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Wszystkim matkom z okazji ich święta
składamy serdeczne życzenia: pogody ducha
i uśmiechu na twarzy każdego dnia, wielu
ciepłych i rodzinnych chwil w gronie
najbliższych oraz wiele
szczęścia i pomyślności.

Nakład 1200 egz.

cena 2,00 zł

Miyszani owiec w Koniakowie

Życzenia składają:
Wójt Gminy
Rada Gminy Istebna
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Uczczono pamięć
tragicznych ofiar sprzed 70-ciu lat

2 maja - Święto
Flagi Narodowej
To najmłodsze święto
w naszym kraju.
To także święto Polonii
i Polaków za granicą.
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Piesza Poczta na Trójstyku
Amfiteatr „Pod Skocznią”
w Istebnej

Występy, tańce, szczudlarze, bańki mydlane,
darmowe dmuchańce, konkursy z nagrodami,
malowanie twarzy
i wiele innych atrakcji dla dzieci !!!
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Wójt Gminy informuje
Wybory sołtysów i rad sołeckich

na zebraniach wiejskich w Gminie Istebna
1. Zebranie wiejskie w sołectwie Koniaków w dniu 12
kwietnia 2015r.
W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym:
• sołtysem wsi Koniaków został Pan Jan Gazur
• członkami rady sołeckiej we wsi Koniaków zostali wybrani:
Pan Kolasa Ryszard
Pan Fiedor Jan
Pani Legierska Danuta
Pani Gazur Maria
Pan Rucki Tadeusz
2. Zebranie wiejskie w sołectwie Istebna w dniu 19
kwietnia 2015r.
W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym:
• sołtysem wsi Istebna został Pan Jerzy Michałek
• członkami rady sołeckiej we wsi Istebna zostali wybrani:
Pan Jan Bury
Pan Józef Marekwica
Pani Halina Kohut
Pan Jan Marekwica
Pan Jan Bocek
Pan Władysław Zowada
3. Zebranie wiejskie w sołectwie Jaworzynka w dniu
26 kwietnia 2015r.
W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym:
• sołtysem wsi Jaworzynka został Pan Paweł Rucki
• członkami rady sołeckiej we wsi Jaworzynka zostali wybrani:
Pan Jan Jałowiczor
Pan Jerzy Rucki
Pan Mirosław Dragon
Pan Ryszard Kukuczka

Szanowni mieszkańcy
Koniakowa
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu wiejskim, wyborczym na
sołtysa wsi Koniaków i Rady Sołeckiej. Wasza obecność
była wyrazem zainteresowania problemami Koniakowa
i całej Gminy Istebna. Szczególne podziękowanie kieruję
do tych mieszkańców, którzy obdarzyli mnie zaufaniem
i oddali na mnie głos.
Zdaję sobie sprawę z obowiązków i odpowiedzialności jakie na mnie spoczywają. Wiem też o Waszych oczekiwaniach. Będę się starał nie zawieść zaufania i przy
współpracy z Wójtem Gminy, Radnymi Gminy i Radą Sołecką, pracować dla wszystkich mieszkańców, dla wspólnego dobra Koniakowa.
Jan Gazur
Sołtys Wsi Koniaków

Spotkanie przedstawicieli Gmin Istebna,
Rudina, Hrcava oraz Bukovec
Dnia 27 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Gminy w Bukowcu odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli
Gmin Istebna, Rudina, Hrcava oraz Bukovec.

Podziękowanie
Sołtysi Jan Gazur, Jerzy Michałek oraz Paweł Rucki składają
serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom sołectw
za liczny udział w zebraniach oraz oddane na nich głosy.
Leokadia Białożyt

Podziękowania dla Pani Teresy Stańko
- sołtysa wsi Koniaków
W związku z zakończeniem przez Panią
Teresę Stańko pełnienia funkcji sołtysa Koniakowa składamy serdeczne podziękowania za dobrą i owocną wieloletnią współpracę. Dzięki Pani pełnemu zaangażowaniu
udało się zrealizować wiele zadań ważnych
dla sołectwa, za co serdecznie dziękujemy.
Pani aktywność społeczna i trud owocował wieloma sukcesami. Dobre imię, którym się Pani cieszy powodowało, że funkcję sołtysa sprawowała Pani przez ponad 20
lat. Pani Teresie życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy Henryk Gazurek
wraz z pracownikami Urzędu Gminy Istebna
Rada Gminy Istebna
Maj 2015
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Tematem posiedzenia było:
1. Przedstawienie strategii rozwoju poszczególnych
gmin na lata 2015-2025.
2. Ocena dotychczasowej współpracy.
3. Projekt deklaracji wzajemnej współpracy.
Wójt oraz Radni Rady Gminy Istebna wręczyli na ręce
przedstawicieli poszczególnych gmin tj. starostki gmin Bukovec Pani Moniki Czepczorovej, starostki gminy Rudina
Pani Anny Mičianovej oraz starosty gminy Hrčava Pana Petra
Staňo tort przedstawiający herby wszystkich czterech gmin
z życzeniami dobrej współpracy.
Przypomina się, że dnia 15 maja br. mija termin płatności II-giej raty podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego osób fizycznych za 2015 rok.
Strona

3

Wójt Gminy informuje
Zmiana terminu wywozu odpadów
w czerwcu
Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem w dniu
4 czerwca - pierwszy czwartek miesiąca (Boże Ciało) nie będzie wywozu dla przysiółków: Matyska, Pustki, Dachtony z
prawej strony drogi, Gronik, Bukowina, Centrum z prawej
strony. Zastępczy termin wywozu to 6 czerwca czyli sobota.

Płatności za odpady komunalne
Uprzejmie przypominamy, że od marca zmieniła się
stawka za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Istebna. Wynosi ona 9 zł przy segregacji
odpadów oraz 16 zł przy oddawaniu odpadów zmieszanych od osoby za miesiąc. Prosimy o wpłacanie prawidłowo obliczonych kwot poczynając od II raty w tym roku (za
marzec i kwiecień) zgodnie z otrzymanym od Urzędu Gminy
zawiadomieniem o zmianie stawki wraz z blankietami wpłat.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na temat
wysokości raty prosimy o kontakt telefoniczny (33) 855 65
00 wewn. 51.

Zbiórka wielkogabarytów i zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego
KONIAKÓW 1-2.06.2015 Legiery parking pod wyciągiem
JAWORZYNKA 8-9.06.2015 Czadeczka rejon „basenu”
ISTEBNA 15-16.06.2015 Tartak – teren oczyszczalni
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne
powstające w naszych domach, które ze względu na duże
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły,
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace,
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych
nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi,
płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak
również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci
lub kartony z odpadami domowymi.
Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt elektryczny i elektroniczny:
- urządzenia gospodarstwa domowego
(miksery, lodówki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery,
monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzystujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.
Sprzęt będzie odbierany w godzinach od 10.00-16.00 w
wyznaczonych punktach w podanych wyżej terminach w każdej wsi. Inny sprzęt niż wymieniony nie będzie odbierany!
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„Apelujemy by nie palić śmieci!!!”
Kolejny raz ponawiamy apel o nie palenie śmieci w
piecach! Chociaż sezon grzewczy już się zakończył ten
proceder nadal daje się zauważyć, szczególnie wieczorami. Prosimy, by oddawać wszystkie odpady komunalne
podczas comiesięcznej zbiórki, a nie truć siebie i swoich najbliższych sąsiadów. Każdy z nas ponosi opłatę za
gospodarowanie odpadami więc zupełnie nielogiczne jest
palenie ich w piecach tym bardziej, że można oddać każdą
ilość odpadów komunalnych. Oczywiście należy pamiętać
o tym, by były one odpowiednio posegregowane. Odpady
budowlane i remontowe natomiast ma obowiązek odebrać
firma, która prowadziła remont, gdyż to ona jest wytwórcą
odpadów.
Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały
organizm i chociaż skutki ich oddziaływania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący
wpływ na nasze zdrowie, dlatego nie dziwmy się, że wzrasta
zachorowalność na wszelakiego rodzaju nowotwory, gdyż
jest to efekt na który pracujemy od lat. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie
dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie
alergii.
Zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki powietrza powoduje trudności w oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płuca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny
centralny układ nerwowy. Niekontrolowany proces spalania
śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków
nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami
nowotworowymi.
Spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje
ponadto uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych
oraz emitowanie ponad 700 razy więcej dioksyn niż podczas spalania odpadów w profesjonalnej spalarni. Termiczne
przekształcanie odpadów w ciepłowniach to zaawansowany
technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od 850
do 1150 stopni C, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji.
Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania
spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują
substancje powstające podczas spalania.
Spalanie śmieci w piecach jest wykroczeniem lub przestępstwem, za które obowiązują surowe mandaty a nawet
kara więzienia. W myśl artykułu 191 ustawy o odpadach który brzmi: „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”
Natomiast jeżeli w wyniku spalania poza spalarniami odpadów występuje zagrożenie życia lub zdrowia albo pogorszenie stanu powietrza sprawca odpowiada za przestępstwo
określone w art. 183 kodeksu karnego. Karą wówczas jest
kara pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5.
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Wójt Gminy informuje
Ogłoszenie
w sprawie naboru kandydatów
na ławników sądów powszechnych
Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. 2015 poz.
133 ze zm.) ogłaszam nabór kandydatów na ławników w
kadencji 2016-2019.
Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam
do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi
określone w art. 158 § 1 i 3 oraz w art. 159 § 1 i 2 ustawy, na
ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na
karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w
sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi
radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz
wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)
Kartę można uzyskać w:
• Biurze Rady Gminy Istebna pok. Nr 115 od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy urzędu
• na stronie internetowej www.ug.istebna.pl
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w
art. 162 § 2-4 ustawy:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska
nie została mu ograniczona ani zawieszona
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz
z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30
czerwca 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w Biurze Rady Gminy Istebna pok. 115.
Zgodnie z art. 161 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów poMaj 2015
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wszechnych „Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin najpóźniej
na trzydzieści dni przed upływem terminu zgłaszania kandydatów”.
W związku z powyższym informację prezesa przekażemy
do wiadomości w terminie późniejszym. Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udziela pracownik Biura Rady pod nr. tel 338556500 wew. 39.

Leokadia Białożyt

Śląska Izba Rolnicza
informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory
członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne
i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku
dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz
członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby
rolniczej i uczesniczenia w ich wybieraniu.
2. W gminie, w której powierzchnia użytków nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej
izby wybiera się - jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha
(okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch członków tej
rady. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na
prawach powiatu, wybiera sie tylko - jednego przedstawiciela.
3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona
rada powiatowa izby rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość
ważnie oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera ze
swego składu, po dwóch delegatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.
4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej
50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym
urzędzie gminy lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej.
Wszystkie wzory dokumentów wyborczych znajdują się
także na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej pod
adresem: www.sir-katowice.pl w zakładce „WYBORY DO IZB
ROLNICZYCH”.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r. na adres:
Śląska Izba Rolnicza, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A.
5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu
gminy (miasta) najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.
Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujety i wnieść
w tej sprawie zażalenie.
Izba Rolnicza - to samorząd reprezentujący interesy
wszystkich rolników. Szczegółowe informacje o zasadach
wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.sir-katowice.pl oraz w biurach izby
pod numerami telefonów: Katowice 32 258-04-45, Bielsko-Biała 33 814-91-79, Częstochowa 34 368-15-12, Racibórz 32
415-39-25, Lubliniec 34 356-10-90.
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Wójt Gminy informuje

Istebna, 11 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Istebna, obejmującego obszary w rejonie szczytu
Złotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza,
Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwały nr
XXXVIII/357/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia
2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszary w
rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie
przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w
Istebnej, w granicach oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do ww. uchwały wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.05.2015 r. do
18.06.2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470
Istebna 1000, w pok. nr 202 w godzinach od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 22.05.2015
r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
pok. nr 100 w godzinach 10.30 - 11.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Istebna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 3.07.2015 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z
2014 r. poz. 1662) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt. 1, art.
54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.). Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu
dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 3.07.2015 r.:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres email: urzad@
ug.istebna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Wójt Gminy Istebna.
Wójt Gminy Istebna
mgr Henryk Gazurek

Mobilny Punkt Informacyjny
w Istebnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej oraz Lokalny
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu
Informacyjnego, który będzie dostępny dla wszystkich
zainteresowanych w dniu 12 maja 2015 r., w siedzibie
Ochotniczej Straży Pożarnej Istebna – Centrum 43-470
Istebna 600, w godzinach 9.00 - 13:00.
Mobilne Punkty Informacyjne to nowa usługa dostępna
dla mieszkańców regionu za pośrednictwem Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Specjaliści do spraw Funduszy Europejskich będą udzielać bezpłatnych konsultacji
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii
Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Aktualne informacje na temat Mobilnych Punktów Informacyjnych organizowanych na terenie województwa
śląskiego publikowane są na stronach internetowych: www.
efs.slaskie.pl / www.rpo.slaskie.pl

Nasza Trójwieœ
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Rada Gminy informuje
Posiedzenie stałych Komisji
Rady Gminy Istebna
Dnia 17 kwietnia 2015 roku o godzinie 8:00 Radni
Rady Gminy Istebna rozpoczęli wspólne posiedzenie
stałych Komisji Rady Gminy Istebna.
W porządku obrad zaplanowano m.in. wizję lokalną placówek oświatowych działających na terenie Gminy Istebna tj.
a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce
b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce
c) Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
e) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
f ) Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
g) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej
h) Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Istebnej
i) Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
j) Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie

Uczczono pamięć tragicznych ofiar
sprzed 70- ciu lat

Za nami obchody jednej z najważniejszych rocznic
tego roku. 70 lat temu, 13 kwietnia 1945 r. na cmentarzu żydowskim w Jabłonkowie zostało straconych przez gestapo
12 mieszkańców Istebnej i Jaworzynki. Dla upamiętnienia tej
tragicznej karty w dziejach naszej historii, w poniedziałek w
miejscu egzekucji została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa.
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Dyrektorzy poszczególnych placówek oprowadzali radnych
pokazując zrealizowane inwestycje w ostatnich latach. Radni
mieli okazję zobaczyć m.in. jak wyposażone są klasy, sale gimnastyczne, stołówki oraz kuchnie, place zabaw i boiska.
Wójt Gminy Istebna oraz Radni usłyszeli słowa podziękowania za przekazywane środki z budżetu, ale także wyrażano swoje prośby, co do dalszych remontów i inwestycji w
poszczególnych placówkach.
Pozytywne wrażenie zrobił na radnych Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Istebnej. Ośrodek posiada przepięknie umeblowane i wyposażone sale m.in. dogoterapii,
muzykoterapii, salę rewalidacyjno-wychowawczą, edukacyjno - terapeutyczną, salę doświadczenia świata oraz salę artetarapii, gimnastyki rehabilitacyjnej, integracji sensorycznej i
terapii ruchowej.
Większość radnych po objeździe placówek stwierdziło,
że szkoły są dobrze utrzymane i przygotowane do realizacji
swoich zadań.
Leokadia Białożyt

