również 
w malarstwie portretowym, pejzażowym czy religijno-ale-
gorycznym. Projektował także witraże. Dzięki pracy pedago-
gicznej prowadzonej przez Ludwika Konarzewskiego seniora 
w warsztatach rzemiosła artystycznego w Istebnej i ognisku 
plastycznym w Rydułtowach, ziemia śląska może poszczycić 
się licznym gronem zawodowych artystów plastyków, którzy 
właśnie tam stawiali swoje pierwsze kroki na drodze spełnienia 
twórczego, później studiując w uczelniach artystycznych.  

Trzeba przy tym zauważyć, że Ludwik Konarzewski senior 
był odkrywcą i gorącym propagatorem Istebnej. Na „Buczniku” 
spotykały się polskie elity świata kultury, nauki czy polityki.

ludwik Konarzewski junior (1918-1989) – artysta malarz 
i rzeźbiarz, a także pedagog plastyczny. W 1948 roku ukończył z 
wyróżnieniem krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Był auto-
rem wielkich kompozycji rzeźbiarskich, jak pomniki Powstań-
ców Śląskich w Brzeziu, Gierałtowicach i Rydułtowach, pomnik 
Karola Miarki w Zabrzu czy ołtarz w kościele św. Wojciecha w 
Bytomiu. Jako artysta malarz, specjalizował się przede wszyst-
kim w portrecie, pejzażu i scenach rodzajowych. Wraz z żoną 
Joanną wykonał prace malarskie w kaplicy „Miłosierdzia Boże-
go” w kościele parafialnym w Istebnej.

Ludwik Konarzewski junior został zapamiętany jako wielo-
letni dyrektor Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułto-
wach. Ponadto w latach 1948-1963, wskrzeszając tradycję zapo-
czątkowaną w Istebnej przez ojca, prowadził wraz z żoną kurs 
plastyczny w zakresie malarstwa, rzeźby, ceramiki i grafiki.   

joanna Konarzewska (1926-1991) – artysta malarz i gra-
fik, projektantka wnętrz. W 1958 r. ukończyła Wydział Grafiki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filia w Katowicach. Pra-
cowała jako pedagog w Państwowym Ognisku Plastycznym w 
Rydułtowach, liceum w Wiśle i w Zespole Szkół przy sanatorium 
w Istebnej Kubalonce. Wraz z mężem, Ludwikiem juniorem, wy-
konała według autorskich projektów wielkoformatowe dzieła 
malarskie, m.in. w domach wczasowych (Krynica Morska), do-
mach kultury (Rydułtowy), restauracjach („Jastrząb” w Jastrzę-
biu-Zdroju, „Skarbnik” w Boryni) na Śląsku oraz  Pomorzu. Praco-
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Zapraszamy do odwiedzenia wyjątkowego miejsca, jakim jest… 

Muzeum Malarstwa Jana Wałacha 
w Istebnej

Muzeum Jana Wałacha (1884-1979) 
mieści się w niegdysiejszym atelier 
artysty, gdzie powstawały jego dzie-
ła, między innymi słynne drzeworyty. 
Oferujemy pełną obsługę zwiedzania 
pracowni, zapewniając szczegółową 
informację na temat życia artysty, jego 
twórczości, miejsca i czasów w których 

tworzył. Szeroka ekspozycja przedstawia bogaty dorobek 
w postaci licznych obrazów olejnych, pasteli, gwaszy, drze-
worytów, projektów witraży, rzeźb i wielu innych pamiątek. 
Całość terenu muzeum włącznie z budynkami wpisana jest 
w rejestr zabytków architektury drewnianej.

Spotkanie ze sztuką  „artysty spod Złotego Gronia” po-
zwala na chwilę przenieść się w minione czasy, ukazując 
życie górali istebniańskich: proste, pracowite i zgodne z ryt-
mem przyrody.

- EKSPOZYCJA ZAPOZNAJE NAS Z RÓŻNORODNYMI 
TECHNIKAMI ARTYSTYCZNYMI STOSOWANYMI PRZEZ ARTY-
STĘ, TAKIMI JAK: WITRAŻ, DRZEWORYT, GWASZ, AKWARELA 
I RZEŹBA. 

- WIZYTA W MUZEUM PRZYBLIŻA KULTURĘ REGIONU, BO-
WIEM WIELE DZIEŁ ARTYSTY W BARWNY SPOSÓB PRZESTA-
WIA ŻYCIE GÓRALI ISTEBNIAŃSKICH, ICH STRÓJ, OBRZĘDY 
I ZWYCZAJE.

- DODATKOWYM ATUTEM OBIEKTU JEST JEGO MALOW-
NICZA LOKALIZACJA W SERCU SŁYNNYCH ISTEBNIAŃSKICH 
LASÓW ŚWIERKOWYCH, A PRZY TYM NIEDALEKO DROGI 
GŁÓWNEJ I CENTRUM MIEJSCOWOŚCI .

- GODZINY OTWARCIA: SOBOTA I NIEDZIELA 10.00 – 16.00,
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK prosimy o umówienie się telefo-

nicznie
Więcej informacji na temat muzeum, dojazdu i zwie-

dzania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz 
pod podanym numerem telefonu: http://www.janwalach.pl 
 walach0@op.pl, tel. 502 097 871.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy
na Regionalny Konkurs Kulinarny
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie 

zaprasza na konkurs kulinarny, który  odbędzie  się 
w Agroturystyce Bogdana Izby w jaworzynce na Trzy-
catku 17 maja (czwartek) o godz. 10.00. 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne ku-
charki, kucharze, restauracje i agroturystyki po uprzed-
nim zgłoszeniu się w GOK-u osobiście lub pod nr tel. 33 
855 62 08. 

