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Wójt Gminy informuje

Stawianie Moja na Trójstyku

str. 18

Powierzenie Redyku Karpackiego 2013
Dobremu Pasterzowi

2 maja - Święto flagi narodowej

„To najmłodsze święto w naszym kraju.
To także święto Polonii i Polaków za granicą”
str. 17

W pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1792 r. po raz pierwszy użyto
w polskiej fladze dwóch kolorów czerwonego i białego. Czerwony symbolizował krew
a także dostojność i powagę, a biały niepodległość i niewinność.
Prawnie uregulowano barwy dopiero 7 lutego 1831r. w czasie
obrad Sejmu Królestwa Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości 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-czerwona z godłem na białym pasie (obowiązuje od 1955r.). Wersja flag z godłem jest używana w celach reprezentacyjnych
RP, na lotniskach, samolotach, statkach, na przejściach granicznych, a ostatnio pojawiła się na gadżetach związanych
z różnymi zawodami sportowymi, w których Polacy odnoszą
znaczące sukcesy. Barwy narodowe używane były w czasach 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 reprezentantów Polski biorących udział w imprezach sportowych.

Miyszani owiec w Koniakowie

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości
pogrzebowej Śp. Pawła Małyjurek. W sposób szczególny dziękujemy księdzu prałatowi Jerzemu Palarczykowie, delegacji
pracowników Urzędu Gminy Istebna oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, delegacji firmy MS Meble Małyjurek z Puńcowa, delegacji GS Istebna Tartak, orkiestrze, wszystkim strażakom, a także siostrze i braciom z rodzinami, bliższej i dalszej
rodzinie, przyjaciołom i sąsiadom.
Żona wraz z dziećmi

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych Ś. P. ANTONIEGO JUROSZKA dyrekcjom
szkół, nauczycielom, uczniom, trenerom, przyjaciołom, znajomym i sąsiadom. Natomiast ks. Marcinowi Bytomskiemu za
Mszę Świętą, Słowo Boże, homilię oraz pożegnanie na cmentarzu staropolskie Bóg zapłać !
składa: Ojciec z całą rodziną
Pani Teresie Rychlicy wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci matki

Śp. Jadwigi Bestwina
Składają:
Wójt Gminy, pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim jednostkom Straży Pożarnej za sprawne przeprowadzenie akcji gaśniczej pożaru tartaku
w Istebnej Andziołówce.
Dziękujemy również współpracownikom, sąsiadom, ludziom dobrej woli oraz okolicznym tartakom za okazaną bezinteresowną pomoc, dobre słowo i gest.
Tartak Istebna
Andrzej Kawulok, Stanisław Kawulok, Walerian Zawada
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Panu Jerzemu Pietyrze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci brata

Śp. Daniela Pietyry
Składają:
Wójt Gminy, pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy
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Wójt Gminy informuje
Gospodarowanie odpadami c.d.
Polska zobowiązała się wobec Unii Europejskiej do właściwego zagospodarowania śmieci a nie ich składowania. W związku z
powyższym uchwalona została przez Sejm ustawa z dnia 1 lipca
2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła
w życie, z dniem 1 stycznia 2012r., nakłada na gminę obowiązek
gospodarowania odpadami komunalnymi.
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).
Nowe przepisy mają zagwarantować skuteczniejszą walkę z
dzikimi wysypiskami, nikomu nie będzie opłacało się podrzucać
śmieci do lasu czy potoku, zniknie powód żeby śmieci pozbywać
się poprzez spalanie w domowych piecach. Co mimo, że jest
niezgodne z prawem i szkodliwe to nadal stosowane. W nowym
systemie będzie można oddać każdą ilość śmieci w zamian za
uiszczoną opłatę.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Istebna zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia
selektywnego zbierania następujących odpadów: papieru, metali,
tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, odpadów ulegających biodegradacji. Worki do
segregacji odpadów zostaną dostarczone mieszkańcom przez
firmę, która wygra przetarg. Segregacja odpadów komunalnych
nie jest skomplikowanym procesem, ale wymaga minimalnego
zaangażowania i wyrobienia pewnych nawyków. Ważne jest, by
posegregowane odpady były czyste i wrzucone do odpowiednich
worków.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów:
niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury
żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
metale, opakowania wielomateriałowe - kartony po mleku, sokach
zielony - szkło białe i kolorowe, opakowania ze szkła
brązowy - odpady ulegające biodegradacji
czarny - pozostałości po segregacji
W przypadku niewłaściwego posegregowania odpadów firma
odbierająca odpady przyjmie je jako zmieszane i powiadomi o tym
Gminę. W takim przypadku zostanie wystawiona decyzja określająca
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami według wyższych
stawek.
Przeterminowane leki będzie można oddawać w aptekach do
specjalnie oznakowanych pojemników.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny będzie odbierany raz do roku w ramach zbiórki
zorganizowanej przez podmiot odbierający odpady.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Opłata od mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych,
stanowiąca dochód gminy, musi być tak skalkulowana, by łączny
przychód z tego tytułu pokrył koszty:
Strona

4

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

- odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka jest ok. 22% droższa aniżeli odbiór
odpadów zmieszanych, nawet po uwzględnieniu wpływów ze
sprzedaży surowców z organizacji odzysku. Winny jest zbyt niski
poziom opłat produktowych i nieprawidłowe funkcjonowanie
organizacji odzysku,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (np. koszty wezwań do złożenia deklaracji, kary
wynikające z nieosiągnięcia poziomów recyklingu)
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani
ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn
liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty
określonej uchwałą Rady Gminy. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
1. 7,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny
2. 14,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
zmieszany.
Do 31 marca 2013 roku właściciele nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy byli zobowiązani złożyć pierwsze deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niezłożenie deklaracji albo uzasadnione wątpliwości co do
danych w niej zawartych, spowodują wydanie przez Wójta Gminy
decyzji określającej wysokość opłaty. Druk deklaracji jest dostępny
w Urzędzie Gminy, pok. 207 lub do pobrania ze strony www.istebna.
eu w zakładce – Odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia wystąpienia
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość).
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
uiszczać w okresach dwumiesięcznych:
- za miesiąc styczeń i luty do 15 lutego
- za miesiąc marzec i kwiecień do 15 kwietnia
- za miesiąc maj i czerwiec do 15 czerwca
- za miesiąc lipiec i sierpień do 15 sierpnia
- za miesiąc wrzesień i październik do 15 października
- za miesiąc listopad i grudzień do 15 grudnia
Opłaty należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem
na numer rachunku bankowego Urzędu. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia
15 sierpnia 2013r.
Nowy system nie obejmie nieruchomości niezamieszkałych
oraz sklepów, pensjonatów, szkół. Właściciele nieruchomości
niezamieszkałych oraz prowadzący działalność gospodarczą tak
jak dotychczas powinni mieć zawartą indywidualną umowę na
odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, prowadzonego przez Wójta Gminy Istebna. Urząd
będzie prowadził kontrolę zawartych umów.

Obóz szkoleniowy MDP
Zarząd OSP Koniaków Centrum zorganizował obóz
szkoleniowy dla członków MDP w dniach 01.05 do
04.05.2013r. w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym
„Las” u państwa Ruckich w Istebnej Jasnowicach.
W obozie brało udział 19 członków MDP Koniaków Centrum i 10 z OSP Puńców oraz 7 opiekunów. Jest to pierwszy
obóz zorganizowany przez OSP w powiecie dla członków
MDP. Organizatorzy opracowali specjalny plan szkolenia na
podstawie wzorcowego programu szkolenia MDP Zarządu
Głównego Związku OSP z pełną dokumentacją.

Młodzi strażacy zostali zapoznani i przeszkoleni m. in.
z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy
- zapoznania się ze sprzętem strażackim
- musztry
- udziału w zawodach MDP i turniejach
- środków łączności i alarmowania
- zasad zachowania się podczas akcji ratowniczych
- regulaminowych celów i zadań MDP
Po zakończeniu obozu został przeprowadzony egzamin
pisemny i praktyczny, po którym to uczestnicy otrzymali Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na Członków MDP w OSP.
Uczestników obozu odwiedzili i wysoko ocenili wyszkolenie MDP w tak krótkim czasie zastępca wójta Gminy Istebna

pan Henryk Gazurek, Prezes ZOP ZOSP w Cieszynie dh Rafał
Glajcar, zastępca prezesa ZOP ZOSP w Cieszynie dh Damian
Legierski, Prezes ZOG ZOSP w Istebnej dh Józef Czepczor.
Zorganizowanie obozu było możliwe dzięki dotacji z
Urzędu Gminy i udziału własnego jednostki oraz organizatorów, którzy bezinteresownie poświęcili swój wolny czas na
przeprowadzenie tego obozu.
Zarząd OSP składa serdeczne podziękowania opiekunom obozu, Urzędowi Gminy za przyznaną dotację na prace z młodzieżą,
JRG w Ustroniu za możliwość zwiedzenia JRG, pokazanie i omówienie sprzętu ratowniczego jaki maja na wyposażeniu. Dziękuję panu Czesławowi Polokowi za transport MDP na obóz i do
Ustronia. Dziękuję państwu Annie i Piotrowi Ruckim za gościnność
i miłą atmosferę w Ośrodku. Dziękuję wszystkim gościom, którzy
odwiedzili nas podczas trwania obozu. Dziękuję strażakom Z Koniakowa, którzy przeprowadzili szkolenie i pokaz sprzętu strażackiego. Dziękuję dyrektorowi SP 1 w Koniakowie za wypożyczenie
„Fantoma”, który służył do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.
Opiekunami na obozie byli: dh Bolesław Haratyk, dh Stanisław
Legierski, dh Renata Haratyk, dh Barbara Zowada, dh Katarzyna
Waszut z OSP Koniaków Centrum oraz dh Mirosław Sokalski, dh
Andrzej Błaż, dh Seweryn Kędzior z OSP Puńców.
Prezes OSP Koniaków Centrum
Bolesław Haratyk

Dzień Strażaka - 4 maja
św. Floriana - patrona strażaków
Z okazji przypadającego 4 maja Waszego
patronalnego święta wszystkim druhom, druhnom
i młodzieży strażackiej składamy serdeczne
podziękowania za działalność w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i udział w akcjach ratunkowych
w czasie pożarów i innych zdarzeń losowych.
Życzymy Wam dużo zdrowia i satysfakcji z Waszej
służby, niesienia pomocy bliźniemu oraz szczęścia
w życiu osobistym.
Wójt Gminy i Rada Gminy

Z. Waszut, Referat Usług Komunalnych
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Z życia szkół i przedszkoli
Wielkanocny Apel w SP 1 Istebna
Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne i radosne. Towarzyszy im wiele obrzędów. Po
wielkim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekają na odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim

W tym dniu rozstrzygnięte zostały również dwa konkursy: polonistyczny pt. „Życie i twórczość H. Ch. Andersena” zorganizowany przez p. Magdalenę Czepczor oraz Świąteczny
konkurs matematyczno-przyrodniczy zorganizowany przez
panie B. Bołdys oraz J. Legierską. Na zakończenie pan dyrektor Robert Biernacki złożył wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły życzenia świąteczne.
Opracowały: mgr Anna Krężelok
oraz mgr Barbara Mojeścik

Dzień Ziemi w SP 2 Koniaków
Obchody DNIA ZIEMI w Szkole Podstawowej nr 2 w
Koniakowie – Rastoce miały uroczysty charakter. W tym
roku zaplanowano je na 22-23 kwietnia 2013r. Ich głównym
celem było zwrócenie uwagi na rosnące zagrożenia dla środowiska naturalnego człowieka w następstwie rozwoju cywilizacyjnego.

Z życia szkół i przedszkoli
uzupełnili swoją wiedzę na temat segregacji i przetwarzania
śmieci. W drugiej części obchodów klasa IV w przedstawieniu
pt. „Biuro podróży - ARKA” poruszyła problem zagrożonych
gatunków zwierząt i konieczności ich ratowania. Zachwyciły
nas: charakteryzacja, stroje oraz przygotowanie się aktorów
do ról. Na wyróżnienie zasługują Jan Sikora oraz Martyna
Białożyt, którzy grając czołowe postacie wykazali się dużym
warsztatem.
Pamiętając o tym, iż proces kształtowania postaw proekologicznych jest procesem ciągłym, w pierwszych dniach
maja, wspólnie z Nadleśnictwem Wisła, zorganizujemy coroczną akcję „Sprzątanie Świata”. Jej głównym celem jest
uprzątnięcie terenów leśnych w okolicy szkoły.
Celina Zawada
Monika Kukuczka

Projekt
świąteczne dni są bardziej radosne. O tych zwyczajach przypomnieli nam w środę 27 marca 2013r., na uroczystym apelu poświęconym Wielkiej Nocy, uczniowie z klasy IV c. Pod
kierunkiem pań B. Mojeścik i A. Krężelok, przygotowali oni,
montaż słowno-muzyczny, w którym informacje o zwyczajach i tradycjach związanych ze świętami oraz rozważania
męki Pana Jezusa przeplatały się z piękną, nastrojową muzyką. Uczniowie przypomnieli zebranym m.in. dlaczego święcimy palmy, co symbolizują potrawy, które znajdują się w
naszych koszykach oraz wiele innych obyczajów związanych
z tym radosnym czasem. Duże wrażenie na widzach zrobił pokaz zdjęć, który można było oglądać w trakcie apelu.
Nawiązywał on do prezentowanej przez uczniów tematyki.
Całości dopełniła również scenografia przygotowana przez
panie W. Kawulok, M. Zowada oraz B. Mojeścik.