Obchody inaugurowano uroczystą Mszą świętą w kościele pw Dobrego Pasterza w Istebnej, którą koncelebrowali ksiądz Janusz Kiwak, proboszcz parafii jabłonkowskiej
i ksiądz Tadeusz Pietrzyk, proboszcz parafii istebniańskiej.
Podczas nabożeństwa została poświęcona tablica wykonana
przez Bolesława Michałka z Istebnej, która następnie miała
zostać przewieziona do Jabłonkowa i zainstalowana na murze cmentarza żydowskiego. Kazanie wygłosił ksiądz Janusz
Kiwak. Mówiąc o pomordowanych, nawiązał do słów Ewangelii „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,
zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”.
Podkreślał, że dziś w czasach pokoju sąsiednie gminy z pogranicza polsko-czeskiego powinny podejmować wspólne
inicjatywy, by budować pokój i jedność. Mszy świętej towarzyszyła wspaniała oprawa góralska, o którą zadbało Ognisko
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie reprezentowane przez liczne grono instruktorów i młodych podopiecznych.
W uroczystościach w kościele udział wzięli: Wójt Gminy
Istebna Henryk Gazurek, Artur Szmek Przewodniczący Rady
Gminy, Sekretarz gminy Teresa Łaszewska, Józef Polok dyrektor OPP w Koniakowie, dyrektorzy szkół podstawowych z Trójwsi i Gimnazjum w Istebnej wraz z pocztami sztandarowymi,
Jerzy Michałek sołtys Istebnej, Paweł Rucki sołtys Jaworzyn-
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ki, Jan Gazur sołtys Koniakowa, przedstawiciele Rady Gminy
i Urzędu Gminy w Istebnej, Bolesław Michałek wykonawca
pamiątkowej tablicy, delegacje Związku Podhalan Oddziału
Górali Śląskich w Istebnej, Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
i Związku Kombatantów w Istebnej, członkowie Zespołów
Regionalnych „Istebna” i „Koniaków”, pracownicy Ośrodka Kultury w Istebnej i wielu innych mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej. Co najważniejsze, były obecne rodziny ofiar, które ciągle
noszą w sercach ich tragiczną historię. Stronę jabłonkowską
reprezentowali: burmistrz miasta Jiří Hamrozi, wraz z zastępcą
Stanislavem Jakusem, główny inicjator obchodów Zygmunt
Stopa wraz ze Stanisławem Gawlikiem, członkowie chóru „Górol” i inni.
Po uroczystej Mszy świętej, uczestnicy udali się na zbiorową mogiłę pomordowanych na cmentarzu w Istebnej, gdzie
dokonano uroczystego złożenia kwiatów. Dalsza część obchodów przeniosła się do Jabłonkowa, gdzie najpierw zgromadzono się pod pomnikiem ofiar II wojny światowej. Tam
delegacja Miasta Jabłonkowa oraz Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie z konsul Marią Kovács zapaliła znicze, a przedstawiciele Gminy Istebna złożyli kwiaty.
Przy podmuchach porywistego wiatru, delegacje udały
się pod mur cmentarza żydowskiego w Jabłonkowie. Tam,
na miejscu mordu sprzed 70 lat, uroczystego odsłonięcia tablicy, dokonał Henryk Gazurek - Wójt Gminy Istebna
wspólnie z burmistrzem miasta Jabłonkowa Jiřím Hamrozim.„Każdy mieszkaniec naszej ziemi powinien wiedzieć, że
wolność nie jest nam dana za darmo, ale drogo okupiona
cierpieniem naszych przodków. Historia wydarzeń sprzed
70- ciu lat uczy nas o konieczności poszanowania godności
każdego człowieka w każdym miejscu i w każdym czasie.
(…) Imiona i nazwiska ofiar egzekucji są wyryte na pomnikach w Jabłonkowie i w Istebnej. Najważniejsze jednak, by
ich historia była zapisana w pamięci i w sercach następnych
pokoleń. Bo tylko naród świadomy swojej historii, ma przed
sobą przyszłość.” - powiedział Wójt Gminy Istebna w okolicznościowym przemówieniu.
Niezwykle podniosłym, przejmującym momentem było
odczytanie apelu przez panią Marię Kohut reprezentującą
Związek Kombatantów w Istebnej. Każda z ofiar masowej
egzekucji została uczczona werblem. Przed tablicą kwiaty
złożyły delegacje urzędów, pocztów sztandarowych, przedstawicieli placówek oświatowych z Gminy Istebna i miasta
Jabłonkowa oraz rodziny pomordowanych. Uroczystą wartę
przy tablicy pełnili górale z Zespołu „Istebna”. Obchody zakończył dostojny sygnał z rogu pasterskiego, na którym zagrał Zbigniew Wałach.
Dalsze uroczystości przeniosły się do sali PZKO w Jabłonkowie, gdzie mgr Krzysztof Kiereś wygłosił wykład, w którym
przybliżył sylwetki ofiar i przedstawił archiwalne dokumenty, kulisy aresztowania, egzekucji i ekshumacji zwłok. Dalsza
część spotkania była okazją do rozmów o wspólnej historii
oraz integracji strony polskiej i czeskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas by wziąć
udział w uroczystościach wspomnieniowych,w sposób szczególny instruktorom i podopiecznym OPP w Koniakowie za
uświetnienie wydarzenia piękną oprawą góralską. Wyrazy
wdzięczności składamy też Bolesławowi Michałkowi z Istebnej za wykonanie pamiątkowej tablicy, która od teraz będzie
przypominać następnym pokoleniom o tragicznej historii
sprzed siedemdziesięciu lat.
oprac. BJ
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Stawiani Moja na Trójstyku
Tradycją na Trójstyku są pierwszomajowe spotkania mieszkańców sąsiadujących ze sobą gmin Istebnej,
Hyrczawy i Czernego. Ponieważ dzień 1 maja u naszych
słowackich i czeskich sąsiadów obchodzony jest jako święto
wiosny, któremu towarzyszy stawianie moja, również w tym
roku okazja ta posłużyła do wspólnego świętowania.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w słowackiej części Trójstyku, na którą przybyło w pieszej pielgrzymce wielu mieszkańców Czernego. Do nich dołączyli
również mieszkańcy Hyrczawy i Gminy Istebna. Mszę świętą
odprawiali księża z Czernego i Jaworzynki – Trzycatka, którzy
podkreślili ważność budowania pokoju i zacieśniania więzi
w takim miejscu, jakim jest styk granic. Pod koniec nabożeństwa poświęcono tablicę umieszczoną na słowackiej części
Trójstyku, która informuje o odległościach do pozostałych
słowackich trójstyków, a także wskazuje odległości do stolic
państw sąsiadujących ze Słowacją.
Dalsze uroczystości odbywały się po stronie czeskiej,
gdzie wystąpiło wiele zespołów regionalnych, grup śpiewaczych, kapel i solistów ludowych ze wszystkich przygranicznych gmin.
Kulminacją programu było postawienie przepięknego
moja, który będzie stał na Trójstyku przez cały miesiąc maj.
Pomimo deszczu i chłodu, jakim przywitał nas maj, spotkanie odbywało się w bardzo przyjaznej i serdecznej atmosferze. Uczestnicy przez kilka godzin przebywania ze sobą
rozmawiali, wspólnie śpiewali, bawili się, dzielili przyniesionymi smakołykami. Widać, że tradycja międzynarodowych
spotkań na Trójstyku przynosi wiele radości i jest okazją do
wzajemnego poznawania się.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość mieszkańcom gminy Istebna oraz turystom. Dziękujemy przede wszystkim głównemu organizatorowi spotkania
– gminie Czerne ze Słowacji! 			
KRR
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Inwestycje gminne

Pierwszy odbiór kanalizacji
24 kwietnia 2015 r. dokonano pierwszego odbioru częściowego robót realizowanych przez Gminę Istebna w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - etap III” dofinansowanego ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
W okresie od 13 marca do 17 kwietnia firma MT EUROINVEST Sp. z o.o. z Żywca wykonała zakres robót o łącznej
wartości 428.646,47 zł netto obejmujące kanały DN 200 mm
i DN 160 mm o łącznej długości 2,16 km.
Całkowita wartość robót wynosi 2.004.046,27 zł netto
(2.464.976,91 zł brutto), a termin zakończenia prac ustalono
na 19 czerwca 2015.
Inwestycja obejmuje obszar pomiędzy rzeką Olza, potokiem Mały Połomity, drogą gminną na Połom, a droga wojewódzką Kubalonka-Istebna. Realizacja jest możliwa dzięki

pozyskanemu dofinansowaniu do kosztów kwalifikowanych
w wysokości 75%. Koszty niepodlegające refundacji to m.in.
podatek VAT oraz przyłącza domowe, które zgodnie z przepisami o zbiorowym odprowadzeniu ścieków finansowane
są przez właściciela budynku lub nieruchomości. Do tej pory
zawarto zdecydowaną większość umów (108 z planowanych
120) z właścicielami nieruchomości na współfinansowanie
przyłączy domowych, których budowa stanowi koszt niekwalifikowany (nie podlegają refundacji).
Opracował: Wiesław Legierski
Istebna, 2015-04-30

Nadleśnictwo Wisła informuje, że nastąpiła zmiana
siedziby Kancelarii Leśnictwa Olza – obecnie znajduje się ona pod adresem Istebna 899 (Tokarzonka)
Godziny dyżurów leśniczych w kancelariach:
Leśnictwo Beskidek: wt. 7.00-9.00, czw. 14.00-16.00
Leśnictwo Olza: pon. 8.00-10.00, czw. 13.00-15.00
Leśnictwo Bukowiec: pon. 7.00-9.00, czw. 14.00-16.00
Leśnictwo Zapowiedź: pon. 7.00-9.00, czw. 14.00-16.00

Żmije - temat już aktualny...
Pojawienie się już wczesną wiosną węży na naszym terenie
sprawia, że temat ten jest ze zrozumiałych względów poruszany
w naszych rozmowach...
Ryzyko ukąszenia istnieje ponieważ węże pojawiają się nie tylko w mało uczęszczanych
miejscach, ale również w pobliżu naszych domostw.
Przykładem tego jest pokazana na zdjęciu żmija, która została napotkana - co ciekawe przy pochmurnej pogodzie
– 26 kwietnia na drodze z Istebnej Centrum w kierunku
Gazurów.
Nie życząc nikomu spotkania z takimi okazami podajemy kilka zasad postępowania w przypadku ukąszenia
(jedynym wężem jadowitym jest w Polsce żmija zygzakowata):
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ZAWSZE:
- Obmycie wodą miejsca ukąszenia
- Unieruchomienie chorego – zwłaszcza okolicy miejsca
ukąszenia
- Chłodny kompres (woda, lód) w okolice miejsca ukąszenia
- Nie należy podawać choremu alkoholu i silnych środków
przeciwbólowych czy pobudzających układ nerwowy
- Natychmiastowy transport do lekarza!
Postępowanie, gdy nie jest możliwe szybkie przetransportowanie do lekarza: Gdy czas od ukąszenia nie przekracza
30 minut zakładamy opaskę uciskową powyżej miejsca
ukąszenia i notujemy czas założenia opaski – pozostawienie opaski dłużej niż 30-60 minut grozi martwicą kończymy. Staramy się o szybki transport do lekarza!
NIGDY - nie wysysamy jadu z rany i nie nacinamy rany
ZAWSZE – szybko dostarczamy chorego do punktu medycznego.
J. Kohut
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Z życia szkół podstawowych i gimnazjum
Wycieczka przedszkolaków
Dnia 10.04.2015 r. dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gminnego Przedszkola w Istebnej wybrały
się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego „Na Grapie”
w Jaworzynce.
Zwiedziły skansen, wystawę „Mikołajów” a na zakończenie spróbowały samodzielnie zrobić masło, które degustowały z chlebem i tradycyjną herbatą. Dla dzieci to było bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż zobaczyły jak żyli dawniej
ludzie, czym się zajmowali oraz co jedli.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Kasi Ruckiej-Ryś za
miłe przyjęcie i ciekawe opowieści.

Nasza kolejna wycieczka odbyła się 20.04.2015 do Biblioteki Publicznej w Istebnej, gdzie w ramach akcji „Mądre
Przedszkole czyta dzieciom” pani Ewa Małyjurek przeczytała
bajkę pt. „Franklin znajduje aparat”. Przy okazji dzieci zwiedziły wystawę największej „Koronki Koniakowskiej” i wystawę „Zbójników” znajdujące się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom biblioteki oraz
GOK-u.
mgr Anna Rucka, mgr Anna Lubecka

„Słoneczna Kraina”
–wczesna diagnoza- sukces
edukacyjny dziecka
Ukuto kiedyś porzekadło: „Lepiej zapobiegać
niż leczyć” oraz „Im wcześniej tym lepiej”. Tak to już
z nami bywa, że kiedy dotykają nas jakieś schorzenia
to odwlekamy wizytę u lekarza jak tylko się da. Z naszymi dziećmi jest bardzo
podobnie. Im wcześniej rozpoczniemy pracę nad jego
rozwojem, tym większą
mamy gwarancję, że będzie
sobie lepiej radziło w szkole
i dorosłym życiu. Sami wiemy jakie konsekwencje może mieć zaniedbanie spraw związanych z naszym zdrowiem. Dziecko, które rodzi się z różnymi zaburzeniami, problemami rozwojowymi, powinno już
od początku być poddane działaniom terapeutycznym, aby
później trudności się nie nawarstwiały. Naukowcy podają, że
od urodzenia do 6 r.ż. organizm dziecka jest najbardziej plastyczny a co za tym idzie: to w tym właśnie czasie należy realizować pracę z dzieckiem. Placówka taka jak Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” powstała u nas
właśnie dlatego. Świadomi liczebności mieszkańców Trójwsi
oraz daleko usytuowanych placówek tego typu, podjęliśmy
decyzję o rozpoczęciu bezpłatnych działań na naszym terenie. Nie wszyscy
rodzice bowiem, są
w stanie dowozić
dzieci do Ustronia,
czy Cieszyna. Spotkaliśmy się z przychylnym podejściem
władz
gminnych,
które od początku
wspierały nasz pomysł, który sprawił,
że gmina Istebna ma
jeden z 4 na Śląsku
ośrodków, w których prowadzi się
najnowsze terapie z
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wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu przy wsparciu wykwalifikowanej kadry. Oprócz codziennej bezpłatnej opieki
nad dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola, prowadzimy również bezpłatnie wczesne wspomaganie rozwoju także dla dzieci z innych placówek. Zajęcia wczesnego
wspomagania prowadzone są także w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Istebnej Zaolziu.
Nasze dzieci mają dokonywaną wielospecjalistyczną
diagnozę poziomu funkcjonowania (diagnoza psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga (pracującego z dziećmi
z upośledzeniem), surdopedagoga (pracującego z dziećmi
z zaburzeniami słuchu) i fizjoterapeuty. Dziecko badane jest
różnorodnymi narzędziami, które wyznaczają również cele
do pracy z dzieckiem dostosowane do jego indywidualnych
potrzeb. Wynikiem diagnozy jest skonstruowanie dla każdego dziecka Indywidualnego Programu Edukacyjnego –
Terapeutycznego, zawierającego wskazania, jak pracować z
dzieckiem oraz jakich metod używać do pracy z nim. Zajęcia
odbywają się w dwóch grupach (po 9 dzieci w każdej), które
prowadzi nauczyciel przedszkolny a wspiera go nauczyciel
wspomagający. Dodatkowo, dzieci uczestniczą w zajęciach
grupowych, takich jak: muzykoterapia, choreoterapia (terapia przez taniec), arteterapia (terapia przez sztukę), zajęcia
kulinarne. Oprócz tego każde dziecko ma zajęcia z fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą
SI. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych
salach: sala rehabilitacyjna, sala doświadczania świata, gabinety specjalistyczne. Nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych; tak by móc otoczyć dzieci jak najlepszą opieką.
Jeszcze w obecnym miesiącu - kwietniu, w naszej placówce ruszą zajęcia w zakresie opowieścioterapii, refleksologii oraz dogoterapii, a także zajęcia z koniem oraz
Biofeedback. W najbliższym czasie odbędą się bezpłatne
diagnozy: psychologiczne, logopedyczne oraz konsultacje
dla rodziców.
Jeżeli Twoje dzieci potrzebują pomocy któregoś z naszych specjalistów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
881577777 oraz 501135226 a także osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00. Twoje dziecko
może mieć lepszy start dzięki twojej mądrej decyzji.
Zajęcia oraz pomoc wszystkich specjalistów jest BEZPŁATNA.
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym spraw
dzianem stosunku człowieka do człowieka” Jan Paweł II
oprac. Bartłomiej Jałowiczor

Szkolna Spartakiada Zimowa
Dnia 20 marca 2015 r. dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej została zorganizowana
„Szkolna Spartakiada Zimowa”. Nasi wychowankowie
spędzili ten dzień na stokach wyciągu narciarskiego „Złoty
Groń”. Na początku tej imprezy pan dyrektor Robert Biernacki przedstawił harmonogram rozgrywek. Uczniowie mieli
możliwość rywalizować w kilku kategoriach: Slalom gigant,
Zjazd na jabłuszku, Rzeźba w śniegu. Następnie zjeżdżali na
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dużym i małym wyciągu. Po tej wspaniałej zimowej przygodzie wszyscy uczestnicy zjedli ciepły poczęstunek przygotowany przez nasze panie kucharki. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie, dobrym humorom i wspaniałej rywalizacji
uczniowie świetnie się bawili i na pewno zaliczą ten dzień
do udanych. Dziękujemy właścicielom wyciągu narciarskiego „Złoty Groń” oraz wypożyczalni sprzętu narciarskiego za
umożliwienie zorganizowania Spartakiady na terenie kompleksu i możliwość korzystania z wyciągu.

Roztańczona Szkoła Podstawowa nr 1
w Koniakowie
We wtorek 28 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej
nr 1 w Koniakowie od samego rana wszyscy żyli tańcem,
a wszystko za sprawą tancerzy i akrobatów z Akademii
Tańca i Akrobatyki SCREAMO TRICKZ z Nowego Sącza.
Instruktorzy tańca poderwali z miejsc nawet największych zagorzalców podpierania ścian. Widowiskowe wyskoki, podskoki, wykrętasy, salta, obroty w powietrzu i różne
inne wygibasy, które wykonywali trenerzy tańca breakdance
zachwyciły każdego. Już na samym początku miał miejsce
zapierający dech w piersiach pokaz akrobatyczny instruktorów. Podczas występu wszyscy – zarówno dzieci jak i nauczy-
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„Mieszkam w Beskidach”
– w Szkołach Podstawowych

ciele – zastanawiali się nad tym, jak w ogóle możliwe jest
wykonywanie tak niesamowitych figur. Jednak już po kilku
minutach sami uczniowie, pod okiem tychże instruktorów,
sprawdzali swoje możliwości, próbując wykonywać poszczególne figury taneczne m.in. skorpiona czy ławeczkę. Niecodzienny taniec z dużą ilością elementów siłowo-sprawnościowych oraz kroków wykonywanych rękami i nogami (a
często całym ciałem) na ziemi, był niemałym wyzwaniem dla
naszych uczniów.
Jednak jak się okazało niektórym szło całkiem sprawnie
i być może za kilka lat będzie ich można zobaczyć podczas
pokazów breakdance. Występ sprawił, że uczniowie jeszcze
długo dyskutowali o tym co zobaczyli, a do szkoły zaczęli
przychodzić z nową, wiosenno-taneczną energią.
Podsumowując, widowisko miało przekaz edukacyjny i
prozdrowotny. Uczniowie uświadomieni zostali, że aby dobrze tańczyć i umieć wykonywać różne ćwiczenia fizyczne
trzeba aktywnie brać udział w zajęciach gimnastycznych, tanecznych i właściwie się odżywiać – jeść warzywa i owoce!
Całość była naprawdę godna polecenia i mamy nadzieję na
więcej takich inicjatyw.