Konkurs ma na celu przede wszystkim przypomnienie 
dawnych potraw istebniańskich, których niestety już się 
często nie przyrządza. Aby nie zapomnieć o kubusiu, ba-
chorach, poleśnikach i innych pysznościach organizujemy 
konkurs, który jest swoistą prezentacją tradycyjnych po-
traw. Zapraszamy wszystkich chętnych do Jaworzynki.

wała twórczo w technikach fresku, sgraffito i mozaiki. W grafice 
najchętniej wypowiadała się wykonując litografię, drzeworyt i 
linoryt. Artystka uprawiała również malarstwo olejne, akwarelo-
we i pastelowe, tworząc pejzaże, sceny rodzajowe  i portrety.       

Maria Konarzewska-wszołek (1924-2011) – artysta cera-
mik. Studiowała w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
Tworzyła ceramikę artystyczną użytkową, jak misy, dzbany, 
lampy, kinkiety, a także figurki i plakiety przedstawiające sce-
ny rodzajowe. Twórczość Marii Konarzewskiej inspirowana jest 
istebniańskimi motywami ludowymi. Do ważniejszych dzieł 
sakralnych można zaliczyć obramowanie ołtarza w kaplicy 
„Miłosierdzia Bożego”, panneau „Wesele w Kanie Galilejskiej” 
umieszczone frontalnie poniżej mensy tegoż ołtarza oraz ma-
jolikę w tympanonie ponad drzwiami wejściowymi do kościoła 
katolickiego w Istebnej. 

jadwiga Konarzewska-Patykiewicz (ur. 1926) – artysta 
plastyk w zakresie tkaniny artystycznej. Studiowała na Wydzia-
le Tkactwa Artystycznego Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Tworzy tapiserie o tematyce 
pejzażowej, portretowej, religijnej i patriotycznej. 

Iwona Konarzewska (ur. 1949) - artysta malarz i grafik. 
Iwona Konarzewska ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w 
Krakowie, Filię w Katowicach w 1974 roku. Uprawia malarstwo 
sztalugowe olejne oraz pastelowe. Realizuje się twórczo w 
portrecie i pejzażu. Szczególnie upodobała sobie pejzaż isteb-
niański, portretuje mieszkańców Trójwsi, uwiecznia na płótnie  
miejscową kulturę ludową. Wystawiała w kraju i za granicą (Da-
nia, Niemcy, Norwegia). Jest laureatką nagrody Bielska Jesień 
(1979) i stypendystką Ministra Kultury. Od lat prowadzi pod pa-
tronatem Nadleśnictwa Wisła autorską szkółkę malarską oraz 
zajęcia w szkołach w Jaworzynce i Koniakowie.

Antoni Konarzewski (ur. 1981) – artysta malarz. Jest ab-
solwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie, gdzie w 2011 roku obronił dyplom. Uprawia malar-
stwo olejne pejzażowe i portretowe. W swojej twórczości chęt-
nie podejmuje temat pejzażu okolic Istebnej,  który ujmuje w 
ożywionej kolorystyce, z widoczną dążnością do syntezy.  

Tekst: Dominik Konarzewski ©
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Zapraszamy na warsztaty wyrobów
z siana i trawy

w ramach członkostwa naszej gminy w lokalnej Gru-
pie Działania „Żywiecki Raj” organizowane są bezpłatne 
warsztaty wyrobów z trawy i siana.

Wszystkie chętne osoby – zarówno dorosłych, jak i mło-
dzież oraz dzieci zachęcamy do udziału w zajęciach odby-
wających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej (obok 
kościoła). Zapewniamy materiał! 

Terminy zajęć:
11 maja (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
25 maja (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
8 czerwca (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
22 czerwca (piątek)  godz. 16.00 – 19.00
Zajęcia prowadzą specjalizujący się w tej dziedzinie twórcy 

ludowi – państwo Danuta i Marian Gałuszka ze Stryszawy. 
Ze względu na ograniczoną ilość uczestników (maksy-

malnie 15 osób na jednych zajęciach) prosimy o wcześniej-
sze zapisy – osobiście w biurze GOK lub telefonicznie na 
numer 33 855 62 08.

las wokół Nas – Dzień Dziecka
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej z Nadleśnictwem 

wisła serdecznie zaprasza na imprezę z okazji Dnia Dziec-
ka, organizowaną 03.06. 2012 (niedziela) o godz. 14.00 w 
Amfiteatrze pod Skocznią w Istebnej. 

W programie przewidujemy wiele ciekawych atrakcji jak 
szczudlarze, klauni, pokaz baniek mydlanych, malowanie 
buziek, zjeżdżalnie, gry i zabawy, a także:

Teatr „ Tajemniczy Świat Zabawek”, godz. 15.00
Mini Lista Przebojów, godz. 16.00
Rysowanie ogromnego obrazu kredą pt. „Las Wokół Nas”
Dyskoteka dla dzieci
Serdecznie zapraszamy - Wstęp wolny!

