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Wójt Gminy informuje
Józef Polok zastępcą Wójta Gminy
Istebna
Informujemy, że z dniem
9 maja Zarządzeniem nr
0050.58.2016 Wójt Gminy
Istebna powołał Pana mgr Józefa Poloka na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Istebna.
Panu Józefowi Polokowi
życzymy na nowym stanowisku pomyślności w realizacji i
spełnienia zawodowych planów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Informacje dotyczące odpadów
komunalnych
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r.
poz.391). Zmiany w systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi miały sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucanie śmieci do lasu czy spalanie śmieci w domowych piecach. Od 1 lipca 2013r. zaczęły obowiązywać
nowe zasady odbioru odpadów. Gmina wyłoniła w formie
przetargu firmę, która odbiera odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Niestety ciągle niektórzy mieszkańcy
naszej gminy praktykują złe nawyki. Zwłaszcza okres wiosenny oraz jesienno – zimowy sprzyja procederowi spalania
odpadów w domowych piecach.
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. Pamiętajmy by odpady były odpowiednio
posegregowane. Odpady budowlane i remontowe można
oddawać w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
Istebna Tartak przy oczyszczalni ścieków.
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.”
Zgodnie z art.183 Kodeksu karnego „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku,
unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w
takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić
życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.”
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Deklaracja za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy dokonali odpisu w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uczniów i studentów przebywających w ciągu roku szkolnego poza
Gminą, o obowiązku dokonania korekty deklaracji w postaci przypisu po zakończeniu przez nich nauki. Jeśli natomiast
młodzież ma praktyki lub pracuje w czasie wakacji prosimy o
doniesienie odpowiedniego potwierdzenia do Urzędu Gminy (pokój 207). Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust.2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250 ) należy
zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o
kontakt telefoniczny: 33 855 65 00
Referat Usług Komunalnych

Spotkanie z delegacją z Ukrainy
Wczoraj, 18 maja zawitała do naszej gminy delegacja z
Ukrainy z miejscowości Vesele leżącej w obwodzie wołyńskim, nieopodal Zaporoża w południowo-wschodniej części
Ukrainy nad Dnieprem.
Delegacja składająca się z radnych, pracowników
administracyjnych
oraz Wójta przebywa na Śląsku w
celu zapoznania się
z administracją na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym, miejskim i wiejskim,
by wdrożyć pewne zasady funkcjonowania w swojej miejscowości. Vesele jako Gmina zaczyna się dopiero tworzyć,
planują strategię rozwoju. By zrobić to na poziomie europejskim biorą za przykład Polskę i m.in naszą wieś.
Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej, gdzie po powitaniu przez wójta Henryka Gazurka, zastępcę Wójta Józefa Poloka i dyrektor Elżbietę Legierską – Niewiadomską Kierownik Referatu Gospodarczego i
Rolnictwa Bogusław Juroszek przedstawił zasady działania
Gminy Istebna, kierunki inwestycji, krótką historię oraz
plany na przyszłość. Lucyna Ligocka – Kohut z kolei opowiedziała o działalności ośrodka Kultury w Istebnej, a na
zakończenie zaprezentowano film promocyjny „Istebna –
siła tradycji”.
Goście z ogromnym zaciekawieniem słuchali, zadawali
mnóstwo pytań, przedstawili także swój film oraz zaprosili
nas do odwiedzenia swojej miejscowości.
Lucyna Ligocka - Kohut
Strona

3

Wójt Gminy informuje
Zagospodarowanie terenu przy budynku
Urzędu Gminy w Istebnej