Międzynarodowy Konkurs "Mieszkam w Beskidach",
którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w
Świnnej pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym „Gazety Żywieckiej”, został rozstrzygnięty! 10 kwietnia 2015 r. w Domu
Narodowym w Cieszynie odbyło się uroczyste rozdanie nagród. W konkursie wzięło udział wielu uczestników z Polski,
Czech, Słowacji i Ukrainy, którzy godnie reprezentowali swoje szkoły i placówki kulturalno-oświatowe. W zmaganiach
wzięły udział również dzieci ze szkół w Trójwsi m.in. ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Istebnej – Zaolziu, Szkoły Podstawowej

Pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 1
w Koniakowie
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nr 2 w Koniakowie Rastoce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Była to okazja, aby pokazać piękno naszej "Małej
ojczyzny" – Trójwsi. Nasi mali artyści otrzymali następujące
wyróżnienia:
• II miejsce w kategorii Wyklejanka w grupie wiekowej 7
- 8 lat zajęła uczennica klasy III Wiktoria Łacek ze SP nr 2 w
Jaworzynce Zapasiekach, która pracowała pod kierunkiem
p. Marii Jałowiczor.
• II miejsce zajęła w swojej kategorii wiekowej Karolina
Kohut, z klasy 6 ze SP nr 2 w Istebnej - Zaolziu, którą przygotowywała p. Mirosława Haratyk.
• II miejsce w kategorii Wyklejanka zajął Michał Soból, natomiast III miejsce w tej samej kategorii zajął Marcin Legierski,
z kolei Estera Rabin otrzymała III miejsce w kategorii Formy
Przestrzenne, a wyróżnienie w kategorii Makieta otrzymały
Joanna Kawulok oraz Oliwia Ligocka – dzieci te pracowały pod
kierunkiem p. Lucyny Bytow (SP nr 2 w Koniaków Rastoka).

Nasza Trójwieœ

Maj 2015

Z życia szkół podstawowych i gimnazjum
• Nagrodę Dyrektora w kategorii Makieta otrzymała Anna Poloczek, wyróżnieniem zaszczycona została Dominika Skurzok, a
III miejsce w kategorii Wyklejanka otrzymała Dagmara Juroszek.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie pracowały pod
nadzorem p. Zuzanny Kawulok oraz p. Wiolety Strokosz.
Serdecznie dziękujemy małym artystom za okazany entuzjazm, zaangażowanie i propagowanie piękna terenów
Trójwsi oraz za rozwijanie swoich talentów. Natomiast organizatorom konkursu dziękujemy za docenienie pracy naszych dzieci.
Opiekunowie Szkół Podstawowych Trójwsi
(laureatów konkursu „Mieszkam w Beskidach”)

Okres wolności i nadziei trwał jednak krótko, gdyż obowiązywała zaledwie 15 miesięcy. Później Polska zniknęła z
mapy Europy na 123 lata, ale dzieło Sejmu Wielkiego pozostało na zawsze symbolem odrodzenia, ostatniej próby ratowania ginącej Rzeczypospolitej. Uczniowie starali się uświadomić rówieśnikom, aby w dzisiejszych czasach pamiętali o
naszej historii. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, wspólnoty państw. Powinniśmy być z tego dumni, ale musimy pielęgnować naszą tożsamość.
Mamy nadzieję, że ta uroczystość ułatwiła uczniom zrozumienie wagi święta 3 Maja.
Wychowawczynie klas 4: S. Michałek, W. Strokosz

Akademia z okazji święta uchwalenia

Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej nr 1
w Koniakowie
W tym roku przypadła 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była próbą ratowania upadającej
Rzeczypospolitej.
Z tej okazji 30 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej
nr 1 w Koniakowie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca to wydarzenie. Przygotowana została przez uczniów
klas 4 wraz z wychowawczyniami panią mgr Wioletą Strokosz i panią mgr Sylwią Michałek. O oprawę muzyczną zadbał pan Zenon Knopek, a wykonaniem dekoracji zajęły się
panie mgr Zuzanna Kawulok i mgr Agata Polok.
Czwartoklasiści w krótkim programie artystycznym
wytłumaczyli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie
pierwszej w Polsce konstytucji. Najpierw zaprezentowali
scenkę, w której przedstawili w sposób symboliczny okoliczności I rozbioru Polski. W drugiej części programu artystycznego uczniowie wierszem i prozą pokazali, w jaki sposób
Polacy 3 maja 1791 roku świętowali to ważne wydarzenie. W
zakończeniu akademii czwartoklasiści przypomnieli, że Konstytucja 3 Maja stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy
i stworzenia nowoczesnego społeczeństwa.

Akcja policyjna w SP nr 2 na Zaolziu!
W ostatnim czasie w naszej szkole została przeprowadzona nietuzinkowa akcja policyjna.Uczniowie klas
1-3 wzieli udział w programie o bezpieczeństwie dzieci
w ruchu drogowym pt.: „Klub Pancernika klika w fotelikach”.

Najpierw odwiedził nas dzielnicowy z Istebnej, który dostarczył wychowawcom specijalnie przygotowane materiały. W ciągu całego tygodnia zajęć dzieci zapoznawały się z
bohaterem tej akcji – Pancernikiem. To on przeprowadzał je
przez różne zagadnienia związane z bezpiecznym podróżowaniem oraz pokazał wiele ciekawostek dotycząch samego
gatunku tych amerykańskich ssaków.
Przygotowane dla uczniów zadania były bardzo różnorodne.Znalazły się tam więc krzyżówki, łamigłówki, rebusy, ale nie brakowało też zadań typowo matematycznych i
wreszcie działań plastycznych. Podsumowaniem programu
była pogadanka, przeprowadzona w ostatnim dniu przez
panów policjantów - dzielnicowych Trójwsi: Jarosława Wałacha, Krzysztofa Michalskiego i Bartłomieja Duraja.
Na zakończenie każde dziecko otrzymało sympatyczną
maskotkę pancernika z pasami bezpieczeństwa oraz naklejki i ulotki dla rodziców. Dziękujemy serdecznie za możliwość
udziału w tym ciekawym, edukacyjnym programie. Oby takich miłych akcji policji było w szkole więcej.
M. Haratyk
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Zaolziaczki
w Konkursie Wiedzy o Regionie
Dnia 09.04. uczniowie klasy czwartej Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu wzięli udział w Konkursie
Wiedzy o Regionie.

Gospodarzem tegorocznego konkursu było istebniańskie gimnazjum. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W
etapie pierwszym każdy z uczestników musiał zmierzyć się
z testem sprawdzającym znajomość rodzimych zwyczajów,
gwary, historii i wydarzeń bieżących.
Najwięcej punktów z testu z naszej szkoły zdobyli Paweł
Kukuczka i Natalia Zowada zajmując kolejno IV i VI miejsce.
Jeszcze lepiej czwartoklasiści wypadli w drugiej części konkursu, w której zaprezentowali dawny zwyczaj związany z
chodzeniem morzan, autorstwa jednej z mam pani Elżbiety Kukuczki. I choć konkurencja była duża, bo do konkursu
stanęły wszystkie szkoły podstawowe z Trójwsi, Zaolziaczki
zajęły II miejsce ex aequo ze Szkołą Podstawową z Rastoki.
Przewodnicząca jury pani Małgorzata Kiereś, doceniła podstawówki m.in. za perfekcyjne przygotowanie, dobrą znajomość przedstawianych obrzędów oraz ciekawe teksty gwarowe.
Podczas imprezy rozstrzygnięto także ogłoszony wcześniej przez istebniański GOK konkurs literacki, w którym
uczniowie opisywali gwarą legendy i podania związane z naszym regionem. Jednym z laureatów konkursu literackiego
został Dawid Bocek z klasy IV, zdobywając III miejsce za legendę o Złotogłowcu. Natomiast Paweł Kukuczka otrzymał
wyróżnienie, za legendę pt: „Czymu Olza mo żółte brzegi?”
Serdecznie dziękujemy organizatorom, którzy corocznie podejmują trud związany z przeprowadzeniem konkursu, jury,
za obiektywne oceny, a także dyrektorowi gimnazjum za
wspaniałą gościnę.
Dzięki tego typu konkursom, zarówno dzieci jak i przygotowujący mogą stale zgłębiać wiedzę na temat życia
swoich przodków, ich dawnych tradycji, zwyczajów, założyć strój regionalny, spotkać się i tak po prostu ze sobą
pogwarzyć.
A. Czerniecka
Strona
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MARSZ ŻYWYCH PO RAZ 21
W dniu 16.04.2015 młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej wraz z opiekunami, wzięła udział w Marszu Żywych.
Marsz ten organizowany jest co roku przez izraelskie ministerstwo oświaty na terenie obozu koncentracyjnego w
Auschwitz. Odbywa się w Dzień Pamięci Ofiar Zagłady. W
tym roku Marsz Żywych przypadł w 70. rocznicę zakończenia
II wojny światowej. Tysiące Żydów z różnych kontynentów i
młodych Polaków, ramię w ramię przeszło trzykilometrową
trasą z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do byłego
Auschwitz II-Birkenau by oddać hołd ofiarom Holokaustu.
Przewodniczący Marszu Shmuel Rosenman zwracając się do
ocalonych i młodych uczestników, Żydów i wszystkich ludzi
dobrej woli, apelował, by Marsz stał się sprzeciwem wobec
dehumanizacji i nietolerancji, a zarazem krokiem ku lepszej
przyszłości ludzkości. Przesłanie do uczestników skierował
także papież Franciszek. W swym liście napisał: „Wszystkie
wysiłki i walka na rzecz życia są godne pochwały i bez wyjątku zasługują na wsparcie. Z tego powodu popieram inicjatywy, które walczą nie tylko ze śmiercią, ale także z tysiącami
dyskryminacyjnych fobii, które nas zniewalają i zabijają”. Papież prosił Boga o błogosławieństwo dla wszystkich walczących o życie, równość i godność.
Niemiecki obóz Auschwitz powstał w 1940 roku. Trafiło
tu około 1,1 miliona Żydów, czyli około 85 proc. ogólnej liczby deportowanych. Spośród nich około 200 tysięcy zostało
zarejestrowanych jako więźniowie. Pozostałych 900 tys. zamordowano niemal natychmiast po przyjeździe, bez wprowadzania do obozowej ewidencji. Łącznie Niemcy zgładzili
w Auschwitz około 960 tys. Żydów.
A. Czerniecka

Czysto i bezpiecznie,
czyli dzieci z Zapasiek w akcji
Jak co roku, dzieci w
szkole na Zapasiekach,
pogłębiały swoją wiedzę,
nie tylko przez poznanie teorii, ale również w
praktyce. Numer 112, dwa
wdechy, 30 uciśnięć, pozycja boczna ustalona, to potrafi każdy wyrecytować,
ale wykonać w sytuacji
wymagającej reakcji, już
nie jest tak łatwo. Bez ćwiczeń praktycznych, nasza
wiedza na niewiele się zda.
Dzieci o tym wiedzą i dlatego chętnie i z zapałem każdego
roku ćwiczą możliwe sytuacje, które (oby nigdy), mogą stać
się kiedyś ich udziałem. W tym roku dzieci uczyły się również
zachowań w miejscach poruszania się pojazdów samochodowych. Chodniki, ścieżki rowerowe, drogi i ulice, światła i
znaki. W miastach warunki dla przechodniów są zdecydowanie lepsze, ale ruch większy. Na wsi jest spokojniej, lecz brak
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chodników, wymaga szczególnej uwagi podczas np. drogi
dzieci do szkoły. O tym trzeba mówić, uczyć, ćwiczyć, tak
aby wiedzieć jak w danej sytuacji się zachować. Innym sposobem edukacji w praktyce jest … sprzątanie po dorosłych
i edukacja ekologiczna. Od jakiegoś czasu nasze dzieci wraz
z opiekunami, dwa razy w roku szkolnym chodzą do lasów i
wynoszą wszystko co w nich nie powinno się znaleźć. A jest
tego dziesiątki kilogramów, każdego roku. Dorośli wymagają
edukacji od dzieci, a sami się do niej nie stosują. Meble, części samochodowe, elementy łazienek, eternit, szkło, ubrania
i buty, talerze i sztućce, itp. Czy las to wysypisko śmieci???
Wiele sił i potu poświęcili nasi uczniowie aby las był znowu
lasem. Przynajmniej na chwilę. Niestety. Całe szczęście dobra edukacja przyszłych pokoleń Polaków powinna poskutkować tym, że wyrzucanie śmieci do lasów nie będzie się już
zdarzać, a w razie potrzeby pomocy osobie drugiej, dobrze
przeszkoleni młodzi ludzie, będą wiedzieć co zrobić. Dziękujemy panu Damianowi Polokowi za organizację i nadzór
naszych dni w praktyce. A że śmieci pośród beskidzkiej przyrody NIE są OK, nasze pociechy wyraziły swoją dezaprobatę
na jednym ze zdjęć. Brawo!!! Zapasieki COOL School.
Łukasz Calik

Podsumowanie Gminnego Konkursu
Wielkanocnego na „Najpiękniejszą pisankę”
W dniu 15 kwietnia 2015 roku, punktualnie o godzinie 13:00 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie
odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Wielkanocnego na „Najpiękniejszą pisankę”. Konkurs
skierowany był do uczniów wszystkich szkół podstawowych
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z terenu Gminy Istebna. Opisane prace należało dostarczyć
do siedziby OPP w Koniakowie do dnia 23.03.2015r.
Organizatorki konkursu, panie Agata Polok i Teresa Vavŕać - wchodzące jednocześnie w skład komisji oceniającej pisanki - dokonały oceny prac. Zgodnie z regulaminem
konkursu, jednym z kryteriów oceny było nawiązanie do
tradycji, czyli zastosowanie w swoich pracach motywów
regionalnych. Większość zgłoszonych do konkursu pisanek
miało elementy koronki koniakowskiej, haftu krzyżykowego
i wykonane z bibułki.
Przed komisją stało spore wyzwanie, gdyż na konkurs
wpłynęło 45 prac a każda z nich została wykonana precyzyjnie, pomysłowo i niezwykle oryginalnie.
Komisja przyznała 12 nagród w dwóch grupach wiekowych:
Grupa pierwsza kl. I-III
Miejsce I - Karol Rabin kl. II SP nr 1 Koniaków
Miejsce II - Anna Kukuczka kl. I SP nr 1 w Koniaków
Miejsce II - Michalina Haratyk kl. I SP nr 2 Istebna
Miejsce III - Maria Gorzołka Oddział Przedszkolny SP nr 2
Jaworzynka
Wyróżnienie - Tomasz Czepczor kl. II SP nr 2 Jaworzynka
Wyróżnienie - Martyna Czepczor kl. III SP nr 1 Koniaków
Grupa druga kl. IV-VI
Miejsce I - Mateusz Kukuczka kl. VI SP nr 1 Koniaków
Miejsce II - Justyna Zogata kl. VI SP nr 2 Istebna
Miejsce II - Magdalena Czepczor kl. IV SP nr 2 Jaworzynka
Miejsce III - Oliwia Ligocka kl. IV OPP Koniaków
Wyróżnienie - Kinga Krężelok kl. IV OPP Koniaków
Wyróżnienie - Aneta Jałowiczor kl. VI SP nr 2 Jaworzynka
W tym dniu do placówki OPP przybyli rodzice nagrodzonych autorów prac, opiekunowie, pod których czujnym
okiem powstawały prawdziwe dzieła sztuki oraz laureaci naszego konkursu czyli nagrodzone dzieci z poszczególnych
szkół.
W czasie wręczenia nagród swoje umiejętności zaprezentował nasz ogniskowy Zespół Regionalny pod kierunkiem
pani Aleksandry Lipowskiej. Po ich wspaniałym występie z
wielką przyjemnością wszyscy wysłuchali mistrzowskiego
koncertu kapeli w składzie: Aleksandra Lipowska, Janina Juroszek, Marzena Suszka oraz Euzebiusz Jasiński.
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Po wręczeniu nagród wszyscy goście zostali zaproszeni
na poczęstunek, który udało się przygotować dzięki naszym
niezawodnym sponsorom.
Autorom wszystkich prac składamy podziękowanie za
ogromne zainteresowanie konkursem, za różnorodność
prac, pomysłowość i niezwykłą oryginalność.
Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, pod kierunkiem których powstawały te niezwykłe, małe
arcydzieła. Dziękujemy; p. Zuzannie Kawulok, Halinie Legierskiej, Katarzynie Legierskiej oraz Beacie Mirze ze SP nr 1 w
Koniakowie, p. Mirosławie Haratyk ze SP nr 2 w Istebnej, p.
Urszuli Stebel ze SP nr 2 w Jaworzynce oraz p. Grażynie Haratyk, która ze swoimi podopiecznymi reprezentowała nasze
Ognisko.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i już dziś
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w roku
przyszłym.
Organizatorki konkursu:
Agata Polok i Teresa Vavŕać

„Zróbmy to razem”- konkurs dla dzieci
i rodziców Oddziału Przedszkolnego
przy SP nr 2 w Koniakowie oraz uczniów kl. I-III
W marcu został ogłoszony konkurs „Zróbmy to razem”,
którego głównym celem było propagowanie wspólnego
spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi.

pizzę lub basen. Pozostali uczestnicy również otrzymali nagrody rzeczowe.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pomoc przy zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu konkursu.
Szczególne podziękowania należą się również sponsorom:
Firma Handlowo-Usługowa „HALIFAX” Zenon Sitek, LINTER
TOUR S.A. – Istebna 1588, Pizzeria „U Kruka” Koniaków 685,
apteka „Na Dzielcu” Grzegorz Kulik, Pizzeria u Józefa – Istebna 1430, Bar „Pecio”, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej,
sklep SEKRET-Istebna, Łukasz Sikora „Maluszkowo” Istebna
1442 . Uczestnikom gratuluję ciekawych pomysłów.
Aneta Skurzok