Słownik gwarowy

Stawiani moja 
Stawiani moja z łostatnigo kwietnia na pyrsigo maja było 

starodownym, a teraz uś zabytym zwyciajym w nasich stró-

nach. Moj to była dłógo, łostrugano żerdź ze zostawiónym na 

wyrchu smyrećkym – przewaźnie łostrojónym kolorowóm bi-

bułóm abo porwóskami. Stawiali go w nocy pachołcy przed 

chałpami tych dziywek, kiere bywały w placu, abo wsieckim 

dziywkóm na dziedzinie. Jak kiero miała galana, tóś tyn mu-

sioł pomyśleć ło moju dlo swoij galanki i taki mój musioł być 

jinaksi  - piekniyjsi, jako ty jinsi. 

Dziśka moje stawio sie u nas na świyntego Jóna. W kierej 

chałpie bywo Jano – tam w nocy, pocichu chłopi rychtujóm 

mu moja. Jano musi potym cosi mało niewiela na to postawić.

Smyrećek – choinka

Porwózek – sznurek

Pachołek – kawaler

Dziywka – panna

Plac – dwór, przysiółek

Dziedzina – wieś

Galan – narzeczony

Galanka – narzeczona

Jinaksi, jinsi – inny

Rychtować – przygotowywać, 

Rychtować sie – ubierać się

Mało niewiela/mało wiela – coś niecoś.
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„Od Baraniej Góry po Monte Casino”
promocja książki Krzysztofa Kieresia

Od Baraniej Góry po 
Monte Cassino - miesz-
kańcy Trójwsi angażo-
wali się w walkę z oku-
pantem niemieckim na 
wielu frontach. Brali 
udział w walkach party-
zanckich w beskidzkich 
lasach, inni tworzyli 
ruch konspiracyjny, nie-

którzy walczyli w wojnie obronnej w ramach 4. Pułku 
Strzelców Podhalańskich, czy później w strukturach AK. 

Część z nich służyła w tak odległych formacjach, jak RAF 
czy wojska kanadyjskie. Wszyscy jednak wnieśli swój wkład 
w walkę o niepodległość. Niejednokrotnie przepłacając ją 
życiem lub powojennymi prześladowaniami. Książka „ Od Ba-
raniej Góry po Monte Cassino” Krzysztofa Kieresia, historyka                 
i nauczyciela, jest hołdem im oddanym. 21.04.2012r. miała 
swoją uroczystą premierę.

Promocja książki zgromadziła w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Istebnej nie tylko miłośników historii, nauczycieli, 
ludzi kultury i przedstawicieli gminnych władz, ale również 
krewnych i bliskich osób walczących o wolność, świadków 

okupacji i kombatantów. Zarówno autor książki - Krzysztof 
Kiereś, i Przewodniczący Rady Gminy, Jan Gazur, a także 
przedstawiciele Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Cieszyna - wszyscy podkreślali zgodnie, że walka z okupan-
tem nie była bezcelowa i potrzebna jest pamięć o heroicznie 
walczących.

Tym bardziej, że coraz mniej żyje świadków lat wojny i 
okupacji. Zniszczeniu ulegają również pamiątki z nimi zwią-
zane - zdjęcia, dokumenty. Za kilkadziesiąt lat stworzenie 
publikacji o ludziach z Trójwsi walczących w II wojnie świa-
towej mogłoby nie być już możliwe. Jednak opracowanie 
liczącej ponad 130 stron publikacji również nie było proste 
i trwało od lat: - Nad takim opracowaniem myślałem już 
w 1986 roku, kiedy zacząłem słuchać opowieści o hero-
icznej walce mieszkańców Trójwsi - mówi Portalowi OX.PL 
Krzysztof Kiereś: - Zaciekawiły mnie ich losy. Dzięki pomo-
cy wielu ludzi udało mi się zebrać choć część tych historii. 
Ocalić od zapomnienia choć niektóre postacie, którym 
należy się pamięć

Publikacja jest drugą częścią wydawnictwa przedstawia-
jącego Istebną, Jaworzynkę i Koniaków w latach 1939-1945. 
(W pierwszej, „Z ich krwi i cierpień nasza wolność”, przed-
stawiono ofiary okupacji niemieckiej i zbrodni katyńskiej - 
przyp. red.). Książka składa się z pięciu części zawierających 
kolejno opis udziału mieszkańców Trójwsi w wojnie obronnej 
1939, w walkach partyzanckich, w bitwach wojska polskiego, 
obszerny dział z notami biograficznymi uczestników walk 
a także zbiór dokumentów i fotografii. Publikację można na-
być w istebniańskim Gminnym Ośrodku Kultury.

Natasza Gorzołka, portal: www.ox.pl 

Krzysztof Kiereś - autor książki

Serdeczne podziękowania
za udział w ceremonii pogrzebu 

Śp. Rudolfa Sztwiertni 
Wszystkim obecnym, znajomym, przyjaciołom,
a w szczególności delegacji SP1 w Jaworzynce

oraz delegacji WCP Kubalonka.