W pierwszym dniu uczniowie klas II-III pod okiem pani
Aleksandry Matuszny wystąpili z przedstawieniem pt. „Marzenia jak bańki mydlane”, które ukazywało różne postawy
ludzi wobec problemów związanych z ekologią. Wszyscy podziwialiśmy kunszt aktorski i przygotowaną scenografię.
Następnego dnia w trakcie prezentacji multimedialnej
przygotowanej przez panią Celinę Zawada nasi uczniowie

Zostali oni zakwalifikowani do zajęć przez zespoły edukacji
wczesnoszkolnej działające w każdej szkole podstawowej na
terenie gminy Istebna. Część dzieci uczestniczy w zajęciach,
które mają złagodzić lub całkowicie zlikwidować występujące problemy. Do tych zajęć należą zajęcia logopedyczne dla
dzieci z wadami wymowy. Prowadzone są zajęcia dla dzie-

Od 12 listopada 2012 roku trwa realizacja projektu
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w szkołach podstawowych na terenie gminy Istebna”. W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy
Istebna. Realizacja projektu składa się z dwóch komponentów: doposażenie bazy dydaktycznej szkół, realizacji zajęć
pozalekcyjnych. W grudniu 2012 został zrealizowany pierwszy komponent tzn. szkoły otrzymały – bezpłatnie – pomoce dydaktyczne. Wśród nich znalazły się m.in. 2 laptopy,
projektor, keyboard, programy komputerowe do diagnozy i
terapii logopedycznej, program komputerowe do diagnozy
specyficznych trudności matematycznych, pakiet pomocy
dydaktycznych do dysleksji. Wśród pomocy dydaktycznych
znalazły się też akcesoria i gry logopedyczne, mikroskopy,
stacja pogody, gry i pomoce do matematyki, pomoce do
ćwiczeń graficznych, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, pomoce glottodydaktyczne. Dostarczone pomoce dydaktyczne wspierają realizację drugiego komponentu projektu: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. W zajęcia tych biorą obecnie
udział obecnie 143 dziewczynki i 165 chłopców z klas I – III.

ci z problemami w pisaniu lub czytaniu jak również zajęcia
dla dzieci, które mają problemy w opanowaniu umiejętności
matematycznych. Dla dzieci z wadami postawy realizowane
są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Są też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które maja problemy w komunikacji społecznej. Odrębne zajęcia psychoterapeutyczne
prowadzone są dla dzieci niepełnosprawnych. Część dzieci
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bierze udział w zajęciach, podczas których mogą rozwijać
swoje zdolności, zainteresowania. Są to zajęcia z j. angielskiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne, zajęcia
rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.
Dzięki temu, że projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny udział dzieci w tych wszystkich
zajęciach jest bezpłatny. Z przeprowadzonych obserwacji
wynika, że dzieci chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji na terenie gminy Istebna, a bezpośrednim jego uczestnikom ułatwi w dalszej perspektywie zdobywanie wiedzy i
opanowanie nowych umiejętności.
Koordynator projekty
Jan Kierczak

Sukcesy wychowanków Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Koniakowie
Jak co roku wychowankowie Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koniakowie wzięli udział w XX już Jubileuszowej edycji
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam
w Beskidach”. Organizatorem tegoż konkursu jest Gminny
Ośrodek Kultury w Świnnej k/ Żywca.
Ideą wyżej wymienionego konkursu było zwrócenie uwagi
uczestników na otaczające nas piękno beskidzkiego krajobrazu. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz
teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy
proponowali uczestnikom konkursu w tworzeniu swoich prac.
W gronie laureatów znalazły się następujące osoby:
Miejsce I
Mikołaj Polok SP nr 1 Koniaków (opiekun A. Polok)
Mateusz Kukuczka SP nr 1 Koniaków (opiekun A. Polok)
Dorota Sikora SP nr 1 Koniaków (opiekun G. Haratyk)
Dominika Legierska SP nr 2 Istebna - Zaolzie
(opiekun T. Vavrać)
Miejsce II
Julia Borusiak SP nr 1 Koniaków (opiekun G. Haratyk)
Miejsce III
Wioletta Haratyk SP nr 1 Koniaków (opiekun G. Haratyk)
Wyróżnienie
Agnieszka Legierska SP nr 1 Koniaków (opiekun G. Haratyk)
Agnieszka Kawulok SP nr 2 Istebna - Zaolzie
(opiekun T. Vavrać)
Anna Haratyk SP nr 2 Istebna - Zaolzie (opiekun T. Vavrać)
Strona
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Aleksandra Kobielusz SP nr 2 Istebna - Zaolzie (opiekun
T. Vavrać)
Wiktoria Bocek SP nr 2 Istebna - Zaolzie (opiekun T. Vavrać)
Karolina Waszut SP nr 2 Istebna - Zaolzie (opiekun T. Vavrać)
To nie jedyny sukces wychowanków OPP w Koniakowie.
Warto wspomnieć, iż w ostatnim czasie dzieci wzięły również
udział w XIV Konkursie Haftu i Rękodzieła Artystycznego
„Wielkanocne Zwyczaje”. Organizatorem konkursu było
Centrum Edukacji Twórczej-OPP4 w Zabrzu.
Laureaci konkursu to:
Mikołaj Polok SP nr1 Koniaków (opiekun A. Polok)
Aleksandra Gwizdoń SP nr1 Koniaków (opiekun G. Haratyk)
Dorota Sikora SP nr1 Koniaków (opiekun G. Haratyk)
Swoimi osiągnięciami w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Dzieci i Młodzieży Cieszyn 2013
mogą pochwalić się:
Zespół „Mały Koniaków”, gdzie w kategorii zespołów
folklorystycznych pod kierownictwem A. Lipowskiej oraz U.
Gruszki zdobył wyróżnienie III stopnia.
Zaś Kapela „Drobnioczki” w kategorii zespół wokalno-instrumentalny zdobyła wyróżnienie. Skład kapeli pod
okiem A. Lipowskiej oraz B. Rybki tworzą uczniowie SP nr 2 w
Istebnej-Zaolziu oraz uczniowie Gimnazjum. Należy zaznaczyć,
iż popisy uczniów w tym składzie były pierwszym pokazem
ich umiejętności. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agata Polok

Z życia
gimnazjum

naszego gimnazjum Anna Kaczmarzyk, która została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki i Geografii. Z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty - pana Stanisława Fabera otrzymała zaświadczenia o uzyskanym tytule
laureata oraz listy gratulacyjne.
Listy gratulacyjne odebrali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów.
Tytuł laureata uprawnia ucznia do szóstki na świadectwie z
przedmiotu konkursowego, zwolnienia z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz kontynuowania nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej niezależnie
od kryteriów przyjęcia zawartych w statucie placówki.
Sukces Ani był możliwy dzięki jej zaangażowaniu, pracowitości, systematyczności i wymagał wielu wyrzeczeń.
Serdecznie gratulujemy uczennicy i jej rodzicom oraz nauczycielom p. Annie Łacek oraz p. Annie Dziewior.
oprac. B. Matuszny

Targi edukacyjne
4 kwietnia, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej,
zorganizowało dla swoich uczniów i ich rodziców TARGI
EDUKACYJNE. Przyszli absolwenci poprzez udział w targach
mieli okazję w jednym miejscu spotkać się z przedstawicielami szkół średnich. Co ważne, młodzi ludzie mogli nie tylko
zapoznać się z kierunkami jakie oferuje dana szkoła, ale też
porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami, z nauczycielami i sprawdzić jak nauka w danej szkole przebiega, jakie
są przedmioty w technikach i szkołach zawodowych. Każda
placówka posiadała swoje stanowisko z ulotkami, plakatami
i broszurami, które uczniowie mogli zabrać. Prezentowali się
również ze strony praktycznej. Pokaz sztuk walki, kelnerski

savoir-vivre, sterowanie robotami, to tylko kilka przykładów
jak ciekawa dziś może być nauka.
Czy szkoły ponadgimnazjalne chętnie zgłaszają się do
udziału w targach? Zainteresowanie jest spore. Swoją ofertę
prezentowało 18 szkół. Z naszego powiatu większość placówek zapisała się na targi. Dodatkowo przyjechały także szkoły z Bielska Białej, a nawet Katowic.
Nad tym, aby wszystko przebiegało według planu czuwały pedagodzy gimnazjum – mgr Sławomira Patyk, oraz mgr
Magdalena Krężelok - organizatorki tegorocznych targów. O
to, aby było jeszcze sympatyczniej zadbali również uczniowie, piekąc ciasta dla gości oraz przygotowując salę.
Mamy nadzieję, że tego dnia każdy „trzecioklasista” znalazł ciekawą propozycję na dalsze lata nauki.
Alina H. – praktykantka

Wernisaż Galerii Gimnazjalnej
Czwartego kwietnia, udało się sfinalizować projekt
utworzenia w holu głównym naszego gimnazjum galerii
gimnazjalnej. W zamyśle galeria miała na celu zastąpienie
tradycyjnej formy prezentacji twórczości uczniów – jaką jest
gazetka ścienna. Postanowiłam wcielić w życie profesjonalną
formę prezentacji dorobku artystycznego naszych uczniów
pokazując w galerii gimnazjalnej prace z lekcji plastyki, z zajęć artystycznych, z kółka plastycznego, prace pozaszkolne,
czy konkursowe.

Anna Kaczmarzyk podwójną laureatką
wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Wśród finalistów III etapu Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych w roku szkolnym 2012/2013 znalazła się
uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Anna
Kaczmarzyk z klasy 3f, która z powodzeniem przeszła etap
szkolny i rejonowy otrzymując tym samym tytuł finalisty.
Dnia 04.03.2013r. w
Bielsku – Białej pisała test
z matematyki, natomiast
08.03.2013r. test z geografii. Z obydwu przedmiotów
uzyskała wymaganą ilość
punktów (90%), zdobywając tytuł laureata.
18 kwietnia 2013 r.
miała miejsce wyjątkowa
uroczystość. W auli Wyższej Szkoły Administracji w
Bielsku Białej, Kuratorium
Oświaty
zorganizowało
Galę Laureatów. W gali
uczestniczyła uczennica

Nasza Trójwieœ

Maj 2013

Moim marzeniem jest przeplatanie wystaw zbiorowych
z wystawami indywidualnymi gimnazjalistów, którzy są najbardziej płodni plastycznie i już w tak młodym wieku mogą
pochwalić się sporym dorobkiem plastycznym. Ponadto
chciałabym umożliwić prezentację twórczości naszym absolwentom, którzy zdecydują się pójść drogą artystyczną i
zwiążą się z liceami plastycznymi, bądź akademiami sztuk
pięknych. Osoby te z pewnością nie pogardzą możliwością
wpisania w swoje artystyczne CV „wystawa indywidualna”
(być może ta pierwsza właśnie u nas!). Gimnazjalna przestrzeń jest doskonała do organizowania imprez o charakterze
artystycznym, adresowanych do młodego pokolenia. Tymczasem aktualna, pierwsza wystawa w galerii gimnazjalnej,
Maj 2013
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prezentuje tegoroczny dorobek lekcji, a głównym punktem
programu są prace laureatów ostatniego konkursu plastycznego, zatytułowanego „PORTRET PRZYJACIELA”. Uczyniłam
wernisaż okazją do wręczenia nagród za trzy pierwsze miejsca. Uczniowie stanęli na wysokości zadania interpretując
temat na kilka różnych sposobów: były zwierzęta jako przyjaciele człowieka, portrety w ołówku, portrety malarskie, stanowisko realistyczne i stanowisko bardziej ekspresyjne.
Nie było większego problemu z wyborem trzech liderek,
za to niezwykle trudno było je ustawić na stanowiskach od
pierwszego do trzeciego! Jednakże praca, która zajęła pierwsze miejsce była całkowicie bezbłędna, i dlatego to właśnie
ona została tą zwycięską.
Laureatkami trzech pierwszych miejsc są:
1 – Marta Czepczor, która zgłosiła trzy prace, wciąż
poszukując tego najwłaściwszego ujęcia i udało się! Ostatnia propozycja – „PORTRET KUBY” jest niezwykle dojrzałym
spojrzeniem na temat portretu, praca syntetyczna łącząca w
sobie graficzne możliwości pisaka z malarską interpretacją
smutku portretowanej postaci. Praca bezbłędna, dojrzała,
przemyślana w formie i treści. GRATULUJĘ!
2 – Weronika Kukuczka, która jako pierwsza zgłosiła
swoją pracę na konkurs stawiając tym samym poprzeczkę
niezwykle wysoko! Dzięki pracowitości i talentowi Weronika
uzyskała imponujący efekt w spektakularnym formacie. Szlifując ten talent dalej – Weronika jest w stanie dość do perfekcji, za co trzymam kciuki! GRATULUJĘ!
3 – Basia Poloczek, która zgłosiła na konkurs dwie propozycje, zostaje nagrodzona za wyjątkową pracę przedstawiającą bezdomnego mężczyznę tulącego psa. Wyjątkowość
tej interpretacji polega na tym, że Basia nie portretuje przyjaciela jako takiego, ale portretuje PRZYJAŹŃ. Obie prace wykonała na dużym formacie, w ołówku, uzyskując imponujące
efekty. GRATULUJĘ!
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten wernisaż,
w szczególności zaś Piotrowi Kohutowi, który zadbał o oprawę
muzyczną, przygotowując szkolny zespół do wykonania programu artystycznego.