Prace nagrodzone w konkursie
literackim w ramach Konkursu Wiedzy
o Regionie „Dziywka s latarnióm”

Niektórzy nie zdają sobie nawet sprawy z tego jak ogromny wpływ na rozwój dziecka ma organizacja czasu w ten sposób, aby można go było jak najwięcej spędzić z dzieckiem.
Czasem wystarczy wspólny spacer, przygotowanie posiłku
czy zabawa by nasze dziecko poczuło to jak bardzo je kochamy. Jedną z okazji ku temu było wspólne wykonanie pracy
na konkurs. Zadaniem uczestników było zrobienie pracy na
jeden z wybranych tematów: wykonanie wielkanocnej pisanki, upieczenie mazurka, babki lub wykonanie osłonki na
doniczkę. W konkursie wzięło udział 16 prac. 31 marca o godzinie 12.00 odbyła się w naszej placówce uroczystość wręczenia nagród dla uczestników konkursu. W tym wydarzeniu
wzięli udział również rodzice, którzy wspólnie z pociechami
wykonali prace konkursowe. Dzięki hojności sponsorów
dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody. Zostało wyróżnionych
8 prac, a ich wykonawcy w nagrodę dostali zaproszenia na
Strona

16

Łopowiedziała mi kiejśi ciotka łod Małysia, a roków majóm
przez 80, staróm łopowieść, co im to ich Matka wykłodali.
Jako wdycki bywało, mało strowy dlo bydła - chodzywało sie
paść krowy i łowce. A powiadali, zie: „Po Jadwidzi kany widzi” - tuś
wsiecy posali kany chcieli aji wśeciutki miedze wypasione były.
Pachołcy i dziywki chodzywali rano z chałpy i przichodzili
z bydłym po ćmi. Kiejsi na Beskidzie pasła cera łod gazdów ze
Siarego krowy. A była to łokropnie siumno dziywka. Miała kajśi
16 lebo 17 roków, siumny ciorny warkoć do pasa a ji jaklym ze
skóry łowci na zimne wieciory. Łokropnie pachołcy, co łowce
na Łochodzitej paśli, ku ni za dnia chodzywali; a to buchty kónsek prziniyśli, a to syra łowcigo, coby jyny kierego se na galana
łobrała. Ale łuna jyny połopowiadała s nimi ji gnała krowy no
nowóm łotawym. Posywała do ćmy, bo to uś w połówce października było, potym latarniym roziyna, kieróm wdycki prziy
sebie miała ji śła ku Siarymu du dómu. Roz wieciór nie prziśła
z krowami do chałpy, tóś łociec ji mać śli jóm chladać, ale jyny
krowy naśli, a dziywki ji młodej krowy nie było widno. Rano jako
to wdycki ich cera wziyni krowy na wypas ji śli ji hladać. Łopytywali sie pachołków,co łowce na Łochodzitej paśli, pytali ło
nióm dziywek spod Istebnej, co w potoku pod chałpami gynsi
wachowały. Ło cerze aji krowie źodyn nie ciuł aji teś ji ziodyn
nie widzioł. Ku wiecioru, kiedy mieśiónciek zza Łochodzitej sie
ukozoł, mieli iść nazot. Jyny łod stróny Ciadećki z lasu dało się
ciuć wyskani ich cery:
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- Hou hou hou hou.
Łokropno radość ich łogarneła, zie dziywka sie naśła, a jak
uwidzieli roziyntóm latarniym w lesie, dali sie hokać:
- Pój ku nóm, tu my sóm!
Jednako ani krowa ani dziywka nie ukozały się gazdóm. Jyny
furt pociuwali hokani:
- Hou hou hou.
Hunym gnali krowy ku chałpie, a po dojyniu rzykali ło powrót dziywki i krowy. Nie naśła sie ani dziywka, nie naśla sie
krowa, jyny w nocy było ciuć ji wysakni, aji lampym ludzie widzieli jak sie świycywo po Beskidzie w nocy. Kiejsi sieł z zolet
Janko z Jasnowic ji na ceście stoła łokropnie siumno dziywka z
latarnióm w rynce ji przegwarziła ku niymu:
- Janićku, nie widziołeś moji krowićki? Teli roki jóm hladóm,
a ji ni ma. Jakóś teraz do chałpy przidym bez krowy?
Wystrasióny Janko, jag ubroł z Beskida kroku, tóś za ćwierć
godziny był na Jasnowicach. A je tego śwarny kónsek. Kiejśi
dziywkóm prziy kopaniu ziymnioków sie kapkym zedzryło ji
ćma jich zastała na kónsku, tóś kosie ji kopaćki wziyny ze sebóm
ji ku chałpie z Ciadećki do Małysia krociały. Naroz z lasu dało się
cziuć wyskani:
- Hou! Hou! Hou!
Tóś jedna łodpowiedziała teś tak, jako pociuła. Ale to było
coroz bliźi. A do Grónia s kosiami i kopaćkami było ciynśko uciekać. To teś dziwyki pochyneły kosie i kopaćki, a s łokropnym
wrzaskym du dómu gnały. Ujec Wasiut łód Małysia jak ciuł co sie
robi, myśloł, zie niedźwiedź lebo wilki za dziwykami sie wziyny,
dopod latarniym ji widły ji na prociw lecioł. Latarnia zgasła, a
ujec staneli na miedzy w Głębocinie ji dali sie hokać. Tuś dziywki
w drugim strónym ubrały bo nie wiedziały gdo to hoko. Uciekły
pod Byrty do chałpy ujca Kawuloka, a łokropnie przed łobrozym świyntym klynciały ji rzykały, źe nie bedóm sie wywoływać.
Długi roki ludzie boli się wieciór tamteryndy chodzywać. Tuś
łodprawili msiym za straconóm dziywkym ji wyskania ustały.
Łod tamtego ciasu, stare ciotki kiere śły łod przistanku na Beskidzie ku chałpie, hutni stawiajóm kroku ji rzykajóm za duśićki
umrzytych. A kiedy halny dowo po sebie znać, cziuć wyskani
dziywki.
Downe łopowieści wykłodone przez nasich tacików ji matki miały w sebie kapkym prowdy, a kapkym łobawy przed duchami, kiere mogły jich nawidzić. Łopowieści wykłodane sum
młodsiymu pokolyniu, potym łuni wykłodajóm to swoim dziec-

kóm. Ji tag pamiyńć ło dziwyce z latarnióm ji ło innych łopowieściach nie straci sie.
Angelika Bernaczek klasa III D, Gimnazjum im Jana Pawła II
w Istebnej, opiekun: Monika Michałek
Opowieść spisana z przekazu ustnego
pani Anny Waszut z Jaworzynki

Wielki sukces piłkarzy z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Istebnej
31 marca 2015 r. na boisku szkolnym „Orlik” przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie rozegrany został finałowy turniej Mistrzostw Powiatu
Cieszyńskiego Szkół Ponagimnazjalnych w Piłce Nożnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej reprezentowała drużyna w składzie: Kacper Fiedor (bramkarz), Jakub
Kajzar, Bartłomiej Jałowiczor, Mariusz Sewastynowicz, Piotr
Sikora, Łukasz Kajzar, Dominik Jurosz, Dominik Kukuczka,
Tomasz Suszka i Tomasz Kohut. Zawodnicy pod kierunkiem
nauczyciela wychowania fizycznego Pana Michała Kożucha
zaciekle walczyli o każdą bramkę. Przeciwnicy wysoko postawili poprzeczkę, a o zwycięstwach decydowały ostatnie
sekundy gry. Każdy mecz wymagał całkowitego zaangażowania naszych piłkarzy. W eliminacjach, po zaciętym meczu,
drużyna ZSP Istebna pokonała 1:0 piłkarzy reprezentujących
I Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (bramka została
zdobyta w drugiej połowie dogrywki). W finale ZSP Istebna
wygrał 2:1 z drużyną Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Za zwycięstwo drużyna ZSP Istebna otrzymała puchar i pamiątkowy dyplom. Najważniejszym
wyróżnieniem jest jednak możliwość reprezentowania przez
nich powiatu cieszyńskiego w zawodach rejonowych, które
odbędą się w Pszczynie.
Gratulujemy zawodnikom i opiekunowi.
Życzymy dalszych sukcesów!

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH ZSZ

Chałpa ujca Kawuloka na Byrtach
Maj 2015
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Przypominamy gimnazjalistom, że
już od 11.05.2015 r. mogą składać dokumenty do wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z
bogatą ofertą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły (tel.: 33-855-61-56) oraz na stronie internetowej
http://zspistebna.superszkolna.pl/
Na rok szkolny 2015/2016 przewidziano 60 miejsc. Nie
pozwól, by inni Cię wyprzedzili! ZAPRASZAMY!
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KONCERT WIELKANOCNY
„Pan Zmartwychwstał!"
Na zaproszenie Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej, ks. Alfreda Stańki, odbył się w
dniu 12 kwietnia br. o godz. 16.00 Koncert Wielkanocny.
Wystąpili w nim uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle.

Zaprezentowano następujące sekcje: fletu, skrzypiec,
akordeonu, keyboardu, gitary, perkusji, rytmiki i śpiewu. Pianiści wyjątkowo grali na organach.
Atrakcją był występ organisty, p. Jerzego Rabina, byłego
absolwenta SOM w Wiśle.
Pan Łukasz Heczko wypożyczył i obsługiwał sprzęt nagłaśniający, za co dyrekcja SOM serdecznie Mu dziękuje.
Na zakończenie było zorganizowane przez parafię przyjęcie. Pedagodzy otrzymali kwiaty i gratulacje. Koncert przyjęto owacyjnie. Zaproponowano aby właśnie uczniowie
SOM im. J. Drozda w Wiśle, co roku przyjeżdżali do Istebnej z
Koncertem Wielkanocnym.
(eb)

Msza święta w 25 rocznicę śmierci
księdza Jakuba Gazura
3 kwietnia tego roku
obchodziliśmy
ważną
rocznicę - 25 lat temu na
zambijskiej ziemi zginął
ksiądz Jakub Gazur, pierwszy kapłan z Koniakowa.
Był misjonarzem, o którym
mówiono, że jak nikt inny
potrafił zrozumieć serca
afrykańskiego ludu. Jego
tragiczna śmierć w wypadku
samochodowym wstrząsnęła wszystkimi, którzy go znali. Od tego czasu nieprzerwanie
utrzymuje się piękna tradycja. Raz do roku w Koniakowie
spotykają się rocznikowi koledzy księdza Jakuba z seminarium duchownego, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej odprawianej w jego intencji.
Tegoroczna msza wspomnieniowa za księdza Jakuba odbyła się 22 kwietnia 2015 roku w kościele pod wezwaniem
św. Bartłomieja w Koniakowie. Na nabożeństwie zgromadziła się rodzina misjonarza oraz księża, którzy przed 40 laty
razem z księdzem Jakubem Gazurem przyjęli święcenia kapłańskie z rąk biskupa Henryka Bednorza. Mszy przewodniczył Damian Zimoń, arcybiskup senior archidiecezji katowicStrona
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Młody ksiądz Jakub na Dożynkach w Koniakowie wraz z biskupem
Henrykiem Bednorzem

kiej. Koncelebrowali: ksiądz kanonik Jerzy Kiera, proboszcz
parafii pw. Świętego Bartłomieja w Koniakowie i ksiądz Teodor Suchoń.
Podczas kazania abp Damian Zimoń odczytał fragmenty
niezwykłego listu, jaki otrzymał od księdza Jakuba niedługo po jego wylocie do Zambii. Wspominał, jak w drodze do
Afryki, w Amsterdamie, misjonarz padł ofiarą kradzieży i stracił kompletnie wszystko. Nie mógł nawet udowodnić jak się
nazywa. Czuł się tak, jakby na nowo się narodził. Jednak, na
przekór wszystkiemu, bez dokumentów i pieniędzy, dotarł
do diecezji Mbala, gdzie czekała go długa, owocna posługa.
Posługa, którą przerwał tragiczny wypadek samochodowy z
dnia 3 kwietnia 1990 roku.
Ponoć kiedy biskup Lusaki Telesfor Mpundu, wspomina
misyjną pracę księdza Jakuba, do dziś ma łzy w oczach. Był
kapłanem, który jak nikt inny rozumiał swoich parafian i potrafił się wczuć w ich mentalność, przekraczając granice i bariery kulturowe. „Ta tragiczna śmierć księdza Jakuba, dla nas
wszystkich ma szczególne znaczenie, w jakiś sposób ukierunkowuje cały nasz rocznik (...) Im dłużej go wspominam,
tym bardziej on duchowo rośnie w moich oczach. Ksiądz Kubek... to był ktoś.” - zakończył homilię abp Zimoń.
Po mszy, uczestnicy nabożeństwa spotkali się na wspólnej modlitwie przy tablicy pamiątkowej księdza Jakuba, którego grób znajduje się w dalekiej zambijskiej ziemi.
Ćwierć wieku minęło zadziwiająco szybko. Dzieci które
chrzcił misjonarz, dziś są już dorosłymi ludźmi. Dzieło które
rozpoczął, kontynuują inni. Lecz mimo upływu czasu, jego
heroiczna postać ciągle żyje w pamięci rocznikowych kolegów, przyjaciół i rodziny.
BJ
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Konwent Wielkanocny

Foto: Katarzyna Dragon

Co roku w oktawie Wielkanocy Zmartwychwstania
Pańskiego księża pracujący w jednym dekanacie spotykają się na tzw. konwencie. Jest to spotkanie szczególne,
nawiązujące do zgromadzenia apostołów radujących się w
Wieczerniku spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Konwenty
odbywają się kolejno w poszczególnych parafiach dekanatu.
Tym razem księża dekanatu Istebniańskiego przeżywali go
w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce. Głównym celebransem mszy świętej był ksiądz kanonik
Jerzy Kiera, dziekan naszego dekanatu.

Konwent jest chwilą dziękowania Panu Bogu za dar kapłaństwa, a także wspólnym przeżyciem czasu na modlitwie
i przy stole wraz z braćmi w kapłaństwie. To szansa na wzajemne ubogacanie się swoim doświadczeniem kapłańskiego życia i posługi. 			
Karina Czyż

utworzenie Szlaku Kultury Wołoskiej – międzynarodowej
trasy dziedzictwa pasterskiego, promującej i wykorzystującej w turystyce, walory kulturowe wszystkich grup etnicznych zamieszkujących Karpaty. Na spotkaniu tym naszą gminę reprezentowała pani Aneta Legierska i Oliwia Szotkowska
z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Michał Kuźma i Józef Michałek z Oddziału Górali Śląskich.
Witając zgromadzonych prezes Związku Podhalan w Polsce Andrzej Skupień dziękował za zaangażowanie w prace
nad rozwojem wspólnego dobra jakim jest nasza „rodnoziym”.
Podczas drugiego dnia obrad przywitaliśmy delegacje
społeczności lokalnych i samorządowych z Rumunii. Przyjechali do nas m.in. Anton Rohian - Marszałek Województwa
Maramures, Ionel Ciunt - Marszałek Województwa Salaj z
licznymi wójtami gmin swojego regionu i przedstawicielami
jednostek kulturalnych. Obecna była również konsul Honorowy Rumunii pani Luliana Grażyńska.
Tego dnia w godzinach popołudniowych odbyła się prezentacja wybranych grup góralskich. W Domu Podhalan
prezentowali się m.in. górale pienińscy, Spiszacy, Podhalanie i górale śląscy. Mówiąc do zgromadzonych na sali gości
prezes ZP mówił: „… szczególnie dziś potrzeba nam szerokiego porozumienia i działania na rzecz przyszłości Karpat.
Apelujemy o rozwagę, zachowanie godności i szacunku dla
wspólnie podejmowanych działań, które mają nas ubogacić,
a także otworzyć na nowe możliwości współpracy w oparciu o wiarę, tradycję i kulturę”. W spotkaniu tym uczestniczyli
również górale z Rumunii, Czech, Słowacji oraz Łemkowie.
Kiedy zapadał zmrok zapalona została karpacka watra, symbol jedności ludzi gór.