Składa żona

Pani  Annie Sztwiertnia
emerytowanej dyrektorce SP w w Jaworzynce

serdeczne wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci  
męża

śp. Rudolfa Sztwiertni
składają

Rada Gminy,  Wójt
oraz Gminny Zespół Do SprawOświaty
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ZAjęCIA STAŁe 
organizowane w gminie Istebna

Zajęcia z AQUA AeROBIKU 
- wtorek, Aqua Park w Zagroniu w Istebnej,
godz. 20.15 i 21.00

Zajęcia z AeROBIKU
- czwartek na hali sportowej Gimnazjum w Istebnej,
godz. 19.00

Karate, Kik-boxing        
prowadzone przez Grzegorza Jurczek,
tel. 505128906

Karate dla dzieci
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.30
Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 18.30

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają 
się pod patronatem:

1. Nadleśnictwa Wisła : 
 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu 
poniedziałek, wtorek, środa – 14.30 – 16.30
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 -14.00
3. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
piątek – 14.00 – 17.00 

Serdecznie zapraszamy właścicie-
li agroturystyk, hoteli, pensjonatów, 
karczm, restauracji i wszystkich zain-
teresowanych po odbiór Kalendarza 
Imprez 2012, do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Punktu Informacji Turystycz-
nej w Istebnej.

Publikacje dostępne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2005, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i cierpień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy 
Klistała, 2011 – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino”, Krzysztof Kiereś, 2012 
– 20 zł
„Pogwormy se po naszymu” płyta CD – 10 zł
Kopie drzeworytów jana wałacha, 30 zł/szt.

OgłOszenia l OgłOszenia l OgłOszenia

l w każdy poniedziałek o godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym w Istebnej odbywają się spotkania dla 
wszystkich, którzy mają wśród swoich bliskich osobę 
uzależnioną od choroby alkoholowej.

Jeśli masz taki problem, nie zostawaj z tym sam, jest nas 
wielu. Przyjdź, a z czasem zobaczysz światełko w tunelu.

Członkowie AL.-ANON
*  *  *

l w każdy piątek o godz. 18.30 w Domu Parafial-
nym w Istebnej odbywają się spotkania dla osób uza-
leżnionych od choroby alkoholowej, którzy pragną 
przestać pić i żyć w trzeźwości. Jeśli masz takie pra-
gnienie, przyjdź, a my podzielimy się doświadczeniem, 
siłą i nadzieją, aby rozwiązać nasz wspólny problem.  

Członkowie AA

Serdecznie zapraszamy
Wszystkich mieszkańców Trójwsi oraz gości, przyjaciół

Na wyjątkowe
„Spotkanie z ludźmi kultury”,

które odbędzie się 8 czerwca
w Strażnicy OSP w Istebnej Centrum, o godz. 16.00

Spotkanie będzie formą konferencji prasowej, w której 
dzieci uczestniczące w warsztatach regionalnych „W kręgu 
góralskiej tradycji” będą zadawały pytania znanym działa-
czom kulturalnym z naszej Gminy. Będzie to wspaniała oka-
zja do spotkania z pięknem folkloru beskidzkiego – muzyką, 
tańcem, śpiewem, zwyczajami. 

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich!
Wolontariusze i Animatorzy Stowarzyszenia VIDES

Spotkanie organizowane w ramach projektu
„W kręgu góralskiej tradycji”, współfinansowanego ze środków
Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Ambitnej Młodzieży”.

„Wiosna"
Wiosna, wiosna! Panuje maj,
Obumarły świat zmienia w raj.
Ptasząt śpiewem zadzwonił gaj,
Ptasząt śpiewem, kukułki kukuniem,
Żab rechotaniem, pasterzy wyskaniem
Oznajmia się światu Wiosny królowanie.
Wiosenko stale trwaj!
Swą krasę światu daj!
Niech stale króluje maj!

Wiosenny wiersz Jerzego Probosza
z tomiku „Wytrwam”
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„ Z Ł O T Y  P R O M I e Ń  w  Z A G R O N I U ”

I Międzynarodowy Tydzień Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- p o d s u m o w a n i e

w dniach od 23 do 27 kwietnia 2012 br. odbył się 
cykl spotkań dla osób niepełnosprawnych z terenu Gmi-
ny Istebna oraz miejscowości sąsiadujących, również 
z Czech i ze Słowacji. Zajęcia te miały charakter relaksujący, 
terapeutyczny i rozrywkowy. Każdego dnia tym specjalnym 
gościom przygotowano: seanse muzykoterapii połączone 
z dźwiękami mis tybetańskich i odgłosów natury, zajęcia na 

basenie, seanse w saunie parowej i suchej, pokaz Tai Chi w 
wykonaniu doktora Shanming Li i wspólne biesiadowanie 
przy ognisk. 28 kwietnia odbyła się impreza finałowa, pod-
sumowująca tydzień doświadczeń. W Kompleksie Zagroń 
spotkali się przedstawiciele władz,  uczestnicy zajęć z Gmin: 
Istebna, Milówka, Węgierska Górka  Bukovec w Czechach i ze 
Słowacji: Čierne i Čadca a także  wychowawcy, opiekunowie 
i sponsorzy. W godzinach dopołudniowych w sali konferen-
cyjnej odbyła się prelekcja naukowe na temat szeroko rozu-
mianych form rehabilitacji. Spotkaniu przewodniczył prof. dr 
hab. Józef Opara, głos zabrali także: lek. med. Jolanta Dobija, 
lek. Med. Alina Strzała – Kłeczek, Zhao Yuning. Równolegle 
na zewnątrz obiektu trwała impreza artystyczna, gdzie na 
scenie swoje umiejętności pokazali wychowankowie szkół, 
stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz osób nie-
pełnosprawnych. Scenę uświetniły także wspaniałe występy 
kapel i zespołów regionalnych. Piękną muzykę i umiejętność 
gry na akordeonie i gitarze zaprezentował Wojciech Bara-
niok uczeń  Gimnazjum Nr 1 z Istebnej. Atrakcją spotkania 
był pokaz umiejętności ratowniczych Ochotniczych Jedno-

stek Straży Pożarnych z Gminy Istebna. Zebrani oglądali rów-
nież tresurę psa,  podopiecznego oddziału Straży Granicznej 
w Cieszynie. Poza tym organizator imprezy zapewnił zebra-
nym wiele innych atrakcji: stoiska firm, oferujących usługi 
oraz produkty branży rehabilitacyjnej, poczęstunek, słody-
cze i inne gadżety. Zebrani mogli  także uczestniczyć w ho-
norowej akcji krwiodawstwa. 