Gimnazjaliści na artystycznym poligonie

Odwiedziny w bibliotece

6 marca porwałam 8 gimnazjalistów-artystów na
Wydział Artystyczny cieszyńskiego Uniwersytetu. Miała
tam bowiem miejsce pierwsza wystawa interdyscyplinarna
studentów z cyklu POLIGON SZTUKI, której założeniem była
reaktywacja uniwersyteckiej galerii „36,6” poprzez aktywne włączenie się w projekt ekspozycji studentów wszystkich pracowni artystycznych. Artur Fiedor (IIIe), Weronika
Kukuczka (IIb), Martyna Czepczor (IIb), Kinga Pietras (IId),
Basia Poloczek (IIe), Marta Czepczor (IIc), Paweł Golik (Ie) i
Ewelina Słowik (Ie) wzięli udział w „poligonowym” wernisażu, a następnie po obejrzeniu ekspozycji, zwiedzili uczelniane korytarze prowadzące do poszczególnych pracowni,
na ścianach których podziwiać mogli aktualne dokonania
studentów.
Rzeźba, fotografia, grafika warsztatowa, grafika projektowa, malarstwo, rysunek – każda z tych dyscyplin znajduje
się w innym miejscu, gdzie prowadzą różne korytarze. Gimnazjaliści od razu wiedzieli do której pracowni chcą zajrzeć w
pierwszej kolejności i rozbiegli się niemalże każdy w innym

Dnia 11 maja Bibliotekę Publiczną w Istebnej odwiedziły 3 grupy dzieci z Przedszkola im. Jana Pawła II
w Istebnej wraz z siostrami i opiekunkami. Dzieci miały okazję poznać bibliotekę, pooglądać książeczki oraz wziąć udział
w przedstawieniu Kamishibai to sztuka opowiadania, czytania
bajek przy pomocy obrazkowego teatru.
Dziękujemy za miłe odwiedziny i zachęcamy do korzystania
z naszych zbiorów.

kierunku! Już na etapie gimnazjalnym potrafią określić się co
w sztuce interesuje ich bardziej, co trochę mniej. Wystawą
byli zauroczeni, być może nieco skonsternowani i onieśmieleni, ale nie bardziej niż studenci, których twórczość gimnazjaliści przybyli kontemplować!
Szczególnym powodzeniem wśród gimnazjalnych
krytyków cieszyła się praca Aleksandry Czechowicz – studentki piątego roku Edukacji Artystycznej o specjalności
malarskiej. Praca przedstawia dwie modelki na wybiegu,
namalowane w tonacji błękitu, wyidealizowane do granic możliwości. Kontrast stanowiła praca innej studentki przedstawiająca wizerunek staruszka, który również
przykuł uwagę spostrzegawczych gimnazjalnych krytyków sztuki. Realistyczne podejście do modela okazało
się najbardziej przemawiać do młodego odbiorcy, jednak
jako nauczycielka plastyki i zajęć artystycznych głęboko
wierzę, że to spotkania z abstrakcją (już od najmłodszych
lat!) są receptą na swobodne poruszanie się we współczesnej kulturze, która nie jest przecież tak oczywista
i łatwa do przyjęcia jak przeciętny pejzażyk.

Magda LENA Krężelok
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Program składał się z dwóch części: wykładu o początkach
kina, pierwszych jego twórcach braciach Lumiere i Georgu
Melies. Wykład wprowadził młodych widzów w zagadnienia
tworzenia i odbioru sztuki filmowej oraz funkcjonowania obrazu
jako jednego z podstawowych budulców we współczesnych
przekazach medialnych. Projekcja filmu Hugo i jego wynalazek w
reżyserii Martina Scorses, która pięknie zilustrowała poruszane
w wykładzie tematy.
Pracownicy biblioteki składają podziękowania wychowawczynią klas szóstych za pomoc w organizacji wyjazdu.

Jonasz 2013
W dniu 8 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1
w Koniakowie odbył się rejonowy etap XVI MIĘDZYNARODOWEGO EKUMENICZNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ
"JONASZ". W tym roku uczestnicy wykazywali się znajomością księgi Dziejów Apostolskich.
Na tym etapie startowało 22 uczniów z całej naszej Trójwsi.
W grupie pierwszej (klasy III i IV) brało udział 13 osób. Z tego do
finału przeszło tylko 2 startujących: Julia Czulak-uczennica klasy
III z Koniakowa i Jan Juroszek - uczeń klasy IV z Istebnej.
W grupie drugiej (klasy V i VI) z grona 9 osób do finału dostało się 3 konkursowiczów: najlepszy z nich Miłosz Suszka - uczeń
klasy V z Koniakowa, Anna Haratyk uczennica klasy V z Zaolzia i Maria Juroszek - uczennica klasy V z Istebnej. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom ponieważ pytania na tym poziome były
bardzo trudne. Spróbujcie sami odpowiedzieć na następujące
konkursowe pytania dotyczące najmłodszej grupy:

Spotkanie z kulturą
Dnia 9 kwietnia uczniowie klas szóstych ze Szkół Podstawowych z Istebnej Zaolzia, Jaworzynki Centrum i Zapasiek oraz
Koniakowa Centrum i Rastoki mieli możliwość wyjazdu do kina
Helios w Bielsku-Białej. Wyjazd został zorganizowany przez
Bibliotekę Publiczną w Istebnej w ramach projektu: Biblioteka
miejscem pielęgnowania tradycji i formowania postępu – organizacja warsztatów o tematyce regionalnej, czytelniczej,
kulturalnej, medialnej. Projekt w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uczniowie wzięli udział w projekcie edukacyjnym Akademia
Filmowa. Celem programu jest kompleksowe przygotowanie
młodzieży szkolnej do roli współczesnego odbiorcy kultury ze
szczególnym uwzględnieniem jej aspektów związanych ze sztuką
audiowizualną w jej najbardziej charakterystycznych przejawach,
jakim jest projekcja filmowa, przekaz telewizyjny, komputerowe
praktyki audiowizualne, kontakt z Internetem.
Maj 2013
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- Jakie cechy mieli posiadać kandydaci na diakonów (3)?
- Jak nazywała się dziewczyna, która w domu Mari matki
Jana, nie otworzyła drzwi Piotrowi, który wyszedł z więzienia
prowadzony przez anioła?
- W jakim mieście ludzie wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go?
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie się i za
wspaniałą atmosferę podczas trwania konkursu. Dziękuję katechetom: siostrze Anuncjacie z Istebnej, pani Michałek Barbarze z Jaworzynki, pani Agnieszce Siąkale z Zaolzia, pani Elżbiecie Waszut z
Koniakowa Rastoki za zaangażowanie się w konkurs oraz rodzicom
za mobilizację swych dzieci do zdobywania wiedzy biblijnej.
Katecheta Barbara Zowada
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rokudo
przez
Związek Górnośląski
Po kwietniowej wyprawie
Zjednoczonych
Emiratów
znalazł
się
m.in.
Zespół RegioArabskich kolejne zagraniczne podróże
artystyczne
odbyli członkowie Zespołu Regionalnego
„Istebna”.
Pod koniec
nalny „Istebna”,
który otrzymał
to
czerwca grupa 20 osób udała
się do Algierii
– największego
honorowe
wyróżnienie
za „kultypaństwa afrykańskiego, aby
wziąć udział
w międzynarodowowanie
i rozpowszechnianie
śląwym festiwalu folklorystycznym,
w którym
uczestniczyło
14
skiej kultury,
tradycji
śpiewaczej,
tanecznej w kraju i zagranicą”.
Gala wręczenia nagród odbyła się w Siemianowicach Śląskich
w dniu 19 kwietnia 2013. Razem
z delegacją zespołu po odbiór nagrody pojechali przedstawiciele Urzędu Gminy w Istebnej – zastępca wójta - Henryk
Gazurek oraz zastępca dyrektora GOK - Aneta Legierska.
Spośród osiemnastu nominacji Honorowa Kapituła pod
kierownictwem profesora Wojciecha Świątkiewicza przyznała cztery nagrody. Oprócz „Istebnej” nagrodzeni w roku
2013 zostali: Tadeusz Donocik, Leszek Jodliński oraz dr Łucja
Stanieczek. Laureatami poprzednich edycji nagród im. Wojciecha Korfantego byli m.in.: Kazimierz Kutz, Wojciech Kilar,
Henryk Mikołaj Górecki, prof. Stanisław Hadyna, prof. Karol
Stryja, prof. Jan Miodek, abp Damian Zimoń, Józef Skrzek,
prof. Jerzy Buzek, czy Zespół Pieśni i Tańca " Śląsk".

Nasza Trójwieœ
Tańcząca góralka w podróży
dookoła świata

Kilka słów o pomyśle i idei przedstawił w wywiadzie
kierownik Zespołu, Tadeusz Papierzyński.
- Skąd wziął się pomysł? Dlaczego akurat ten sposób?
Pomysł narodził się zupełnie przypadkowo, nie był niczym inspirowany. Chcieliśmy zrobić coś prostego, ciekawego, a zarazem
integrującego. Jest to tylko zabawa, która ma na celu zebranie
zdjęć z naszym logo nie tylko ze wszystkich krajów świata, ale też
wielu miast, miasteczek, wiosek czy wysp. Przy okazji tej akcji poznajemy nowych ludzi, promujemy nasz zespół w całym świecie.
Każdy może włączyć się do akcji i wymaga to jedynie odrobinę
dobrej woli. Wystarczy pobrać logo i wydrukować, zrobić z nim
zdjęcia w jakimś ciekawym miejscu, a następnie wysłać do nas
– kreatywność zostawiamy fotografującym,
W afrykańskich klimatach

zagranicznych grup oraz kilkanaście algierskich. Oprócz nas
były m.in. zespoły z Syrii, Palestyny, Maroka, Tunezji, Jemenu,
Włoch, Hiszpanii, Macedonii, Armenii czy Peru, Festiwal był
częścią obchodów pięćdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości przez Algierczyków.
Bazą festiwalu było miasto Tlemcen, leżące w pobliżu granicy z Marokiem, a dzierżące w roku minionym tytuł światowej stolicy kultury islamskiej. Tam mieszkaliśmy w hotelu, zaś
na koncerty jeździliśmy do odległego o ponad 100 km miasta Sidi Bel Abbes, czy jeszcze dalej położonego miasta Saida.
Strona
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Grupa młodych ludzi, na co dzień tańczących i śpiewających w Zespole Regionalnym „Istebna” wysłała
w podróż dookoła świata swą „tańczącą góralkę”. Kolejny
ciekawy pomysł, w który zaangażowani są ludzie z całego
świata. Wystarczy pobrać logo Zespołu „Istebna”, wydrukować
go i ciekawie sfotografować. Tym oto sposobem z różnych zakątków świata docierają fotografie „tańczącej góralki”. Była już
ona m.in. w Turcji, Kosowie, Grecji, Indiach, Tajlandii, Maroku,
Brazylii, Jamajce i w wielu innych pięknych miejscach.
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- Jak reagują ludzie na Waszą prośbę? Jakie jest ich nastawienie?
Najbardziej w tym wszystkim zaskakują nas właśnie bardzo
pozytywne reakcje ludzi z najróżniejszych stron, zazwyczaj osób,
których wcześniej nie znaliśmy. Nie tylko robią i przesyłają nam
zdjęcia, ale rozsyłają informacje o naszej akcji do swoich znajomych, piszą o nas na swoich stronach, blogach czy na facebooku
bądź twitterze. Pomaga nam wielu Polaków rozsianych po całym
świecie, biura podróży, liczne punkty informacji turystycznej,
polonijne zespoły folklorystyczne, ale też dostajemy zdjęcia od
osób najróżniejszych narodowości. Ciekawostką jest to, że obcokrajowcy często piszą i pytają co to znaczy Istebna, chcą wiedzieć
gdzie mieszkamy, proszą o więcej informacji o samym zespole,
natomiast niektórzy Polacy, co dla nas najmilsze, piszą o swoich
wspomnieniach związanych z Istebną, z Beskidami.
- Które z tych fotografii są dla Was najcenniejsze?
Wszystkie zdjęcia są bardzo cenne, bo ktoś poświęcił czas,
aby je zrobić i chciał się włączyć w naszą akcję. W ciągu miesiąca
zebraliśmy około 200 zdjęć z prawie stu różnych miejsc. Spośród
kontynentów brakuje nam jak na razie już tylko Antarktydy, ale
wierzymy, że i to się zmieni za jakiś czas. Powstała specjalna
mapa, gdzie na bieżąco aktualizujemy wszystkie nowe miejsca,
z których dostaliśmy zdjęcia.
Im bardziej egzotyczne i trudniej dostępne miejsca, tym
bardziej cieszą nas fotografie z nich. Dla mnie osobiście najwięk-
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szawa, a także bezpośrednio na stronie internetowej www.
radiownet.pl
Oprac. O. Szotkowska

Trzy kraje w trzy tygodnie
– intensywny czas wakacji
Zespołu Regionalnego „Istebna”
Po kwietniowej wyprawie do Zjednoczonych Emiratów
Arabskich kolejne zagraniczne podróże artystyczne odbyli członkowie Zespołu Regionalnego „Istebna”. Pod koniec
czerwca grupa 20 osób udała się do Algierii – największego
państwa afrykańskiego, aby wziąć udział w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym, w którym uczestniczyło 14

Marocco - Marakesh

szym zaskoczeniem są zdjęcia ze Spitsbergenu, z Wyspy Świętej
Heleny, z Kajmanów czy Falklandów. Zdarza się, że człowiek
musi popatrzeć na mapę, aby zorientować się skąd dane zdjęcie
zostało przysłane.

Istebniański Uniwersytet
miał kolejne spotkanie
Sierpień
2012
TrójwieœIstebniańskiego
Licznie zgromadzeniNasza
członkowie

Uniwersytetu na spotkaniu w dniu 20 kwietnia w Sali
Ośrodka Kultury w Istebnej wysłuchali prelekcji o działalności Stowarzyszenia VIDES. Prelekcja połączona był z
pokazem zdjęć z pracy z dziećmi w Trójwsi oraz w Kamerunie w Afryce.

Trójwieœ

lub telefonicznie pod nr. 33 855 61 58.
Za wszelkie informacje i korekty z góry dziękujemy!

Oprac. O. Szotkowska

Nagroda
Korfantego
Trzy
kraje im.
w trzy
tygodnie
Wśród
– intensywny czas tegorocznych
wakacji laureatów Nagrody im. Wojciecha
Zespołu Regionalnego
„Istebna” co
Korfantego przyznawanych

Trójwieœ

szawa, a także bezpośrednio na stronie internetowej www.
radiownet.pl

lub telefonicznie pod nr. 33 855 61 58.
Za wszelkie informacje i korekty z góry dziękujemy!

