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Wójt Gminy informuje
Podziękowania za wieloletnią pracę
W związku z przejściem na emeryturę
Pani Wandy Haliny Kohut składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
za długoletnią, pełną zaangażowania
pracę zawodową wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, spełnienia planów i marzeń związanych z nowym okresem życia oraz dużo
ciepła rodzinnego i szczęścia.
Pani Halina pracowała w naszym Urzędzie na stanowisku
Inspektora ds. podatków w Referacie Finansowym ponad 25
lat.
W tym czasie dała się poznać jako dobra koleżanka, zawsze pomocna, wrażliwa i uśmiechnięta ale przede wszystkim niezwykle pracowita.
Z wyrazami szacunku i uznania
Wójt Gminy wraz z pracownikami, radni Rady Gminy, koleżanki i koledzy z Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu ds. Oświaty.
W tak pięknym dniu, jakim jest
Dzień Matki, pragniemy złożyć
wszystkim Mamom serdeczne życzenia.
Życzymy dużo zdrowia, uśmiechu, energii i siły. By wśród codziennych zadań i obowiązków nie zabrakło Wam czasu na spełnianie najskrytszych marzeń.
Dziękujemy za miłość, trud wychowania, cierpliwość,
troskę i to wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci – te jeszcze małe i te już duże.
Wójt Gminy, Zastępca Wójta Gminy, Rada Gminy oraz
Zespół Redakcyjny

Przypominamy o terminach wnoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
I rata za styczeń i luty do dnia 15 lutego,
II rata za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia,
III rata za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca,
IV rata za lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia,
V rata za wrzesień i październik do dnia 15 października,
VI rata za listopad i grudzień do dnia 15 grudnia.
Wszelkie zaległości w spłatach będą skutkowały rozpoczęciem procedury upominawczej oraz postępowania egzekucyjnego.
Zmiana wywozu w czerwcu
Przypominamy o zmianie wywozu odpadów w dniu 15
czerwca – Boże Ciało (trzeci czwartek miesiąca: Miki, Kiepki,
Gazury, Szymcze, Bystre, Las, Jasnowice), zastępczy termin
to sobota 17 czerwca.
OPŁATA CMENTARNA
W dalszym ciągu przypominamy o uregulowaniu opłaty
cmentarnej na cmentarzach komunalnych w Istebnej i Jaworzynce. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmenMaj 2017
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tarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687
ze zm.) groby po upływie 20 lat od daty pochowania, bądź
wniesienia ostatniej opłaty będą likwidowane i ponownie
wykorzystywane do chowania zmarłych.
Prolongata na 10 lat grób pojedynczy – 300 zł
Prolongata na 10 lat grób podwójny – 450 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. 207
Ponadto wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzach
komunalnych muszą być zgłaszane pod nr tel . 513 138 824
lub 33 855 65 00 wew. 51
Przypomina się, że 15 maja br. przypada termin płatności II-giej raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób fizycznych za 2017r.

OBWIESZCZENIE
I. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zm.) w związku z art. 79 ust. 1, art. 33 – 35 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 (Dz.
U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) podaję do publicznej
wiadomości, co następuje:
Zawiadamiam o uzupełnieniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia
p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa –
Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”, w toku
postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z
wniosku Pana Bartosza Kańtoch reprezentującego firmę ENGroup Bartosz Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300
Bielsko - Biała – Pełnomocnika Inwestora t.j. Gminy Istebna.
Z niezbędną dokumentacją sprawy zgodnie z art. 33 ust. 2
UUOŚ można się zapoznać w Urzędzie Gminy Istebna, pokój
nr 204, gdzie pozostaje ona do wglądu. Uwagi i wnioski w
przedmiotowej sprawie składać można w formie pisemnej w
Sekretariacie Urzędu Gminy Istebna, ustnie do protokołu w
siedzibie Urzędu Gminy Istebna, pokój nr 204 lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w
terminie 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości
treści niniejszego obwieszczenia.
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Istebna.
Zgodnie z art. 35 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, Wójt Gminy
Istebna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w KatoStrona
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wicach oraz zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.
II. Na podstawie art. 106 § 2 Kpa oraz 49 Kpa w związku z
art. 74 ust. 3, art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 UUOŚ,
w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w
Istebnej ETAP II Wilcze – Kameralna”, na wniosek Pana Bartosza Kańtoch reprezentującego firmę ENGroup Bartosz
Kańtoch, ul. Skrzydlewskiego 27/14, 43-300 Bielsko - Biała –
Pełnomocnika Inwestora t.j. Gminy Istebna, zawiadamia się
strony, iż z uwagi na uzupełnienie raportu o oddziaływaniu
ww. przedsięwzięcia na środowisko tutejszy organ ponownie wystąpił o wydanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.
Jednocześnie informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli
przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.
Wójt Gminy Istebna
mgr Henryk Gazurek

Stawianie Moja na Trójstyku

foto: V.Janik

Zwyczaj stawiania „moja” lub „mojki” jest rokrocznie praktykowany na Słowacji, w Czechach, a w Polsce głównie na
śląsku. Ten zwyczaj sięga ponoć korzeniami czasów antycznych, kiedy to starożytni mieszkańcy stawiali drzewka na
domach i budynkach gospodarskich, by chronić je przed
złymi duchami, sama zaś tradycja związana jest z pogańskimi obchodami święta wiosny. W naszych stronach zwyczaj
ten zachował się jako tradycja stawiania „moja” w nocy z 30
kwietnia na 1 maja przed domami panien na wydaniu . Przysłowiowy „mój” jest to wierzchołek świerkowego drzewa,
przybrany kolorowymi wstążkami.
Na Trójstyku tradycja stawiania „moja” przede wszystkim
ma charakter integracyjny, gdyż łączy trzy sąsiadujące narodowości: polską, czeską i słowacką. Co roku 1-go maja na
styku trzech granic zbierają się mieszkańcy gminy Istebna,
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Wójt Gminy informuje

czeskiej gminy Hrčava i słowackiego Čiernego oraz turyści.
Na czele stali przedstawiciele władz samorządowych. Istebna reprezentowana była przez grupę Radnych Gminy oraz
sołtysa wsi Koniaków, pana Jana Gazura. Do tańca przygrywały lokalne kapele i zespoły regionalne, a wśród nich kapela z Ogniska Pracy Pozaszkolnej z Koniakowa oraz kapela
młodzieży z Jaworzynki.
Miejmy nadzieję, że zarówno przygraniczna przyjaźń jak i
tradycja stawiania „moja” na Trójstyku nie zaginie.
Karina Czyż

Pani Karolinie Goryczka wraz z rodziną
najszczersze wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci ojca

śp. Bronisława Michałek
Składają:
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych
Sołtys Wsi Koniaków składa serdeczne podziękowania
Mieszkańcom przysiółka Zimna Woda w Koniakowie za oddolną
inicjatywę i organizację zbiórki odpadów komunalnych.
Dzięki takim działaniom nasze sołectwo staje się piękniejsze, a miejsce w którym mieszkamy zdrowe i czyste. Stanowi to
doskonały wzór do naśladowania.
Serdecznie dziękuje!
Jan Gazur – Sołtys Wsi Koniaków

Podziękowanie
Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim strażakom
biorącym udział w akcji gaszenia pożaru, który wybuchł w
nocy z 23/24 marca tego roku w Istebnej Mikszówce.
Jesteśmy pełni wdzięczności i podziwu dla ich pracy,
sprawności i zaangażowania, a także dziękujemy za wykazywaną w trakcie pożaru troskę.
Ktoś mógłby powiedzieć, że taka jest praca strażaków –
wiemy o tym, co nie zmienia faktu, że wykonują tę swoją rolę
wyśmienicie, z wielkim oddaniem.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że gdyby nie szybka reakcja i pełna poświęcenia, sprawna akcja, poniesione przez
nas straty byłyby niewspółmiernie większe.
Dziękujemy!
Janina i Jacek Bacler z sąsiadami
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75. rocznica śmierci Pawła Gazurka
i Jerzego Probosza- więźniów KL Dachau
W niedzielę 23 kwietnia w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej odbyła się uroczystość upamiętniająca
75. rocznicę śmierci Pawła Gazurka i Jerzego Probosza- więźniów KL Dachau.

rodzin, bliskich i sąsiadów. Z powodu obowiązującej ich
cenzury w listach nie pojawiają się słowa udręki. Sprytnie
używając gwary, dyskretnie przemycają informację, że cierpią głód. Książkę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
W dalszej części spotkania głos zabierali zaproszeni goście, a wójt gminy Istebna pan Henryk Gazurek na ręce pana
Krzysztofa Kieresia złożył podziękowania za przygotowanie
spotkania, które uczciło pamięć o tych dwóch ważnych dla
naszej społeczności osobach.
Swoimi wspomnieniami związanymi z tragicznie zmarłymi więźniami podzieliła się pani Franciszka Probosz - synowa Jerzego Probosza oraz pan Jakub Gazurek- syn Pawła
Gazurka.
Na końcu była okazja do rozmów, wspomnień przy słodkim poczęstunku.
Karina Czyż

Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
Ośrodka Kultury z Istebnej oraz pana Krzysztofa Kieresia
przybyło bardzo dużo gości oraz mieszkańców gminy. Na
sali zasiadła licznie zebrana rodzina obu wspominanych
więźniów, przedstawiciele władz powiatu cieszyńskiego
oraz Gminy Istebna.

Wszystkich zebranych przywitał pan Krzysztof Kiereś, a
następnie pani dr Łucja Dawid przybliżyła nam twórczość
literacką Jerzego Probosza. Barwną animacją spotkania były
odegrane fragmenty dramatu Probosza pt. „Wesele górali
istebniańskich”. Wykonanie to zawdzięczamy lokalnym odtwórcom ról, którzy przygotowali słuchowisko tego utworu
literackiego. Następnie pan Krzysztof Kiereś zaprezentował
swoją najnowszą książkę pt. „Poczta, która dawała nadzieję”. Książka ta zawiera listy Gazurka i Probosza wysyłane z
niewoli do swoich rodzin. W ich listach bardzo często pojawiają się pozdrowienia przesyłane do wszystkich członków
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Paweł Gazurek urodził się
04.05.1885r. w Istebnej. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego był nauczyciele, Publicznej
Szkoły Powszechnej w Istebnej.
Po porażce władz okupacyjnych w
głosowaniu nad przynależnością
narodową, wraz z 11. Polakami został aresztowany 19.12.1939 roku.
Najpierw był krótko więziony w Cieszynie, a następnie, od 9.04.1940r.
jako nr 18283 w KL Sachsenhausen-Oranienburg, w którym
przebywał do 2 września. Od 3.09.1940 r. był więźniem nr
17646 w KL Dachau. Paweł Gazurek został uśmiercony w
dniu 16.03.1942 w instytucie eutanazji, który znajdował się
w XVII-wiecznym zamku w miejscowości Alkoven (Dachau
II) w Górnej Austrii.
Jerzy Probosz urodził się
2.04.1901 r. w Istebnej. Ukończył 5
klas Szkoły Ludowej. Przez pewien
czas pracował jako drwal. Ze względu na jego duży talent organizatorski i literacki zainteresował się nim
istebniański proboszcz ks. E. Grim,
angażując go do pracy społecznej
w Związku Młodzieży Katolickiej,
Macierzy Szkolnej oraz Związku
Górali Śląskich. Dokształcał się jako
samouk, angażując swój wysiłek w krzewieniu czytelnictwa
i działalności teatru amatorskiego. Był pisarzem, znawcą
góralskiego folkloru, a w swoich utworach pragnął utrwalić istebniańską gwarę, zwyczaje i obyczaje. W roku 1983
za swoje prace literackie otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. Po wybuchu wojny był jednym z
pierwszych, którzy nie chcąc poddać się terrorowi okupanta rozpoczęli z nim walkę. Był też pierwszą ofiarą niemieckich represji na terenie Istebnej. Aresztowany 17.12.1939r.
został, po kilkumiesięcznym pobycie w cieszyńskim więzieniu, przetransportowany na KL Dachau. Więziony był
pod numerem 3211. Jerzy Probosz został wywieziony do
zamku Hertheim 23.02.1942r. i tam uśmiercony w dniu
29.05.1942r.
źródło: „Poczta, która dawała nadzieję” K. Kiereś
Strona
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Z życia szkół
„Słoneczna Kraina” w Jaworzynce
zapalona na niebiesko.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu co roku obchodzony jest 2 kwietnia. Niepubliczny Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, również włączył się w obchody tego święta. Rozpoczęły się one u nas już
31 marca 2017 i trwały do 3 kwietnia 2017. Nasze działania
ukierunkowaliśmy na krzewienie wiedzy na temat tego, czym
jest autyzm, jakie są jego symptomy, a także co oznacza towarzyszące jemu hasło: „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”.