Wydarzeniem podsumowującym ten dzień był bal po-
łączony z licytacją prac osób niepełnosprawnych. Okaza-
ło się, że zebrane materiały to prace na wysokim poziomie 
artystycznym dające nam możliwość odkrywania procesów 
twórczych w nich zawartych. Każda z tych prac to zapis rado-
ści z odkrywania nowych przestrzeni plastycznych, fascyna-
cji i poznawania, przyjemności w stawianiu każdego, choćby 
najtrudniejszego kroku w artystycznej podróży. Wyrażają one 
czasem najprostsze uczucia, są prezentacją filozofii, przeżyć, 
umiejętności i wiedzy o „ swoim świecie”.  Z tego powodu 
wartość tych prac jest nieoceniona. Gratulujemy wszystkim 
nabywcom dokonanego wyboru. Bal uświetnił koncert ze-
społu Vołosi, objawienia sceny World Music ostatnich dwóch 
lat, laureatów wielu prestiżowych nagród, wspaniałych mu-
zyków koncertujących na scenach w Polsce i wielu krajach 
Europy i Azji.



Nasza Trójwieœ

Maj 2012  Nasza Trójwieœ Strona 23

GAleRIA KUKUCZKA – weRNISAŻ
DAMIANA leCHOSZeSTA

14 kwietnia 2012 roku w Galerii Kukuczka na jasno-
wicach odbył się wernisaż młodego artysty Damiana le-
choszesta, absolwenta Politechniki Opolskiej. Pierwsze 
piękno i mowę malarstwa odkrywał w pracach nauczyciela 
Marka Czechowicza. One stały się inspiracją do dalszej twór-
czości a Marek Czachowicz szlifierzem umiejętności, kunsztu, 

Wszystkie zamierzenia mają być nie tylko formą rozryw-
ki, relaksu, wesołym wypełnieniem paru minut, ale ich celem 
jest  zmiana świadomości i całkowita przebudowa postrze-
gania osób z widoczną dysfunkcją zdrowia. Opieka i pomoc 
osobom z zaburzeniami rozwoju wymaga wspólnego wysił-
ku osób najbliższych, chętnych nieść pomoc i wsparcie, ale 
także wzajemnego zaufania, współpracy i komunikacji. Dziś 
praktycznie nikogo nie zaskakuje niepełnosprawność osób, 
które spotykamy w życiu codziennym, akceptujemy koniecz-
ność tworzenia dostępnej przestrzeni, wspólnie podejmuje-
my działania, które mają na celu budowanie społeczeństwa 
równych szans. Zorganizowana impreza była ku temu wspa-
niałym dowodem.

Joanna Kohut

warsztatu i talentu młodego rodzącego się artysty. Podczas 
studiów technicznych uczęszczał na praktyczne warsztaty 
malarskie w Liceum Plastycznym w Opolu. W ostatnich la-
tach nawiązał kontakt z wybitnym amerykańskim artystą 
malarzem, Morganem Weistlingiem, który odkrył w nim 
wręcz niespotykaną zdolność do uchwycenia 
podobieństwa portretowanych modeli. Amery-
kański artysta czuwa także nad doskonaleniem  
warsztatu techniki malarskiej Alla Prima, jaką 
w ostatnim czasie pała się malarz. Technika ta 
polega na kładzeniu farb bezpośrednio na za-
prawie bez tzw. podmalówki i rysunku. Widać 
na płótnie wyraźne ślady pracy, pociągnięcia 
pędzla a nawet zacieki. Przez co czasem wspa-
niałe dzieła tworzą wrażenie prac niedokończo-
nych. Dzisiaj prace artysty to głównie portrety, 
zdobiące ściany prywatnych domów, części  
większych kolekcji artystycznych znajdujących 
się w Polsce i poza granicami m.in. Niemczech, 
Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Rosji i USA.  
Na zlecenie Paulinów namalował kilka portre-

tów Jana Pawła II, między innymi portret 
beatyfikacyjny znajdujący się na Jasnej 
Górze.

Tradycyjnie w sposób profesjonalny 
imprezę poprowadzi publicysta, pisarz, krytyk literacki, re-
daktor Polskiego Radia Katowice – Maciej Szczawiński w 
towarzystwie właściciela Galerii jana Kukuczki. Jak zawsze, 
tak i teraz frekwencja na wernisażu była znakomita. Poja-
wiły się wybitne osobistości - przedstawiciele władz, ludzie 
świata sztuki, przedsiębiorcy, biznesmeni, mieszkańcy i przy-
jaciele Galerii. Na koniec organizator imprezy - właściciel 
Galerii jan Kukuczka zaprosił zebranych na przygotowany 
poczęstunek.

W Galerii Kukuczka mogą państwo zobaczyć Jego prace, 
świadczące o doskonałym i mistrzowskim poziomie warszta-
tu artystycznego, zamiłowania sztuką, umiejętnością włada-
nia kolorem, idealnym uchwyceniem podobieństwa portre-
towanych modeli.