- Co będzie dalej z tymi wszystkimi fotografiami? Do czego
prowadzi ten pomysł?
Na razie kolekcjonujemy i jeszcze pewnie przynajmniej z rok
to potrwa, natomiast na pewno będziemy chcieli wykorzystać
je w jakiś interesujący sposób. Moim marzeniem jest stworzenie
takiej olbrzymiej mapy świata z tych zdjęć gdzieś na dużej ścianie.
Najlepiej przy okazji kolejnych jubileuszy zespołu. Może też uda
się kiedyś zrobić jakąś wystawę bądź album. Na ten moment
zdjęcia stopniowo publikujemy na specjalnej stronie. Codziennie
pojawia się jedna lub dwie nowe lokalizacje. Zapraszamy na
stronę: istebnaaroundtheworld.blogspot.com
Z niecierpliwością oczekujmy zatem efektu końcowego
ciekawego pomysłu Zespołu „Istebna”. A „tańczącej góralce”
W afrykańskich
klimatach
można
jedynie
pozazdrościć tak wielu pięknych wypraw
i przygód.
zagranicznych grup oraz kilkanaście algierskich. Oprócz nas
Za niedługo zacznie się czas wakacyjny i związane z nim
były m.in. zespoły z Syrii, Palestyny, Maroka, Tunezji, Jemenu,
ciekawe podróże. Zachęcamy wszystkich do fotografowania
Włoch, Hiszpanii, Macedonii, Armenii czy Peru, Festiwal był
„tańczącej
góralki”
w jak najciekawszych
miejscach.
Logo
częścią obchodów
pięćdziesiątej
rocznicy odzyskania
niepodmożna
pobrać
ze
strony
internetowej:
www.istebnaaroległości przez Algierczyków.
undtheworld.blogspot.com,
natomiast
zrobione
zdjęcia
Bazą festiwalu było miasto Tlemcen,
leżące
w pobliżu
grawystarczy
wysłać
na
maila:
zespolistebna@gmail.com
nicy z Marokiem, a dzierżące w roku minionym tytuł świato-

wej stolicy kultury islamskiej. Tam mieszkaliśmy wKarina
hotelu,Czyż
zaś
na koncerty jeździliśmy do odległego o ponad 100 km miasta Sidi Bel Abbes, czy jeszcze dalej położonego miasta Saida.
prowadząc dla nich warsztaty tematyczne: plastyczne, muzyczne, sportowe i taneczne.
Wystąpienie wolontariuszek spowodowało ogromne
Strona 19
ożywienie na sali, a obecnych na spotkaniu szczególnie zainteresowała możliwość Adopcji Na Odległość dziecka w Kamerunie.
Dobrze, że takie spotkanie się odbyło, bo niektórzy z
obecnych nawet nie wiedzieli, że VIDES tak prężnie działa w
naszej Trójwsi,a wolontariusze to młodzi, pełni energii i zapału mieszkańcy Gminy Istebna.
W drugiej części spotkania omówiono sprawy bieżące
dotyczące działalności Istebniańskiego Uniwersytetu.
Krystyna Rucka

VIDES Polska do Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolontariatu. Zajmują się przygotowaniem wolontariuszy do
pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach programów socjalnych i wychowawczych.
Ciekawie o swojej pracy opowiedziały panie: Karina Czyż,
Renata Tyman i Anna Kędzior. Zaprezentowały i omówiły ze
szczegółami zdjęcia wykokane podczas zajęć i warsztatów z
dziećmi w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie, a także ze swoich wyjazdów w kameruńskim miasteczku Bafia w Afryce.
Wolontariusze już dwukrotnie pracowali z dziećmi w Afryce,
Maj 2013
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czymś zupełnie nowym, odmiennym od tego, co znają. Powstały, więc publikacje dla dzieci, które w formie zabawy
pozwalają poznać atrakcje i historię Trójstyku oraz pamiątki
i gadżety, tak lubiane przez najmłodszych. Czeski partner
projektu szczególny nacisk położył na imprezy mające przybliżyć turystom miejscowe rękodzieło, kulturę i historię turystyki. W ramach projektu zorganizowane zostały, więc wystawy i warsztaty. Zarówno wydawane przez Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotekę Publiczną w Istebnej oraz GOTIC, přispěvková organizace z Mostów koło Jabłonkowa materiały promocyjne, jak i wspólne
imprezy miały charakter transgraniczny, a ich zadaniem było
pokazanie Trójstyku, jako miejsca szczególnego, łączącego
narody i ich kultury.
Od początku 2012 roku do końca kwietnia 2013 r. podjęto szereg inicjatyw w ramach kompleksowego programu
promocji Trójstyku skierowując swoje działania zarówno do
turystów, jak i twórców ludowych oraz środowisk związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Pierwszym z działań było wspólne wydanie informatora
promocyjno – informacyjnego z kalendarzem imprez (polskich i czeskich) i mapą regionu Trójstyku na lato 2012. Publikacja ta miała zachęcić turystów zarówno ze strony polskiej,
jak i czeskiej do poznania całego obszaru Trójstyku, a nie tylko skupiania się na walorach miejscowości zakwaterowania.
Kolejnym krokiem było wydanie sześciu ulotek tematyczProjekt „Poznajcie Region Trójstyku 2”
Projekt „Poznajcie
Region Trójstyku 2” nych poświęconych walorom turystycznym oraz bazie rekreDobiega końca realizacja projektu „Poznajcie Region Trójstyku 2“ – „Poznavejte Region Trojmezi 2“ o numerze
Dobiega końca realiza- acyjno-sportowej Gminy Istebna oraz wybranym atrakcjom
ewidencyjnym: PL.3.22/3.3. 05/12.03038, finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Těšínské Slezsko Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
cja projektu „Poznajcie Re- ze strony czeskiego partnera projektu. Powstały tym samym
Był on kontynuacją podejmowanych wcześniej zadań, imprez i wydarzeń pod hasłem „Poznajcie region Trójstyku”. W jego
ramach w ciągu ostatniego roku kontynuowana była współpraca z czeskim partnerem GOTIC, přispěvková organizace z Mostów
publikacje informacyjne, których zadaniem jest odpowiedź
gion
Trójstyku
2“ – „Poznakoło Jabłonkowa mająca na celu promocję walorów turystycznych
obszaru
Trójstyku oraz zachęcenie
do jego odwiedzania
szerszego grona turystów. Projekt przyczynił się do wydania licznych materiałów promocyjno – informacyjnych oraz gadżetów,
a potrzeby osób o zróżnicowanych zainteresowaniach. W
na
także do realizacji różnych inicjatyw o charakterze transgranicznym.vejte Region Trojmezi 2“ o
ramach
realizacji zadania opracowane zostały następujące
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W ramach projektu
• „Kultura i sztuka“ – przegląd galerii, izb twórczych, zefinansowanego
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• „Aktywnie zimą“ – publikacja dedykowana miłośnikom
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pierwszy krok w kierunku promocji Trójstyku wśród rodzin z dziećmi. Z czasem powstały także odblaskowe zawieszki i
komplety kredek, które świetnie komponują się z ostatnim z wydawnictw skierowanych do milusińskich – książeczką „Baw się
i
stycznych
TT
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Ta nowatorska publikacjaprojektu
pełna jest gier planszowych,
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rebusów i innych zabaw,
dzięki
którym najmłodsi
Następnym działaniem w ramach projektu „Poznajcie Renie do rodzin z dziećmi oraz do turystów przybywających
gion
Trójstyku 2“ – „Poznavejte Region Trojmezi 2“ było opraz odległych zakątków Republiki Czeskiej i Polski, a więc
cowanie
i wydanie zupełnie nowej formy materiału promodo tych, dla których nasza kultura, twórczość, przyroda, są
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cyjnego, jakim jest gra memory. Jej zadaniem jest zachęcenie całych rodzin nie tylko do wspólnej zabawy, ale także do
poznawania atrakcji turystycznych polsko-czesko-słowackiego pogranicza. Gra została przygotowana dzięki współpracy
GOTIC, přispěvková organizace z Mostów koło Jabłonkowa
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej. Był to pierwszy
krok w kierunku promocji Trójstyku wśród rodzin z dziećmi.
Z czasem powstały także odblaskowe zawieszki i komplety
kredek, które świetnie komponują się z ostatnim z wydawnictw skierowanych do milusińskich – książeczką „Baw się
i poznawaj”. Ta nowatorska publikacja pełna jest gier planszowych, malowanek, rebusów i innych zabaw, dzięki którym najmłodsi krok po kroku odkrywają fascynujący świat
beskidzkiej przyrody, pasterskich tradycji, pięknych, regionalnych strojów, bogatej kultury ludowej i góralskiej historii.
Projekt „Poznajcie Region Trójstyku 2” to także promocja górskiej, beskidzkiej turystyki pieszej i rowerowej. Na wędrówkę od schroniska do schroniska lub też jak mówią Czesi „
putování z chaty na chatu“ zaprosiliśmy Państwa jesienią zeszłego roku. Wtedy to najpierw w Mostach koło Jabłonkowa,
a potem w Istebnej pokazana została wystawa fotograficzna
poświęcona historii schronisk turystycznych na polsko-czeskim pograniczu „Schroniska turystyczne dawniej i dziś“. Na
wystawie zobaczyć można było współczesne i historyczne
zdjęcia schronisk górskich oraz krótkie opisy ich nieraz długich i ciekawych dziejów. W grudniu natomiast wydany został kalendarz z atrakcjami Trójstyku i tegorocznymi imprezami. Trafił on zarówno do turystów, jak i gestorów chcących
promować nasze walory turystyczne wśród swoich gości.
By obiekt informacji turystycznej stał się jeszcze przyjaźniejszy rowerzystom, przed budynkiem stanął stojak rowerowy, można w nim bezpiecznie zostawić swoje ukochane dwa
kółka i odwiedzić lub w późniejszych godzinach zapoznać
się z podstawowymi informacjami turystycznymi dostępnymi na zewnętrznej tablicy promocyjno – informacyjnej, która znajduje się na ścianie budynku, podobne tablice znaleźć
można także w Koniakowie, Jaworzynce oraz w GOTIC-u w
Mostach koło Jabłonkowa.
Dzięki projektowi od początku roku Istebna, Jaworzynka i
Koniaków promowane są przez nowy, elegancki przewodnik
po Gminie Istebna, który stanowi kompleksową informację o
atrakcjach turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Jest
on dostępny w Punkcie Informacji Turystycznej w Istebnej.
Rozdajemy go zarówno turystom, jak i zainteresowanym
mieszkańcom Gminy Istebna. Po odbiór większej ilości przewodników zgłosić mogą się też gestorzy, których jak zawsze
serdecznie zapraszamy do naszej siedziby.
Dzięki projektowi zakupiliśmy także ceramiczne misy
z wytłaczaną koniakowską koronką – oryginalne regionalne
pamiątki, które przy uroczystych okazjach rozdawane są w
firmowych torebkach przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych i mediów, a wszystko to po to, aby o
regionie Trójstyku mówiono i o nim pamiętano.
Od początku realizacji projektu, jego przebieg śledzić
można było na łamach czasopisma „Nasza Trójwieś“ sprzeda-
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wanego w lokalnych kioskach i sklepach. Od niedawna łatwiej znajdą je Państwo wśród pozostałej prasy, jako, że dzięki projektowi wszystkie punkty sprzedaży zostały uposażone
w estetyczne ekspozytory z logiem „Nasza Trójwieś“.
Więcej informacji o projekcie oraz aktualnych imprezach
znajdziecie Państwo na naszych stronach www.istebna.eu
oraz www.trojstyk.eu
Do zobaczenia na Trójstyku

Wiosenno-letni express informacyjny
1. Od maja do września kompleks sportowo – rekreacyjny na Zaolziu (siłownia, salka gimnastyczna, wypożyczalnia kijków Nordic Walking) będzie czynny od wtorku
do soboty.
2. Punkt Informacji Turystycznej będzie czynny w długi weekend na przełomie maja i czerwca: 30 maja (Boże
Ciało) 9.30 – 14.00; 31 maja 8.00 – 16.00; 1 czerwca 9.00
– 14.00; 2 czerwca 9.30 – 14.00. Przez całe wakacje PIT w
Istebnej czynny będzie w weekendy – w soboty od 9.00
do 14.00, a w niedziele od 9.30 do 14.00.
3. Do 15 maja można jeszcze dostarczać materiały promocyjne na targi w Opolu.
4. Nadal posiadamy jeszcze Kalendarze Imprez 2013,
wszystkich zainteresowanych nimi gestorów prosimy o
kontakt.
Oprac. O. Szotkowska

OSOBOWOŚĆ ZIEM GÓRSKICH
w gminie Istebna
Po raz kolejny nagrodzeni zostali najlepsi Przedsiębiorcy
i Osobowości podczas gali Koalicji Marek Ziem Górskich, która
odbyła się 20 kwietnia 2013 roku w Żywcu.
W kategorii Duży Przedsiębiorca zwycięzcą został pan
Leszek Łazarczyk - właściciel Linter Tour s.a. z Kompleksu Zagroń, zaś wyróżnienie w kategorii Osobowość Ziem
Górskich otrzymała pani Małgorzata Kiereś. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!
Plebiscyt organizowany jest przez Koalicję Marek Ziem
Górskich. Podczas gali przedstawiono rozstrzygnięcia w następujących kategoriach: Mały Przedsiębiorca, Średni Przedsiębiorca, Duży Przedsiębiorca, Dziennikarz, Samorządowiec/
Polityk, Osobowość Ziem Górskich. Podczas gali przyznany
został również tytuł Ambasadora Ziem Górskich. W części artystycznej wystąpił zespół Trebunie- Tutki. Koalicja Marek Ziem
Górskich jest stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców
i samorządy z terenów górskich południowej Polski. Stanowi
inicjatywę, której celem jest m.in. promowanie ludzi, walorów turystycznych i ekonomicznych jednego z najczystszych
ekologicznie obszarów w naszym kraju. Podstawowym celem
Koalicji jest doprowadzenie do sytuacji, w której firmy z terenów górskich będą mogły zwiększyć sprzedaż wytwarzanych
przez siebie produktów dzięki wykorzystywaniu pozytywnego
wizerunku regionu Żywiecczyzny, Beskidów i Podhala opartym
na krajobrazie i ekologii.
Oprac. A. Legierska
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„Portrety alpinistów i himalaistów polskich”
W hołdzie polskim himalaistom
Był wspaniałym człowiekiem, dobrym mężem i ojcem i
cudownym przyjacielem. Miał wielkie wyrzuty sumienia, kiedy
kolejny raz nas opuszczał, by zdobywać szczyty, ale z drugiej
strony nie umiał bez tego żyć. Miał cel i musiał go osiągnąć
– wspominała Jerzego Kukuczkę jego żona Celina, która była
jednym z gości wernisażu prac Piotra Jakubczaka „Portrety
alpinistów i himalaistów polskich”, który odbył się w minioną
sobotę 13 kwietnia 2013 roku w kompleksie Zagroń – Istebna
(tam też prace te – na stałe - są eksponowane).
Obok portretu Jerzego Kukuczki artysta-malarz upamiętnił
innych, nieżyjących już himalaistów, jak Wandę Rutkiewicz,
Macieja Berbekę czy Eugeniusza Chrobaka. Ale są też wizerunki jak najbardziej żyjących i nadal bardzo aktywnych
polskich wspinaczy, by wymienić tu chociażby Ryszarda
Pawłowskiego, Andrzeja Zawadę, Krzysztofa Wielickiego czy
Adama Bieleckiego.