W pierwszym dniu obchodów zaprosiliśmy do naszej placówki dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. Przy
współpracy nauczycieli, terapeutów oraz dyrektora Punktu,
Pani Łucji Michałek, przygotowaliśmy dla naszych gości różnorakie zajęcia, będące także okazją do zintegrowania uczniów pobliskiej szkoły i naszych przedszkolaków. W jednej z
sal odbyła się pogadanka na temat autyzmu; prowadzący w
przystępny sposób przedstawili charakterystyczne dla autyzmu cechy i objawy. Dzieci w sposób symboliczny miały okazję „zapalić się na niebiesko”- odrysowały swoje dłonie na papierze a następnie stworzyły z nich krąg, na znak solidarności
z osobami autystycznymi. W przygotowanej dla gości sali
warsztatowej, w namacalny sposób można było przekonać
się, jakie formy pomocy terapeutycznej stosowane są w placówkach specjalnych, ukierunkowanych na wsparcie osób z
różnorakimi deficytami rozwojowymi, w tym z autyzmem. Ku
uciesze zgromadzonych gości oraz podopiecznych naszego
Punktu, zorganizowane zostały zajęcia z plastyki zmysłowej.
Z jadalnych mas plastycznych, każdy mógł wytworzyć swoje
własne dzieło, które miało nawiązywać do autyzmu.
Kiedy jedni słuchali prelekcji, inni tworzyli dzieła z mas
jadalnych, grupa trzecia z uwagą wsłuchiwała się w opowiadaną i prezentowaną przez nauczycieli bajkę terapeutyczną.
Przy użyciu tej metody, zgromadzeni mieli zapoznać się z
najbardziej rozpoznawalnymi i popularnymi zachowaniami
autystów. Z uwagi na wielopłaszczyznowość oraz niejednoznaczność w pojmowaniu problematyki autyzmu, bajkoterapia okazała się być bardzo przystępną formą przekazania
najważniejszych informacji. Podjęte działania celowo zostały
podzielone na trzy sfery. Pierwsza z nich: pogadanka- miała
charakter teoretyczny, prezentujący najistotniejsze symptomy autyzmu. Druga: zajęcia z plastyki zmysłowej- miała
charakter praktyczny; przybliżający metody i formy pracy z
Strona
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osobami autystycznymi. Trzecia: bajka terapeutyczna- zwracała uwagę na wymiar emocjonalny, odnoszący się do funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy spotkania mieli
możliwość wzięcia udziału w każdym z bloków.
Po zakończonych zajęciach, każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę niebieski balonik oraz przypinkę, jako symbol uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Z uwagi na międzynarodowy charakter Dnia Autyzmu,
nasz Punkt nawiązał współpracę ze szkołą oraz przedszkolem w Czechach. Do pobliskiej Herczawy, udaliśmy się razem
z rodzicami aby wspólnie z czeskimi kolegami i koleżankami
uczcić to „niebieskie” święto. Pierwszym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie tamtejszej szkoły oraz przedszkola.
Następnym, kluczowym elementem naszej wizyty były warsztaty przeprowadzone dla wszystkich uczniów oraz dzieci przedszkolnych a także nauczycieli herczawskiej szkoły.
Wszyscy z zaangażowaniem uczestniczyli w prowadzonych
zajęciach. Biorąc pod uwagę fakt, iż na terenie tejże placówki funkcjonują dzieci z autyzmem, podjęte przez nas działania z pewnością ułatwiły pozostałym uczniom zrozumienie
problemu. Kiedy zakończyliśmy spotkanie, wyposażeni w
niebieskie baloniki złożyliśmy wizytę w Urzędzie Gminy, aby
Panu Staroście Petrowi Stano podziękować za zaproszenie
do współpracy z Gminą Herczawa. Na koniec uwieczniliśmy
naszą wizytę pamiątkowymi zdjęciami.
Wszelkie nasze działania, ukierunkowaliśmy na cel, który
zawiera się w maksymie, iż „kropla drąży skałę”. Rozumiemy
ją przede wszystkim jako służbę drugiemu człowiekowi, która rozpoczyna się już na poziomie jednostkowym, lokalnym,
w najbliższym otoczeniu. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, iż wszelakie działania terapeutyczne, nie
mogą wywierać negatywnego wpływu na aspekt humanitarny, rozumiany tutaj jako poszanowanie drugiego człowieka, w duchu nauki Jana Pawła II.
„Chcę pozostać O(sobą), nie zmieniaj mnie za wszelką
cenę, pomóż mi jedynie nauczyć się żyć w Świecie”….
Gorąco dziękujemy uczniom i nauczycielom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, uczniom i nauczycielom
Zakladni Skoly oraz Matersky Skoly w Mostach u Jablunkova, oddział w Herczawie oraz Staroście Herczawy Panu Petrowi Stano. Słowa wdzięczności kierujemy także do rodziców,
którzy zechcieli zaangażować się w nasze działania związane
z obchodami Dnia Autyzmu.

„Ratujemy
i uczymy ratować”
Uczniowie klas I-III ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w
Koniakowie po raz kolejny
wzięli udział w zajęciach z
zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom, które
uległy nagłym wypadkom.
Szkolenie
przeprowadziły
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p. Barbara Bury

Nasza Trójwieœ

Maj 2017

Z życia szkół
oraz p. Katarzyna Legierska, które otrzymały certyfikat ukończenia kursu „Ratujemy i uczymy ratować” zorganizowanego
przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas zajęć
uczniowie przypomnieli sobie numery telefonów alarmowych i dowiedzieli się kogo prosić o pomoc, gdy znajdą się
w niebezpiecznej sytuacji. Nauczyli się również przeprowadzać rozmowę telefoniczną, w której wzywają pomoc do
osoby poszkodowanej w wypadku. W trakcie praktycznych
ćwiczeń starsi uczniowie przypomnieli sobie, a młodsi uczyli się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz
układać ją w bezpiecznej pozycji bocznej. Wykorzystując
manekiny dzieci uczyły się, jak pomóc rannemu, który nie
oddycha. Uczniowie ćwiczyli oddechy oraz uciski ratownicze. Wszyscy zapamiętali, że należy wykonać 2 oddechy ratownicze i dokonać 30 ucisków klatki piersiowej.
Celem przeprowadzonego szkolenia było rozbudzenie
wśród uczniów klas I-III zainteresowania tematem – jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy?, jak również kształtowanie prozdrowotnych i prospołecznych wzorców zachowań. Podobne zajęcia zostaną przeprowadzone również w
klasach IV-VI. 				
Organizatorzy

Wycieczka przedszkolaków!
W kwietniu, w ramach współpracy z Nadleśnictwem
Wisła, odbyła się wycieczka dla Przedszkolaków Gminnego
Przedszkola do Hodowli Świerka Istebniańskiego oraz Hodowli Głuszca w Jaworzynce. Dzięki Panu Zbigniewowi Vasina dzieci mogły wysłuchać historii Świerka Istebniańskiego
oraz zobaczyć różne przedmioty z nim związane. Później
zobaczyły prawdziwe Głuszce, które wywołały ogromny zachwyt u dzieci. Wycieczkę zorganizowała dla przedszkolaków mgr Magdalena Wuwer.
Bardzo serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Wisła za
współpracę.

Warsztaty plastyczne dla dzieci
Sześcioosobowa grupa czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej-Zaolziu postanowiła przeprowadzić warsztaty plastyczne dla dzieci z zerówki tejże szkoły.
Zajęcia te odbyły się w ramach jednej z lekcji plastyki. Uczniowie solidnie przygotowali się do roli opiekunów i każdy z
nich prowadził kilkuosobową grupkę zerówkowiczów. Dzieci miały za zadanie stworzenie wielkanocnych kurczaczków
przy pomocy widelca. Widelec zamiast pędzla? Maluchy bez
wahania zabrały się do pracy! Czwartoklasiści pomogli dokleić kolejne elementy jakimi były oczka i skrzydełka z piórek. Pisklaczki ku radości wszystkich wykluły się z pisanek,
życząc dzieciom Wesołego Alleluja!
Magda Lena Krężelok

Konkurs wielkanocny!
W Gminnym Przedszkolu został zorganizowany konkurs
Wielkanocny pt.: „Stroik Wielkanocny”. Dzieci wraz z rodzicami mogłi zrobić własny stroiki wielkanocne. Zaangażowanie
było ogromne, gdyż w konkursie wzięło udział aż 36 przedszkolaków. Wszystkie prace były przepiękne.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
oraz organizatorowi konkursu mgr Małgorzacie Kaczmarczyk.

Kamil Skicki
Dnia 10.03.2017r. odbył się w naszej szkole koncert Kamila Skickiego, studenta Akademii Muzycznej.
Kamil na skrzypcach gra od dziecka. Naukę zaczął w wieku 5 lat - chodził do przedszkola muzycznego. Swój pierwszy koncert w Filharmonii Krakowskiej dał jako przedszkolak.
Twierdzi, że posiada słuch absolutny. Jako nastolatek rozpoczął poszukiwania innych niż klasyka inspiracji muzycznych - był członkiem zespołu celtyckiego Banshee. Od 3 lat
współtworzy projekt Creo - orkiestra symfoniczna, wykonują muzykę operetkową, musicalową, filmową. Występują na
deskach teatrów muzycznych w całej Polsce.
Jego występ wzbudził spore zainteresowanie wśród naszej
młodzieży, wszyscy byliśmy pełni uznania dla jego talentu.
Maj 2017
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Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
31 marca w gimnazjum odbył się VIII Gminny Konkurs
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W konkursie wzięło
udział sześć drużyn przygotowanych przez panie: Ewę Buzek, Celinę Zawadę oraz Annę Zeman. Tegoroczna edycja
dotyczyła Szkocji.
Pierwszym zadaniem, z jakim zmierzyli się uczestnicy, był
test obejmujący historię, geografię oraz kulturę tego kraju.
W części drugiej należało przedstawić przygotowaną
wcześniej prezentację multimedialną.
Ostatnim punktem konkursu było odegranie scenki w
języku angielskim.
Z zadaniami najlepiej poradziła sobie drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce w składzie: Artur
Bielesz, Marcin Legierski i Samuel Rabin.

Drugie miejsce zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Istebnej: Zuzanna Przybyła, Zoe Secman oraz Marta
Staniek.
Na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce: Aleksandra Juroszek, Mikołaj Prządka oraz Tadeusz Galej.
Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki a uczniowie wykazali się dużą wiedzą i pomysłowością.
W przerwie mogliśmy posłuchać muzyki prezentowanej
przez Anię Legierską, Karolinę Legierską i Wiktorię Legierską.
Uczestnicy konkursu mogli również posilić się pysznymi ciastami upieczonymi przez rodziców naszych uczniów.
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez
panie: Katarzynę Leżańską- Czulak, Ewelinę Jochacy oraz Teresę Przybyłę.
Organizatorki dziękują pani Beacie Kawulok za udostępnienie sprzętu muzycznego i pracę w jury.

Nasi górą, czyli o sukcesach istebniańskich
gimnazjalistów w Cieszynie!

kurencyjny. Zdobył zatem nie tylko pierwsze miejsce za oryginalny esej o Biblii, ale również otrzymał nagrodę specjalną
Wydawnictwa SBM. Redaktor Dominika Konior, wręczając to
wyróżnienie, powiedziała:
- Janek, opisał Biblię, co może wydawać się banalne, ale zrobił to wyjątkowo, z wielu perspektyw. Zadziwiające, że młody
człowiek potrafił ukazać tak odważne i piękne przemyślenia.
Drugie miejsce w tej samej kategorii przypadło Mateuszowi Kukuczce z kl. IIa, a trzecie Anecie Jałowiczor - również uczennicy kl. IIa (obydwoje to podopieczni p. Cecylii
Suszki). Mateusz nadesłał recenzję, ubogaconą przemyśleniami na temat powieści E. E. Schmitta pt. Dziecko Noego,
natomiast Aneta popisała się kreacją artystyczną, tworząc
własną wersję przygód Harrego Pottera. Ale to nie koniec
naszych sukcesów, ponieważ jurorzy nagrodzili również
istebniańskich gimnazjalistów w kategorii konkursu plastycznego. I tak II miejsce przyznano Julii Fiedor z klasy Ib,
a wyróżnienie - Aleksandrze Legierskiej (również z kl. Ib).
Obydwie uczennice to podopieczne p. Moniki Michałek.
Wykonały one projekty okładek swych ulubionych książek.
Naszym uczniom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy dalszego rozwoju talentów artystycznych!
Cecylia Suszka

Targi Edukacyjne
Już od kilku lat w gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
organizowane są TARGI EDUKACYJNE. Tegoroczna prezentacja szkół ponadgimnazjalnych odbyła się 30 marca 2017r. w
hali sportowej.
Przyszli absolwenci i ich rodzice mieli okazję w jednym
miejscu spotkać się z przedstawicielami szkół średnich. Uczniowie mogli nie tylko zapoznać się z kierunkami jakie oferu-