Dodatkowo wieczór dopełnił koncert wspaniałej muzy-
ki w wykonaniu artystów jak: Małgorzaty Kanik i Katarzyny 
Małek wokal, Maciej Musiał akompaniament.

Prestiż i poziom wydarzenia, szlachetność dzieł sztuki 
i muzyka złożyły się na zjawiskowość i oryginalność tego wy-
darzenia. To kolejna impreza stanowiąca nieprzerwalny zapis 
dokonań artystycznych właśnie w tym miejscu.

Joanna Kohut
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

KP Trójwieś
runda wiosenna

Seniorzy – Klasa B:
15.04.12  Simoradz - KP Trójwieś  1:6
22.05.12  Rudnik - KP Trójwieś  1:5
29.04.12  KP Trójwieś - Pogwizdów  0:2
06.05.12  Ochaby - KP Trójwieś  0:0

juniorzy - liga Okręgowa B:
07.04.12  Kuźnia Ustroń - KP Trójwieś  1:3
14.04.12  KP Trójwieś - Leśna  0:1
22.04.12  Porąbka - KP Trójwieś  4:0
28.04.12  Jeleśnia - KP Trójwieś  1:0
01.05.05  KP Trójwieś - Łękawica  0:2
05.05.12  Ochaby - KP Trójwieś  2:0

Trampkarze - liga Okręgowa B:
07.04.12  Kuźnia Ustroń - KP Trójwieś  3:1
14.04.12  KP Trójwieś - Leśna  2:2
22.04.12  Porąbka - KP Trójwieś  3:0
28.04.12  Jeleśnia - KP Trójwieś  6:1
01.05.05  KP Trójwieś - Łękawica  1:5
05.05.12  Ochaby - KP Trójwieś  2:1 

NKS TRÓjwIeŚ BeSKIDZKA 
Podsumowanie okresu przygotowawczego

i startowego do sezonu 2011/ 2012,
zawodników Narciarskiego Klubu Sportowego

Trójwieś Beskidzka.

Zawodnicy przygotowując się do zawodów w zimie, sys-
tematyczne treningi rozpoczęli od początku maja. W mie-
siącach: maj, czerwiec, lipiec, główny nacisk w jednostkach 
treningowych kładliśmy na treningi ogólnorozwojowe takie 
jak: biegi na nogach połączone z ćwiczeniami lekkoatletycz-
nymi, jazda na rowerze, pływanie w basenie krytym i jazda na 
nartorolkach. W miesiącu lipcu starsza młodzież wyjechała 
na 12 dniowe zgrupowanie do Pogorzelicy (woj. Zachodnio-
pomorskie ) trenować w nadmorskim klimacie.

Młodsza młodzież uczestniczyła zgrupowaniu „Sportowe 
Wakacje” zorganizowanym przez  Polski  Związek Narciarski 
w porozumieniu z NKS Trójwieś Beskidzką.

W sierpniu zawodnicy młodsi i starsi uczestniczyli w 10 
dniowym zgrupowaniu w Dusznikach Zdrój (woj. Dolnoślą-
skie) trenując głównie na obiekcie sportowym z profesjonal-
nym torem nartorolkowym.

W okresie wakacyjnym treningi organizowane były 
w godzinach dopołudniowych, 4- 6 treningów w tygodniu 
dla młodszych adeptów biegów narciarskich. Starsi zawod-
nicy trenowali 8 -10 razu w tygodniu.

W miesiącach: wrzesień, październik, listopad to już okres 
treningów ukierunkowanych tzn. główny nacisk kładliśmy 
na biegi na nartorolkach, biegi imitacyjne z kijami, ćwiczenia  
siłowe przygotowujące bezpośrednio do nadchodzącego 
sezonu narciarskiego.

We wrześniu corocznie zawodnicy uczestniczą w cyklu 
zawodów rozgrywanych w ramach Pucharu Polski w biegach 
na Nartorolkach. Traktując te zawody jako trening ukierunko-
wany, zawody na nartorolkach jako dodatek dostarcza sporo 
sportowych pozytywnych emocji dla zawodników trenerów 
i działaczy i sympatyków tego sportu.

W okresie jesiennym młodzież trenowała popołudnia-
mi po szkole. Listopad to już dla starszej młodzieży zmiana 
treningów na specjalne (tzn. narty biegowe). W listopadzie 
4  zawodników z trenerem i wyjechali na 3 tygodniowe zgru-
powanie daleko na północ Szwecji do miejscowości Bruk-
svallarna trenując na nartach.

Liczna grupa młodszych zawodników w grudniu pod 
opieką trenera szlifowała narciarską formą sportową na gó-
rze Praded w Czechach.

W raz z nadejściem nowego roku rozpoczął się sezon nar-
ciarski, przygotowani fizycznie i psychiczne przestąpiliśmy 
do zawodów. 

Uczestniczyliśmy, prawie, we wszystkich edycjach 
Pucharu Polski oraz ,,Polbank Cup Bieg na Igrzyska” or-
ganizowanych na Kubalonce, Szklarskiej Porębie, Zako-
panym, Dusznikach Zdrój, Tomaszowie Lubelskim i w 
Ustrzykach Dolnych. Nasi zawodnicy spisywali się ogó-
łem wybitnie, wygrywali, stawali na podium a także tuż 
za nim. Wiadomo, były tez słabsze miejsca jednak widząc 
wysoki poziom  zaangażowania, na pochwałę zasługują 
wszyscy zawodnicy. 