Gdy polscy himalaiści zdobywają kolejne szczyty i odnoszą
światowe sukcesy nie zawsze w mediach znajdziemy o tym informacje, nie są one jakoś eksponowane, chociaż oczywiście nie jest
to też sztywną regułą – powiedział twórca obrazów. Natomiast
nieodmiennie ich nazwiska trafiają na czołówki gazet i paski
telewizyjnych serwisów informacyjnych dopiero wówczas, gdy
przydarzy się nieszczęście, gdy nie wracają z jakiejś wyprawy.
Wpadłem na pomysł, by światowej klasy polskich himalaistów
uhonorować portretami po prostu za ich sukcesy i osiągnięcia, a
nie za to, że ktoś zginął lub nie. Idea bardzo spodobała się panu
Leszkowi Łazarczykowi, właścicielowi Zagronia w Istebnej, który
stał się mecenasem ekspozycji od początku do końca – wyjaśnił
ideę kolekcji obrazów Piotr Jakubczak.
Wśród gości wernisażu pojawił się Jan Kawulok reprezentujący Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekułę.
Gratuluję inicjatywy i realizacji pomysłu – powiedział. To chyba
jedyna w Polce kolekcja obrazów o takiej tematyce, która stanie
się kolejnym elementem promocji naszego regionu, tym bardziej,
że najwybitniejszy z nich – Jerzy Kukuczka - urodził się w Katowicach, a wywodzi się właśnie z Istebnej.
Życzenia i gratulacje z okazji otwarcia wystawy przesłała
też (w postaci wideoklipu) europosłanka Małgorzata Handzlik.
Przeglądając biografie sportretowanych himalaistów
zwraca uwagę jedna rzecz. Większość z nich, to ludzie mający
wykształcenie wyższe: np. doktor nauk chemicznych, doktor
inżynierii chemicznej, inżynier chemik, fizjoterapeuta, elektronik, psycholog, geograf, ekonomistka, inżynier elektryk, inżynier budownictwa... To jednoznacznie sugeruje, że uprawianie
tego sportu (pasji) na światowym poziomie wymaga – oprócz
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żelaznego zdrowia i kondycji – także pewnych predyspozycji
psychicznych i intelektualnych. To także ludzie z pomysłami.
Warto wiedzieć, że np. Artur Hajzer wraz z Januszem Majerem
założyli i wykreowali dwie świetnie rozpoznawalne marki ze
sprzętem turystycznym Alpinus oraz HiMountain.
Wernisaż cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Przybyło
na niego ponad 100 osób. Wśród gości, oprócz wspomnianej
Celiny Kukuczki, można było spotkać Piotra Pustelnika, Ryszarda Pawłowskiego czy Artura Małka. Funkcję gospodarza pełnił
oczywiście artysta-malarz Piotr Jakubczak oraz Leszek Łazarczyk.

Powierzenie Redyku Karpackiego 2013
Dobremu Pasterzowi

oprac. M. Rzońca

W sobotę 20 kwietnia w kościele
parafialnym w Istebnej nastąpiło powierzenie Redyku Karpackiego Transhumance 2013 Dobremu Pasterzowi.
W uroczystości oprócz pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz, mieszkańców, gości z Czech, Rumunii i Ukrainy udział wzięły także kapele i zespoły regionalne
z terenu Trójwsi Beskidzkiej.

Beskidzka 5 znalazła się w piątce finalistów i walczyła
o prestiżowy tytuł Najlepszej Europejskiej Destynacji
Turystycznej. Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje
Turystyczne EDEN to prestiżowa inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2006 roku. Konkurs na rok 2013 został
ogłoszony pod hasłem „Turystyka dostępna? i skierowany jest
do miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują w
oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju między innymi
poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz
poprzez udogodnienia dla turystów z niepełnosprawnością,
dla seniorów i rodzin z dziećmi.
Celem konkursu było wyłonienie najlepszych destynacji
w całej Europie, które posiadają bardzo ciekawą i różnorodną
ofertę dla turystów oraz legitymują się wyjątkowym zaangażowaniem o środowisko przyrodnicze i lokalne dziedzictwo
kulturowe.
Konkurencja była spora w tym roku do konkursu przystąpiło 36 podmiotów. Ostatecznego zwycięzcę ogłoszono
podczas Festynu z okazji Dnia Ziemi 28 kwietnia 2013 r. na
Polach Mokotowskich w Warszawie.
W piątce finalistów tegorocznej ogólnoeuropejskiej edycji
konkursu Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna EDEN
znalazła się Beskidzka 5. Poza nią kapituła wybrało także region
Bory Tucholskie, Uroczysko Zaborek – miejsce z duszą, Miasto
turystyczne – Twierdza Przemyśl i Muzeum Papiernictwa w
Dusznikach Zdrój.
Zwycięzcą plebiscytu zostało miasto – Twierdza Przemyśl,
zaś Beskidzka 5 zdobyła wyróżnienie. Nagrodami w konkursie jest m.in. możliwość posługiwania się specjalnym logo
i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja
Turystyczna”, wykorzystanie narzędzi promocyjnych Polskiej
Organizacji Turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą.
Ponadto zostanie przeprowadzona kampania internetowej
promocji w mediach branżowych i konsumenckich. Zostanie
również zorganizowana podróż studyjna dla dziennikarzy i
blogerów na teren destynacji.

Pomysłodawcą międzynarodowego redyku karpackiego
jest baca Piotr Kohut z Beskidu Śląskiego. Przygotowane od
trzech lat wydarzenie ma upamiętnić dziedzictwo kulturowe
Wołochów - ludów pasterskich, które w przeszłości osiedliły
Karpaty i dały początek m.in. góralszczyźnie w Tatrach. - Kultura
pasterska stanowi fundament kultury góralskiej, łączy społeczności zamieszkujące góry, przejawia się w muzyce, stroju, tańcach,
obrzędach, architekturze i w sposobie gospodarowania - wyjaśniał
Kohut. Redyk karpacki wyruszy 11 maja z rumuńskiej Transylwanii, dalej przejdzie przez region Maramuresz. Dalej trasa redyku
wiedzie przez ukraińską huculszczyznę i Zakarpacie. Później
redyk wkroczy do Polski. W kraju trasa wiedzie od Wołosatego
w Bieszczadach i dalej przez połoniny wzdłuż południowej
granicy dotrze w Pieniny i na Podhale. Według planów do
Zakopanego redyk dotrze 8 sierpnia i stąd stado pójdzie dalej
na Orawę i dotrze w Beskidy. Redyk Karpacki ma dotrzeć do
czeskiej Ostrawy 14 września. Redyk karpacki został podzielony
na dwa etapy: rumuńsko - ukraiński oraz polsko - czeski. Łącznie w redyku pójdzie 600 owiec prowadzonych przez pięciu
pasterzy z wieloletnim doświadczeniem. W redyku również
wezmą udział lokalni przewodnicy. Jak mówią organizatorzy,
celem redyku jest międzynarodowe spotkanie osób żyjących
i tworzących w Karpatach, ich integracja, możliwość poznania
oraz pokazania bogactwa kulturowego mieszkańców, jak również bogactwa i unikatowości przyrody Karpat. (PAP/Kronika)
Delegacja Górali Śląskich wzięła także udział w Święcie Baców
w Ludźmierzu.
Redyk rozpoczyna się 11 maja w Rotbav w Rumunii. Jest
to niezwykłe przedsięwzięcie - Redyk Karpacki - czyli historyczna wędrówka z owcami przez Rumunię, Ukrainę, Czechy,
Słowacją i Polskę.
W Redyku weźmie udział także owieczka „Gokusia”, która
wraz z pasterzami przemierzy Karpaty, by dotrzeć z powrotem
do Istebnej. Polecamy www.redykkarpacki.pl

BESKIDZKA 5

Oprac. A. Legierska
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Miło mi zaprosić wszystkich sympatyków sportu rajdowego na 59 Rajd Wisły, który odbędzie się w dniach
24-26.05.2013 roku.
Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się na terenach powiatów cieszyńskiego, jastrzębskiego i pszczyńskiego.
Po dziesięcioletniej przerwie wracamy do najwyższej
ligi w kraju czyli do cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski nasz rajd będzie również rundą Rajdowego
Pucharu Polski.
W 2013 roku dla załóg przygotowaliśmy trzy odcinki specjalne każdego dnia, które będą pokonywane dwukrotnie. W
ten sposób przejadą prawie 176 kilometrów przy długości
całego rajdu 580 kilometrów. Start nastąpi w piątek 24.05.
br o godzinie 19.00 na placu Hoffa w Wiśle, natomiast meta
rajdu zlokalizowana została na terenie Amfiteatru w Istebnej
w niedzielę od godziny 16.30.
Kiedy będzie można zobaczyć samochody rajdowe w
Istebnej. Zawodników będzie można zobaczyć już od piątku
24.05 kiedy to na terenie Amfiteatru odbędzie się w godzinach 8.00-12.00 badanie kontrolne wszystkich samochodów
zgłoszonych do rundy Rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, również w piątek w godzinach 11.00-16.00
na zamkniętym fragmencie drogi przy Kompleksie Zagroń
przeprowadzony zostanie odcinek testowy. Od piątku do
niedzieli na parkingach Kompleksu Zagroń funkcjonować
będzie park serwisowy.
W sobotę w godzinach 15.00-19.00 na terenie Amfiteatru
w Istebnej odbędzie się badanie kontrolne samochodów
zgłoszonych do rundy Rajdowego Pucharu Polski. W niedzielę 26.05.br od godziny 16.30 załogi będą meldowały się na
mecie rajdu na terenie Amfiteatru w Istebnej.
UTRUDNIENIA! W związku z tym na trasie odcinka
testowego (Istebna Zaolzie) w piątek 24.05.br zostanie
całkowicie zamknięty ruch drogowy w godzinach 10.0017.00 oraz wystąpią utrudnienia w ruchu na tym fragmencie drogi w sobotę 25.05.br i w niedzielę 26.05. br w
godzinach 8.00-17.00.
Szczegóły dostępne są na stronie www.rajd-wisly.pl
Serdecznie zapraszam
Dyrektor Rajdu, Andrzej Szkuta

UWAGA!

Zmiana godzin otwarcia obiektu sportowo-rekreacyjnego na Zaolziu: salka gimnastyczna i siłownia oraz wypożyczalnia sprzętu sportowego. Poniedziałki i niedziele
nieczynne! Wtorki i czwartki: 9:00 – 17:00, Środy i piątki:
12:00 – 20:00, Soboty: 8:00 – 14:00 lub 12:00 – 18:00
Szczegółowa rozpiska dotycząca godzin otwarcia znajduje się na stronie www.istebna.eu lub tel. 33 855 61 58.
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Noc Muzeów w Istebnej
Historia Nocy Muzeów jest stosunkowo krótka. Pierwsza miała miejsce w Berlinie w 1997r, zaś w Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003r w poznańskim
Muzeum Narodowym. Z powodu dużego zainteresowania
zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach,
a także u nas w ISTEBNEJ.

Stawianie Moja na Trójstyku

Miyszani Owiec w Koniakowie

Dzień pierwszego maja rozpoczął się postawieniem
moja na Trójstyku. Już od kilku lat spotykają się na styku
trzech państw Polski, Czech i Słowacji w Jaworzynce przedstawiciele władz gmin Istebnej, Hyrczawy i Czernego.

Maj to miesiąc, w którym rozpoczyna się wypas
owiec. Zanim jednak bacowie wyprowadzą je na pastwiska
zgodnie ze zwyczajem muszą je wymieszać. I tak to 1 maja w
Koniakowie Piotr Kohut „wygnoł” swoje stado, które najpierw
poświęcone zostało przez księdza proboszcza Jerzego Kierę
na Szańcach, a potem wyprowadzone wspólnie z Józefem
Michałkiem prezesem Oddziału Górali Śląskich oraz juhasami z Rumunii i Ukrainy na zbocza Ochodzitej.
Podczas wypuszczania owiec na pierwszy wypas obowiązuje wiele zwyczajów, które licznie zgromadzeni turyści
i mieszkańcy mogli zobaczyć. Każda owca musiała obiec jodełkę wbitą pośrodku kosiora (zagrody) trzy razy zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, następnie okadzono je dymem
z połaźniczki przechowywanej od świąt Bożego Narodzenia
i pokropiono święconą wodą. Czynności te mają na celu zabezpieczenie stada przed chorobami, kradzieżą i urokiem.
Obrzędom towarzyszył śpiew i muzyka Zespołu Regionalnego Koniaków.