6 kwietnia 2017 r. w Katolickim Gimnazjum i Liceum
im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie odbyła się
gala powiatowego konkursu literacko - plastycznego Like
dla książki. Nasi uczniowie, którzy dość licznie wzięli udział
w owej imprezie, zostali uhonorowani wieloma nagrodami
i pochwałami. Jury podczas ogłaszania wyników konkursu
podkreślało wyjątkowość i głębię przemyśleń naszych gimnazjalistów. Szczególne słowa podziwu skierowane były do
Jana Juroszka – ucznia kl. IIc, podopiecznego p. Ewy Czulak, który w kategorii klas I-II gimnazjum okazał się bezkonStrona
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je dana szkoła, ale też porozmawiać ze swoimi starszymi kolegami, z nauczycielami i dowiedzieć się, jak nauka w danej
szkole przebiega, jakie są przedmioty w liceach, technikach i
szkołach zawodowych. Każda placówka posiadała swoje stanowisko z ulotkami, plakatami i broszurami dla młodzieży.
Goście prezentowali się również ze strony praktycznej. Pokaz sztuk walki, kelnerski savoir-vivre, musztra zawodowa, to
tylko kilka przykładów jak ciekawa dziś może być nauka.
W tym roku w targach wzięło udział ponad 20 szkół ponadgimnazjalnych. Większość z nich to placówki z naszego
powiatu. Dodatkowo przyjechały także szkoły z Żywca, Bielska Białej, Brynku i Pszczyny.
Mamy nadzieję, że tego dnia każdy trzecioklasista znalazł
ciekawą propozycję na dalsze lata nauki.
Sławomira Patyk i Magdalena Krężelok
pedagodzy gimnazjum

Wiosenne imprezy
Z okazji Dnia Kobiet odbyła się w naszej szkole akademia.
W części artystycznej wystąpili uczniowie klas trzecich. Pod
kierunkiem pani Ewy Czulak przygotowali oni kilka scenek
kabaretowych, odnoszących się do lektur szkolnych, m.in.
„Krzyżaków H. Sienkiewicza i „Balladyny” J. Słowackiego.
Doskonałą okazją dostarczenia nam kolejnej porcji wrażeń był Pierwszy Dzień Wiosny. Tym razem obejrzeliśmy kilka
scenek kabaretowych – w wersji oryginalnej i góralskiej na
podstawie utworów A. Mickiewicza czy K. I. Gałczyńskiego.
Dodatkowo tego dnia uczniowie walczyli o nagrodę za najciekawszy strój wiosenny. Jak zwykle oryginalnych pomysłów nie brakowało, jednak główną nagrodę – tym samym
miejsce pierwsze zdobyła klasa 3d.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W USTRONIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ w ISTEBNEJ - SZKOŁA DOBREGO WYBORU

Z dniem 19 maja 2017 r. rozpoczynamy zapisy
na rok szkolny 2017/2018 do:
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA
- okres nauki: 3 lata,
- wykaz zawodów na stronie szkoły:
www.zspistebna.superszkolna.pl
Z dniem 5 czerwca 2017 r. rozpoczynamy zapisy
na rok szkolny 2017/2018 do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- okres nauki: 2 lata (po ukończonej zasadniczej szkole
zawodowej)
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi
informacjami dot. naboru na internetową stronę szkoły:
www.zspistebna.superszkolna.pl
lub osobisty kontakt z sekretariatem szkoły
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 16:00
Zespół Szkół w Istebnej
43-470 Istebna 30
tel.: 33 855 61 56; 785 920 169

SOM w Istebnej
W niedzielę, 23 kwietnia br., w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Istebnej, na zaproszenie tutejszego Proboszcza (ks. A. Staniek), odbył się po raz kolejny Koncert
Wielkanocny, w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska
Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle.

proponuje absolwentom gimnazjów
następujące kierunki
Technikum
- technik informatyk
- technik mechanik
- technik elektryk
Szkoła branżowa
- sprzedawca
- elektromechanik
- mechanik pojazdów samochodowych
- klasa wielozawodowa
				
- wszystkie zawody
INFORMACJE:
tel: 854 35 43
www.zspustron.internetdsl.pl
zsp.ustron@interia.pl
Maj 2017
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W programie wystąpili instrumentaliści (keyboard – Ewelinka i Justyna Klus, skrzypce – Patrycja Górniok, flet – Tina
Gaglione i Joanna Pilch, organy – Klaudia Żyła, Tomasz i
Krzysztof Cieślar, Samuel Rabin) oraz wokaliści (występy solowe – Dominika Świercz, Miriam Kohut, Marta Staniek, Joanna Hanik, Aneta Cieślar, Edyta Mojeścik, Aleksandra Długosz, Martyna Kawulok, Natalia Kobyłecka oraz chór gospel).
Pastor złożył podziękowania i wręczył kwiaty dyrekcji i
nauczycielom SOM.
Na wykonawców, oprócz podziękowań, czekał poczęstunek – pyszny kołacz!				
(eb)
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Targi Turystyki i Wypoczynku
Lato 2017 w Warszawie
Hucznym występem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im.
Stanisława Hadyny rozpoczęły się tegoroczne prezentacje
województwa śląskiego na Targach LATO w Warszawie.

Tradycyjnie, gmina Istebna prezentowała swoją ofertę
na stoisku Śląskiej Organizacji Turystycznej. Pytania zwiedzających dotyczyły głównie możliwości spędzania wolnego czasu podczas weekendu majowego, ale zainteresowani
pytali także o nowe atrakcje, noclegi na lato i wydarzenia na
terenie Beskidów. Naszą ofertę promowaliśmy wspólnie z
gminami Beskidzkiej 5, Śląska Cieszyńskiego i pozostałych
regionów województwa. Wspólna
prezentacja okazała się strzałem w
dziesiątkę, gdyż odwiedzający stoisko uznali ofertę Śląskiego za najlepszą - ogłaszając ją Hitem Lata 2017.
Targi to jedna z form promocji
praktykowanych w działaniach marketingowych naszej gminy. Kolejne
targi w których weźmiemy udział to
targi Atrakcje Regionów w Chorzowie.
Już teraz zachęcamy do dostarczania ofert Państwa obiektów
do Punktu Informacji Turystycznej. + 48 33 855 61 58.

Osoby, które raz odwiedzą serwis www.beskidzka5.pl
zachęcamy do ponownej wizyty na stronie poprzez wyświetlenie reklam remarketingowych. Beskidzką 5 łatwo
też spotkać w mediach społecznościowych – na Instagramie oraz na portalu Facebook, gdzie wyświetlane są reklamy w prawej kolumnie i aktualnościach. Bardzo aktywny
jest także fanpage.
Do odwiedzin w miejscowościach współtworzących Beskidzką 5 zaprasza również wiadomość e-mail przesłana do
tych adresatów, którzy posiadają pocztę Gmail i często otrzymują wiadomości o tematyce związanej z różnymi formami
rekreacji i wypoczynku
Kampanię w sieci reklamowej Google oraz na serwisie
społecznościowym Facebook nadzoruje agencja ze Skoczowa, Optimal IT, specjalizująca się w obsłudze klientów ze Śląska Cieszyńskiego.

Kompleks sportowo-rekreacyjny Zaolzie
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gimnastyczna na Zaolziu. Korzystać można także ze znajdującego się tam placu zabaw, tras nartorolkowych i boiska.
Możliwe jest także wypożyczanie kijów do nordic walking
czy innego sprzętu sportowego. Obiekt czynny jest we
wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 do
20:00, a w soboty 10:00 do 18:00. Kontakt: + 48 517 252 995.
We środy na terenie kompleksu odbywają się zajęcia longbordowe w godzinach od 17:00 do 19:00.
Serdecznie zapraszamy!

„Te siły porwą Cię z kanapy!”
Końcem kwietnia br. ruszyła ogólnopolska kampania
reklamowa Beskidzkiej 5, która potrwa do końca roku 2017
roku. Swoim zasięgiem obejmie główne województwa naszego kraju. Kampania
reklamowa Beskidzkiej
5 prowadzona jest za
pomocą różnego rodzaju kanałów. Na wielu
serwisach
internetowych należących do sieci reklamowej Google,
w tym portalach regionalnych, trafić można
na reklamy graficzne przygotowane w różnych formatach.
Każdą z nich wyróżnia przejrzysta, a zarazem kolorowa szata
graficzna, która ilustruje myśl przewodnią kampanii: „Te siły
porwą Cię z kanapy!”
Strona
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Istebna w prasie
Po raz kolejny pojawiły się w prasie artykuły, które opisują to co u Nas najpiękniejsze - gościnność mieszkańców,
żywą tradycję i moc atrakcji! W kwietniowych wydaniach gazet Świat Kobiety oraz Kobieta i życie można było znaleźć
informację m.in. o miłości do ludzi przekazywanej z pokolenia na pokolenie w Agroturystyce „Na Połomiu” oraz informację o koronkach koniakowskich.
Zaś w Gazecie Wyborczej ukazał się obszerny artykuł o
Parku Linowym Base Camp w Istebnej, który to gwarantuje
mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych
śmiałków, szukających adrenaliny. Cieszymy się na sukcesy
naszych gestorów i serdecznie dziękujemy za wspólne działania na rzecz promocji naszych terenów. Oprac. A. Legierska
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„Wicherek”, czyli Piotr Macoszek w TVN!
Kilka miesięcy temu Piotr
Macoszek z Istebnej za namową
Józka Michałka z Radia Istebna
rozpoczął karierę „pogodynka”.
Pomysł okazał się na tyle ciekawy i interesujący, że istebniańskim Wicherkym zainteresowała
się telewizja TVN. Ekipa realizacyjna przyjechała do Istebnej na
nagrania, a potem Piotr otrzymał
zaproszenie do Studia TVN do
Warszawy.

Program:
16:00
- Przywitanie Mieszkańców i Gości przez Sołtysa i Dyrektorów Szkół
- Występy Orkiestry Dętej
- Występ Dzieci z Zespołu Regionalnego działającego przy Ognisku Pracy
Pozaszkolnej w Koniakowie
- Występ Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie
17:00
- Mecz piłkarski pomiędzy Uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w
Koniakowie;
- Mecz piłkarski pomiędzy Old Boy`ami Koniaków Centrum - Koniaków
Rastoka
- Mecz piłkarski pomiędzy dziewczynami UKS Gimnazjum o "Puchar Sołectwa
Wsi Koniaków"
18:30 – Rozdanie pucharów i nagród w rozgrywkach piłkarskich
Poczęstunek, grill i słodycze na terenie placu zabaw przy SP1 Koniaków.
Impreza towarzysząca:
19:30 Festyn w „Karczmie Kopyrtołka”

Materiały video z tych wydarzeń można zobaczyć na stronie Radia Istebna. Tam też wysłuchamy opowieści Piotrka o
pobycie w Warszawie. Serdecznie zachęcamy do oglądania
cotygodniowej, góralskiej - Wicherkowej pogody na stronie
Radia Istebna - www.radioistebna.pl
Gratulujemy i dziękujemy Radiu Istebna i Piotrowi Macoszkowi - „Wicherkowi”. 			
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W razie niepogody impreza odbędzie się na sali gimnastycznej
SP1Koniaków.

–
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Nowo istebniańsko gazdófka
Rok rolniczo-gospodarski rozpoczyna się w liturgii kościelnej od modlitwy „o urodzaje”, które zanoszone są do Boga
podczas wielu mszy św. w intencji: o urodzaje z poszczególnych jednostek osadniczych, tj. placów, przysiółków do dnia
dzisiejszego, mimo że w wielu już domach mieszkańcy nie
prowadzą gospodarstwa rolnego. Ważne są w liturgii kościoła katolickiego procesje w ramach tzw. Dni Krzyżowych,
które połączone są z trzema procesjami do trzech różnych
krzyży we wsi. Są to procesje błagalne o urodzaje i ochronę
zasiewów od powodzi, suszy, burz. Miejscowe kobiety wiją
wieńce i zdobią krzyże kwiatami, zapalają świece i znicze.
Nawiązują do odległej tutejszej tradycji, której ślady poświadczają XVIII – i XIX -wieczne zapisy modlitw w tutejszych
katolickich kancjonałach. W nim znajdujemy zapis modlitw
na dzień św. Marka i dni krzyżowe, które w swojej treści
mają przesłanie agrarno-wegetacyjne: (…) wilgnij suchą
ziemię, zagrzej mokrą ziemię (…). W sytuacji powodzi lub
suszy zwyczajowo mieszkańcy poszczególnych części wsi w
tradycji spotykają się przy krzyżu, kapliczce i modlą się o
zmianę czasu na dobry dla urodzajów, śpiewają suplikacje
„od zarazy i głodu”.