Do najlepszych w tym sezonie można bezdyskusyjnie 
zaliczyć: Krzysztofa Kukuczkę, Bartka Ruckiego, Dorotę 
Kaczmarzyk, Mikołaja Michałka, Mateusza Haratyka, Mate-
usza Dragona, którzy niejednokrotnie brylowali na zimo-
wych trasach.

Miłą niespodzianką było zdobycie 1 srebrnego i 2 brązo-
wych medali Mistrzostw Polski Młodzików w biegach szta-
fetowych. Srebro dla chłopaków z podstawówki w składzie 
Dragon Mateusz, Tymoteusz Gazur, Dawid Bojko i Przemy-
sław Łacek. Brąz dla dziewczyn gimnazjum w składzie Dorota 
Kaczmarzyk, Ania Łacek, Ola Łacek i Kasia Skurzok.

Gimnazjaliści wywalczyli także brąz w składzie: Legierski 
Maciej, Łacek Damian, Michałek Mikołaj i Haratyk Mateusz.

Na pochwały zasługują seniorzy naszego klubu tzn. Mi-
chałek Mariusz, Gazurek Sebastian, Ligocki Mateusz którzy z 
pomocą juniora Krzysztofa Kukuczki pierwszy raz w historii 
klubu wywalczyli Mistrzostwo Polski w Seniorach w biegu 
sztafetowym 25. 03. 2012 roku.

Na łamach gazety składamy podziękowania dla wszyst-
kich zawodników za wzorowe zaangażowanie sportowe, 
władzom klubu za opiekę i organizację finansów oraz dla  
wszystkich zaprzyjaźnionych sympatyków sportu za pomoc.

Trenerzy:
Zowada Mariusz,

Sikora Tomasz
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Sezon pełen sukcesów KS MKS Istebna
Sezon startowy 2011/2012 był bardzo udany, obfitujący w 

sukcesy biegaczy narciarskich z Klubu Sportowego MKS ISTeB-
NA. Mamy 29 zawodników w różnych  kategoriach wiekowych 
Junior A, B, C, D oraz najmłodsi Junior E. Najstarsi zawodnicy to 
Dominika Hulawy na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 
Kubalonka 2012 jako Juniorka A zdobywa złoty medal w sprin-
cie oraz na Mistrzostwach Polski Seniorów w kategorii Junior 
A zdobywa srebrny Medal i tytuł Vice-Mistrzyni Polski, Junior 
A Patrycjusz Polok na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
– Kubalonka - 2012 zdobywa brązowy medal w biegu łączo-
nym. Dobrze zaprezentował się w tym sezonie Kamil Bury jako 
pierwszoroczny Junior B.  Dominik Bury okazał się najlepszym 
polskim Juniorem C wygrywając klasyfikację ogólnopolską 
zarówno w cyklu zawodów „Bieg na Igrzyska” jak i w Pucharze 
Polski wygrywając 6 na 8 biegów, zdobył łącznie 7medali. Jego 
klubowi koledzy Andrzej Zawada srebrny medalista z Jakuszyc 
oraz brązowy medalista z Tomaszowa Lubelskiego, Przemysław 
Zawada oraz Andrzej jałowiczor  z kategorii Junior C wspólnie 
zdobywają złoty medal w sztafecie na Ogólnopolskich Spotka-
niach Uczniowskich Klubów Sportowych Kubalonka 2012.  Z 
sukcesami zaprezentowała się ich koleżanka weronika legier-
ska zdobywając wiele czołowych miejsc i tytuł Vice-Mistrzyni 
Polski na Ogólnopolskich Spotkaniach Uczniowskich Klubów 
Sportowych Kubalonka 2012. Ogromne sukcesy zanotowały 
również zawodniczki i zawodnicy z kategorii Junior E, Magdale-
na Kobielusz srebrna i brązowa medalistka indywidualnie oraz 
brązowa medalistka w sztafecie na Ogólnopolskich Spotkaniach 
Uczniowskich Klubów Sportowych Kubalonka 2012, II miejsce 
w rankingu „Bieg na Igrzyska”, łącznie zdobyła 6 medali, eliza 
Rucka brązowa medalistka indywidualnie z Tomaszowa Lu-
belskiego, zajmowała czołowe miejsca w cyklu zawodów „Bieg 
na Igrzyska”, Natalia Sewastynowicz zdobyła srebrny medal 
na Ogólnopolskich spotkaniach Uczniowskich klubów Sporto-
wych. Klasyfikowała się zawsze w pierwszej szóstce i wspólnie 
z koleżankami zdobyła brązowy medal w sztafecie na Ogólno-

polskich Spotkaniach Uczniowskich Klubów Sportowych Kuba-
lonka 2012. W Sztafecie dziewcząt (Magdalena Kobielusz, Eliza 
Rucka, Natalia Sewastynowicz) zdobywczyń brązowego medalu 
wystartowała wiktoria Kapaś.

Dawid Zawada to nasz najlepszy Junior E zdobywca srebr-
nego medalu w Tomaszowie Lubelskim w sprintach, brązowe-
go medalu w Dusznikach Zdroju indywidualnie oraz wspólnie z 
kolegami zdobył brązowy medal w sztafecie na Ogólnopolskich 
Spotkaniach Uczniowskich Klubów Sportowych Kubalonka 
2012, jego młodszy brat Grzegorz Zawada osiągnął także zna-
komite wyniki plasując się wśród swoich starszych kolegów na 
czołowych lokatach a w sztafecie wspólnie z Mateuszem Ruc-
kim (startował we wszystkich edycjach „Biegu na igrzyska” zaj-
mując bardzo dobre lokaty), Serafinem Solawą, no i oczywiście 
swoim bratem Dawidem zdobywa brązowy medal.