Choć poranek był bardzo mglisty, nie zawiedli uczestnicy i przy śpiewach kapeli Rajwach z Koniakowa oraz Ozvena z Czernego najpierw pięknie ustrojono moja, czyli świerk
umocowany do długiego pala drewnianego, który to wszyscy
obecni mężczyźni następnie postawili. Spotkanie miało niezwykle radosną atmosferę. Wspólne śpiewy i tańce, mały poczęstunek sprawiły, że w tym roku był naprawdę wyjątkowo.
Naszą gminę reprezentowali Jan Gazur Przewodniczący
Rady Gminy, Henryk Gazurek Zastępca Wójta Gminy, Paweł
Rucki Sołtys Wsi Jaworzynka, radni Jan Sewastynowicz, Jarosław Hulawy oraz Aneta Legierska, Jacek Kohut i Lucyna
Ligocka Kohut z Gminnego Ośrodka Kultury.
Skąd się wziął ten zwyczaj? Dawniej późnym wieczorem
w ostatnim dniu kwietnia kilku starszych chłopców – kawalerów stawiało przed domem panny na wydaniu, dorodne
drzewo iglaste, zwykle świerk, któremu pozostawiano zielony wierzchołek, resztę zaś gałęzi obcinano, a ścięte drzewo okorowano. Zielony wierzchołek ozdabiano kolorowymi
wstążkami. Był to wielki honor dla panny, która rano 1 maja
przed swoim domem zobaczyła moja. Inicjatorem jego postawienia był zazwyczaj kawaler (galan), który chodził na
zaloty do danej dziewczyny. Moj stał do końca maja i był
specjalnie pilnowany, zwłaszcza nocą, by inni zazdrośni zalotnicy go nie zwalili. Czasem nawet dochodziło do bójek.
Dorodnego moja stawiano także w centrum wsi dla wszystkich panien danej miejscowości.
Zatem moj na Trójstyku jest dla wszystkich panien z naszej
Gminy, ale dodatkowo można stwierdzić ma nowe znaczenie
integracyjne, symbolizujące współpracę przygraniczną.

Ta stara tradycja, zapomniana wraz z upadkiem pasterstwa, od kilku lat odżywa za sprawą baców, którzy chcą przywrócić na stałe tradycje pasterskie Trójwsi. Głównymi pasterzami w naszej gminie są Piotr Kohut z Koniakowa i Henryk
Kukuczka z Istebnej. Jak pisaliśmy w poprzednich numerach
Piotr organizuje wielki Redyk Karpacki z Rumunii, by dawnym szlakiem wołoskim przeprowadzić owce i przypomnieć
Nasze pochodzenie, a może i namówić do hodowania owiec
jak nasi przodkowie. Szczegóły na WWW.redykkarpacki.pl
Zapraszamy również na Miyszanie Owiec na Stecówkę, które odbędzie się 12 maja o godz. 12.00.

Lucyna Ligocka - Kohut
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4 maja 2013 r. w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej na Andziołówce, można było poczuć specyficzny klimat pracowni
nocą… Odbyła się pierwsza Noc Muzeów w Trójwsi. Spotkanie
rozpoczęło się o godz. 20:00 w Zajeździe „Po Zbóju” w Istebnej
na Andziołówce. Sala została wypełniona po brzegi przez osoby, które były i są bardzo zaciekawione postacią artysty Jana
Wałacha. I tak kilka minut po 20:00 po przywitaniu gości, przez
– Lucynę Ligocką-Kohut ze Stowarzyszenia im. artysty Jana
Wałacha, rozpoczęła się projekcja filmu „Artysta spod Złotego
Gronia”, który w 1974r nakręcił Norbert Baranowski. Z filmu dowiedzieliśmy się jak wielkim artystą był Jan Wałach. Opowiadał
on o swoim życiu, obrazach, rodzinie. Kiedy główny bohater
mówił o tym, na Sali panowała cisza i skupienie, a zgaszone
światła i zapalone świece wprawiały nas w niesamowity nastrój oraz pozwalały na to aby chociaż przez chwile poczuć się
tak jakbyśmy osobiście rozmawiali z samym Artystą z Istebnej.
Zaraz po zakończeniu seansu rozpoczął się wykład Michała Kawuloka na temat biografii Jana Wałacha. Pokazał nam obrazy z
jego wczesnych lat twórczości, a także kilka wspaniałych drzeworytów. Wszyscy obecni słuchali z zapartym tchem. Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolejny wykład Michała, historyka
sztuki pt. „Nokturny Jana Wałacha”.

Lucyna Ligocka - Kohut
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Po zakończeniu bogatego programu w Zajeździe, wyszliśmy na zewnątrz, gdzie zapaliliśmy lampiony oraz pochodnie i
wyruszyliśmy do pracowni Jana Wałacha. Podczas przejścia dla
naszych najmniejszych gości największą atrakcją były lampiony i pochodnie, które oświetlały drogę, a także wydobywały z
mroku urok naszych Beskidów. Po dojściu do pracowni gdzie
drogowskazami były lampiony zawieszone na gałązkach, czuliśmy się jak w jakieś baśniowej krainie. Chociaż w muzeum jest
ograniczona możliwość pomieszczenia zwiedzających, nikt się
nie przepychał i każdy dokładnie, z bliska mógł się przyjrzeć
dziełom Wałacha. Tam czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka: koncert Zbigniewa Wałacha – wnuka artysty. Sam muzyk powiedział po zakończeniu grania, że w pracowni dziadka
jeszcze nie było takiego wspaniałego wydarzenia i ma nadzieje, że na tym jednym się nie skończy. Podczas słuchania wspaniałej muzyki, większość gości wodziła wzrokiem po ścianach,

na których są zawieszone dzieła malarza. Po półgodzinnym
wsłuchiwaniu się w skrzypce, akordeon oraz saksofon, żal było
wychodzić. Ale to jeszcze nie koniec, bo czym byłoby to muzeum, pracowania gdyby nie córka artysty a zarazem prezes
Stowarzyszenia im. Jana Wałacha - Pani Barbara Wałach m.in.
dzięki której odbyła się Noc Muzeów. Powiedziała do nas kilka
ciepłych słów, dziękując za tak liczne przybycie oraz zapraszając do częstszego zwiedzania Muzeum swojego ojca. Miłym
zaskoczeniem była również spontaniczna przemowa jednego
z gości, który zaś dziękował za tak wspaniałe przygotowanie i
zaangażowanie.
Na mnie osobiście ogromne wrażenie zrobiła ta noc, ten
wieczór. Klimat, który poczułam nocą był zupełnie inny, niż odczuwany przy świetle dziennym. Kolejnym zaskoczeniem było
dla mnie zróżnicowanie wiekowe gości od najmłodszych (4latka) przez młodzież aż do ludzi starszych. Z tego miejsca warto
też podziękować pomysłodawcom, wykonawcom, właścicielom Zajazdu „Po Zbóju” za udostępnienie sali i wszystkim tym,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania
Nocy Muzeów u Jana Wałach w Istebnej na Andziołówce.
Urszula Musur
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Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2013”
REGULAMIN
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Wyborów jest Gminny Ośrodek Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w
Istebnej z siedzibą Istebna 68, 43 – 740 Istebna
2. Osobą nadzorującą wybory jest Lucyna Ligocka - Kohut
oraz odpowiedzialną za kontakt ze strony Organizatora jest:
Karina Czyż, tel. 33 855 62 08, e-mail: karina.istebna@gmail.com
§2. UDZIAŁ W WYBORACH
1. Udział w Wyborach mogą wziąć osoby od 16. roku życia,
będące mieszkankami Gminy Istebna. Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców
na ich udział w Wyborach (według podanego wzoru).
2. Kandydatki do tytułu „Najpiękniejszej Góralki 2013”
mogą się zgłaszać od dnia 15.05.2013r. do dnia 30.06.2013r.
Zgłoszeń dokonuje się na podstawie złożonego Formularza
w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.istebna.eu w zakładce
„Najpiękniejsza Góralka 2013” lub w biurze Organizatora.
Ilość kandydatek ograniczona. O udziale w Wyborach będzie
decydowała kolejność zgłoszeń.
3. Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, nazwiska
i opisu w publikacjach związanych z Wyborami.
4. Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności
za zgłoszenia fałszywe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie
zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej,
bądź na podstawie własnej decyzji usunie dane osobowe z
listy kandydatek.
§3. PRZEBIEG WYBORÓW
1. Lista zgłoszonych kandydatek zostanie opublikowana na
stronie www.istebna.eu w dniu 01.07.2013r.
2. Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2013” odbędą się w
dniu 7 lipca 2013 w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej
w ramach XVII Dni Istebnej
3. O wyniku Wyborów decydować będzie powołane przez
Organizatora Jury.
4. Kandydatki będą prezentować się w trzech wyjściach w
różnych kreacjach m.in. stroje wieczorowe, suknie ślubne, strój
góralski (istebniański).
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek dwie kreacje, natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski
(istebniański).
6. Każda z uczestniczek będzie zobowiązana do krótkiej
prezentacji swojej osoby max. 1 minuta. Dodatkowo każdej z
kandydatek Jury zada dwa pytania dotyczące jej zainteresowań
bądź zawodu jaki wykonuje.
7. Jury będzie oceniało kandydatki przyznając punkty w
skali od 1 do 10, pod względem ich prezencji, usposobienia,
sposobu wypowiadania się oraz znajomości elementów
stroju góralskiego. W przypadku jednakowej liczby punktów
otrzymanych przez kandydatki, decydować będzie dodatkowe
głosowanie Jury.
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§4. NAGRADZANIE
1. Zwyciężczyni Wyborów otrzymuje tytuł „Najpiękniejszej góralki 2013”, szklaną statuetkę oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 1000 zł brutto.
2. Pozostałe uczestniczki otrzymują pamiątkowe dyplomy
oraz upominki.
§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny
z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w
niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Wyborów.

Wernisaż Wystawy
GIMNAZJALISTA - ARTYSTA
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
Kiedy rozpoczęłam pracę jako nauczycielka plastyki w
istebniańskim gimnazjum, za jeden z celów obrałam sobie
nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Istebnej. Otrzymywałam dzięki temu liczne propozycje konkursów dla uczniów, zaproszenia na wernisaże wystaw, zorganizowano także specjalnie dla nas prelekcję historyka sztuki
– Michała Kawuloka na temat pasterstwa w malarstwie Jana
Wałacha. Zwieńczeniem tego roku szkolnego, a jednocześnie początkiem współpracy Gimnazjum i Gminnego Ośrodka Kultury w dalszej perspektywie, była wystawa prac moich
uczniów, zatytułowana GIMNAZJALISTA – ARTYSTA.

Powstanie największa
koronka koniakowska świata
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. Obejmuje
wykonanie największej koronki koniakowskiej świata, serwety
o średnicy 5 metrów, organizacji imprez towarzyszących:
Wystawy Twórczości Ludowej, Dni Istebnej, Dni Koronki i Balu
Koronczarek.
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 już rozpoczęły szydełkować
okrągłą serwetę o średnicy 5 metrów, składającą się z około 8
tysięcy elementów. Jej prezentacja nastąpi podczas Dni Koronki
Koniakowskiej w Koniakowie 18 sierpnia 2013 r.
Wydarzenia w ramach projektu:
• 20.06. – 20.09. 2013 Wystawa Twórczości Ludowej w
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
• 06. - 07.07. 2013 XVII Dni Istebnej w Amfiteatrze Pod
Skocznią w Istebnej
• 15. – 18.08.2013 Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie w „Galerii na Szańcach”
• 26.10.2013 Bal Koronczarek w Starej Karczmie „Pod
Ochodzitą” w Koniakowie.

Wystawa ta miała na celu pokazanie głównie prac uczestników konkursów plastycznych, jakie odbyły się w tym roku
szkolnym w gimnazjum. Konkursy były dwa, pierwszy nosił
tytuł KORONKOWA ZIMA, odbywał się jeszcze w 2012 roku,
czyli roku kiedy to Koniaków obchodził swoje trzystulecie.
Drugi konkurs, to konkurs tegoroczny, którego tytuł brzmiał
PORTRET PRZYJACIELA.
Prace konkursowe KORONKOWEJ ZIMY to obrazy malarskie,
jakie wykonaliśmy w ramach kółka plastycznego, a także propozycje zgłoszone przez uczniów, nie uczestniczących w kółku.
O ile niektóre soby potrzebowały prowadzenia od początku do
końca pracy, o tyle zwyciężczyni konkursu Daria Suszka, a także
zdobywca II miejsca Paweł Golik, zdawali się czerpać inspirację
z moich słów, i wcielać w życie własne rozwiązania.
Urzekająca prostota kompozycji i harmonia kolorystyczna
to atuty, dzięki którym Daria Suszka została dostrzeżona za
swoją interpretację koronkowej zimy. Daria stworzyła kolaż
malarski, w który wykorzystała niewielką koronkę koniakowską, nadając jej znaczenia księżyca na niebie.