Ważne znaczenie w tradycyjnej kulturze istebniańskiej
ziemi miało pierwsze wypędzenie bydła na pastwisko ,które
kumulowało w sobie wiele zabiegów magicznych, jak: okadzanie, kropienie wodą święconą, toczenie jajkiem. Miało
one zapewnić dobry udój mleka, ochronę bydła oraz owiec
od chorób, „coby nie były biydne”. Zabiegi magiczne trwały
cały obrzędowy rok. Nie był to jednorazowy akt. Miał swój
początek już czasie wigilijnego wieczoru, kiedy to zanoszono bydłu wigilijny opłatek, kawałek godnigo krajićka oraz
kilka wigilijnych potraw odkładanych po łyżce do osobnego
naczynia. W dzień Trzech Króli poświęconą kredą robiono
znaki ochronne przed działaniem czarownic na drzwiach
obory czy stajni, jako że pierwsze wypędzenie bydła na pastwisko, to inicjacja, która była czynem pionierskim, niebezpiecznym, wymagała zastosowanie odpowiednich środków
apotropeicznych.
Zanotowane elementy magiczno-apotropeiczne przy
pierwszym wypędzaniu bydła mieszały się z elementami
ludycznymi, co możemy zobaczyć w tekście Zuzanny Gembołyś z Istebnej. Zanim pierwszy raz krowy wyszły na pastwisko, to w domu było przygotowywanie, bo to jakby była
uroczystość. Rodzice wyczyścili krowy. Nazbiyrali suchych i
świeżych gałęzi na wielkie ognisko kiere się nazywało kadzióm.
/ognisko ze świeżych gałęzi świerkowych wydaje ogromną ilość dymu/. Nagotowali jajek na twardo, upiekli placek
ze ziymnioków w trąbie, pokropili krowy wodóm święconóm
i prowadzili pierwszy dzień na łańcuchu i blisko domu, każdy
dlo sebie oswe. Czynność kulania jajek powierzano dzieciom,
w tym głównie chłopcom. Nejpryndzy dziecka kulały jajkami
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pod krowy, żeby zawsze były okrągłe, napasione jako to jajko,
potem je „na niby” bito, ale raczej głaskano zielonymi gałązkami, żeby były zdrowe i posłuszne. Zapalono ognisko, biały dym
wznosił się w górę, ze świeżych gałęzi. Przez to ognisko musiały krowy przeskakiwać, żeby się całe lato nie gziły i coby bąki
ich nie szczypały. Potem krowy mogły się już pierwszy raz paść.
Pierwszy wypas był w ścisłym związku z pierwszymi wiosennymi grzmotami. Tylko wtedy, gdy ziemię ogrzmiało, rodzice
i dzieci usiedli na trawie przestrzegano tego na jor, łómali placek i jedli z jajkami, wdycki przi tym se spiwali .
Dziś zatrzymujemy się na chwilę przed góralską chałupą, aby ogarnąć spojrzeniem jej otoczenie i żyjących tu ludzi: z ich historią, kulturą, światem wartości. Niewielkie już
znaczenie ekonomiczne posiadała hodowla bydła i owiec.
Bydło było drobnej czerwonej, lub biało czerwonej maści.
Gospodarze hodowali po jednej lub dwie krowy, co i tak stanowiło duży wysiłek na tutejsze warunki przyrodniczo –klimatyczne. Byki czerwonej maści hodowano bardzo rzadko i
były one w kilku bogatych gospodarstwach. W okresie zimy
bydło trzymano się w stajni. Krowy po wycieleniu dojono
trzy razy dziennie. Także w okresie wiosny, lata czy jesieni,
kiedy pasą się na pastwiskach. Najczęstsze imiona nadawane krowom to Malina, Chowana, Gwiazdula, Kwiatula
Łysina, Tyrola, Różana, Brzezula. Krowom na szyi zawieszano dzwonki blaszane nazywane krzapoczki albo garczoczki.
Krowy prowadzone są na żelaznych łańcuchach, które mają
zawieszone na rogach. Łańcuch zakończony jest ogniwkym,
do którego wbija się drewniany lub żelazny klin. W tradycji
ważną rolę pełnił pasterz, który pasł, pilnował i doglądał
bydła i przyprowadzenia go po całym dniu do stajni. Zapłatą była najczęściej kromka chleba. Często tylko z wodą.
U bogatszych gazdów zdarzało się z mlekiem czy śmietaną.
Pasterz był na tzw. służbie. Służył cały rok. Zapłatę za cały
rok pracy otrzymywał w tzw. rozchodni dziyń. Było to najczęściej ubranie, koszula, lniane spodnie i niekiedy kierpce.
Pasieniu krów na pastwisku towarzyszył istotny magiczno-wierzeniowy świat. Ważnym rekwizytem obrzędowym przy
wypędzaniu bydła był bicz, rodzaj prętu z „młodej” brzózki,
który musiał mieć wypuszczone zielone liście. Pasterz musiał
dbać również o czystość krów. Mył je wodą i ich skórę czyścił
tzw. zgrzebielcem. Bydło pojono wodą. Do pojenia używano
drewnianych szkopców. Po II wojnie w użyciu były emaliowane wiadra tzw. ampry, a obecnie w powszechnym użyciu
są wiadra plastikowe.
Dzisiejszo gazdófka w placu Kulónka
Do placu u Kulónka przyżenił się Andrzej Łupieżowiec
z Istebnej-Leszczyny. Młody, energiczny, pracowity góral
wyjechał za chlebem do Anglii. Tam 13 lat temu zobaczył
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szkockie bydło, które pasie się cały rok na polu, jest odporne na niskie temperatury ale hodowane jest tylko dla mięsa.
Podjął od razu decyzję: te krowy bedóm u nas u Kólónka i tak
się stało. Swoją jednoznaczną decyzję o sprowadzeniu tych
krów na istebniańska ziemię podjął od razu przekazując informacje do swojego brata Jerzego. I tak się stało.
Czy zatem nowe krowy wpisują się w dawny okruch istebniańskiej, wiosennej tradycji? Myślę, że nowe szkockie krowy
to po prostu nowa forma istebniańskiej gazdówki. Nie potrzebuje już dawnego podłoża magiczno-wierzeniowego,
które zresztą młodemu pokoleniu jest już nieznane. Nowa
rasa krów, nie ma już swoich przodków w istebniańskiej Malinie, ani Piwonii. Dla tradycyjnego istebniańskiego gazdy,
nowa szkocka krowa, która nie daje mleka nie wpisuje się w
tradycyjny sposób gospodarowania na istebniańskiej ziemi.
Świat się zmienia, a wraz z nim człowiek, który poszukuje
nowych sposobów życia i który chce nadążyć za zmiennością świata. W tej dążności do zmian wprowadza również nowości w swoje gospodarstwo.
I tak się też stało, że za zmiennością świata poszedł Andrzej Łupieżowiec. Zadecydował o zakupie była, które swoją
tradycją sięga już do XII- wiecznej północnej , górzystej części Szkocji i zaliczane jest do najstarszych ras bydła w historii
nowożytnej. Jednocześnie to pierwsza rasa, hodowana tylko
na mięso. Pierwsze historyczne wzmianki o tej rasie pochodzą już z XII wieku. Mówią one o tym, że rasa ta powstała
z krzyżówki rasy czarnej i rudej. Umaszczenie tych krów
to cała paleta odcieni brązu Ich sierść –futro posiada dwie
warstwy z długich włosów, które doskonale chronią przed
wiatrem i zimnem. Cechą charakterystyczną jest różnobarwność, długie owłosienie i niespotykane, ciekawe kształtem
rogi, które nadają krowom tej rasy wiele urody. Rogi byków
są grubsze i skierowane do przodu prawie poziomo, natomiast u krów wyrastają łagodnym łukiem do góry i na boki.
Ważne jest, iż rasa tych krów ma usposobienie łagodne, charakteryzuje się ono niewielkimi wymaganiami. W
okresie lata poszukują cienia pod drzewami. Przebywają
cały rok w zagrodzie, niezależnie od pory roku. Wytrzymują niskie temperatury, śnieg oraz mrozy. Krowy cielą się na
pastwisku, mają dobrze rozwinięty instynkt macierzyński.
Są rasą mięsną, którą hoduje się dla pozyskania wołowego
mięsa najwyższej jakości nazywanego „królewskim mięsem”,
z którego Szkoci przygotowują niepowtarzalne, regionalne
potrawy. Mięso to posiada niezwykłe walory smakowe, które wynikają z powolnego tempa wzrostu tkanki mięśniowej,
oraz żywienia zwierząt na naturalnych pastwiskach.
W niewielkim stadzie Andzeja Łupieżowca mamy już Frania, Zbysia, teraz zaś przyszło na świat małe cielątko, które,
jak się okazało, jest albinosem. Od rudobrązowej matki i ojca
wyróżnia się białą sierścią. Ma na imię Rysio. I tak zmienia się
świat, nowe krowy szkockie mają nowe imiona, tak jakby
dawne imiona: Malina i Piwonia być może już do nich nie
pasowały. Ale tylko być może...
Nowa gazdówka Andrzeja rozwija się. Prowadzi ją wraz z
swoją żoną Magdą, która dokarmia stado sianem i marchewkami. Dla wypasu krów posiada potrzebny hektar pola w
jednym kawałku - to warunek rozwoju nowej istebniańskiej
hodowli. Życzymy mu pomnożenia stada i mamy nadzieję,
że na istebniańskich stołach pojawią się dania z mięsa wołowego o niepowtarzalnych walorach nie tylko smakowych
ale i zdrowotnych. 			
Małgorzata Kiereś
Maj 2017
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II miejsce dla Zespołu Regionalnego
„Istebna” oraz „Mała Istebna”
w Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2017”

W dniach 1 i 3 maja 2017 roku odbył się XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos
2017” w Zebrzydowicach. W konkursie wzięło udział ponad
100 różnych grup w pięciu kategoriach. Zespół Regionalny
„Istebna” prezentując tradycyjne tańce i pieśni z regionu
Trójwsi Beskidzkiej zdobył II miejsce w kategorii zespołów
tanecznych. Warto wspomnieć, że obecny skład Zespołu
tworzą w większości całkiem nowi członkowie, dla których
był to pierwszy występ taneczny!

W przeglądzie wziął udział również Dziecięcy Zespół
Regionalny „Mała Istebna” działający w ramach OPP. W kategorii zespołów tanecznych zajął również II miejsce. Dzieci
zaprezentowały tradycyjne tańce i śpiew z naszego regionu.
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w
Zebrzydowicach oraz DDM Czeski Cieszyn.
Maria Motyka
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Konkurs Wiedzy o Regionie 2017
Jest taka wiedza, której nigdy nie mamy dość i którą zdobywamy przez całe życie – wiedza o naszym regionie, miejscu, które z dumą nazywamy naszym domem. To jedna z najcenniejszych wartości , który można przekazać następnym
pokoleniom. Na szczęście nie braknie tych, którzy już od
najmłodszych lat chcą tę wiedzę pogłębiać i pielęgnować. By
nagrodzić młodych regionalistów, co roku na wiosnę Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej organizuje Konkurs Wiedzy
o Regionie, w który angażują się uczniowie, nauczyciele i
opiekunowie lokalnych szkół. W tegorocznej edycji wzięło
udział 32 uczestników.
27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana
Twardowskiego w Jaworzynce zaczerwieniło się od bruclików i splatek, zaroiło od przejętych młodych górali, którzy wraz ze swoimi opiekunami przybyli sprawdzić swoje
umiejętności. Zebranych powitała pani Elżbieta Legierska
– Niewiadomska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Istebnej. Głos zabrała również pani Natalia Bestwina – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce wyrażając radość, że tak piękna inicjatywa ma miejsce w murach
placówki.
Jak co roku, najtrudniejszą rolę miało do spełnienia Jury,
w którym zasiedli: pani Małgorzata Kiereś – Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, etnograf, autorka wielu publikacji o naszym regionie, pani Helena Bojko – emerytowana
polonistka i znawczyni tematyki regionalnej, pan Andrzej
Suszka – pedagog, filozof, wielbiciel regionu, pani Elżbieta
Legierska – Niewiadomska – Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej.