Należy również wspomnieć o zawodnikach którzy zdoby-
wali punkty dla klubu, z kategorii Juniorka C to justyna Nie-
wiadomska, Junior C Damian Hulawy, Junior D Szymon Se-
wastynowicz zajmował miejsca w pierwszej szóstce w Polsce. 
Pracujemy z najmłodszymi adeptami narciarstwa biegowego z 
pierwszoklasistami, którzy już w tym roku znakomicie się zapre-
zentowali zdobywając medale (Bieg o Istebniański Bruclik ) oraz 
punkty dla Klubu („Bieg na Igrzyska”) – ewa i Agnieszka Kulik, 
jolanta jałowiczor oraz jan Zawada.

Dzięki znakomitej postawie naszych zawodników w tym 
sezonie Klub MKS ISTEBNA odniósł znaczące sukcesy na arenie 
krajowej: III miejsce w rankingu narodowego Programu Roz-
woju Biegów narciarskich „Bieg na Igrzyska” - sklasyfikowano 
50 klubów. IV miejsce w punktacji klubowej na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży Śląsk 2012 (najlepszy klub z wojewódz-
twa śląskiego) – sklasyfikowano 31 klubów.

Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowania wSZYST-
KIM, którzy przyczynili się do osiągniętego sukcesu Klubu 
Sportowego MKS ISTeBNA – Trenerom, Rodzicom oraz Sym-
patykom naszego klubu.

Jarosław Hulawy

1. Turniej Piłki Nożnej „O puchar Wójta Gminy Istebna” or-
ganizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Orlik 
Polska”, który rozgrywany jest na 4. Szczeblach: Regionalny 
(Gminny), Wojewódzki, Ogólnopolski i Europejski.

2. Organizatorem turnieju jest Urząd Gminy Istebna. Tur-
niej Gminny stanowi eliminacje do turnieju wojewódzkiego.

3. Turniej przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów, 
osób nie zarejestrowanych  w klubie piłkarskim na szczeblu 
trampkarza/juniora/seniora, będących mieszkańcami Gminy 
Istebna

4. Turniej rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych: 
+16 oraz +35 (oldboje)

5. Zapisy trwają do 8 czerwca br. Zgłoszeń należy doko-
nywać osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej (obok 
kościoła w Istebnej Centrum) w dniach od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Liczba drużyn ograni-
czona! Turniej odbędzie w dniach 16 i 17 czerwca br.

6. Zgłoszenia drużyn dokonujemy na przygotowanym 
formularzu, dostępnym na stronie internetowej: www.isteb-
na.eu w zakładce „Orlik Polska”.

7. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju zobowiązany 
jest zapoznać się z całym Regulaminem Turnieju oraz wła-
snoręcznym podpisem wyrazić jego akceptację.

Szczegóły oraz Regulamin na: www.istebna.eu w zakład-
ce „Orlik Polska”

Turniej pod patronatem:
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l Kącik przyrodniczy l

PODNIeBNY SOlISTA
Góra Ochodzita, to niewąt-

pliwie urokliwe miejsce nie tylko 
pod względem widokowym. To 
także obszar, w którym gnieździ 
się wiele ciekawych gatunków 
ptaków. 

Wśród łąki pól,bezpośrednio 
na ziemi swoje gniazdo buduje 
dość rzadki gatunek - świer-
gotek łąkowy. Zazwyczaj jego 
gniazdo ukryte jest sprytnie w 
trawie. Na górze Ochodzitej gnieździ się kilka par świergot-
ków i jest ich tu więcej, niż gdzie indziej.

Świergotek łąkowy przypomina trochę skowronka, ale 
jest od niego mniejszy. Rozpoznać można go także łatwo 
po śpiewie.  Jego koncerty można podziwiać od kwietnia do 
lipca, kiedy to charakterystycznie świergocąc, wzbija się wy-
soko w górę. Tekst i foto: Jarosław Gil

l Reklamy l
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U S Ł U G I   Z D U Ń S K I e
Motyka Stanisław

Milówka, ul. Kasztanowa 3
*33 863 77 29   * 511 685 075

- budowa i remonty pieców kuchennych i pokojowych
   z materiału własnego i powierzonego

- piecokominki, kominki kaflowe

- wszystkie materiały do pieców kaflowych

- kafle, okucia, piekarniki, blachy, drzwiczki, szamot itp.

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l
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l Reklamy l Reklamy l Reklamy l
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KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wyk ady:
wtorki i pi tki, godz. 17.30 w GOK-u

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

TANIEJ JU  NIE B DZIE !!!

dachowa

magazynowanie do wiosny

GRATIS!!!

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

Pierwsze dni zimy

Zapisy oraz wykłady:
wtorki i piątki, godz. 17.30

(w Szkole Podstawowej na Dzielcu, sala nr 5)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

„Deutsch-wagen-Tour” w Gimnazjum
im. jana Pawła II  w Istebnej!

str. 9

Targi lato 2012 w warszawie

str. 12
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l Reklamy l
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XVIII „Bieg Gródkiem”
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