Paweł Golik, laureat II miejsca w tym samym konkursie, odważnie postawił na monochromatyczny kolaż w odcieniach
bieli z wykorzystaniem różnych materiałów. Paweł po raz
pierwszy był usatysfakcjonowany ze swojej pracy, zazwyczaj
bowiem Paweł deklaruje kompleksy na punkcie malowania.
Dzięki temu, że stara się żeby wyszło satysfakcjonująco, obserwuję u Pawła tendencję wzrostową, z każdą pracą jest lepiej!
A skoro w konkursie zajmuje się II miejsce, to rzeczywiście jest
bardzo dobrze!
Miejsce trzecie zajęli ex aequo Julia Bocek i Błażej Matuszny. Błażej deklarował, że nie boi się abstrakcji, dążył do ostatecznego efektu przez kilka różnych warstw nakładanych kolejno, co nie do końca sprawdziło się na papierze, aczkolwiek
efekt jest zadowalający i pokazujący nowatorskie podejście
do techniki. Julia odważyła się na duży format po raz pierwszy życiu, nie do końca wiedząc jak go zagospodarować, kierowana wskazówkami stworzyła abstrakcyjny pejzaż górski z
wykorzystaniem koronki koniakowskiej do uzyskania bogatej
faktury płaszczyzny. Koronka posłużyła Julii za narzędzie malarskie.
W tym samym konkursie wyróżniona została praca Oli Juroszek, dla której tworzenie jest naturalną czynnością wynikającą z wewnętrznej potrzeby . Ola przynosi do konsultacji
ogromne ilości prac, tworzy niemalże codziennie, chętnie korzysta z korekt, myślę, że zasługuje na uwagę pracownic GOK-u jako osoba, której prace warte są pokazania, jestem pewna,
że Ola doczeka się własnej wystawy.
Drugi nasz konkurs nosił tytuł PORTRET PRZYJACIELA.
Uczniowie stanęli na wysokości zadania interpretując temat na
kilka różnych sposobów: pojawiły się zwierzęta jako przyjaciele
człowieka, portrety w ołówku, portrety malarskie, stanowisko
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realistyczne i stanowisko bardziej ekspresyjne. Nie było większego problemu z wyborem trzech liderek, za to niezwykle
trudno było je ustawić na stanowiskach od pierwszego do trzeciego! Jednakże praca, która zajęła pierwsze miejsce była całkowicie bezbłędna, i dlatego to właśnie ona została tą zwycięską.
Laureatkami trzech pierwszych miejsc zostały:
Marta Czepczor (miejsce I), która zgłosiła trzy prace, wciąż
poszukując tego najwłaściwszego ujęcia i udało się! Ostatnia
propozycja – „PORTRET KUBY” okazała się niezwykle dojrzałym
spojrzeniem na temat portretu, praca syntetyczna łącząca w sobie graficzne możliwości pisaka z malarską interpretacją smutku portretowanej postaci. Praca bezbłędna, dojrzała, przemyślana w formie i treści, nie mogła zostać niedostrzeżona. Marta,
to artystka, o której pewnie jeszcze nieraz usłyszymy, ponieważ
stawia na dalszą edukację w kierunku plastycznym.
Weronika Kukuczka (miejsce II), która jako pierwsza zgłosiła swoją pracę na konkurs, stawiając tym samym poprzeczkę
niezwykle wysoko! Dzięki pracowitości i talentowi Weronika
uzyskała imponujący efekt w spektakularnym formacie. Szlifując ten talent dalej i stosując się do korekt – Weronika jest w
stanie dojść do perfekcji.
Basia Poloczek (miejse III), zgłosiła na konkurs dwie propozycje, a nagrodzona została za wyjątkową pracę przedstawiającą bezdomnego mężczyznę tulącego psa. Wyjątkowość tej
interpretacji polega na tym, że Basia nie portretuje przyjaciela
jako takiego, ale portretuje PRZYJAŹŃ. Obie prace wykonała
na dużym formacie, w ołówku, uzyskując imponujące efekty.
Podczas wernisażu goście mieli okazję poznać naszych
GIMNAZJALISTÓW – ARTYSTÓW i osobiście uścisnąć ich zdolne dłonie. Wśród uczestników wystawy pojawiły się zwyciężczynie obu konkursów wraz z silnym wsparciem ze strony
rodziców i przyjaciół. Nie obyło się bez kwiatów dla artystów
– wspomniana wyżej Ola Juroszek otrzymała od bliskich kwiaty w geście uznania. Oprawę muzyczną zapewnił Piotr Kohut,
który wraz z wokalno – instrumentalnym zespołem szkolnym
młodzieży gimnazjalnej uświetnił imprezę. Zespół przygotował bowiem bogaty repertuar zachwycając gości wernisażu.
Dziękuję wszystkim za słowa poparcia dla mojej inicjatywy, przede wszystkim zaś słowa podziękowania należą się
rodzicom za obecność w tym jakże ważnym dla młodzieży
momencie. Cieszę się, że dzięki Gminnemu Ośrodkowi Kultury młodzież ma możliwość artystycznego zaistnienia na forum
Trójwsi. Zrodził się już pomysł cyklicznej prezentacji naszego
corocznego dorobku, dzięki czemu kolejne prace najzdolniejszych uczniów istebniańskiego gimnazjum zagoszczą w GOK-u w kwietniu 2014 roku, motywując uczniów do większego
wysiłku podczas wykonywania prac plastycznych w całym
roku szkolnym. Ze swojej strony zapraszam wszystkich do
udziału w naszych gimnazjalnych wernisażach, zaadaptowaliśmy bowiem glówny hol na galerię gimnazjalną, w której
planowane są profesjonalne wernisaże i prezentacja uczniowskiego dorobku na najwyższym poziomie. Galeria w zamierzeniu ma być miejscem stanowiącym kolejny element wspierania twórczości młodzieży. Mam nadzieję, że nasze gimnazjalne
wystawy będą zachwycały gości odwiedzających gimnazjalne
mury, a wernisaże, o których będziemy informować na bieżąco, na stałe wpiszą się w kalendarz imprez Trójwsi.
Magda Lena Krężelok
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Zapraszamy
na Regionalny Konkurs Kulinarny
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza na konkurs kulinarny, który
odbędzie się tym razem w Karczmie „Po Zbóju” w Istebnej na
Andziołówce 16 maja (czwartek) o godz. 10.00.
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne kucharki,
kucharze, restauracje i agroturystyki po uprzednim zgłoszeniu
się w GOKu osobiście lub pod nr tel. 33 855 62 08 do 10 maja.
Każdy z uczestników ma za zadanie przygotowanie i zaprezentowanie jednej tradycyjnej potrawy.
Konkurs ma na celu przypomnienie dawnych potraw
istebniańskich, których niestety już się często nie przyrządza.
Aby nie zapomnieć o kubusiu, bachorach, poleśnikach i innych
pysznościach organizujemy konkurs, który jest swoistą prezentacją tradycyjnych potraw.
Zapraszamy wszystkich chętnych, także gości do karczmy
na degustację.
Lucyna Ligocka - Kohut

Spotkanie z twórcami ludowymi
28 maja 2013 r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej odbędzie się spotkanie z twórcami ludowymi, którzy co roku biorą udział w Wystawie Twórczości
Ludowej. W związku ze zmianami organizacyjnymi wystawy
chcielibyśmy przedstawić wszystkim twórcom nowe zasady.
Wystawa rozpocznie się 20 czerwca 2013 r., prace
będą zbierane w terminie od 1 do 14 czerwca 2013 r.

Zaproszenie na wernisaż

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.
14.05. – 30.06. – Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki
Malarskiej Iwony Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2

Zaproszenie na wernisaż

wystawy malarstwa Anny Legierskiej „Kwiaty dla naszej mamy”
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza
na wernisaż autorskiej wystawy wystawy malarstwa Anny
Legierskiej „Kwiaty dla naszej mamy”, który odbędzie się
6 czerwca (czwartek) 2013 r. o godz. 15.00.
06.06. - 09.07. – Wystawa malarstwa Anny Legierskiej
pt. „Kwiaty dla naszej mamy”

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

kwiecień

maj

11.04. – 10.05. – „GIMNAZJALISTA – ARTYSTA” Wystawa prac
01.05. – Stawianie
Mojaz Istebnej
na Trójstyku w Jaworzynce Trzycatku
młodzieży
gimnazjalnej
01.05.- -wernisaż
Mieszanie
Owiec, Koniaków
Szańce–Ochodzita
18.04
wystawy
GIMNAZJALISTA
- ARTYSTA- godz.
15:00,
S. 2Muzeów w Pracowni Jana Wałacha w Istebnej
04.05.GOK,
– Noc
do
30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta Za- Andziołówka
wady
Zbigniewa
Krężeloka,
GOK www.redykkarpacki.pl
Istebna, s. 3
11.05.i rzeźby
- początek
Redyku
Karpackiego;

12.05. - Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka
maj
14.05. – 30.06. – Wystawa prac dzieci z Autorskiej Szkółki
01.05.
– Stawianie
Moja na Trójstyku
w Jaworzynce
Malarskiej
Iwony Konarzewskiej;
GOK
Istebna s. 2Trzycatku
01.05.
Koniaków
Szańce„Po
– Ochodzita
16.05.- Mieszanie
– KonkursOwiec,
Kulinarny;
Karczma
Zbóju”, Istebna
04.05.
– Noc Muzeów w Pracowni Jana Wałacha w Istebnej - AnAndziołówka
dziołówka
17.05. – XI Rajd Turystyczny im. Jerzego Kukuczki; Istebna
do 5.07 - Dla dzieci "Spacer po linie" - Stowarzyszenie VIDES
24-26.05. – 59. Rajd Wisły; Kompleks Zagroń i Istebna Amfiteatr
11.05. - początek Redyku Karpackiego; www.redykkarpacki.pl
30.05. – 02.06. – Beskidy MTB Trophy - etapowy wyścig
12.05. - Mieszanie Owiec; Istebna Stecówka
kolarstwa
górskiego
www.mtbtrophy.pl;
Istebna
Amfiteatr
14.05.
– 30.06.
– Wystawa
prac dzieci z Autorskiej
Szkółki
Malardo
10.05.
–
„GIMNAZJALISTA
–
ARTYSTA”
Wystawa
prac
skiej Iwony Konarzewskiej; GOK Istebna s. 2
młodzieży
gimnazjalnej
z
Istebnej
16.05. – Konkurs Kulinarny; Karczma „Po Zbóju”, Istebna Andziodo 30.05. – Wystawa „Anioły i Demony” malarstwa Ernesta
łówka
Zawady
i rzeźby
Zbigniewaim.
Krężeloka,
GOK Istebna,
s. 3
17.05.
– XI
Rajd Turystyczny
Jerzego Kukuczki;
Istebna
30.05. – 02.06. – Beskidy MTB Trophy - etapowy wyścig kolarczerwiec
stwa górskiego www.mtbtrophy.pl;
Istebna Amfiteatr
do
30.05. – Wystawa
„Anioły
i Demony”
malarstwa Ernesta Zaczerwiec
trwa Redyk
Karpacki;
www.redykkarpacki.pl
wady
i rzeźby
Zbigniewa
Krężeloka,
GOK Istebna,
s. 3
06.06.
- 09.07.
– Wystawa
malarstwa
Anny Legierskiej
pt.

„Kwiaty dla naszej mamy”
czerwiec
09.06. – Międzynarodowy Leśny Dzień Dziecka, Amfiteatr
czerwiec
– trwa Redyk
Karpacki; www.redykkarpacki.pl
„Pod Skocznią”
w Istebnej
06.06.
dla naszej
mamy”
Anny
Le20.06.-–wernisaż
20.09. - wystawy
Wystawa„Kwiaty
Twórczości
Ludowej
– GOK
Istebna
gierskiej
od
Byrta
pochodzącej
z
Zimnej
Wody
z
Koniakowa
30.06. – Rozpoczęcie Akcji Wakacyjnej dla dzieci „Spacer po li09.06.
– Międzynarodowy
Dzień Dziecka,
AmfiteatrVIDES
„Pod
nie” w Istebnej,
JaworzynceLeśny
i Koniakowie,
Stowarzyszenie
Skocznią” w Istebnej
do 15.06. – Wystawa rzeźbylipiec
Józefa Zowady, GOK Istebna
20.06.
–
20.09.
Wystawa
Twórczości
Ludowej – GOK Istebna
lipiec - trwa Redyk Karpacki; www.redykkarpacki.pl
30.06
Akcja
wakacyjna
dla
dzieci
"Spacer
poIstebna
linie" - Stowarzy06.07. – Bieg przełajowy doliną rzeki Olzy;
Amfiteatr,
szenie
VIDES
start:15:30, biuro zawodów od 14:30

06.-07.07 - XVII Dni Istebnej, Amfiteatr „Pod Skocznią” w
Spotkanie wszystkich członków
Istebnej
Istebniańskiego
11.07.-30.08.
– Wystawa tkactwauniwersytetu
artystycznego Danuty Kopczyńskiej i malarstwa Janiny Ożgi Hołdy, GOK Istebna, s. 2
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Istebniań21.07. – Bieg Beskidzkiej 5 na Tyniok, start SP2 Koniakówskiego uniwersytetu na kolejne spotkanie, które odbędzie
Rastoka
się dnia 20 kwietnia (sobota) o godz. 10:00 w Sali Gminne27.-28.07. XIX Festyn Istebniański w ramach TKB, Amfiteatr
go Ośrodka kultury w Istebnej. Podczas spotkania odbędzie
„Pod Skocznią” w Istebnej
się prelekcja o działalności Stowarzyszenia VIDES połączona
06.06.-09.07. – Wystawa malarstwa Anny Legierskiej
z pokazem zdjęć z pracy z dziećmi w Trójwsi oraz Afryce.
pt. „Kwiaty dla naszej mamy”
Serdecznie
do 20.09. - Wystawa Twórczości Ludowej
– GOKzapraszamy!
Istebna