Pasterskie korzenie kultury
Górali Śląskich
Tegoroczne święto Górali Śląskich miało szczególny
przebieg. Wpisało się bowiem w organizowany przez
Związek Podhalan, Porozumienie Karpackie i Fundację
Pasterstwo Transhumancyjne - I Zjazd Karpacki, nad którym honorowy patronat objął Prezydent Polski.
24 kwietnia w Łopusznej, rodzinnej miejscowości ks.
Józefa Tischnera spotkali się przedstawiciele organizacji
pozarządowych z całych polskich Karpat, by rozmawiać
nad problemami zachowania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego rodzimej ziemi. Tematem przewodnim było
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Z Archiwum Naszej Trójwsi
maj 1995

DZIEŃ MATKI

Wszystkim matkom, mamom, mamusiom i wszystkim
dzieciom - małym i dużym dedykujemy kilka wierszyków
ze starego anonimowego „Zbioru wierszy na różne okazje” i życzymy spełnienia życzeń w nich zawartych.
W tym samym czasie w istebniańskim kościele zgromadzili się górale śląscy wokół Dobrego Pasterza i Jego ołtarza.
Sałasznik Henryk Kukuczka ze Stecówki złożył na ołtarzu
pierwsze owcze sery, jako wyraz podziękowania za dar powrotu owiec i pasterskich obyczajów na naszą istebniańską
ziemię. Oprawę muzyczna Mszy Świętej przygotował Zespół
Istebna wraz z grupą Mała Jetelinka z Jaworzynki.
W ten sposób weszliśmy wspólnie w czas świętowania
niedzieli Dobrego Pasterza. W ludźmierskim sanktuarium
u Matki Bożej Królowej Górali Polskich odbyło się bacowskie święto! Po raz pierwszy tak uroczyście i razem: górale
i pasterze! Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. inf.
Stanisław Olszówka, w koncelebrze z ks. Proboszczem, ks.
Władysławem Kosem z Chochołowa, z ks. Wojciechem i
ks. Józefem. Sprawowana była w ogrodach ludźmierskich.
Wśród przeszło tysiąca górali z krajów karpackich udział
wzięli: Pani Anna Komorowska Prezydentowa, p. wojewoda
Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, Poczty Sztandarowe Związku Podhalan, prezesi,
górale, juhasi, bacowie i wyjątkowo orkiestra 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich. A w koszorze po Mszy św. zostały
poświęcone owieczki. Bacowie otrzymali na czas wypasu:
drewniane szczapy z Wielkiej Soboty do rozpalenia pierwszej watry, wodę święconą, kalendarz góralski, kadzidło i
kredę. Dziękujemy, wszystkim uczestnikom tego pięknego
święta rozpoczęcia sezonu wypasu owiec na halach. Z naszej gminy w uroczystościach tych uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Niech Dobry Pasterz prowadzi na zielone pastwiska, orzeźwia nasze dusze…
Szczęść Boże! - Józef Michałek

Wójt Gminy, Rada Gminy i Zespół Redakcyjny

MATCE
Jasio, Mamy mały synek
Składa z życzeń upominek.
Gdy Mamie wszyscy życzą w tym to dniu radości
I ja także winszuję wszelkiej pomyślności.
Pierwsze wyrazy moja Mamo droga!
Za Twoje szczęście wymawiam do Boga.
Ile kwiatów w maju,
Ile szczęścia w raju,
Tyle Ci słodyczy
Wdzięczna córka życzy.
Każdy mówi co czuje
Przy tym dniu radości,
Ja Ci Mamo winszuję
Wszelkiej pomyślności.
Jeszczem malutki a życzyć trzeba,
Bo to zwyczajem u dziatek,
Życzę Mamie aby Nieba,
Dały Jej szczęście, dostatek.
Używaj Mamo słodyczy
W przeciągu wieku długiego.
Żyj bez smutku i goryczy
I kochaj syneczka swego.
Cóż dziś Mamie dam, ja mała?
Nic nie umiem, biednam taka...
Żyj nam wieki! Tak bym chciała
I dam z serca Ci buziaka.
Obyś Mamo, w życia biegu
Smutku, troski nie doznała,
Lecz na szczęsnej wyspie brzegu
Obfitość Cię otaczała.
Ach Matko droga! Tyś wskazała wzory,
Jakiej mam w życiu nabierać mądrości!
Więc też o Matko, wszystkich marzeń roje,
Cały świat pociech znajdź w Twem dziecięciu,
A za Twą miłość, za Twe prace, znoje,
Choć chwileczkę szczęścia znajdź w mojej objęciu.
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KALENDARIUM - MAJ
l 13.05.1976r. - w Istebnej umiera Jan Kawulok, gawędziarz, gajdosz, budowniczy instrumentów ludowych, homeopata. Urodził się 20.09.1899 r. w Istebnej-Stecówce, jako syn Ewy i Michała wielkiego działacza patrioty zwanego „Królem Gór”. Był trzecim dzieckiem w małżeństwie i miał dziesięcioro rodzeństwa.
Ciężkie czasy powojenne zmuszają Jana do pracy w kopalni we Francji a po powrocie do domu pracuje
na szałasie na Baraniej Górze oraz pomaga w pracy na gospodarstwie rodzinnym. W 1931 roku żeni się z
Franciszką Legierską i osiada „U Wojtosza” - przysiółku Istebnej. Tutaj podupadłą gospodarkę doprowadził
do rozkwitu, szczególnie wyniki osiągał w sadownictwie, był znanym pomologiem. Pięcioletni pobyt na
sałaszu, gdzie pracował razem ze starymi góralami wniósł do jego życia wiele nauk. Tam kształcił się w
fachu „składania kości”, tam zaczął grać na gajdach, skrzypcach, robić rozmaite piszczałki, poznał wiele
pieśni i opowiadań. Nabyte umiejętności podbudowywał przez samokształcenie, czytając książki z zakresu
medycyny, muzyki, pomologii. Okres ten zaowocował praktycznie do końca życia. Największe sukcesy
na niwie artystycznej Jan Kawulok osiągnął w okresie po II wojnie światowej, kiedy to był podporą Zespołów Regionalnych w Istebnej i Koniakowie. Grał na wszystkich instrumentach ludowych. Był mistrzem
specjalistą w budowaniu gajd, rogów pasterskich, trombit. A kiedy w 1964 r. w domu Kawuloka otwarto
izbę regionalną, jego twórczość stała się znana nie tylko w kraju ale również za granicą, gdzie zdobywał
uznanie oraz wyróżnienia na różnych imprezach folklorystycznych. Dla nas miejscowych mieszkańców był
wzorem człowieka dobrego, skromnego, bezinteresownego, który służył społeczeństwu swoją wiedzą jako
homeopata czyli „składacza złamanych kości”, każdy mógł liczyć na jego pomoc. Za zasługi dla kultury
w 1976 r. wytypowano go do Nagrody Oskara Kolberga. To najwyższe uznanie za zasługi dla kultury już
osobiście nie odebrał, uczyniła to jego córka Zuzanna. Jego pogrzeb przerodził się w tysięczną manifestację ludzi, którzy żegnali artystę oraz człowieka wielkiego przez swoją dobroć. Jan Kawulok spoczywa na
cmentarzu komunalnym w Istebnej.
l 18.05.1913 r. - w Istebnej urodziła się Maria Wałach, nauczycielka, działaczka społeczna. Była najstarszą córką (z trzynaściorga rodzeństwa) artysty malarza Jana Wałacha i Teresy Wałach z domu Liboska.
Już od dzieciństwa pomaga matce w wychowywaniu młodszego rodzeństwa i jak wspomina w swoim życiorysie ta praca ukierunkowała jej charakter i dalsze życie. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Istebnej
ojciec zapisał ją w 1927 r. do szkoły zawodowej prowadzonej przez siostry urszulanki w Rybniku a po
trzech latach wstąpiła do Seminarium Rzemiosł i Gospodarki, które ukończyła w 1933 r. W tym też roku
rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie jako nauczycielka. Czas okupacji Maria spędziła
w domu służąc swoją pomocą tak licznemu rodzeństwu. Po wojnie, już w październiku 1945 r. powraca do
tej samej szkoły w Knurowie, gdzie uczy zajęć technicznych, rysunku i rysunku technicznego, pełni również funkcję powiatowego instruktora i metodyka zajęć technicznych i wychowania plastycznego. Z chwilą
powstania w Knurowie Liceum Ogólnokształcącego podjęła tam dalszą pracę aż do momentu przejścia w
1972 r. na emeryturę. Piękną kartę Maria Wałach zapisała w działalności społecznej, szczególnie w pracy
z dziećmi i młodzieżą. Jeszcze przed wojną prowadziła „Towarzystwo Młodych Polek” - gdzie dziewczęta
przygotowywano do dorosłego życia. Po wojnie w różnych kółkach pozalekcyjnych przygotowywała kandydatów na studia artystyczne, na olimpiady z wiedzy o sztuce. W podzięce za jej ofiarną 50-cioletnią pracę
w Knurowie otrzymała honorowe obywatelstwo tego miasta, posiadała wiele odznaczeń państwowych i resortowych. Po powrocie do Istebnej zamieszkała w domu rodzinnym razem z siostrą Barbarą. Udzielała się
w miejscowym Kole Macierzy Cieszyńskiej gdzie za działalność na rzecz tej organizacji zostaje jej Członkiem Honorowym, jako osoba bardzo religijna założyła i prowadziła w Istebnej Oddział Apostolstwa Dobrej
Śmierci. Zmarła 9.12.2002 r. w wieku 89 lat, została pochowana na cmentarzu komunalnym w Istebnej.

Wydarzenia

l 11.05.2009 r. - w konkursie na logo Gminy Istebna wygrywa projekt Pana Macieja Drelaka mieszkańca Wylatowa.
l 14.05.1997 r.- z okazji 25-lecia parafii rzymsko-katolickiej p.w. Matki Boskiej Fatimskiej na Stecówce
odbyło się uroczyste poświęcenie dzwonu przez księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego.
l 15.05.1921 r.- w Roztropicach koło Skoczowa urodził się Leopold Tajner, narciarz, olimpijczyk, trener.
Był dwukrotnym olimpijczykiem w sportach zimowych. Jako trener wychował między innymi znakomitych
kombinatorów norweskich pochodzących z naszych terenów, wicemistrzów Europy juniorów: Stanisława
Kawuloka i Jana Legierskiego. Leopold Tajner zmarł w Wiśle 24.02.1993 r. i tam został pochowany na
miejscowym cmentarzu.
l 22.05.1995 r. – Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Skoczów. Wydarzenie to związane było z kanonizacją Jana Sarkandra, która odbyła sie w Ołomuńcu.
l 23.05.1990 r. - w Kończycach Małych odbył się pogrzeb Józefa Kuchty - pedagoga, wychowawcy, społecznika, wieloletniego dyrektora szkoły w Koniakowie - Rastoce z którą związany był przeszło 38 lat. Wychował kilka pokoleń góralskich dzieci, znany społecznik, miłośnik folkloru, podróży, książki, numizmatyk.
l 25.05.2002 r.- uroczyste otwarcie szlaku (wytyczonego przez Oddział PTTK „Wisła”), I Rajd Górski im.
Jerzego Kukuczki.
Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda, „Naszej Trójwsi”,
opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś, innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski.
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Piesza Poczta na Trójstyku
WSZYSTKO SIĘ UDAŁO !!!
Tak, za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II,
pierwsza Międzynarodowa Poczta Piesza wokół Trójstyku w rocznicę kanonizacji Św. Jana Pawła II, przeszła
przez trzy miejscowości i trzy państwa do historii…
a trwała cztery dni.

Dzień 1.24.04.2015. Spotkanie dzieci z SP nr 1 w Jaworzynce oraz Zakladni Śkoly w Hrćavie.
Spotkanie na Trójstyku zgromadziło prawie 50 osób z
obu krajów. Przy wspaniałej pogodzie (dzięki wstawiennictwu Świętego) uczestnicy zapoznali się z wystawą filatelistyczną w plenerze „Jan Paweł II na znaczkach pocztowych”.
Wszystkie dzieci przygotowały wcześniej projekty kopert
pocztowych w ramach wspólnego projektu „Mieszkam na
Trójstyku z Św. Janem Pawłem II”. W opinii ekspertów przyznano 3 (jak na Trójstyk przystało) równorzędne pierwsze
nagrody dla młodych projektantów: Weroniki Ruckiej, Faustyny Bestwina oraz Marty Małyjurek.
Wszyscy polscy i czescy projektanci otrzymali pamiątki papieskie i tzw. „zestawy startowe – filatelistyczne”. A po
poczęstunku nadszedł czas na odśpiewanie ulubionej pieśni
naszego Ukochanego Papieża czyli „BARKI” najpierw po czesku, a następnie po polsku, przy skrzypcowym akompaniamencie czeskiego nauczyciela muzyki. Nie znam się na tym,
ale wszyscy byli przekonani że TAKIE wykonanie tej pieśni
z wielkim echem dotarło do Naszego Świętego wysoko do
Niebios.
Niestety nie dotarli na spotkanie dzieci z opiekunami ze
Słowacji z powodu prac budowlanych wzdłuż granicy państwa prowadzonych od kilkunastu miesięcy po stronie słowackiej.
Dzień 2 i 3. 25 – 26.04.2015. w godzinach 12.00. – 17.00.
funkcjonował na Trójstyku punkt przyjmowania przesyłek
przeznaczonych do przeniesienia Międzynarodową Poczta
Pieszą wokół Trójstyku. Frekwencja przeszła prognozowane
oczekiwania. Wysłano ponad 300 okolicznościowych listów i
kart pocztowych ofrankowanych znaczkami z wizerunkiem
Papieża. Odwiedzili mnie tam licznie mieszkańcy Trójwsi
oraz pobliskich miejscowości z Polski, Czech i Słowacji, a także turyści z całej Polski. Nie zawiedli też lokalni dziennikarze
radowi i prasowi zainteresowani tematyką i pomysłem tego
przedsięwzięcia.
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Dzień 4.
Międzynarodowa Poczta Piesza wyruszyła 27.04.2015.
rano spod budynku Urzędu Pocztowego w Istebnej do Jaworzynki. Wspólnie z filatelistami z Oddziału Polskiego
Związku Filatelistów w Rudzie Śląskiej, na własnych plecach
przeniosłem nadane w UP Istebna ostemplowane datownikiem okolicznościowym przesyłki do Poczty w Hrćavie, przekraczając granicę polsko - czeską w rejonie znaku granicznego I/5. Tam wszystkie przesyłki ostemplowano datownikiem
czeskim. Następnie po wypiciu wzmacniającej czeskiej kawy
wyruszyliśmy na Słowację przekraczając granicę czesko-słowacką w rejonie znaku granicznego I/2. W Urzędzie Pocztowym Ćierne pri Ćadcy wszystkie listy i kartki ostemplowano
datownikiem słowackim. Po południu ( po spożyciu slovenskich rohlików) pozostała droga powrotna przez Trójstyk do
domu… Granicę słowacko-polską przekroczyliśmy w rejonie
znaku granicznego I/1. Po dotarciu do UP Istebna wszystkie
przesyłki ostemplowano dodatkowym stemplem informacyjnym: „Przeniesiono na trasie Jaworzynka – Hrćava – Ćierne
- Jaworzynka”.
Podsumowując; przeniesiono jednego dnia 27.04.2015.
łącznie 812 przesyłek, w tym 49 poleconych. Jak zapewnia
Poczta Polska wszystkie listy trafią do adresatów w Polsce,
Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech, Węgrzech, USA, Kanadzie i w Watykanie w ciągu kilku dni.
Kulminacyjnym punktem wydarzenia była uroczysta
Msza Święta Dziękczynna w I rocznicę kanonizacji Jana Pawła II w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, gdzie od roku znajdują się relikwie Świętego. Należy dodać, iż Międzynarodowa Poczta Piesza nawiedziła na swojej
trasie trzy kościoły widniejące na okolicznościowej kopercie,
tj. w Jaworzynce (pomnik i relikwie JP II), Hrćavie i Ćiernem
(okazały pomnik Papieża Polaka). Jak ustalono, w kościele
w Hrćavie brak jest obecnie akcentów papieskich. Jednak
wg najnowszych zapewnień proboszcza z Jaworzynki, ks.
Stanisława Pindla, taki stan nie potrwa długo …
Podsumowanie…
„Międzynarodowa Poczta Piesza” jako wydarzenie nie
doszłaby do skutku gdyby nie determinacja wielu osób i
instytucji z naszej Małej Ojczyzny i regionu. W tym miejscu,
nie wymieniając nazw czy nazwisk pragnę wszystkim jej
uczestnikiem serdecznie podziękować za udział i docenienie pierwszej rocznicy kanonizacji JANA PAWŁA II, a także

Nasza Trójwieœ

Maj 2015

Piesza Poczta na Trójstyku
docenienie NASZEGO TRÓJSTYKU jako miejsca specyficznego, jedynego, ciekawego, inspirującego, magicznego, zagospodarowanego i tętniącego życiem. Jeszcze raz podkreślę:
TRÓJSTYK JEST NASZ !!! i nikt Nam Go nie odbierze. Dlatego
raz w roku gwarantuję organizację podobnego przedsięwzięcia z różnych okazji.
Nawet Nasz Święty Patron będzie musiał poczekać do
2020 roku, kiedy jeśli dożyjemy będziemy świętować 100
rocznicę Jego urodzin (dokładną datę znały wszystkie Dzieci
na Trójstyku).
Pamiętajmy też, że wszystkie przesyłki z wizerunkiem Naszego Papieża są swego rodzaju relikwiami.
Wyjątkowe podziękowania!
Największe, najszczersze, najbardziej doceniające podziękowania składam wyjątkowemu Uczestnikowi Międzynarodowej Poczty Pieszej, czyli Panu Władysławowi Bestwinie od Korbasa, który dowiadując się o tym wyjątkowym wydarzeniu, samodzielnie dotarł na Trójstyk, wysłał kilkanaście

wyjątkowych listów do przyjaciół w poczuciu wyjątkowości
tamtej historycznej chwili, a następnie powrócił do domu
pokonując pieszo około 5 kilometrów !
Należy dodać, że Ujec jest osobą niewidomą…
Dzięki Świętemu Patronowi oraz TAKIM LUDZIOM,
Wszystko Się Udało.
Serdecznie pozdrawiam Jacek Pyszny