Nadszedł czas, by młodzi górale chwycili za długopisy i
przystąpili do pisania testu wiedzy ogólnej. W tym roku musieli wykazać się między innymi znajomością wysokości gór,
tańców regionalnych i oczywiście – gwary. Dodatkowo każdy z uczestników musiał odpowiedzieć na kluczowe pytanie ,
które brzmiało: „Co dla Ciebie znaczy być góralem/ góralką?”
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Gdy uporano się z
częścią pisemną, nadszedł czas na to by stanąć twarzą w twarz z
komisją i zachwycić ją
jak najpiękniejszym wygłoszeniem gwarowej
pogodki, zasłyszanej od
tacika i matki lub stworzonej
samodzielnie.
Mogliśmy
przekonać
się o tym, że wśród młodzieży drzemią zadatki na zdolnych gawędziarzy a Internet
i portale społecznościowe wcale nie wyparły naturalnego
daru przekazu słowa. Po wysłuchaniu wszystkich pogodek,
które wzruszały i bawiły słuchaczy, uczestnicy i goście udali
się na pyszny obiad do
szkolnej stołówki. Po tej
miłej przerwie nadszedł
czas na najbardziej wyczekiwany moment ogłoszenie wyników.
W teście wiedzy ogólnej na poziomie szkół
podstawowych
najwyższą ilość punktów
zdobyły Jolanta Jałowiczor z ZSP 1 Istebna i
Natalia Zowada z SP2
Istebna. Przyznano im ex
aequo dwa równorzędne pierwsze miejsca. Za
nimi uplasowała się Łucja Bury z ZSP1 Istebna, miejsce trzecie zaś przypadło Aleksandrze Juroszek z SP1 Jaworzynka.
Wśród gimnazjalistów najwyższą ilość punktów zdobył Kacper Legierski, drugi był Paweł Legierski a miejsce trzecie
zdobyli ex aequo Łukasz Juroszek i Łukasz Kukuczka.
Przedstawiając werdykt dotyczący części mówionej, pani
Małgorzata Kiereś, przewodnicząca Jury pokrótce podsumowała zaprezentowane pogodki, podkreślając ich ogromną wartość, dodając że niektóre z nich zawierają wątki apokryficzne, „starsze niż stworzenie świata”. Ostatecznie najlepiej wśród uczniów szkół podstawowych zaprezentował się
Jakub Kobielusz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie
– Rastoce, który przepiękną, naturalną gwarą opowiedział:
„Jako tacik się ucili grać na gajdach”. Drugą nagrodę przyznano Annie Urbaczce ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce za opowieść „O downych śkubaćkach”; trzecia była Magda
Gazurek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej,
która podzieliła się opowieścią o swoich dwóch matkach.
Ponieważ poziom był wysoki, przyznano także 8 wyróżnień,
które powędrowały do: Aleksandry Juroszek, Pawła Ku-
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kuczki, Jolanty Jałowiczor, Natalii Zowada, Wojtka Zemana, Marty Polok, Karoliny Patyk, Kamili Idziniak.
Spośród gimnazjalistów najlepszy okazał się Łukasz Kukuczka, który wygłosił swój tekst: „O zocnych huślach” przeplatany piękną grą na tym instrumencie, który towarzyszy
mu na co dzień. Tuż za nim uplasował się Łukasz Juroszek,
nagrodzony za historię z morałem „Jako baba ze świata zbałamuciła gazdym” okraszoną grą na fujarce. Trzeci był Kacper Legierski, który rozbawił powinszowaniami i poradą
dla młodych małżonków, wzbogaconym grą na gajdach.
Wyróżnienia zdobyli: Karolina Kobielusz, Krzysztof Juroszek i Basia Sikora. Nagrody zwycięzcom wręczył Wójt
Gminy Istebna Henryk Gazurek, który złożył podziękowania wszystkim uczestnikom i organizatorom.
Przy okazji konkursu nie sposób nie wspomnieć o nauczycielkach i opiekunkach, które poświęciły czas, by przygotować swoich podopiecznych do konkursu. Były to panie:
Izabela Bojko z SP 1 w Jaworzynce, Anna Kędzior z SP2 w
Jaworzynce, Zuzanna Kawulok i Patrycja Bury z SP1 w Koniakowie, Adriana Czerniecka z SP2 w Koniakowie, Elżbieta Gadacz, Maria Zawada, Agata Szymańska i Joanna Kobielusz z ZSP1 w Istebnej; Adriana Czerniecka i Elżbieta
Kukuczka (zaangażowana w przygotowanie mama) z SP2
w Istebnej, Alicja Glebowicz- Gazurek z Gimnazjum w
Istebnej oraz pani Marzena Suszka z Koniakowa. Wszystkim
pedagogom i rodzicom czuwajacym nad przygotowaniem
uczestników należą się serdeczne gratulacje.
Warto dodać, że Konkurs Wiedzy o Regionie swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Istebna pan Henryk Gazurek,
Zastępca Wójta pan Józef Polok , Sekretarz Gminy Istebna
pani Teresa Łaszewska, Skarbnik Gminy Istebna pani Bronisława Fiedor, Radny Gminy Istebna pan Władysław Zowada z małżonką, kierowniczka Zespołu Regionalnego Koniaków pani Urszula Gruszka i wielu innych gości.
Emocje związane z konkursem już za nami. Niezależnie
od wyników trzeba podkreślić, że wygranymi są wszyscy
młodzi górale, którzy postanowili zainwestować w skarb, jakim jest wiedza o swoich korzeniach. Kto wie, może już za
kilkanaście lat napiszemy o nich jako o uznanych gawędziarzach, muzykach, folklorystach, ludziach kultury, zdobywcach kolejnych, coraz bardziej prestiżowych nagród … Oby
tak właśnie się stało, a tymczasem gratulujemy uczestnikom,
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji
konkursu, zwłaszcza zaś dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce za miłe przyjęcie.
Oprac. Barbara Juroszek
KATEGORIA „TEST WIEDZY OGÓLNEJ” – SZKOŁY PODSTAWOWE
Miejsce
1.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko
Jolanta Jałowiczor
Natalia Zowada
Łucja Bury
Aleksandra Juroszek
Paweł Rucki
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Szkoła
ZSP1 Istebna
SP2 Istebna
ZSP1 Istebna
SP1 Jaworzynka
SP1 Jaworzynka
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Ilość punktów
42
42
41
40
39,5

5.
6.
6.
7.
8.
9.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
17.
18.

Paweł Kukuczka
Magdalena Gazurek
Anna Urbaczka
Dominika Skurzok
Kamila Idziniak
Joanna Legierska
Dominik Kliś
Samuel Rabin
Emilia Lipowska
Kinga Haratyk
Karolina Patyk
Franciszek Fiedor
Julia Rozborska
Marta Polok
Dżesika Waszut
Kacper Legierski
Jakub Kobielusz
Wojciech Zeman

SP2 Istebna
ZSP1 Istebna
SP1 Jaworzynka
SP1 Koniaków
SP2 Koniaków
SP1 Koniaków
ZSP 1 Istebna
SP2 Koniaków
SP2 Istebna
SP2 Jaworzynka
SP1 Jaworzynka
SP2 Koniaków
SP2 Jaworzynka
SP2 Jaworzynka
SP2 Koniaków
SP2 Jaworzynka
SP2 Koniaków
SP1 Koniaków

39
38
38
36
35
34
34
34
33
32,5
30,5
30
27,5
27,5
26
24,5
23
20,5

KATEGORIA „TEST WIEDZY OGÓLNEJ” – GIMNAZJUM
Miejsce
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imię i nazwisko
Kacper Legierski
Paweł Legierski
Łukasz Juroszek
Łukasz Kukuczka
Marta Fiedor
Karolina Kobielusz
Anna Legierska
Barbara Sikora
Krzysztof Juroszek

Szkoła
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej
Gimnazjum w Istebnej

Ilość punktów
48
45
42,5
42,5
39,5
39
36,5
25,5
25,5

KATEGORIA „POGODKI” – SZKOŁA PODSTAWOWA
Miejsce
1.
2.
3.
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Imię i nazwisko
Jakub Kobielusz
Anna Urbaczka
Magda Gazurek
Aleksandra Juroszek
Paweł Kukuczka
Jolanta Jałowiczor
Natalia Zowada

Szkoła
SP2 Koniaków Rastoka
SP1 Jaworzynka
ZSP1 Istebna
SP1 Jaworzynka
SP2 Istebna
ZSP1 Istebna
SP2 Istebna

wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Wojciech Zeman
Marta Polok
Karolina Patyk
Kamila Idziniak

SP1 Koniaków
SP2 Jaworzynka
SP1 Jaworzynka
SP2 Istebna

KATEGORIA „POGODKI” – GIMNAZJUM
Miejsce
1.
2.
3.
wyróżnienie
wyróżnienie
wyróżnienie

Imię i nazwisko
Łukasz Kukuczka
Łukasz Juroszek
Kacper Legierski
Karolina Kobielusz
Krzysztof Juroszek
Basia Sikora
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Noc w Muzeum
29 kwietnia 2017 r. odbyła się Piąta Noc
w Muzeum Regionalnym „Na Grapie”. W tym
roku impreza skupiona była wokół tematyki
obrzędowości rodzinnej. Do muzeum przybyli liczni mieszkańcy gminy Istebna - głównie rodziny z dziećmi, dziadkowie oraz turyści, a także Radna Powiatu Łucja Michałek.
Zebranym przybliżono tematykę świętowania rodzinnego u górali w Beskidzie Śląskim, otwarto pokonkursową
wystawę „Jako sie matka z tacikym wydowali - obrzędowość
rodzinna górali z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa”, a także
wręczono nagrody uczestnikom konkursu.

By wziąć udział w konkursie, należało przeprowadzić
wywiad z najstarszymi członkami rodziny i zapytać ich jak
wyglądało świętowanie uroczystości rodzinnych takich jak:
Chrzest, Pierwsza Komunia Święta, Wesele czy Pogrzeb. Na
podstawie zdobytych informacji dzieci musiały wykonać
pracę pisemną, którą można było uzupełnić rysunkami, fotografiami i pamiątkami rodzinnymi.
Podczas Nocy w Muzeum starsi mieszkańcy Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa dzielili się swoimi wspomnieniami z
młodości, opowiadali o tym jak skromnie obchodzona była
Pierwsza Komunia Święta, jak wyglądały przygotowania do
ślubu, wywód z domu Panny Młodej i zabawa weselna oraz
o tym, jak zmieniła się forma współczesnego świętowania.
Spotkanie zakończono wspólnym śpiewem obrzędowych
pieśni weselnych oraz poczęstunkiem.
Wszystkim gościom i uczestnikom V Nocy w Muzeum „Na
Grapie” dziękujemy za przybycie!
Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i
portalu Facebooka, ponieważ w tym roku przygotowaliśmy
dla Was wiele atrakcji;)
Dziękujemy serdecznie wszystkim dzieciom, które zgłosiły do konkursu swoje prace. Podziękowania kierujemy
również do rodziców i dziadków, którzy podzielili się swoimi
wspomnieniami na temat obrzędowości rodzinnej.
Strona
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Protokół konkursowy:
W Konkursie literackim „Jako sie matka z tacikym wydowali” wzięło udział 19 dzieci i młodzieży z Jaworzynki, Koniakowa i Istebnej. Zgłoszono łącznie 16 prac o tematyce:
1. Komunia święta, Wesele, Pogrzeb, okolicznościowe świętowanie rodzinne.
Jury w składzie: Magdalena Łacek, Paulina Mokwa, Katarzyna Rucka-Ryś i Bartłomiej Jałowiczor przyznało następujące miejsca i nagrody:
1. miejsce: Wiktoria i Wojtek Łacek z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za album „Jako sie matka z tacikym wydowali”
2. miejsce: Wiktoria Gruszka z Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Istebnej za pracę „Łopowiadani ło starodownym wywodzie i downym wiesielu w Koniokowie” oraz za rekwizyty:
wianek Panny Młodej, wóniónczka Pana Młodego i fotografie
weselne
2. miejsce: Janek Probosz z SP 1 w Jaworzynce za album
„Zwyczaje pogrzebowe w dawnej Jaworzynce” i fotografie
pogrzebowe
3. miejsce: Natalia Suszka i Józio Suszka z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za pracę uzupełnioną zdjęciami „Wiesieli”
3. miejsce: Natalia Bielesz z SP 2 Jaworzynka Zapasieki
za pracę „Jako sie matka z tacikym wydowali”
3. miejsce: Beata i Józio Kukuczka z SP 1 Jaworzynka za
album „Jako sie matka z tacikym wydowali” oraz zamieszczone fotografie weselne i rysunki
Wyróżnienia:
Marysia Gorzołka z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za pracę
„Góralskie wesele”,
Gabriel Małyjurek z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za pracę
„Snymby pół żartem, pół serio”
Marta Polok z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za pracę „Wiesieli moich pradziadków Ewy i Józefa Zogata z Zapasiek”
Bartek Juroszek z Istebnej za pracę „Jako nasia pramatka
sie zebrali z pratacikym łod Gajdosia” oraz rekwizyty - portret
ślubny pradziadków i ślubno suknia ślónsko
Jakub Kobielusz z SP 2 Koniaków Rastoka za pracę „Jako
rodzina z Anglii łodwiedziła rodzinny dóm po 40 latach”
Paweł Kukuczka z SP 2 Istebna Zaolzie za pracę „Ło pradziadkach, kierzi przezili społu 64 roki”
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Tobiasz Jałowiczor z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za pracę
„I Komonija święto, co się pamięce ło nij do starości” oraz fotografię komunijną
Natalia Suszka z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
za pracę „Jako sie nasia matka z tacikiem wydowali”
Nagrody za udział:
Krzysztof Łacek za pracę i fotografie weselne oraz ze
szkubaczki „Jako sie matka z tacikym wydowali”
Magdalena i Karolina Jałowiczor z SP 2 Jaworzynka Zapasieki „Jaki miało wyglónd wiesieli naszych tacików?”
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Jury nagrodziło również panią Marię Jałowiczor, opiekunkę dzieci z SP 2 Jaworzynka Zapasieki za zachęcenie do
udziału w konkursie dużej ilości dzieci z Zapasiek.
Prace dzieci umieszczono na wystawie pokonkursowej,
którą można oglądać do końca października 2017r.
Konkurs i imprezę dofinansowało
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Las okiem i pędzlem Jana Wałacha –
V Noc Muzeów
2 maja 2017 r. po raz kolejny spotkaliśmy się na V Nocy
Muzeów, której organizatorem jest Muzeum i Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha. To cykliczne wydarzenie, które
już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń, kolejny raz
zgromadziło liczne grono odbiorców. Zarówno tych, którzy znają sztukę Jana Wałacha i na nowo odkrywają kolejne
dzieła z niezwykle bogatej kolekcji, jak i tych, którzy po raz
pierwszy mają do czynienia z pracami artysty.
Twórczość Wałacha dostarcza wielu inspiracji, w swoim
malarstwie poruszał wiele tematów, które można opracowywać i eksponować. Podczas tegorocznego wydarzenia

mogliśmy spojrzeć na istebniański las okiem artysty. Las dla
malarza to niekończąca się przestrzeń, zmieniająca się w
zależności od pory roku, pełna form, kształtów i barw. Miejsce tajemnicze i magiczne, zawierające pamięć o obecnym
i przeszłym czasie. Przestrzeń, która bez niczyjej ingerencji
rozrasta się niepohamowanie, budując kolejne nowe formy.
Maj 2017