Elba Szkołasierpień
Języków Obcych
Elba - Szkoła
Języków
Obcych
przyjmuje zapisy na
sierpień
trwa Redyk
Karpacki;
www.redykkarpacki.pl
kursy języka
angielskiego,
niemieckiego,
04.08.
- Konferencja
w Muzeum
Malarstwahiszpańskiego,
Jana Wałacha w
włoskiego i francuskiego. Zajęcia w małych grupach dla
Istebnej
dzieci,- młodzieży
dorosłych,
kursy
maturalne.
Koniaków,
04.08.
Uphill MTBiTyniok,
Istebna
Zaolzie
www.uphillmtb.pl
Istebna- Międzynarodowy
i Wisła. Zapisy i informacje
pod nr
tel. 605 Zawo481
10.08.
Piknik Rodzinny
i Jarmark;
225
lub 607 467 586.
dy
NordicWalking,
Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
W najbliższym
czasie
zostanie otwarta
szkoły
15.-18.08.
– Dni Koronki
Koniakowskiej,
Galeriafilia
na Szańcach
Istebnej Dzielec (obok Delikatesów)
wwKoniakowie
Aktualne
informacjeZabytkowych;
na naszej stronie
17.08.
– Rajd Pojazdów
Istebnainternetowej:
Amfiteatr
www.elbasjo.pl
16.-18.
08. – Road Trophy- etapowy wyścig szosowy, Istebna
Zaolzie www.RoadMaraton.pl
Kwiecień 2013
Maj 2013
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Zajęcia z aEROBIku
Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU
Kompleks Zagroń Istebna Zaolzie
prowadzone przez Barbarę Szmek
sala fitness Meridian - wtorek – godz. 20.00
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).
Zajęcia
z ZumBy
- poniedziałek,
czwartek – godz. 18.00 - AEROBIK
prowadzone
przez
Karinę
Szymańską
- środa – godz.
19.00
- PILATES
sala
gimnastyczna
w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
Zajęcia
z AEROBIKU
Zagroń
Istebna
- Kompleks
poniedziałek
– godz.
17.00Zaolzie sala fitness Meridian
- wtorek – godz.
20.00
karate, kik-boxing
Zajęcia z ZUMBY
prowadzone przez Grzegorza Jurczek,
prowadzone przez Karinę Szymańską
tel. 505128906 w Szkole Podstawowej nr 1
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
w Istebnej - piątek godz. 17.30 - dzieci
- poniedziałek – godz. 17.00
-Karate,
piątek godz.
18.30 - dorośli
Kik-boxing
autorska
Szkółka
malarska
prowadzone
przez
Grzegorza Jurczek, tel. 505
Iwony
konarzewskiej
128 906
w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- piątek
godz. 17.30
dzieci
(tel.
kontaktowy
506-444
211)
piątek
godz.
18.30
dorośli
z powodu remontu Ośrodka
Edukacji Ekologicznej
Autorska
Szkółka
Iwony
Konarzewskiej
zajęcia
odbywają
sięMalarska
w Gminnym
Ośrodku
Kultury w Istebnej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
w sali nr 2
z powodu remontu Ośrodka Edukacji Ekologicznej
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się pod
zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury
patronatem:
w Istebnej w sali nr 2
1.
Urzędu Gminy
Istebnej:
Bezpłatne
zajęciaw dla
dzieci i młodzieży odbywają się pod
w
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
patronatem:
1. Urzędu Gminy
w Istebnej:
poniedziałek
– 14.00
– 17.00
w
Gminnym
Ośrodku
2. Nadleśnictwa Wisła :Kultury w Istebnej
poniedziałek
– 14.00 –Kultury
17.00 w Istebnej
w
Gminnym Ośrodku
2. Nadleśnictwa Wisła :
wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
wtorek – 14.30 – 16.30, środa i czwartek – 13.30 – 15.30
w
w Istebnej
3. Gminnym
GminnegoPrzedszkolu
Ośrodka Kultury
w Istebnej:
środa
– 9.30 –Przedszkolu
11.00
w Gminnym
w Istebnej
w
Szkole
Podstawowej
środa
– 9.30
– 11.00 nr 1 w Jaworzynce
w
Szkole
Podstawowej
piątek - 12.30 -14.00 nr1 w Jaworzynce
piątek - 12.30kOROnkI
-14.00 kOnIakOWSkIEJ
WaRSZTaTy
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin:
17 kwiecień,
8 maj, 223 maj,
5
Termin: 48kwiecień
maj, 22 (czwartek),
maj, 5 czerwiec,
19 czerwiec,
lipiec,
czerwiec,
3 lipiec,
17 lipiec,
31 lipiec,11
14wrzesień,
sierpień,
17 lipiec,19
31czerwiec,
lipiec, 14
sierpień,
28 sierpień,
28
sierpień, 11
wrzesień, 25
9 6
październik,
25 wrzesień,
9 październik,
23 wrzesień,
październik,
listopad, 2023
listopad,
4
grudzień,
18
grudzień.
październik, 6 listopad, 20 listopad, 4 grudzień, 18 grudzień
Zajęcia JudO
Zajęciai JUDO
poniedziałki
środy o godzinie 17.00 w szkole
poniedziałki
godzinie 17.00
w szkole
podstawowej nri środy
1 w oKoniakowie,
zapraszamy
podstawowej
nr
1
w
Koniakowie,
zapraszamy
chętnych w każdym wieku. Prowadzący Jakub
chętnych
każdym wieku.
Matuszny
tel.w723-776-775
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 – runda wiosenna

REGULAMIN
II BIEG PRZEŁAJOWY „DOLINĄ OLZY”

Seniorzy – Klasa A:
14.04.13 Hażlach – KP Trójwieś 0:1
20.04.13 KP Trójwieś – Goleszów 1:0
28.04.13 Brenna – KP Trójwieś 4:0
01.05.13 KP Trójwieś – Bąków 4:1
05.05.13 Pogwizdów – KP Trójwieś 8:1
Juniorzy – Liga Okręgowa B:
13.04.13 Kaczyce – KP Trójwieś 1:1
21.04.13 Wisła – KP Trójwieś 3:0
27.04.13 KP Trójwieś – Rajcza 3:2
01.05.13 Pogórze - KP Trójwieś 1:0
04.05.13 KP Trójwieś – Leśna 0:1
Juniorzy – Liga Okręgowa B:
13.04.13 Kaczyce – KP Trójwieś 4:6
21.04.13 Wisła – KP Trójwieś 1:0
27.04.13 KP Trójwieś – Rajcza 1:0
01.05.13 Pogórze - KP Trójwieś 3:2
04.05.13 KP Trójwieś – Leśna 2:2
Uwaga! W związku z opóźnionym startem wiosennej rundy
rozgrywek nastąpiła zmiana terminów ostatnich trzech kolejek
Klasy A (seniorów):
08.06.13 17:00 Piast Cieszyn - KP Trójwieś
16.06.13 17:00 Pielgrzymowice - KP Trójwieś
23.06.13 17:00 KP Trójwieś – Zabłocie
J. Kohut

Turniej „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
w ramach projektu „Orlik Polska”
Turniej Piłki Nożnej „O puchar Wójta Gminy Istebna” organizowany jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Orlik Polska”,
który rozgrywany jest na 4. Szczeblach: Regionalny (Gminny),
Wojewódzki, Ogólnopolski i Europejski.
Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w
Istebnej. Turniej Gminny stanowi eliminacje do turnieju wojewódzkiego.
Turniej rozgrywany na boisku Orlik dnia 23 czerwca (niedziela) w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria +16 mężczyzn, kategoria +35 mężczyzn oraz
+16 kobiet.
W kategorii + 16 mężczyzn nie dopuszcza się do rozgrywek
czynnych zawodników na szczeblu trampkarza/juniora/seniora.
Zapisy trwają do 20 czerwca br. Formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.istebna.eu oraz w biurze Organizatora
(budynek GOK w Istebnej Centrum). Ilość drużyn ograniczona.
Regulamin Turnieju zamieszczony jest na stronie www.istebna.eu w zakładce „Orlik Polska”.
Więcej na temat programu Orlik Polska znajdziecie na ich
stronie internetowej: www.orlikpolska.pl
Zapraszamy do udziału w turnieju zarówno panów jak i panie!
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1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej
i Biblioteka Publiczna w Istebnej
Osoba odpowiedzialna za organizację biegu: Karina Czyż,
tel. 33 855 62 08, e-mail: karina.istebna@gmail.com
2 . Cele:
- popularyzacja biegów przełajowych jako formy aktywnego
wypoczynku.
- promocja ścieżki dydaktycznej w dolinie rzeki Olzy.
- promocja walorów turystycznych Gminy Istebna
- zapobieganie wszelkim uzależnieniom od alkoholu, nikotyny, środków stymulujących, komputera i telewizji
2. Termin i miejsce:
Istebna Tartak przy amfiteatrze „Pod Skocznią”, dnia 06 lipca
o godz. 15.30
Trasa biegu prowadzi ścieżką dydaktyczną Nadleśnictwa
Istebna wzdłuż rzeki Olzy.
15:30 – start kategorii młodzieżowych
16:00 – start kategorii dorosłych (bieg główny)
3. Dystans:
2000 m, kategoria: (13-16 lat), osobno chłopcy, dziewczyny.
(młodsze dzieci mogą uczestniczyć w biegu po za konkurencją)
4000 m. – bieg główny - kategorie: k 1. (17 – 35 lat); k. 2 (36
– 49 lat); k.3 – powyżej 50 lat. Klasyfikacja osobno dla mężczyzn,
kobiet.
4. Zgłoszenia:
- przyjmowane będą w dniu przeprowadzenia biegów, na 60
min przed startem.
- wpisowe w kwocie 10zł. należy uiścić w biurze biegów,
przy rejestracji (zawodnicy pełnoletni, rocznik 1995 i starsi)
- przy zapisach startujący powinni posiadać zaświadczenie
lekarskie o stanie zdrowia bądź zaświadczenie, że startują na
własną odpowiedzialność.
5. Nagrody:
- puchar, dyplom za miejsca I - III w biegu głównym (kobiet
i mężczyzn)
- medal, dyplom za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych (kobiet i mężczyzn)
- puchar dla najmłodszego i najstarszego zawodnika
- pamiątkowy dyplom oraz medal dla każdego uczestnika
Ponadto organizator zapewnia napoje oraz posiłek dla zawodników biorących udział w biegu.
6. Postanowienia końcowe:
- organizator dla każdego zawodnika zabezpieczy numer
startowy, który po zakończeniu biegu należy zdać do organizatora,
- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas
trwania imprezy,
- organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas biegu
- uczestnik winien własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem, o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
- zawodnik musi posiadać dowód osobisty celem kontroli
daty urodzenia,
- bieg odbędzie się niezależnie od panującej aury
- ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy
do organizatora.
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Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI” – nr 5/6 1993
O tym pisaliśmy 20 lat temu...
Od Redakcji
Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników numer 6
naszej gazetki. Zmieniona została jej szata graficzna i
objętość. Drukujemy gazetkę w Zakładzie Graficznym
w Cieszynie, w związku z czym zmuszeni jesteśmy
podnieść cenę na 2000 zł. Nadal gazetka pozostaje
dwumiesięcznikiem.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i zapraszamy
do współpracy przy redagowaniu naszej gazetki.
Zespół Redakcyjny

3 Maja
Z okazji Święta 3 Maja odbyły się gminne uroczystości
w Sali Domu Strażaka w Istebnej, w których głos zabrali: prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
i Byłych Więźniów Politycznych Tadeusz Leżański i
przewodniczący Rady Gminy Stanisław Juroszek.
W części artystycznej wystąpili uczniowie SP1 w
Istebnej, przygotowani przez nauczycielkę p. Krystynę Kożdoń i uczniowie SP2 z Koniakowa Rastoki.
Na zakończenie wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny
„Mały Koniaków” działający przy OPP w SP1 Koniaków
pod kierunkiem Elżbiety Legierskiej.

26 maja – Dzień Matki
Matka – słowo najgodniejsze z najgodniejszych,
najczulsze z najczulszych.
Dzień ten obchodzimy uroczyście od 1914 roku,
kiedy prezydent Wilson dzięki staraniom kobiet amerykańskich i angielskich, a przede wszystkim dzięki
Annie Jarwis ogłosił każda drugą niedzielę maja
Dniem Matki. Całe piękno przyrody tego miesiąca, w
którym wszystko kwitnie i kwili, składa hołd nie tylko
Matce Bożej, ale także w skromnej części Matkom
w każdej części świata.
Wszystkim Matkom w dniu Ich święta najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,
radości i szczęścia w gronie najbliższych
składa Wójt Gminy, Rada Gminy i Zespół Redakcyjny
Do Mojej Matki
Było kiedyś dobrze w długie fałdy sukienki
schować głowę, wiedzieć, ze mnie nie ma.
Mocno, głośno śpiewało we mnie serce maleńkie
ogromnego szczęścia poemat.
Dni były pełne Ciebie i sny, jak Ty ciepłe
i każda radość miała swój głos, Twoje imię,
Nie wiedziałem, co znaczy nienawidzić i cierpieć –
byłem z Tobą, Ty byłaś przy mnie.
Dziś masz oczy już nie takie jasne
jak kiedyś, gdy mnie w ręce brałaś uśmiechnięta,
Tyle dni złotych i dobrych rodziło się, gasło,
a tylu już dni nie pamiętam...
Edward Szymański
Wyboru materiałów dokonał Piotr Majeranowski

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

Maj 2013
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Chiny - Guilin

Indie - Agra

Noc muzeów
w Istebnej

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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SKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593
POD GRAPĄ
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+ testuj przez 90 dni bez zobowiązań
+ aktywuj usługę już za 1 zł
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora

Sierpień
Sierpień 2012
2012

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

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl

OGRODZENIA:

Nasza Trójwieœ

Kute, Siatkowe
Panelowe, Słupki
Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram

Sierpień 2012

SPRZEDAŻ, MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

BRAMY GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe
Uchylne, Dwuskrzydłowe
Drzwi, stalowe, aluminiowe, szklane

www.polineo.pl

Nasza Trójwieœ

Automatyka do bram garażowych
Bramy typowe, nietypowe
Na każdy wymiar!

bok@polineo.pl
Kwiecień
Maj 2013

Maj 2013

Nasza Trójwieœ

Sprawdź nas: Pomiar i wycena GRATIS!!!
Rabaty, promocje, dowóz Gratis!!!

Oddział firmy: Cieszyn, ul. Stawowa 91, kom 602-711-096

Markowe produkty: NICE, WIŚNIOWSKI

Oddział firmy: Trzyniec ul. Frydecka 572, kom 420-732-683-665

Siedziba: Brenna, ul. Stara droga 13, kom 608-506-418
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Samochodem przez Beskidzką 5
Samochodem przez Beskidzką 5

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

Bilety
Bilety
Wczasy
Wczasy
Wycieczki
Wycieczki

www.mea-travel.pl
www.mea-travel.pl

Wernisaż wystawy twórczości ludowej
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
str. 18

Reprezentacja Willi Zwolakówka
Reprezentacja Willi Zwolakówka

Odprawa przed startem
Odprawa przed startem

str.
str. 13
13

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

„Nasza Trójwieœ”

Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Za treść ogłoszeń
redakcja
nie odpowiada
Redaguje Zespół
w składzie:
Krystyna
Rucka,
Aneta
Legierska,
Karina
Czyż,
Jacek
Kohut
(GCI),
Katarzyna
Rucka-Ryś,
Lucyna
Ligocka-Kohut
Krystyna
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543,
e-mail:
interfons@poczta.onet.pl
Strona 28
32
Nasza
Trójwieœ(GOK). Korekta:
Maj Rucka
2013
Kwiecień
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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Skład komputerowy
komputerowy ii druk:
druk: INTERFON,
INTERFON, Cieszyn,
Cieszyn, ul.
ul. Olszaka
Olszaka 5,
5, tel.
tel. 33
33 8510
8510 543,
543, e-mail:
e-mail: interfons@poczta.onet.pl
interfons@poczta.onet.pl
Skład

Lipiec 2012
2012
Lipiec