Informacje turystyczne
Tadeusz Papierzyński wyróżniony!
Kierownik Zespołu Regionalnego Istebna - Tadeusz
Papierzyński został wyróżniony podczas Gali Koalicji
Marek Ziem Górskich, która już po raz 10. odbyła się w
Miejskim Ośrodku Kultury w Żywcu.
Kierownik Zespołu Regionalnego Istebna został jednym
z trzech nominowanych w kategorii Osobowość Ziem Górskich. Zwycięzcą w tej kategorii został Marcin Filip - dyrektor
Euroregionu Beskidy z Bielska-Białej.
W głosowaniu internautów zwyciężył Tadeusz Papierzyński, jednak ostateczny werdykt zależny był od Jury, w skład
którego wchodzą m.in. laureaci z poprzednich lat.
Z terenu Śląska Cieszyńskiego zwyciężył także Rafał Marchlewicz z Koziej Zagrody z Brennej w kategorii Mały Przedsiębiorca.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Targi Turystyczne Agrotravel w Kielcach
W dniach 10-12 kwietnia 2015 roku odbyły się tegoroczne Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015. Kieleckie wydarzenie to najważniejsza specja-

listyczna impreza w Polsce integrująca branżę turystyczną
z obszarów wiejskich Polski i Europy. Ich charakterystyczną
cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu
i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. Województwo Śląskie oprócz stanowiska lokalnych grup działania i lokalnych grup rybackich z terenu regionu zaprezentowało bogatą ofertę turystyczną na
stoisku regionalnym, które po raz pierwszy pojawiło się na
tym wydarzeniu, a tym samym reprezentacja gminy Istebna.
Podczas trzech dni targowych stoisko regionalne cieszyło
się dużą popularnością szczególnie w niedzielę kiedy to frekwencja podczas targów była bardzo duża. Na stoisku dystrybuowane były materiały Śląskiej Organizacji Turystycznej
oraz członków również te wydane w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej opracowane wspólnie z partnerami projektu. Duża liczba zapytań odwiedzających stoisko
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dotyczyła tras rowerowych i aktywnego wypoczynku oraz
propozycji na zbliżający się weekend majowy oraz sezon letni. Prezentacja regionalna zyskała wiele pozytywnych opinii
odwiedzających stoisko dotyczących różnorodności i jakości
oferty znajdującej się na stanowisku śląskiego. Wiele osób
przyznało, że nie spodziewało się tylu atrakcji na terenie
województwa, które kojarzone jest często jedynie z przemysłem. Bogata oferta przygotowana została przez partnerów
stoiska regionalnego promujących poszczególne subregiony, miasta i atrakcje: Beskidy (Stowarzyszenie Region Beski-

dy, powiaty bielski i żywiecki, miasto Bielsko-Biała z Bielsko-Bialskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji); Śląsk Cieszyński
(Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza z
Cieszyna, Beskidzka 5 – Wisła, Ustroń, Szczyrk, Brenna, Istebna, miasto Jastrzębie Zdrój); Jura Krakowsko-Częstochowska
(Związek Gmin Jurajskich, Hotel 511 i Zamek Ogrodzieniecki,
Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski, miasto
Częstochowa); Subregion Zachodni Woj. Śląskiego (Związek
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego);
miasto Katowice.
Atrakcje w postaci konkursów dla odwiedzających
przygotowanych wspólnie z partnerami stoiska prowadzili
przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zapraszając
jednocześnie do odwiedzenia zespołu pałacowo-parkowego (będącego siedzibą Zespołu) jednej z atrakcji turystycznych uhonorowanych w ubiegłym roku wyróżnieniem w
konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny.
Aktywność województwa śląskiego doceniona została
nie tylko przez odwiedzających, ale również przez kapitułę
przeprowadzonego na targach konkursu na najciekawsze
stoisko, w którym stoisko śląskiego zajęło III lokatę.
Oprac. silesia-sot.pl

XXII Konkurs Wiedzy o Regionie
9 kwietnia w Gimnazjum w Istebnej odbył się XXII
Konkurs Wiedzy o Regionie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Słoneczna czytelnia gimnazjum zapełniła się przejętymi młodymi góralami, którzy
postanowili sprawdzić swoją znajomość rodzimych zwyczajów, gwary, historii i wydarzeń bieżących. W szranki stanęli
wychowankowie podstawówek, gimnazjaliści i podopieczni
OPP w Koniakowie. Konkurs dostarczył uczestnikom i widzom niemałych wzruszeń, radości i dumy.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy od testu sprawdzającego poziom wiedzy historyczno-geograficznej, znajomość gwary
i najnowszej historii Trójwsi. Jak co roku, układała je pani
Helena Bojko, emerytowana polonistka i znawczyni regionu. Uczestnicy musieli między innymi uzupełnić tekst pieśni
„Szumi jawor szumi” czy przetłumaczyć gwarowe zwroty.
Nie wszystkie okazały się zrozumiałe. Co oznacza zdanie
„tropióm sie z ćwiklóm łod jarzy”? Pojawiły się i takie humorystyczne tłumaczenia jak „trudzą się z krową od Jadzi” lub...
„męczą się z dżemem z wiśni”.
Z testem pisemnym w grupie podstawówek najlepiej poradził sobie Jakub Juroszek (ZSP1 Istebna), zdobywając 36,5
pkt. Tuż za nim uplasowały się: Faustyna Gwarek (SP1 w KoStrona
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niakowie, 35,5 pkt) oraz Ola Juroszek (SP 1 Jaworzynka, 34,5
pkt.). W grupie gimnazjalistów nagrody przypadły Łukaszowi Kukuczce, Kacprowi Legierskiemu i Pawłowi Juroszkowi,
którzy zdobyli kolejno: 42, 39 i 36 punktów.
Drugą, bardzo widowiskową część konkursu stanowiły inscenizacje, w których uczniowie przenieśli się w czasie
wcielając się w dawnych górali. Tegoroczne scenki przeszły
najśmielsze oczekiwania pod względem bogactwa tematyki i rekwizytów. Tematem przewodnim była obrzędowość
wiosenna. Uczniowie ubijali masło w maśnicy, rzykali ze starego kancynoła, rychtowali kocianki, orali pole a do chałup
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zawitały morzany. Dialogi oraz gra młodych aktorów stały na
bardzo wysokim poziomie.
W jury zasiedli: Anna Bury „od Wojoczka” - poetka i gawędziarka, Małgorzata Kiereś - kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, autorka licznych publikacji o historii, stroju
i obrzędowości Trójwsi Beskidzkiej, Tadeusz Papierzyńskikierownik Zespołu Regionalnego „Istebna”, Józef Michałek –
radny gminy Istebna oraz Elżbieta Legierska-Niewiadomska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Stało przed
nimi niełatwe zadanie bowiem poziom wszystkich scenek
był bardzo wysoki.
Ostatecznie zdaniem jury, wśród szkół podstawowych
najlepsza była drużyna z SP1 w Jaworzynce (Aleksandra Juroszek, Paweł Rucki, Katarzyna Legierska, Anna Urbaczka),
drugie miejsca ex aequo zajęli przedstawiciele SP2 Istebna
Zaolzie (Natalia Zowada, Paweł Kukuczka, Sylwia Waszut i
Kamila Idziniak) i SP2 w Koniakowie Rastoce (Marta Fiedor,
Karolina Kobielusz, Martyna Białożyt) zaś trzecie miejsce
przypadło drużynie OPP w Koniakowie (Weronika Rucka
i Joanna Macura z Jaworzynki). Dodatkowo wyróżniono 3
drużyny - z ZSP1 w Istebnej (Faustyna Pasterka, Daniel Juroszek, Ola Motyka, Jakub Juroszek), SP1 w Koniakowie (Faustyna Gwarek, Julia Legierska, Zofia Kukuczka) oraz SP2 w
Jaworzynce (Iza Rucka, Aneta Jałowiczor, Wiktoria Kukuczka,
Krzysztof Juroszek).
W Gimnazjum ze względu na wyrównany poziom przyznano II miejsce za inscenizację „Łorani” dla drużyny Kacpra
Legierskiego, Łukasza Kukuczki, Michała Szkawrana i Bartło-

mieja Poloczka oraz dodatkowo 4 wyróżnienia dla pozostałych grup za inscenizacje: „Śłupki” , „Jor”, „Morzany” i „Raki”.
Na zakończenie konkursu nastąpiło uroczyste rozdanie
nagród i pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników.
Za przygotowanie i zmotywowanie uczniów do konkursu i inscenizacji serdecznie dziękujemy paniom: Elżbiecie
Gadacz, Joannie Kobielusz, Marii Zawada z ZSP1 w Istebnej, Beacie Waszut z SP1 w Koniakowie, Marii Juroszek i Marii Łacek z SP1 w Jaworzynce, Łukaszowi Calikowi z SP2 w
Jaworzynce, Lucynie Bytow z SP 2 w Koniakowie Rastoce,
Adriannie Czernieckiej z SP 2 Istebna Zaolzie, pani Elżbiecie
Kukuczka, Monice Wałach z OPP w Koniakowie oraz Monice
Michałek, Alicji Glebowicz-Gazurek i Barbarze Matusznej z
Gimnazjum w Istebnej.

Konkurs, prócz zacnych jurorów i nauczycieli, swoją
obecnością zaszczycili: Henryk Gazurek Wójt Gminy Istebna,
Robert Biernacki, dyrektor ZSP nr 1 w Istebnej, Bogdan Ligocki dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, pani
Monika Kukuczka dyrektor SP2 w Koniakowie Rastoce, Łukasz Calik radny gminy Istebna oraz Jerzy Kędzior, miłośnik
Śląska Cieszyńskiego.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
tego, by przez cały rok szperali w literaturze regionalnej,
byli na bieżąco z lokalną prasą a przede wszystkim słuchali
opowieści matek i tacików, by w następnej edycji konkursu
pobić swój rekord! Dziękujemy panu Józefowi Michałkowi i
Tadeuszowi Papierzyńskiemu za dostarczenie nagród książkowych dla uczestników.
Oprac. BJ

Wyniki konkursu literackiego i plastycznego
W ramach Konkursu Wiedzy o Regionie ogłosiliśmy konkurs
plastyczny i literacki pod tytułem „Downe legendy i podania z
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”. Spłynęły do nas prawdziwe perełki utrwalające legendy i podania naszego regionu.
A oto zwycięzcy konkursu literackiego: I m-ce Wiktoria Legierska - „Legenda o Olzie” (ZSP1 Koniaków), II m-ce Damian Kubica
- „Mój dziadek Jakub Gazurek” (ZSP1 Istebna), III m-ce Dawid Bocek - „Złotogłowiec” (SP2 Istebna Zaolzie), III m-ce Agata Haratyk „Łopowieść ło strasidłach i kapliczce (ZSP1 Istebna). Wyróżnienia:
Elżbieta Kawulok „Jak sie uprawiało lyn” (SP2 Koniaków Rastoka;
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Natalia Baraniok - „O bruclikach” (ZSP1 Istebna; Karolina Kobielusz - „Wilija” (SP2 Koniaków Rastoka); Paweł Kukuczka - „Ło ziółtych brziegach Olzy” (SP2 Istebna Zaolzie), Samuel Rabin - „Jak
mój tata był chłapcym” (SP2 Koniaków Rastoka), Joanna Kawulok
- „Sałasz Wielki Połom” (SP2 Koniaków Rastoka).
I triumfatorzy konkursu plastycznego: I m-ce Maria Skurzok - „Straszydła na Biłkowskim gróniu” (SP1 Jaworzynka), II
m-ce Estera Rabin - „Legenda o brucliku” (SP2 Koniaków Rastoka), III m-ce Wanessa Fiedor - „O Złotogłowcu” (SP2 Koniaków
Rastoka), III m-ce Paulina Bielesz - „Jantała” (SP2 Koniaków Rastoka), III m-ce Natalia Śliwińska - „Jadwiśka i jadwiśki na Kocim zamku” (SP2 Koniaków Rastoka). Wyróżnienia: Julia Kurek
- „Straszydła na Biłkowskim gróniu” (SP1 Jaworzynka), Karolina
Juroszek - „Straszydła na Biłkowskim gróniu” (SP1 Jaworzynka),
Jakub Kawulok - „Straszydła na Biłkowskim gróniu” SP1 Jaworzynka, Natalia Bojko - „Straszydła na Biłkowskim gróniu” (SP1
Jaworzynka), Dżesika Waszut - „Skarby na Ochodzitej” (SP2 Koniaków), Wiktoria Białożyt - „O brucliku” (SP2 Koniaków), Alicja
Heczko - „Skarby na Ochodzitej” (SP1 Koniaków), Amelia Ligocka - „Skarby na Ochodzitej” (SP1 Koniaków).

Wyniki testu pisemnego
Kategoria Gimnazjum: I m-ce - Łukasz Kukuczka - 42 pkt.,
II m-ce - Kacper Legierski - 39 pkt., III m-ce - Paweł Juroszek - 36
pkt., IV m-ce - Łukasz Juroszek - 34,5 pkt., V m-ce - Edyta Mojeścik - 29,5 pkt., VI m-ce - Angelika Bernaczek - 28,5 pkt., VII m-ce
- Aleksandra Juroszek - 28 pkt., VIII m-ce - Bartłomiej Jałowiczor
- 27,5 pkt., IX m-ce - Ania Haratyk - 27 pkt., X m-ce - Teresa Mucha - 26,5 pkt., XI m-ce - Michał Szkawran - 25,5 pkt., XII m-ce
- Michał Polok - 24,5 pkt., XII m-ce - Natalia Suszka - 24,5 pkt., XIII
m-ce - Błażej Rucki - 22,5 pkt., XIV m-ce - Sandra Łacek - 19,5 pkt.,
XV m-ce - Magdalena Lorens - 19 pkt., XVI m-ce - Paweł Szmek 17,5 pkt., XVII m-ce - Barbara Haratyk - 13,5 pkt.
Kategoria Szkoły Podstawowe
I m-ce - Jakub Juroszek (ZSP 1 Istebna) 36,5 pkt., II m-ce
- Faustyna Gwarek (SP 1 Koniaków) 35,5 pkt., III m-ce - Ola Juroszek (SP 1 Jaworzynka) 34,5 pkt., IV m-ce - Paweł Kukuczka
(SP2 Istebna Zaolzie) 33,5, V m-ce - Marta Fiedor (SP 2 Koniaków Rastoka) 33 pkt., VI m-ce - Natalia Zowada (SP 2 Istebna
Zaolzie) 32 pkt., VII m-ce - Wiktoria Kukuczka (SP 2 Jaworzynka) 28 pkt., VIII m-ce - Karolina Kobielusz (SP 2 Koniaków Rastoka) 27,5 pkt., IX m-ce - Martyna Białożyt (SP 2 Koniaków
Rastoka) 26,5 pkt., X m-ce - Julia Legierska (SP 1 Koniaków)
25,5 pkt., XI m-ce - Aleksandra Motyka (ZSP1 Istebna) 25 pkt.,
XII m-ce - Magdalena Bojko (OPP Koniaków) 23,5 pkt., XII m-ce
- Zofia Kukuczka (SP 1 Koniaków) 23,5 pkt., XII m-ce - Faustyna Pasterka (SP1 Istebna) 23,5 pkt., XIII m-ce - Ania Urbaczka
(SP 1 Jaworzynka) 23 pkt., XIII m-ce - Kasia Legierska (SP 1 Jaworzynka) 23 pkt., XIV m-ce - Daniel Juroszek (ZSP 1 Istebna)
22,5 pkt., XIV m-ce - Kamila Idziniak (SP 2 Istebna) 22,5 pkt.,
XV m-ce - Weronika Rucka (OPP Koniaków) 20 pkt., XVI m-ce Krzysztof Juroszek (SP2 Jaworzynka) 19 pkt., XVII m-ce - Paweł
Rucki (SP1 Jaworzynka) 18,5 pkt., XVIII - Aneta Jałowiczor (SP2
Jaworzynka) 18,5 pkt., XIX m-ce - Izabela Rucka (SP2 Jaworzynka) 16,5 pkt., XX - Joanna Macura (OPP Koniaków) 16 pkt.,
XXI m-ce - Sylwia Waszut (SP 2 Istebna) 8 pkt.
Strona

26

„Montowanie Pamięci” czyli wystawa
grafiki w Gminnym Ośrodku Kultury
Tuż po Świętach Wielkanocnych, 7 kwietnia 2015
roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie
wystawy „Montowanie Pamięci” autorstwa Anny Słowik
z Istebnej.