Nasza Trójwieœ

Pierwsza część Nocy Muzeów odbyła się w Karczmie
„Po Zbóju”, by wspólnie wyruszyć w świat Jana Wałacha,
do miejsc mu bliskich i dalekich. Prezentacja Ewy Cudzich,
której koncepcja oparła się o swoistym usystematyzowaniu
tematycznym prac, podziale na cztery pory, przybliżyła stosunek artysty do natury, otaczającej go przestrzeni, a jednocześnie precyzji, rejestracji zmieniającej się przyrody. Podkreślić należy, że w malarstwie Jana Wałacha istotny zawsze
pozostaje temat przedstawienia, wykluczający zbyt daleko
idące modyfikacje i przekształcenia rzeczywistych wyglądów. Las staje się tłem, rzeczywistym odzwierciedleniem,
a na tę kanwę artysta nanosi sytuacje obrzędowe, prace robotników leśnych, czy polowe, zaś gra światła, dobór kolorystyki dopełniają całości malowanych kadrów z życia ówczesnej beskidzkiej wsi. Pojawiło się kilka odniesień do miejsca,
w którym Wałach tworzył i skrupulatnie zapisał w swoim pamiętniku: „Wznosząc drewniane ściany pracowni jeszcze nie
wiem, że będzie mi służyła długo i wiernie. Nie wiem też, że
dotrwam w niej do czasów, kiedy młody las podejdzie pod
moje okna, jak ów las w Birmingham w dziele Szekspira” (Jan
Wałach, Pamiętnik 1931-1932).
Perspektywa historyczna zmian w administracji beskidzkimi lasami, które następowały na przestrzeni wieku XIX i XX,
po współczesność była tematem prezentacji Zastępcy Nadleśniczego Andrzeja Klimka z Nadleśnictwa Wisła, pt. Istebniański las dawniej i dziś. Osadnictwo i potrzeba przekształcania lasów na tereny pastwisk zaczęła się od XVII w., zaś
włodarze tych terenów - do 1653 roku Piastowie, a następnie Habsburgowie wprowadzali własne dyrektywy dotyczące gospodarki leśnej nastawionej przede wszystkim na zysk.
Z tej to przyczyny Habsburgowie góry obsadzili najszybciej rosnącym i dającym największą masę w krótkim czasie
świerkiem, głównie obcego pochodzenia. Jak się okazało po
wielu latach, decyzja ta miała fatalne skutki dla lasów tego
obszaru. Po I wojnie światowej lasy Habsburgów przeszły na
własność Skarbu Państwa. Dzisiejsza przebudowa drzewostanu jest swoistym antidotum na decyzje z przeszłości.
Jak co roku, z lampionami przeszliśmy do Muzeum Jana
Wałacha, by tam posłuchać koncertu kapeli Wałasi – w repertuar weszły zarówno utwory z tradycyjnego repertuaru,
jak i autorskie kompozycje w nowych aranżacjach. I znowu
„Zaszumiały istebniańskie Beskidy...” we wnętrzu pracowni,
przywołując miniony czas.
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Ewa Cudzich

GODZINY OTWARCIA MUZEUM
Środa – Niedziela 10.00 – 16.00
Zapraszamy grupy oraz indywidualnych gości do zwiedzania i na warsztaty artystyczne, które prowadzimy.
Kontakt: walach0@op.pl, tel. 502 097 871

Owce w Koniakowie wymieszane

fot. Józef Michałek

Tradycje związane z pasterstwem już na dobre odrodziły
się w naszej gminie. Z nadejściem wiosny owce po uroczystym „miyszaniu” zostały wypędzone na wypas, który potrwa
do września, do święta św. Michała.

W dniu 1 maja w Centrum Pasterskim w Koniakowie zebrali się licznie wszyscy, którzy chcieli brać udział w obrzędzie
„miyszania” owiec, któremu przewodniczył baca Piotr Kohut.
Lecz zanim nastąpiło „miyszani”, pani Małgorzata Kiereś, dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, opowiedziała wszystkim o
swoim najnowszych odkryciach badawczych dotyczących powstawania beskidzkich wsi i funkcjonowaniu sałaszu Rzowka.
Strona
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fot. Józef Michałek

Partnerami wydarzenia było Nadleśnictwo Wisła, Radio
Istebna, Gmina Istebna i Kapela Wałasi. Wydarzenie miało
miejsce w ramach projektu „Akademia Sztuki Jana Wałacha II” finansowanego przez Urząd Gminy Istebna.

Następnie zapalono pierwszą watrę przy użyciu szczapy,
która została poświęcona w Wielką Sobotę w sanktuarium ludźmierskim, a rozdawana bacom podczas święta bacowskiego.
Obecny podczas obrzędów ksiądz Grzegorz Tomaszek
odmówił modlitwy, poświęcił i pobłogosławił owce i pasterzy. Baca Piotr Kohut okadził stado ziołami, które były
zbierane w całych Karpatach i na Bałkanach, pokropił stado
święconą wodą i tradycyjnie „wygnoł” owce z koszora. We
wspólnym redyku udano się na Ochodzitą. Tegoroczne stado liczy około 1000 owiec. 		
Karina Czyż

Wiersze Józefa Zowady z Olecek –
nowa publikacja już do nabycia w GOK- u
Józef Zowada z Olecek dotąd był
znany lokalnej społeczności przede
wszystkim jako rzeźbiarz. Prace, które
wyszły spod jego dłuta zawsze łatwo
rozpoznać pośród innych– są wykonane w charakterystycznym stylu i
polichromowane na jaskrawe, żywe
barwy. Takie są również wiersze Józefa
Zowady- barwne, ludowe, doprawione dużą dozą humoru i dystansu do
współczesnego świata. Przez lata powstawały na prośbę znajomych, dla uwiecznienia jakiejś okoliczności, czy z potrzeby serca. Zapisane w zeszytach charakterystycznym, odręcznym pismem autora, znane były tylko
nielicznym. W tym roku twórczość poetycka Józefa Zowady
po raz pierwszy doczekała się książkowego opracowania …
Wydawcą tomiku jest Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Publikację można nabyć w GOK- u w cenie 15 zł.
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza twórców ludowych, rzemieślników do udziału w
tegorocznej WYSTAWIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ organizowanej w ramach 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej w
terminie 22.06 – 15.10. 2017 roku. Prace prosimy dostarczać do 16 czerwca br. od pon. do piątku w godz. 8.00 –
16.00 w biurze GOK. Serdecznie zapraszamy !
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KALENDARZ IMPREZ 2017
Maj
05-30.05 – Wystawa fotografii „Znane i nieznane atrakcje
turystyczne regionu Trójstyku” sala w Gminnym Ośrodku
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej; realizowane w ramach projektu pt. „Trójstyk – radość zwiedzania” o numerze CZ.11.2.45/0.0/0.0/16
_010/0000400, w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie
Śląsk Cieszyński – Tesinske Slezsko.
08-15.05 – Tydzień Bibliotek; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
10.05. – 15.06. Wystawa „RETROSPEKCJE”- Jubileuszowa
Wystawa Eugeniusza Białasa z Istebnej; sala w Gminnym
Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej; wernisaż godz. 16:00
12.05. - Impreza Na Szczycie * Koncerty: Wind Rose, Ferdo - Hotel & Restauracja Złoty Groń; godz. 21.00
13.05. – Koncert „Serce Górala i Groń” Józef Skrzek i Górale Beskidzcy – Istebna Stecówka
14.05. – Festiwal Biegowy w ramach akcji Polska Biega;
Istebna Zaolzie; godz. 14:00
19.05. – XV Rajd Kukuczki – Amfiteatr «Pod Skocznią»; organizator – PTTK Wisła; godz. 9:00
20.05. - Festyn Kóniokowianów - SP1 Koniaków; godz. 17:00;
org. Sołtys Jan Gazur i Sołectwo Koniaków
27.05. – KONCERT KRZYSZTOFA KRAWCZYKA – hala
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, godz. 19:00 ; bilety
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i
Biblioteka Publiczna w Istebnej ; cena: 60 zł
28.05. – Piknik Strażacki – Koniaków Tyniok; organizator
Ochotnicza Straż Pożarna w Koniakowie Centrum
CZERWIEC
03.06. – Noc Bibliotek; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej;
godz. 19:00
04.06. – Leśny Dzień Dziecka, akcja edukacyjna „Jedź z
głową” oraz Turniej Piłkarski „Zagubione Buty”; Amfiteatr „Pod Skocznią”; organizatorzy - Gminny Ośrodek Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w
Istebnej, Nadleśnictwo Wisła, Keepers Fundation; godz. 14.00
10.06. – Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych –
Amfiteatr „Pod Skocznią” i Kompleks Sportowo – Rekreacyjny Istebna Zaolzie;
15. - 18.06. - Beskidy MTB Trophy; impreza rowerowa; G&G Promotion; www.mtbtrophy.pl; Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
17.06. Smaki Karpat – Czas na Bryndzę; Centrum Pasterskie w Koniakowie; godz. 10:00
18.06. – Turniej Piłki Nożnej o „Puchar Radia Istebna”; Orlik Istebna, godz. 11:00
Maj 2017
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19. - 30.06. – Wystawa Koronkowe Kreacje Pani Zuzanny
Ptak z Koniakowa; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
22.06 – 15.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
24.06. - Noc Świętojańską w Parku Linowym Base Camp;
Base Camp Istebna
do 15.06. Wystawa „Czas na EB”- Jubileuszowa Wystawa Eugeniusza Białasa z Istebnej; sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
LIPIEC
01.07. - 31.08. - Karpacka Zagroda Edukacyjna - Letnie
atrakcje w Centrum Pasterskim w Koniakowie
01.07. - Dyskoteka „Powitanie Wakacji”; Amfitetar „Pod
Skocznią”; organizator Gminny Ośrodek Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej;
godz. 19.00
02.07. - Bieg o Puchar Złotego Gronia; dystans 10 km; dolna stacja Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń; godz. 11:00; organizator - gorskiebieganie.pl
04.- 08.07. Warsztaty Wakacyjne w Muzeum Malarstwa
Jana Wałacha; Istebna Andziołówka; organizator Stowarzyszenie im. Jana Wałacha w Istebnej
07 - 09.07. – Impreza Piłkarska – Góral Istebna; Amfitetar
„Pod Skocznią”
15 - 16.07. - XXI Dni Istebnej ” Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubową”; Amfiteatr „Pod Skocznią”; organizator Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 19.00
15-16.07. - XI Piknik Eterowy; Koniaków Koczy Zamek
22.07. - Dyskoteka Wakacyjna – Restauracja „Na Groniu” w
Jaworzynce Centrum godz. 19.00; organizator Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
Publiczna w Istebnej
23.07. – VI Przełajowy „Bieg na Tyniok”, start Koniaków
Rastoka; godz. 15.00; organizator Gminny Ośrodek Kultury,
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w
Istebnej
29 – 30.07. – XXIII Festyn Istebniański w ramach 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej – Amfiteatr „Pod Skocznią”; organizator Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
30.07. – Konkurs Kulinarny w ramach Festynu Istebniańskiego; Amfiteatr „Pod Skocznią”; organizator Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka
Publiczna w Istebnej
do 15.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej
Świata – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
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wtorek,
środa,
piątek – 14.00
– 17.00
w
Szkole
Podstawowej
nr1
w Jaworzynce
w
Gminnym
Przedszkolu
w Istebnej
3.
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w
Istebnej:
środa
–
9.30
–
11.00
czwartek- 12.30 – 14.00
Gminnym
Przedszkolu
ww
Istebnej
w Szkole
nr1
w
SzkolePodstawowej
Podstawowej
nrJaworzynce
1 w Koniakowie
środa – 9.30
– 11.00
czwartek12.30
– 14.00
piątek
12:00 – 13:30nr11 ww Jaworzynce
w Szkole Podstawowej nr
Koniakowie