Anna Słowik urodziła się 16 grudnia 1988 roku w Istebnej. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie. Ukończyła
studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w
Krakowie. Studiowała na Wydziale Sztuki, na kierunku Grafika. 25 września 2013 roku z powodzeniem obroniła dyplom
i uzyskałam tytuł magistra sztuki. Pracę dyplomową realizowała pod opieką profesor Haliny Cader-Pawłowskiej. Projekt
magisterski Montowanie pamięci wykonała w technice własnej łącząc medium fotograficzne z elementami wklęsłodruku oraz druku wypukłego. Praca prezentowana była na
wystawie Najlepszych prac dyplomowych Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Pałacu Sztuki w Krakowie.
Została także wyróżniona w kategorii Najlepszy Dyplom
Grafika uczeń i jego promotor w ramach Triennale Grafiki
Studenckiej.
Niezmiernie miło nam jest prezentować u siebie, w naszym Ośrodku Kultury, wystawę autorstwa swojej krajanki.
Dumni z Ani i jej sukcesów byli również uczestnicy wernisażu: rodzina, przyjaciele, wychowawcy z lat szkolnych i inni
artyści m.in. pani Iwona Konarzewska, która dla Ani była
pierwszą nauczycielką kunsztu artystycznego w dzieciństwie. Pani Iwona wspominała, że Ania nie opuściła ani jednych zajęć.
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Kilka słów o samej wystawie: Montowanie Pamięci to rodzaj wieloelementowej układanki – gry. Części w połączeniu
tworzą rodzaj osobistych map pamięci. Montowana przestrzeń traktuje o ludziach, miejscach i czasie, które znane są
autorce jedynie ze zdjęć i opowieści rodzinnych.
Seria prac została wykonana w technice własnej, która
stanowi połączenie szlachetnej i najstarszej techniki fotograficznej – gumy chromianowej, druku wklęsłego oraz wypukłego.
Praca ma charakter wielowarstwowy. Płaszczyzna gumy
chromianowej to fotomontaże, które łączą w sobie fotografie rodzimej roślinności Beskidu Śląskiego oraz fragmenty
starych zdjęć rodzinnych autorki. Wizerunki bliskich – do
trzech pokoleń wstecz – dziadków oraz pradziadków zostały
umieszczone w roślinnej makro-przestrzeni.
Warstwa drukowana z matryc wklęsłodrukowych stanowi gęstą materię, która charakterem zawiązuje do topograficznych map terenu.
Trzecia płaszczyzna projektu to elementy graficzne inspirowane haftem krzyżykowym, który jest częścią bogatej
tradycji i kultury Istebnej. Powstałe w pracowni wklęsłodruku symetryczne siatki graficzne stanowiły podłoże dla druku
wypukłego.
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Uzyskane poprzez nawarstwianie obrazy są próbą połączenia trzech mediów – fotografii, wklęsłodruku oraz druku
wypukłego.
Karina Czyż

Prośba do mieszkańców Trójwsi
Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce
organizuje wystawę „Dziecko w kulturze górali śląskich”. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa o udostępnienie rekwizytów,
tj dawnych ubranek dziecięcych, zabawek, zeszytów,
książek i przyborów szkolnych, zdjęć dzieci, świadectw
szkolnych i wszelkich innych rzeczy, które dotyczyły
dawnego dzieciństwa.
Materiały zbieramy do dnia 28 maja.
Więcej informacji pod nr telefonu: 508 844 275; 660
151 064.
Wystawa otwarta będzie w okresie 1 czerwca – 31
sierpnia 2015r. Po jej zakończeniu wszystkie udostępnione przedmioty zwrócimy właścicielom.
Za okazaną pomoc z góry serdecznie dziękujemy!
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Miyszani owiec w Koniakowie
2 maja w Koniakowie
miało miejsce wielkie
pasterskie święto – miyszani owiec. Rozpoczyna ono wypas owiec na
halach, który potrwa do
września.
Tegoroczne
stado liczy ponad 1000
owiec, które pochodzą od
dwudziestu gazdów.
Samo
„miyszani”
owiec to trzykrotne przepędzenie stada wokół
moja wbitego pośrodku koszora. Ma to służyć
temu, by owce „poznały
się” i trochę ze sobą oswoiły. Obrzędowi towarzyszy również
modlitwa, której przewodniczył ks. kanonik Jerzy Kiera, proboszcz parafii w Koniakowie. Później następuje poświęcenie
kierdla i okadzenie koszorów.
Następnie stado pod przewodnictwem baców i juhasów
udało się na Ochodzitą. Nie zabrakło również podczas tego
święta prawdziwej góralskiej muzyki, góralskich wyrobów
i produktów pasterskich. Owce na halach pozostaną do 29
września, czyli do świętego Michała.
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KALENDARZ
KALENDARZ IMPREZ
IMPREZ 2015
2015
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dla
dzieci –godz.
Gimnazjum
31.01.
Bal
w
–– Karczma
Ochodzitą
–– Sto03.05. ––
Św. w Jaworzynce
na Wyrchczadeczce
z góralskim
śpiewem;
31.01.
–Msza
Bal Góralski
Góralski
w Koniakowie
Koniakowie
Karczma Pod
Pod
Ochodzitą
StoIstebna,
org.
VIDES
(www.vides.pl)
warzyszenie
„Pod
Ochodzitą”
godz.11:00
warzyszenie
„Pod Ochodzitą”
31.01.
– Bal Góralski
w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto09.05.
- Noci Muzeów
Muzeum Jana Wałacha
na Andziołówce; www.jan03,
10,
-- w
Szusowanie
03,
10, 17
17 i 31.01.
31.01.
Szusowanie zz Dj-em;
Dj-em; Kompleks
Kompleks Istebna
Istebna Zagroń
Zagroń
warzyszenie
„Pod
Ochodzitą”
walach.pl;
godz.
19:00
07
i
21.01.
–
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
–
GOK
Istebna
07
i
21.01.
–
Warsztaty
Koronki
Koniakowskiej
–
GOK
Istebna
03,
10,
17
i
31.01.
Szusowanie
z
Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
09.05.
- Koncert
Muzykikoronki
Chrześcijańskiej;
g. 17:00;
AmfiteatrMarioli
„Pod Skocznią”
do
31.03.
-- Wystawa
koniakowskiej
autorstwa
Wojtas
do
Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
07
i31.03.
21.01.
– Warsztaty
Koniakowskiej
– GOKMarioli
IstebnaWojtas
10.05.
- Mieszanie
Owiec
-Koronki
Istebna
Stecówka;
godz.
12:30
do
28.02.
–– Wystawa
„Mikołaje
–– grupa
obrzędowa
zz Beskidu
Ślądo
28.02.
Wystawa
„Mikołaje
grupa
obrzędowa
Beskidu
Ślą12.05.
- Regionalny
Konkurs
Kulinarny,
Karczma Kopyrtołka
Koniaków;
g. 10:00
31.03.
- Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli Wojtas
skiego”
–
Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
18-23.05.
-–
IV Wystawa
Międzynarodowy
Tydzień
Osóbobrzędowa
i Rehaskiego”
– Muzeum
Regionalne
na– Grapie
wNiepełnosprawnych
Jaworzynce
do
28.02.
„Mikołaje
grupa
z Beskidu
Ślą-

KALENDARZ IMPREZ 2015

bilitacji - –Kompleks
Zagroń;na
www.istebna.org
skiego”
MuzeumIstebna
Regionalne
Grapie w Jaworzynce
LUTY:

21.05-10.06. – Wystawa prac dzieci
autorskiej Szkółki Malarskiej Iwony KoLUTY:
narzewskiej

LUTY:
01.02.
– Zimowe
Zawody
Furmanów
–– Istebna
01.02.
Zimowe
Zawody
Furmanów
Istebna Zaolzie
Zaolzie
22.05. - –Rajd
Kukuczki
– Amfiteatr
pod Skocznią
01.02.
I
Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
23.05. - –
na Trzycatku
–
kawiarnia
na
Styku
CWS
Jaworzynka
01.02.
-Festyn
IZimowe
Rodzinny
Puchar
Zagronia;
Kompleks
Istebna
Zagroń
Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
08.02.
–
40.
Międzynarodowy
Bieg
Narciarski
„O
Istebniański
24.05.
II
Biegowy
Festiwal–
kompleks
sportowy
Istebna
Zaolzie,
godz.Bruc15:00
08.02. -–I40.
Międzynarodowy
Bieg Narciarski
Istebniański
Bruc01.02.
Rodzinny
Puchar Zagronia;
Kompleks„OIstebna
Zagroń
lik”
–
trasy
biegowe
Kubalonka
31.05.
Leśny
Dzień
Dziecka,
Amfiteatr
pod
Skocznią
lik” – trasy
biegowe
KubalonkaBieg Narciarski „O Istebniański Bruc08.02.
– 40.
Międzynarodowy
04
i 18.02. –– Warsztaty
Koronki
04
Warsztaty
Koronki Koniakowskiej
Koniakowskiej (co
(co druga
druga środa)
środa) ––
lik” i–18.02.
trasy biegowe
Kubalonka
CZERWIEC:
GOK
Istebna
GOKi 18.02.
Istebna– Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) –
04
07
ii 14.02.
-- Szusowanie
zz Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń
04-07.06.
- Beskidy
MTB Trophy;
impreza
rowerowa;
G&G Promotion;
07
14.02.
Szusowanie
Dj-em;
Kompleks
Istebna
Zagroń www.
GOK
Istebna
15.02.
-- Slalom
dla
zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
mtbtrophy.pl;
Amfiteatr
15.02.
Slalom
dla
zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
22.02.
FIKU-MIKU
-- IIIInaNiedziela
dla
dzieci;
naj14.06. - -Turniej
Piłkarski
Orliku o Puchar
Wójta;gry
Orlikii animacje
Gimnazjumdla
22.02.
FIKU-MIKU
Niedziela
dla
dzieci;
gry
animacje
15.02.
- Slalom
dla zakochanych;
Kompleks
Istebna
Zagrońdla najmłodszych;
Istebna
Zagroń
15.06. - 16.09Kompleks
Wystawa Twórczości
Ludowej – GOK Istebna
młodszych;
Kompleks
Zagroń
22.02.
- FIKU-MIKU
- IIIstebna
Niedziela
dla dzieci; gry
i animacje dla naj20.06.
- Europejski
Piknik
Rowerowy
- Jaworzynka
Trójstyk Marioli Wojtas
do
31.03.
-- Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
do
31.03.
Wystawa
koronki
koniakowskiej
autorstwa
Marioli Wojtas
młodszych;
Kompleks
Istebna
Zagroń
01.06-31.10.
Wystawa „Mikołaje
„Dy jech był
– dziecko wzkulturze
górali
do
28.02.
–– -Wystawa
–– malućki”
grupa
obrzędowa
Beskidu
Ślądo
28.02.
Wystawa
„Mikołaje
grupa
obrzędowa
z
Beskidu
Ślą31.03.
- Wystawa
koronki
koniakowskiej autorstwa Marioli
Wojtas
śląskich,
Muzeum
na Grapie
w Jaworzynce
skiego”
–
Muzeum
Regionalne
na
Grapie
w
Jaworzynce
skiego”
– Muzeum
Regionalne
w Jaworzynce
do 28.02.
– Wystawa
„Mikołajena– Grapie
grupa obrzędowa
z Beskidu Ślą12.06. - „Świat Oceanów” wystawa malarstwa Janiny Ożgi-Hołdy; GOK

Istebna – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
skiego”

LIPIEC:
11-12.07. - Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubową” – Amfiteatr „Pod Skocznią”
12.07. - IV Przełajowy Bieg Doliną Olzy, Amfiteatr Istebna
19.07. - IV Bieg na Tyniok; start SPII Koniaków Rastoka
25-26.07. - XXI Festyn Istebniański w ramach 52.TKB
do 16.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10. - Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kulturze górali
śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce

SIERPIEŃ:
09.08. - Uphill Tyniok; wyścig Rowerowy Istebna Zaolzie - Koniaków Tyniok
14.08. - Festyn na Trzycatku – kawiarnia na Styku CWS Jaworzynka
14-16.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; Chata na Szańcach
14-16.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; (cykl Dobre Sklepy
Rowerowe) Istebna Zaolzie
22.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szańcach; godz. 10:00 – 18:00
do 16.09. - Wystawa Twórczości Ludowej – GOK Istebna
01.06-31.10. - Wystawa „Dy jech był malućki” – dziecko w kulturze górali
śląskich, Muzeum na Grapie w Jaworzynce

18
18
18Szkoła Języków Obcych
Elba

Strona
Strona
Strona

Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpański i francuski). Zajęcia
dla dzieci w małych grupach dwa razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy
pod numerem tel. 607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków
Obcych zaprasza!
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Publikacje
Publikacje dostępne
dostępne w
w Gminnym
Gminnym
Ośrodku
Kultury
w
Istebnej
Publikacje
dostępne
w
Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia
koronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś – 35 zł
Ośrodku
Kultury
w Istebnej
„Historia koronki
koniakowskiej”
Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł

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

Zajęcia STAłE
stałe
ZAJęCIA
ZAJęCIA
STAłE
ZAJęCIA
STAłE Istebna
organizowane
w
organizowane
w gminie
gminie
Istebna
organizowane w gminie Istebna

Autorska
Autorska Szkółka
Szkółka Malarska
Malarska Iwony
Iwony Konarzewskiej
Konarzewskiej
(tel.
kontaktowy
506
444
211)
(tel.
kontaktowy
506
444
211)
(tel.
kontaktowy
506
444
211)
Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
znów
Ośrodku506
Edukacji
Ekologicznej w
w Istebnej
znów
w
Edukacji
Ekologicznej
znów
wwOśrodku
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
w
Istebnej
(tel.
kontaktowy
444 211)
na
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dla
dzieci
i
młodziena
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dla
dzieci
i
młodzieży
na
Dzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dla
dzieci
i
młodzieży
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
odbywają
się pod
patronatem:
odbywają
się
pod
patronatem:
odbywają
się
pod
patronatem:
nażyDzielcu.
Bezpłatne
zajęcia
dla dzieci i młodzieży
1.
Urzędu
Gminy
w
Istebnej:
1.
Urzędu
Gminy
w
Istebnej:
1.
Urzędu Gminy
Istebnej:
odbywają
się podwpatronatem:
w
Edukacji
Ekologicznej
w Leśnym
Leśnym1.Ośrodku
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
Urzędu Gminy
w Istebnej:
poniedziałek
–
14.00
–
17.00
poniedziałek
–
14.00
–
17.00
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
2.
Nadleśnictwa
Wisła:
2.
Nadleśnictwa
Wisła:– 17.00
poniedziałek
– 14.00
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji Ekologicznej
Ekologicznej
2. Nadleśnictwa Wisła:
wtorek,
środa,
piątek
–
14.00
–– 17.00
wtorek,
środa,
piątek
–
14.00
17.00
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
3.
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w
Istebnej:
3.
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w
Istebnej:
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
w
Gminnym
Przedszkolu
w
Istebnej
w
Gminnym
Przedszkolu
w
Istebnej
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
środa
–– 9.30
11.00
środa
9.30 ––Przedszkolu
11.00
w Gminnym
w Istebnej
w
Szkole
Podstawowej
w
Szkole
Podstawowej
nr1 w
w Jaworzynce
Jaworzynce
środa – 9.30 – 11.00 nr1
czwartek12.30
–
14.00
czwartek12.30
–
14.00
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
w
Szkole
w
Szkole Podstawowej
Podstawowej
nr 1
1w
w Koniakowie
Koniakowie
czwartek12.30 – 14.00nr
piątek
12:00
–
13:30
piątek
12:00
–
13:30
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
WARSZTATY
KORONKIKONIAKOWSKIEJ
KONIAKOWSKIEJ
WARSZTATY
piątek 12:00
– 13:30 KORONKI
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
Prowadzący:
Wojtas
WARSZTATY Mariola
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
w
godz.
16.00
18.00
(codrugą
drugąśrodę
środęmiesiąca)
miesiąca)
w
godz.
16.00
18.00
(co
w
godz.
16.00
18.00
(co
drugą
środę
miesiąca)
Prowadzący: Mariola Wojtas
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Istebnej
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Istebnej
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
w Istebnej
w godz. 16.00
- 18.00
(co drugą
środę
miesiąca)
Termin:
styczeń,
4
luty,
18
luty.
13
i
27
maj,
10
i
24
czerwiec,
8
i
22
lipiec
Termin: 21
21
styczeń,
4
luty,
18
luty.
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w
Istebnej
Termin:
styczeń,
4 luty, 18 luty.
KARATE,
KICKKARATE,21
KICKBOXING
KARATE,
KICK- BOXING
BOXING
Zajęcia
w
Szkole
Podstawowej
Zajęcia
w
Szkole
Podstawowejnr
Istebnej
Zajęcia
w KICKSzkole
Podstawowej
nrnr1
11w
wwIstebnej
Istebnej
KARATE,
BOXING
DZIECI
–
piątki,
godz.
17:30
DZIECI
–
piątki,
godz.
17:30
DZIECI
17:30
Zajęcia –wpiątki,
Szkolegodz.
Podstawowej
nr 1 w Istebnej
DOROŚLI
–– –piątki
godz.
18:30
DOROŚLI
piątki
godz.
18:30
DOROŚLI
piątki
godz.
18:30
DZIECI
– piątki,
godz.
17:30
Kontakt:
505
128
Kontakt:
128godz.
906 18:30
Kontakt:DOROŚLI
505
128 906
906
–505
piątki

Kontakt: 505
128 906
JUDO
JUDO
JUDO
Zajęcia
Gimnazjum
im.
Jana
Pawła
w
Istebnej
Zajęcia
Zajęcia
wGimnazjum
Gimnazjumim.
im.Jana
JanaPawła
PawłaIIIIII w
w Istebnej
Istebnej
JUDO ww
PONIEDZIAŁKI
I
ŚRODY
godz.
16:40
PONIEDZIAŁKI
I
ŚRODY
godz.
16:40
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODYim.
godz.
Zajęcia w Gimnazjum
Jana16:40
Pawła II w Istebnej
Kontakt:
507
143
861
Kontakt:
507
861
Kontakt:
507143
143
861 godz. 16:40
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY
Kontakt: 507 143 861
Elba
Szkoła
Języków
Obcych
Elba
Szkoła
Języków w
Obcych
Publikacje
dostępne
Gminnym
Kursy
językowe
dla
dzieci
i
dorosłych
w
Kursy
dzieci i dorosłych
w Istebnej
Istebnej (Dzielec)
(Dzielec)
Elbajęzykowe
SzkoładlaJęzyków
Obcych

iiKursy
Koniakowie
(OPP),
(język
angielski,
niemiecki,
hiszpańOśrodku
Kultury
Istebnej
Koniakowie
(OPP),
(językw
angielski,
niemiecki,
hiszpańjęzykowe
dla dzieci
i dorosłych
w Istebnej (Dzielec)
ski
i
francuski).
Zajęcia
dla
dzieci
w
małych
grupach
dwa
ski
i francuski).
Zajęcia
dla
dzieci
w
małych
grupach
dwa–
i„Historia
Koniakowie
(OPP),
(język
angielski,
niemiecki,
hiszpańkoronki
koniakowskiej”
Małgorzata
Kiereś
razy
w
tygodniu
po
60
minut.
Zapisy
pod
numerem
tel.
razy
w
tygodniu
po
60
minut.
Zapisy
pod
numerem
tel.
ski
i
francuski).
Zajęcia
dla
dzieci
w
małych
grupach
35 zł467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków dwa
607
Ob607
586, www.elbasjo.pl.
Szkoła
Języków Obrazy 467
w tygodniu
po 60 minut. Elba
Zapisy
pod numerem
tel.
cych
zaprasza!
„Grejże
mi muzyczko”
śpiewnik
istebniański,
cych
zaprasza!
607
467
586,
www.elbasjo.pl.
Elba Szkoła
Języków2009,
ObRafał zaprasza!
Wałach – 12 zł
cych

„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,
Nasza
Trójwieœ
Styczeń 2015
Nasza– 10
Trójwieœ
Styczeń 2015
Jerzy Klistała, 2011,
zł
Nasza
Trójwieœ
Styczeń 2015
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś,
2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł
Strona
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Udany debiut turnieju koszykówki
w naszej Gminie
Znakomity klimat sportowej rywalizacji towarzyszył zmaganiom koszykarzy w historycznym, pierwszym Turnieju Koszykówki o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Istebna,
który odbył się 19 kwietnia w hali Gimnazjum w Istebnej.
Na starcie stanęło - ku radości organizatorów - aż osiem
drużyn, z których najlepszą okazała się ekipa Nartusów Świrusów dowodzona przez wybranego Najlepszym Zawodnikiem Turnieju Michała Nosowicza. W to niedzielne popołudnie
można było obserwować naprawdę piękne i widowiskowe
zmagania, które zafundowali nam koszykarze z Trójwsi i nie tylko. Nawet jeśli ktoś nie znał się na koszykówce, to w mig pojął,

Strona
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Spor t l Spor t l Spor t l Spor t l
Po zmaganiach na parkiecie najlepszych dekorowali pan Artur Szmek - Przewodniczący Rady Gminy Istebna oraz
pan Jarosław Hulawy – Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Słowa podzięki
chcemy skierować do Base Camp Istebna
– państwa Monika i Jakuba Burych, którzy
ufundowali wejścia do parku linowego
w Istebnej dla trzech pierwszych drużyn.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy udziału w turnieju oraz życzymy
dalszych sportowych sukcesów.
Karina Czyż

że na parkiecie rządziły zasady fair play i
zdrowej rywalizacji. Mecze odbywały się
bez sędziego, a kwestie sporne (a było
ich bardzo niewiele) rozstrzygali obserwatorzy, czyli zawodnicy innych drużyn.

Wyniki
Grupa „A”
Zaolzie Team 6:10 Kubalonka
FC Haratyki 10:29 Nartusy Świrusy
Zaolzie Team 17:4 FC Haratyki
Kubalonka 10:20 Nartusy Świrusy
Zaolzie 12:30 Nartusy Świrusy
Kubalonka 18:6 FC Haratyki
Grupa „B”
Władimir i Przyjaciele 15:10 Rocket Team
8liga 4:8 MIX

REGULAMIN
II FESTIWAL BIEGOWY W ISTEBNEJ
- 24 maj 2015 r.
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
„POLSKA BIEGA”

1. Organizatorem „II Festiwalu
Biegowego” jest Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna
w Istebnej, osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest Karina
Czyż: 33 855 62 08, karina.istebna@gmail.com
2. Celem organizacji zawodów jest popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Istebna.
3. a. Termin i miejsce zawodów: 24 maj (niedziela) - Kompleks sportowo – rekreacyjny Istebna Zaolzie (boisko sportowe,
trasa wokół boiska). b. Start zawodów: godz. 15:00 (dzieci szkół
podstawowych), następnie młodzież ok. godz.15:15 i start kategorii dorosłych ok. godziny 15:30. c. Biuro zawodów czynne od
godz. 14:00. W pierwszej kolejności rejestrowane będą dzieci
i młodzież (do godz. 14:30), potem dorośli (godz. 15:15). Przy
rejestracji należy okazać dokument tożsamości (w przypadku
zawodników niepełnoletnich wystarczy legitymacja szkolna).
4. a. Bieg dla dzieci zostanie rozegrany na dystansie 100
metrów w sposób tradycyjny (tzw. „wyścig”) w kategoriach:
dzieci do lat 7 (roczniki 2008 i młodsi) oraz dzieci od 8 do 12
lat (roczniki 2007-2003). b. Bieg dla młodzieży i dorosłych
zostanie rozgrany w stylu biegu australijskiego. Specyfiką
biegu australijskiego jest to, iż po każdym ukończonym okrążeniu odpada ostatni uczestnik aż do wyłonienia trzech zwycięzców. W przypadku większej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej odpadać będzie 3 ostatnich zawodników. Bieg
Maj 2015
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Władimir i Przyjaciele 15:6 8liga
Rocket Team 13:16 MIX
Władimir i Przyjaciele 24:13 MIX
Rocket Team 16:12 8liga
Mecz o 7/8 miejsce
8 liga 22: 11 FC Haratyki
Mecz o 5/6 miejsce
Zaolzie team 11:6 Rocket Team
Półfinał
Nartusy Świrusy 27;14 MIX
Kubalonka 16:24 Władimir i Przyjaciele
Mecz o 3/4 miejsce
Kubalonka 10;19 MIX
Finał
Nartusy Świrusy 18;12 Władimir
i Przyjaciele
Tabela końcowa
1. Nartusy Świrusy
2. Władimir i Przyjaciele
3. MIX
4. Kubalonka
5. Zaolzie team
6. Rocket team
7. 8liga
8. FC Haratyki

zostanie rozegrany na dystansie nie dłuższym niż 12 okrążeń
(6 km) szczegóły podawane będą przed startem każdej grupy
wiekowej. c. Kategorie biegu australijskiego: Młodzież od 13 do
17 lat – pętla 200 metrów (klasyfikacja osobna dla dziewcząt i
chłopców)
Kobiety od 18 do 40 lat – pętla 500 metrów
Kobiety 40 lat i powyżej – pętla 500 metrów
Mężczyźni od 18 do 40 lat – pętla 500 metrów
Mężczyźni 40 lat i powyżej – pętla 500 metrów
5. a. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje doznane podczas zawodów. b.
Dzieci i młodzież niepełnoletnia startują w zawodach wyłącznie
pisemną za zgodą rodziców, którzy przy rejestracji uczestników
zobowiązani są do podpisania specjalnego oświadczenia lub
do dostarczenie go Organizatorom do dnia 22.05.2015r. (piątek) do godz. 15:00. Oświadczenie dostępne w biurze Organizatora lub na stronie www.istebna.eu w zakładce „Polska Biega”.
c. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz występowania w kolcach. d. Za udział w biegu zawodnicy NIE WNOSZĄ
OPŁATY STARTOWEJ
6. a. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę,
napój i coś słodkiego. b. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
w każdej kategorii otrzymują pamiątkowy medal, dyplom oraz
drobne nagrody rzeczowe.
7. Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zupełności należeć będzie do Organizatorów.
POLSKA BIEGA – BIEGAJMY RÓWNIEŻ MY !
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W II FESTIWALU BIEGOWYM
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Bieg w Gródku z udziałem
reprezentacji Gminy Istebna
W XXI edycji Biegu
Gródkiem wzięła udział
reprezentacja Gminy
Istebna. Dzieci ze szkół
podstawowych
oraz
młodzież gimnazjalna
pod opieką nauczycieli
wychowania fizycznego
udały się wczesnym rankiem do pobliskiej czeskiej miejscowości Gródka (z czeskiego Hrádek).
Biegali na różnych dystansach, w różnych kategoriach wiekowych.
Najmłodszą
reprezentantką Istebnej była Maria Strokosz z Istebnej.
Naszą Gminę reprezentowali:
Maria Strokosz z Istebnej, Julia Rucka z Istebnej, Paweł
Kawulok z Istebnej, Anna Kobielusz z Istebnej, Jolanta Jałowiczor z Istebnej, Anna Probosz z Istebnej, Wiktoria Legierska
z Istebnej, Oliwia Pilch z Istebnej, Jakub Fiedor z Koniakowa,
Dominik Wawrzacz z Istebnej, Paweł Łacek z Istebnej, Seba-

biegaczom w Gródku, a byli to: pani Amelia Jałowiczor, pani
Wioletta Strokosz oraz pan Jarosław Hulawy.
A już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach
sportowych organizowanych w naszej Gminie. Już w maju
pierwsze zawody w biegach przełajowych, a w lipcu dwa
kolejne.
Karina Czyż

Dziewczęta z Gimnazjum najlepsze
w Powiecie!
W Strumieniu rozegrany został Finał Powiatowy Gimnazjady w Piłce Nożnej Dziewcząt, który bardzo pewnie
wygrały dziewczęta reprezentujące Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Istebnej i dzięki temu awansowały do kolejnego etapu rozgrywek.
Wyniki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej - Gimnazjum Strumień 6:0, Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Istebnej
- Gimnazjum Kaczyce 5:2.
J. Kohut

Górny rząd od lewej: Marcin Pudalik (opiekun), Faustyna Kubica, Patrycja Bury, Maria Sikora, Bogusława Musiał, Anna Polok, Karolina
Ligocka. Dolny rząd od lewej: Sylwia Kilian, Ewa Legierska, Patrycja
Pawlusińska, Joanna Czepczor, Justyna Legierska.

stian Strokosz z Istebnej, Paweł Macura z Istebnej, Sebastian
Skurzok z Istebnej, Jakub Sobieraj z Istebnej, Wiktoria Suszka
z Koniakowa, Michalina Gazur z Jaworzynki, Aleksandra Greń
z Koniakowa, Karolina Legierska z Istebnej, Paula Kubieniec
z Istebnej, Janina Juroszek z Istebnej, Jakub Bury z Istebnej,
Mateusz Rucki z Istebnej, Łukasz Gazurek z Jaworzynki, Piotr
Kawulok z Istebnej, Daniel Zawada z Istebnej, Kamil Kajzar z
Istebnej, Bartłomiej Bielesz z Istebnej, Eliza Rucka z Istebnej,
Natalia Sewastynowicz z Istebnej, Barbara Celak z Istebnej,
Paweł Legierski z Jaworzynki, Dawid Zawada z Istebnej, Antoni Juroszek z Istebnej, Mateusz Małyjurek z Jaworzynki,
Grzegorz Zawada z Istebnej, Dominik Juroszek z Jaworzynki
oraz pan Mirosław Kapaś z Istebnej, który wystartował w kategorii mężczyzn na 8 km.
W swoich kategoriach wiekowych miejsca na podium zajęli:Eliza Rucka (III miejsce w kat. Dziewcząt 14-15 lat), Paweł
Legierski (II miejsce w kat. Chłopców 14-15 lat) oraz Dominik
Juroszek (III miejsce w kat. Chłopców 16-17 lat).
Serdecznie gratuujemy!
Dziękujemy również opiekunom, którzy towarzyszyli
Strona
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Pechowe zakończenie półfinałów
Mistrzostw Polski!
W Krakowie rozegrane zostały półfinały Mistrzostw
Polski Juniorek Młodszych w piłce nożnej, w których
wzięła udział drużyna UKS Gimnazjum Istebna.
Nasze piłkarki rywalizowały z bardzo wymagającymi
rywalkami i chociaż nie awansowały do finału pozostawiły
po sobie bardzo dobre wrażenie. W końcowej tabeli nasze
dziewczyny zajęły wraz z KS Bronowianka Kraków drugie
miejsce z tym samym bilansem punktowym i bramkowych
co sprawiło, że konieczna była dodatkowa seria rzutów karnych, w których nasze zawodniczki były mniej skuteczne od
rywalek.
„Niestety nie udało się nam awansować do upragnionych Mistrzostw Polski, pozostaje spory niedosyt, byliśmy
tak blisko, ale taka jest piłka. Dziewczyny były niesamowicie
załamane i na pewno długo będą to pamiętać, jednakże nie
możemy się poddawać przed nami jeszcze turnieje Gimna-
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zjady i Coca-Cola Cup, w których chcemy ugrać jak najwięcej. Sama gra w Półfinałach Mistrzostw Polski i tak była dla
nas dużym osiągnięciem, dzięki któremu udowodniamy z
dziewczętami, że nawet tak mały klub jak nasz - jeżeli tylko
czegoś bardzo się chce - jest w stanie to osiągnąć ciężko pracą” - podsumował trener Marcin Pudalik.
Wyniki naszej drużyny:
UKS Gimnazjum Istebna - Rolnik B. Głogówek 2:1
UKS Gimnazjum Istebna - KS Bronowianka Kraków 0:0
UKS Gimnazjum Istebna - Resovia Rzeszów 0:1
J. Kohut

Piłka nożna – wyniki ligowe
UKS Gimnazjum Istebna Kobiety
III Liga Śląsk
25.03.15 Polonia Tychy - UKS Gimnazjum Istebna 0:3
28.03.15 Mitech II Żywiec - UKS Gimnazjum Istebna 3:1
12.04.15 UKS Gimnazjum Istebna – Czarni II Sosnowiec 6:1
18.04.15 Wisła Skoczów - UKS Gimnazjum Istebna 1:3
26.04.15 UKS Gimnazjum Istebna – Polonia Poraj 2:0
02.05.15 Gamów - UKS Gimnazjum Istebna 0:1
KP Trójwieś – Juniorzy
III Liga Wojewódzka Grupa IV
11.04.15 Koszarawa Żywiec – KP Trójwieś 3:1
18.04.15 Stal Bielsko-Biała – KP Trójwieś 6:1
25.04.15 Podhalanka Milówka – KP Trójwieś 1:1
03.05.15 KP Trójwieś – Soła Rajcza 4:1

kiego liczyły sobie - bagatela! - 110 km na dystansie Trophy
w Mikołaja
maszerowali
orazW
80Wiśle
km na dystansie
Challenge!
ramach imprezy rozegrano też dwa biegi w ramach
zW kijkami
Dynafit Beskidy Ultramaraton - Maraton na dystansie 42,5
Pan Ryszard Gątarek z Istebkm oraz Półmaraton na dystansie 27,7 km.
nej uczestniczył w MikołajkoJ. Kohut
wym Marszu Nordic Walking,
który odbył się u naszych wiślańskich sąsiadów. Najdłuższa
trasa marszu liczyła 26 km i
wiodła przez Wisłę Czarne na
Kubalonkę, Stecówkę, Kozińce,
Groń. CHCESZ SPRZEDAĆ SAMOCHÓD UŻYWANY
Pan Ryszard został
LUB uhoUSZKODZONY
norowany
tytułem
„Najwe- DZWOŃ TEL; 883740728.
DO REMONTU,PO WYPADKU
.
selszego Uczestnika
MikołajRÓWNIEZ
ZŁOMOWANIE !!!
kowego Marszu” – za oryginalny strój oraz pomoc w opiece
nad dzieckiem podczas pokonywania trasy. Ponadto pan
Ryszard otrzymał jeszcze Puchar Rady Miasta.
Serdecznie gratulujemy!
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Wysokie wyniki naszych w sztukach walki
29 listopada w Olkuszu odbył sie Puchar Polski Jujitsu
juniorów i młodzieżowców. W zawodach wzięli udział podopieczni Jakuba Matusznego trenujacy na codzień judo w
Istebnej, w klubie UKS Wisła Centrum.

KP Trójwieś – Trampkarze
IV Liga Wojewódzka Grupa VI
11.04.15 Koszarawa Żywiec – KP Trójwieś 8:0
18.04.15 Stal Bielsko-Biała – KP Trójwieś 23:1
25.04.15 Podhalanka Milówka – KP Trójwieś 0:1
03.05.15 KP Trójwieś – Soła Rajcza 1:5

Ekstremalne bieganie z bazą
w Istebnej Zaolziu
Prawie 200 uczestników wystartowało w trzydniowym ekstremalnym Ultra Maratonie „Dynafit Run Adventure”, którego bazą był Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Istebnej Zaolziu.
Trasy zawodów, które przebiegały drogami i szlakami Beskidu Śląskiego (w tym oczywiście naszej gminy) i Żywiec-

6 gru
Górkach
zawodnik
swojej ka

FIRM
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- do no
typu: O

poszukuje

Oferty
biuro@

SZEFA KUCHNI

Lub CV
Ul. 1 Ma

Każdy z zawodników dał z siebie wszystko i pokazał serce
do walki. Marcin Bielesz zajął wysokie II miejse w formule ne
waza. Łukasz Stanaszek zajął II miejsce w formule fighting.
prosimy
przesyłać
Krzysztof SzalbotCV
i Bartek
Legierski
zajęli III miejsca. Tomasz
na Robert
adres:Worek,
recepcja@szarotkaistebna.pl,
Legierski,
Dawid Pogorzelski i Tomasz Zowada zaprezentowali
wysoki poziom i 608-547-477
zdobyli nowe doświadKontakt:33-855-60-18;
czenie na macie.
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NA ST
NA D

- spoży
- papie
- z odzi

Oferty
e-mail :

Lub CV
Kwiacia
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Turniej koszykówki O Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy
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ZAPRASZAJĄ:

WOLONTARIUSZE
I ANIMATORZY

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

www.mea-travel.pl
Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora
Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

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

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe
Panelowe, Słupki
Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram
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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
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Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl
Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
Siedziba i adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej,
Gminy:
urzad.gminy@ug.istebna.pl
43-470 Istebna 68, tel. 33Urzędu
85-56-208,
adres
poczty elektronicznej: nasza.trojwies@gmail.com

Redaguje Zespół w składzie:
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lucyna Ligocka-Kohut. Korekta: Krystyna Rucka
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada

Redaguje Zespół w składzie: Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Barbara Juroszek. Redaktor Naczelny: Karina Czyż
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ul. Olszaka
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33 8510
543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl
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