Publikacje dostępne w Gminnym Ośrodku
Zajęcia
stałe w Gminie Istebna
czwartek12.30
– 14.00
piątek
12:00
– 13:30
WARSZTATY
KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Kultury w Istebnej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
WARSZTATY
KORONKI
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
piątek 12:00 – 13:30
„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
KONIAKOWSKIEJ
DLA(co
DZIECI
w godz. 16.00
- 18.00
drugą środę miesiąca)
„Historia
koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
WARSZTATY
KORONKI
KONIAKOWSKIEJ
wProwadzący:
godz. 16.00 -Mariola
18.00 (co
drugą środę miesiąca)
Wojtas
Miejsce:
Gminny
Ośrodek
Kultury
w
Istebnej
Prowadzący:
Mariola
Wojtas
„Grejże
mi
muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał
Miejsce:
OśrodekRastoka
Kultury w Istebnej
Miejsce:Gminny
SP 2 Koniaków
Termin:
21
styczeń,
4
luty,
18
luty.
w
godz.
16.00
18.00
(co
drugą
środę
miesiąca)
Termin:
4 luty,
18 luty. 9 czerwiec
Wałach – 12 zł
Termin: 21
12 styczeń,
maj, 26 maj,
1 czerwiec,
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał
ZAJĘCIA
KARATE
KARATE,
BOXING
KARATE,
KICKBOXING
Termin: 21
styczeń,KICK4 luty,
18 luty.
Wałach – 12 zł
Karate
KlubPodstawowej
karate Mawashi.
Zajęcia
w Oyama,
Szkole
Podstawowej
nr 1 w Istebnej
Zajęcia
w Szkole
nr 1 w Istebnej
KARATE,
KICKBOXING
Miejsce:
Szkoła
Podstawowa
nr 1 w ISTEBNEJ, „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś,
DZIECI
– piątki,
godz.
17:30
DZIECI
–550
piątki, godz. 17:30
Zajęcia
w –Szkole
Istebna
DOROŚLI
piątkiPodstawowej
godz. 18:30 nr 1 w Istebnej
2012 – 20 zł
DOROŚLI
–
piątki
godz.
18:30
DZIECI
–
piątki,
godz.
17:30
(wejście na
od strony placu
zabaw
przez małą salę.)
Kontakt:
505trening
128 906
Tomik wierszy Zuzanny Kawulok - 10 zł
– piątki
godz.
18:30
Termin: DOROŚLI
każdy
godz.
17:30
dzieci, 18:30 grupa zaKontakt:
505 piątek
128
906
„Moje prawdziwe przeżycia i sny” – Stefania Urbaczka- 15 zł
JUDO
Kontakt: 505 128
906 tel. 505 128 906
awansowana.
Kontakt:
Zajęcia
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej „Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek,
JUDO
ZAJĘCIA
JUDO
JUDO
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY godz. 16:40
Antoni Juroszek - 25 zł
Zajęcia
w Gimnazjum
im.
Jana
Pawła
II w Istebnej
Publikacje
dostępne
w Gminnym
Miejsce:
Gimnazjum
Jana
II IIwwIstebnej
Zajęcia w507
Gimnazjum
im.
JanaPawła
Pawła
Istebnej
Kontakt:
143 861im.
Ośrodku
Kultury
w Istebnej
Termin:
każde
wtorki
piątki
godz.
16:30 do „Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- KoPONIEDZIAŁKI
Ii ŚRODY
godz.od16:40
PONIEDZIAŁKI
I ŚRODY
godz.w16:40
niaków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej”
„Historia koronki
koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
18:00
Kontakt:
507istebniański,
143 861
Elbami muzyczko”
Szkoła
Języków
Obcych
Kontakt:
507
143
861Wałach – 12 zł
„Grejże
śpiewnik
2009,
Rafał
– J. Hac, K. Rucka-Ryś – 30 zł
„Z ich krwi
i 697
ciepień
nasza
wolność”
Krzysztof Kiereś, Jerzy
Kontakt:
tel.
870
497,
judoistebna@gmail.com
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec)
Klistała, 2011, – 10 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Od
Baraniej
Góry
po
Monte
Casino,
Krzysztof
Kiereś,
2012
–
20
zł
Elba
Szkoła
Języków
Obcych
VIDESowe
Oratorium
dla dziecihiszpań–
i Koniakowie
(OPP), (język
angielski, niemiecki,
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
Kursy
językowe
dla
dzieci
i
dorosłych
w
Istebnej
(Dzielec)
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Serce
Górala
i Groń”Zajęcia
płyta CD –dla
10 złdzieci w małych grupach dwa
ski i francuski).
świetlica
językowe
dla
dzieci
i dorosłych
w hiszpańIstebnej (Dzielec)
iKursy
Koniakowie
(OPP),
(język
angielski,
niemiecki,
razy
w tygodniu
potematyczne,
60 minut.
Zapisy
pod numerem
Warsztaty
gry i zabawy,
programtel.
wy- „Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
i Koniakowie
(OPP),dla
(język
angielski,
niemiecki,
ski
i francuski).
Zajęcia
dzieci
w
małych
grupach
dwa
607
467 586,ZAJęCIA
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła Języków
Ob- hiszpańSTAłE
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem filmochowawczy
razy
w
tygodniu
po
60
minut.
Zapisy
pod
numerem
tel.
ski
i
francuski).
Zajęcia
dla
dzieci
w
małych
grupach
dwa
zaprasza!
w cych
każdą
sobotę
w
godzinach
9:0012:00
(prócz
Świąt)
organizowane w gminie Istebna
wym
najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Konia607
467
586,
www.elbasjo.pl.
Elba
Szkoła
Języków
ObGimnajzum
im.
Jana
Pawła
II
w
Istebnej
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem
tel.15 zł
kowa,
cych zaprasza!
Autorska
Szkółka
Malarska
Kontakt:
tel. 502
244www.elbasjo.pl.
896Iwony Konarzewskiej
607 (tel.
467
586,
Elba
Szkoła JęzykówWiersze
Ob- Józefa Zowady - 15 zł
Nasza
Styczeń 2015
kontaktowy
506Trójwieœ
444 211)

Elba Szkoła Języków Obcych

SZKÓŁKA
MALARSKA
cychznów
zaprasza!
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
KONARZEWSKIEJ
naIWONY
Dzielcu. Nasza
Bezpłatne
zajęcia dla dzieci i młodzieży
Trójwieœ
Styczeń 2015

Promocja książki „Matka Ziemia”
w Istebnej

odbywają
się pod patronatem:
Poniedziałek
, godz. 14.00 – 17.00, Ośrodek Eduka1. Urzędu Gminy w Istebnej:
cji Ekologicznej
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
Styczeń
2015
Wtorek,
godz. 9.00 – 10.30 Przedszkole przy Zespole
Szkół
poniedziałek – 14.00 – 17.00
12 maja o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w
Podstawowych
w Istebnej
2. Nadleśnictwa Wisła:
Istebnej odbędzie się spotkanie z Andrzejem Niedobą – auw Leśnym
Ośrodku Edukacji
Ekologicznej
godz.
14.00-16.00
Ośrodek
Edukacji Ekologicznej
torem zbioru reportaży „Matka Ziemia”, a także promocja
wtorek, środa,
– 14.00
– 17.00
Środa,
godz.piątek
14.00
– 16.00
Ośrodek Edukacji Ekologicznej
tego wydawnictwa.
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
Czwartek,
godz. 12.30 – 14.00 SP1 Jaworzynka
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
Andrzej Niedoba to publicysta i dramaturg polski, auPiątek,
godz.
11.30 – 14.00 SP1 Koniaków
środa – 9.30
– 11.00
tor reportaży, oraz sztuk teatralnych. Napisał również słowa
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
pieśni „Szumi jawor”, do której muzykę skomponował jego
czwartek- 12.30 – 14.00
ojciec Adam Niedoba.
w Szkole Podstawowej
nr 1 w Koniakowie
KONCERT
Znajdujące się w zbiorze
piątek 12:00
–
13:30
KO NCERT

Nasza Trójwieœ




WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
KRZYSZTOFA

KRZYSZTO
FA
Prowadzący: Mariola Wojtas

w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
KRAWCZYKA
KRAWCZYKA
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
W
IISTEBNEJ
STEB
Termin:W
21 styczeń,
4 luty, NEJ
18 luty.








KARATE, KICK- BOXING
SPRZ
ED AŻ BIL ETÓW 
SPRZEDAŻ
Zajęcia w Szkole
PodstawowejBILETÓW
nr 1 w Istebnej

ǣ
DZIECI – piątki, godz. 17:30
ǣ
DOROŚLI – ȗ
piątki
godz.
18:30

ȗ  
Kontakt: 505 128 906
ȗ 


JUDO ȗ
ȗ
Zajęcia w Gimnazjum
Jana Pawła II w Istebnej
ȗ
im.
 ǣ
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
ȗSklep Spożywczy
na Trzycatku

ǣ
Kontakt: 507 143 861
*Szkoła
Podstawowa
nr 1
ȗSklep
Spożywczy
na Trzycatku

Elba Szkoła*Szkoła
Języków
Obcych
Ko niakó
w:
Podstawowa
nr 1

Kursy językowe
dla dzieci
i dorosłych w Istebnej
(Dzielec)
* Sklep
Spożywczy
w Centrum

i Koniakowie (OPP), (językKo
angielski,
niemiecki,
niakó
w: hiszpańȗ
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa
* Sklep Spożywczy w Centrum 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
Wisła (Wiślańskieሻ
ȗ
607 467 586, www.elbasjo.pl.
Elba Szkoła Języków ObUstroń
(Punkt Informacji Turystycznej na Rynku)
cych
zaprasza!
(Gminny Ośrodek Kultury)
WisłaMilówka
(Wiślańskieሻ

Ustroń (Punkt
na Rynku)
NaszaInformacji
Trójwieœ Turystycznej
Styczeń 2015
Milówka (Gminny Ośrodek Kultury)
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reportaże Andrzeja Niedoby
pochodzą sprzed 35 a nawet
40 lat. Autor zapragnął w nich
ocalić od zapomnienia bohaterów jego małej ojczyzny,
którą dla niego jest i pozostanie na zawsze ziemia cieszyńska. Przeczytamy w książce
między innymi reportaż o Bolku Kantorze, słynnej „Matce
Ziemi” z Istebnej, rodzinie Legierskich ze Stecówki, sadze
rodu Proboszów i wielu innych postaciach naszej ziemi,
których losy zostały opisane
znakomitym piórem autora, na tle burzliwej historii Śląska
Cieszyńskiego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i zakupu
książki, którą można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej w cenie 40 złotych.

Nasza Trójwieœ

Maj 2017
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Turniej koszykówki „O Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy”
W niedzielę 23 kwietnia w hali sportowej Gimnazjum w
Istebnej rozegrany został III Turniej koszykówki „O Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna”.
Od początku do samego końca Turnieju był z nami obecny pan Jarosław Hulawy- Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Przywitał on
wszystkich zebranych w imieniu własnym jak i nieobecnego
z nami Przewodniczącego Rady Gminy.
Mimo tego, że w Turnieju wzięły udział zaledwie 3 drużyny, poziom rozgrywek był bardzo wysoki, a walka o pozycje
na podium toczyła się do ostatnich sekund.

Choć gra w kosza jest bardzo kontaktowa i energiczna na
tym Turnieju nie potrzeba sędziego. A to dlatego, że prócz
wysokiego poziomu gry, nasi zawodnicy po raz kolejny zaprezentowali również wysoki poziom kultury osobistej, szacunku, gry zgodnie z zasadami fair play, gdyż na słowo „faul”
każdy od razu, bez protestów wstrzymywał grę i oddawał
piłkę przeciwnikowi.
Po dwóch rundach rozgrywanych w systemie „każdy z
każdym” pierwsze miejsce zajęła drużyna „Samoobrączki” w
składzie: Amelia Jałowiczor, Marcin Jałowiczor, Wojciech Kałucki, Szymon Cieślar. O drugie miejsce w Turnieju zaciekle
walczyły pozostałe drużyny. W ostatnim meczu, do ostatnich
sekund toczyła się walka o
każdy punkt. Lepsi okazali
się być zawodnicy drużyny „Rabarbar” w składzie:
Karol Kohut, Karol Krężelok, Adrian Zawada i Adam
Pietrasik. Na trzecim miejscu podium wylądowała
drużyna „Mi ti tito” w składzie: Aleksandra Nosowicz,
Michał Nosowicz i Mateusz
Kohut.
W konkursie rzutów „za
3” najelpszym okazał się
być Adam Pietrasik.
Nagrodami w Turnieju
były zaproszenia do ParMaj 2017

Nasza Trójwieœ

ku Wodnego „Olza”, które ufundował Kompleks „Zagroń” z
Istebnej.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju i
kibicom. Mamy nadzieję, że w przyszłych edycjach Turnieju
ujawni się jeszcze większa liczba zawodników, którzy na co
dzień gdzieś pogrywają w koszykówkę.
Karina Czyż

Piłka nożna – Runda wiosenna 2017
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk Grupa 2
26.03.17 UKS Gimnazjum Istebna – ROW Rybnik 1:6
Mecz rozegrano w Ustroniu
01.04.17 Gamów – UKS Gimnazjum Istebna 0:2
08.04.17 UKS Gimnazjum Istebna – Knurów 2:0
21.04.17 UKS Gimnazjum Istebna – Mikołów 3:0
KP Trójwieś – Seniorzy – Klasa B
09.04.17 Hażlach – KP Trójwieś 3:3
15.04.17 Nierodzim – KP Trójwieś 0:8
APN Góral II Istebna – Młodzicy – III Liga Wojewódzka Skoczów
01.04.17 Goleszów – APN Góral I Istebna 1:7
08.04.17 Chybie – APN Góral I Istebna 0:3
18.04.17 APN Góral I Istebna – Kuźnia Ustroń 1:1
22.04.17 Piast Cieszyn – APN Góral Istebna 3:1
APN Góral II Istebna – Młodzicy - IV Liga Wojewódzka Skoczów
01.04.17 Lukam II Skoczów – APN Góral II Istebna 5:0
18.04.17 APN Góral II Istebna – Piast II Cieszyn 2:3
22.04.17 Zryw Bąków – APN Góral II Istebna 0:0
Bieżące informacje na stronie www.istebna.eu

Historyczny awans piłkarek !!!
26 Kwietnia w Rzeszowie odbyły się Półfinały Mistrzostw
Polski Juniorek Starszych. Udział w turnieju brały 4 zespoły:
UKS Gimnazjum Istebna, Respect Myślenice, CWKS Resovia
Rzeszów i Tarnovia Tarnów.
Nasze góralki spisały się na medal zajmując drugie miejsce w grupie i pewnie awansowały do turnieju finałowego,
który odbędzie się 24-30 Czerwiec, gdzie zmierzą się z następującymi rywalami:
Grupa A:
A1. Olimpia Szczecin
A2. Unifreeze Górzno
A3. AZS PSW Biała Podlaska
A4. Gimnazjum Istebna
Grupa B:
B1. Stilon Gorzów Wielkopolski
B2. Medyk Konin
B3. UKS SMS Łódź
B4. Respekt Myślenice
Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem
„każdy z każdym” w sześciodniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem:
• pierwszy dzień – mecze w grupach: A1-A4 ; A2-A3 ; B1B4 ; B2-B3 ;
• drugi dzień – mecze w grupach: A4-A3 ; A1-A2 ; B4-B3 ;
B1-B2;
• trzeci dzień – przerwa w rozgrywkach;
• czwarty dzień – mecze w grupach: A2-A4 ; A3-A1 ; B2B4 ; B3-B1 ;
Strona
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Górny rząd: Pudalik Marcin (trener), Bielesz Aleksandra, Janota
Daria, Ligocka Karolina, Kilian Sylwia, Bury Patrycja, Polok Anna, Ligocka Natalia, Małyjurek Wojciech (II trener)
Dolny rząd od lewej: Dobosz Kinga, Pawlusińska Patrycja (Kapitan), Legierska Justyna, Musiał Bogusława, Węglorz Julia, Legierska
Ewa, Czepczor Joanna, Kubica Faustyna

• piąty dzień – przerwa w rozgrywkach;
• szósty dzień – mecze o miejsca.
Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach grają mecz o III miejsce w
turnieju.
Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich
grupach, kończą rozgrywki w turnieju i wyjeżdżają do domu,
zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8.
Wyniki turnieju:
• Respekt Myślenice – Tarnovia Tarnów 1:1
• Resovia – Gimnazjum Istebna 0:0
• Resovia – Tarnovia 0:1
• Respekt – Gimnazjum 0:0
• Respekt – Resovia 2:0
• Gimnazjum – Tarnovia 1:0
1. Respekt Myślenice
2. Gimnazjum Istebna
3. Tarnovia Tarnów
4. Resovia Rzeszów
„Do czterech razy sztuka, i w końcu się udało awansować.
Jest to dla nas wielki sukces awansować do najlepszej 8 w Polsce. Nie byliśmy dzisiaj faworytami turnieju, raczej wszyscy spisywali nas na straty ale mimo wszystko zostaliśmy czarnym koniem turnieju. Chyba zrobiliśmy niespodziankę, która odbije się
głośnym echem w Polsce. Drużyna z małej miejscowości zagra
w turnieju finałowym z elita Polskiej Piłki w kategorii U-19 jest
to coś niesamowitego. Dziewczyny zrobiły kawał dobrej roboty,
za którą bardzo im dziękuję. Teraz mamy sporo czasu, żeby dobrze się przygotować do turnieju Finałowego.”

Bieg Gródkiem 2017
W Gródku niedaleko Jabłonkova tradycją stał się bieg
przełajowy, który od 23 lat organizowany jest w pierwszą
sobotę po Świętach Wielkanocnych. Od wielu lat w Biegu
Gródkiem gminę Istebna reprezentuje liczna reprezentacja
składająca się z uczniów szkół podstawowych i młodzieży
gimnazjalnej.
Przed naszymi zawodnikami stało nie lada wyzwanie, bo
przyszło im rywalizować na równi z sportowcami z lekkoatletycznych klubów i szkół sportowych.
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Tegoroczna edycja zawodów
odbywała się w wyjątkowo trudnej
aurze. Padający deszcz i niska temperatura sprawiła, że rywalizacja o
miejsce medalowe była jeszcze bardziej trudniejsza.
Wszyscy zawodnicy dzielnie
walczyli do samego końca o każdą
sekundę, lecz miejsce na podium
wywalczył jedynie Łukasz Gazurek,
zajmując III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Młodym reprezentantom naszej gminy towarzyszyli
opiekunowie: pani Wioletta Strokosz z SP 1 w Koniakowie,
pan Mariusz Juroszek z SP 1 w Jaworzynce i pan Jarosław Hulawy z
SP 1 w Istebnej.
By wspomóc doping naszych
zawodników do Gródka przyjechali również niektórzy rodzice.
Wszystkim reprezentantom z
terenu gminy Istebna gratulujemy
udziału w Biegu Gródkiem i osiągniętych wyników. Niezależnie od
zajętych miejsc, Wasz wynik zasługuje na uznanie i gromkie oklaski.
Zaś opiekunom oraz rodzicom
składamy serdeczne podziękowania za wkład w popularyzację sportu i zdrowego stylu życia wśród młodego pokolenia
naszej Gminy. 				
Karina Czyż

Regulamin „Biegowego Festiwalu Sztafet” Istebna 2017

ISTEBNA ZAOLZIE - 14 MAJA 2017
1. Organizatorem „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i
Biblioteka Publiczna w Istebnej, osobą do kontaktu jest
Karina Czyż: 33 855 62 08, karina.istebna@gmail.com
2. Celem organizacji „Biegowego Festiwalu Sztafet” jest
popularyzowanie sportu i zdrowego trybu życia wśród
mieszkańców Gminy Istebna.
3. a. Miejsce zawodów: Kompleks sportowo – rekreacyjny Istebna Zaolzie (boisko sportowe, trasa nartorolkowa
i ścieżka rekreacyjna).
b. Start zawodów: 15:00 (dzieci szkół podstawowych) – pozostałe godziny startów oraz przebieg zawodów uzależniony od ilości zgłoszonych sztafet.
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. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych:
- rocznik 2009 i młodsze (osobna klasyfikacja dla chłopców i
dziewczyn)- dystans 2 x 200 metrów
- roczniki od 2008 do 2005 (osobna klasyfikacja dla chłop-
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ców i dziewczyn) – dystans 2 x 400 metrów
- roczniki od 2004 do 2001 (osobna klasyfikacja dla chłopców i dziewczyn) – dystans 2 x 800 metrów
- roczniki 2000 i starsi ( osobna klasyfikacja dla kobiet i mężczyzn)- dystans 2 x 1200 metrów
b. W zawodach biorą udział sztafety składające się z dwóch
zawodników w tej samej kategorii wiekowej i tej samej płci
(do zawodów nie dopuszcza się sztafet mieszanych). Podczas biegów zawodnicy dokonują zmiany w wyznaczonej
strefie zmian przekazując sobie pałeczkę z ręki do ręki.
c. Każdy z zawodników bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje doznane podczas zawodów.
d. 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 11.05 (piątek) do godz. 15:30. Oświadczenie dostępne
w biurze Organizatora lub na stronie www.istebna.eu w zakładce „Polska Biega”.
e. Jeden zawodnik może startować w zawodach wyłącznie
jeden raz, reprezentując jedną sztafetę. W przypadku, gdy
zawodnik wystartuje w dwóch różnych sztafetach, obie zostaną zdyskwalifikowane.
f. W zawodach obowiązuje strój sportowy oraz zakaz występowania w kolcach.
5. a. O wyniku sztafety decyduje ostateczny czas obu zawodników uzyskany na mecie przez drugiego z nich.
b. Każdy z zawodników otrzymuje pamiątkową naklejkę, napój i coś słodkiego.
c. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej wśród chłopców i dziewcząt oraz mężczyzn i kobiet
otrzymują pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
6. Sprawy nie ujęte w Regulaminie i ich interpretacja w zupełności należeć będzie do Organizatorów.
POLSKA BIEGA – BIEGAJMY RÓWNIEŻ MY !
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BIEGACH
SZTAFET DWÓJKOWYCH
* * *
Impreza towarzysząca: I Biegi Rodzinne o Puchar

Mariusz Michałek na podium
Bikemaraton 2017
Bardzo dobry występ zanotował Mariusz Michałek w
pierwszych w tym sezonie w zawodach w maratonie rowerowym z cyklu ‚Bikemaraton 2017’, które rozegrano w Miękini.
Reprezentujący grupę JBG-2 Professional MTB Team kolarz
z Istebnej zajął trzecie miejsce na królewskim dystansie
Giga.
Nieźle zaprezentowali się nasi alpejczycy w weekendowych zawodach w narciarstwie alpejskim, które rozegrano
w Mostach koło Jabłonkowa.
W sobotnich zawodach TJ Sokol Mosty na najwyższym
stopniu podium stanął Janusz Lewandowski z Koniakowa.
Bardzo dobry występ zanotowali nasi zawodnicy w cyklu biegów narciarskich „Ultrabiel 2017”, rozegranych dzisiaj
w czeskiej miejscowości Velké Vrbno niedaleko Stronia Śląskiego.
W biegu na dystansie trzynastu kilometrów triumfował Jan Łacek z Jaworzynki, a czwarty był Józef Michałek z
Istebnej. Oboje triumfowali w swoich grupach wiekowych.
Zarazem trzecie miejsce w „generalce” kobiet zajęła Martyna Michałek z Istebnej.
W biegu na trzydzieści kilometrów najlepszy okazał
się Piotr Michałek z Jaworzynki, a trzeci był Grzegorz Lereklama_125x180mm__PSM-SOIZ_2017_kwiecień.pdf 1 2017-04-18 17:24:21
gierski z Koniakowa.
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Prezesa OSP Istebna-Centrum
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Zachęcamy do udziału rodziny z terenu Trójwsi. Biegi Rodzinne skierowane są do rodzin składających się z co najmniej jednej osoby dorosłej i co najmniej jednego dziecka,
w stosunku do którego osoba dorosła jest rodzicem / opiekunem prawnym, wszyscy członkowie drużyn muszą być
spokrewnieni z sobą co najmniej w stopniu III.
Zgłoszenia dokonuję się w biurze zawodów, w dniu biegów
tj. 14 maja 2017 r., w miejscu rozgrywania zawodów, w godzinach od 14:00 – 15:30. Start Biegów Rodzinnych ok. godz.
16:00. Dystans Biegu ok. 400m. na powierzchni utwardzonej.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 698 809 199 lub
na stronie www.istebna.eu
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com
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Turniej koszykówki „O Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy”
str. 21

nasi okuliści przyjmują:

Dbamy o twój wzrok !

Wisła, ul. 1-go Maja 43 , tel: 33 855 53 31
Lek.Maciej Klepacki - Czwartek 8 - 11
Lek.Katarzyna Kalisz - Sobota 9 - 12
30

30

30

30

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

Lek.Adam Jankowski - Środa 14 - 16
Maj 2017
Nasza Trójwieœ
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00

www.optykexpert.net
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Jesteś osobą aktywną
i pełną energii?
Nie boisz się nowych
wyzwań?
Lubisz pracę z ludźmi?

La
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2
w s
prz 017
ed .
Istebna, Dzielec 1643
azy
tel.: 33 444 60 43
!
istebna@mea-travel.pl

www.mea-travel.pl

Bilety
Wczasy
Wycieczki
Kolonie i Obozy
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl
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