W maju br. dobiegły końca prace związane z zagospodarowaniem terenu w centrum Istebnej. Celem realizacji inwestycji było stworzenie za pomocą roślin oraz małej architektury atrakcyjnego i reprezentacyjnego otoczenia wokół
budynku Urzędu Gminy w Istebnej. W ramach zadania m.in.
wycięto pochylone w stronę parkingu i zaatakowane przez
szkodniki drzewa, ukształtowano skarpy, zabudowano sączek drenarki, przygotowano podłoże z kostki brukowej pod
montaż elementów małej architektury oraz podłoże skarp
pod nasadzenia. Zgodnie z projektem, zasadzono zwartą
zieleń, aby wzmocnić teren oraz ograniczyć koszenie trawy
w sezonie wegetacyjnym. Rośliny zostały dobrane w taki
sposób aby były atrakcyjne w ciągu całego roku oraz mało
wymagające w zakresie pielęgnacji. Krzewy liściaste (irga
szwedzka, berberys thunbergia) oraz iglaste (sosna górska)
zostały posadzone w pasowych rabatach, nawiązujących do
kierunku parkowania samochodów na parkingu od drogi
powiatowej S2643 zaś lustrzane odbicie rabat zastosowano
wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego przy budynku. W
miejscu ściętych drzew zasadzono po dwie sztuki świerku
hoopsii oraz świerku białobok (rośliny wolnorosnące, karłowe). Z kolei w gazonach wzdłuż schodów posadzono wrzosy
a płyty ażurowe wypełniono barwinkiem. Ponadto w 4 kaskadowych konstrukcjach kwietnikowych zasadzono czerwone pelargonie. Przy frontowej ścianie budynku zamontowano 4 ławki oraz 4 kosze na śmieci. Dodatkowo z obu jego
stron rozłożono trawę z rolki a na parkingu od drogi powiatowej S2643 zamontowano stojak na rowery.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków
W związku z obowiązkiem Gmin wynikającym z art. 3
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. 2016 poz. 250), który polega na prowadzeniu ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, firma EKO
TEAM Konsulting z Bielska Białej wykona zewidencjonowania tych obiektów podczas wykonywania inwentaryzacji
azbestu. Mieszkańcy zostaną poproszeni przez przeprowadzających ewidencję o udzielenie podstawowych informacji na temat sposobu zagospodarowania ścieków bytowych
(sposób odprowadzania, pojemność zbiornika). Ankietyzacja dotycząca ewidencji szamb i przydowmowych oczyszczalni ścieków oraz inwentaryzacja azbeztu przeprowadzone zostaną jednocześnie, w dniach od 1 czerwca 2016 r. do
30 sierpnia 2016 r. Zwracamy się z prośbą do wszystkich
mieszkańców o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji
wykonawcom inwentaryzacji, a w razie potrzeby umożliwienie wykonania szacunkowego obmiaru materiału.
Wykonawcy posiadać będą imienne identyfikatory oraz
upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Istebna. Praca
wykonywana będzie między godziną 10.00 a 18.00.

Osobowość Ziem Górskich dla Józefa Brody!
W dniu 7 maja 2016 roku w auli Szkoły Muzycznej w Żywcu odbyła się XI Gala Finałowa Konkursu Osobowość Ziem
Górskich zorganizowana przez Koalicję Marek Ziem Górskich.
Osobowością Ziem Górskich w tym roku został Pan Józef Broda, zaś wyróżnienie w kategorii Organizacja Pozarządowa zdobyło Stowarzyszenie społeczno-kulturalne Istebna z Istebnej.
Tytuł Ambasadora Ziem Górskich otrzymał ksiądz Prałat
Władysław Zązel, proboszcz parafii Kamesznica.Całość uroczystości uświetnił swym występem Ryszard Rynkowski.
Zgłoszenia Stowarzyszenia do nagrody dokonał Gminny
Ośrodek Kultury w Istebnej, zaś Pana Józefa Brodę nominowało Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Zwycięzcom gratulujemy wygranej oraz życzymy dalszych sukcesów.
Oprac. Aneta Legierska

INFORAMACJA
Wójt Gminy Istebna niniejszym informuje, że w tut.
Urzędzie Gminy sporządzony został i wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do
najmu w drodze bez przetargu na okres do trzech lat. Wykaz wywiesza się w dniach od 17.05.2016r. do 07.06.2016r.
Strona
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Informacje o projekcie: „Budowa transgranicznego
połączenia komunikacyjnego
Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 2”.
W maju 2016 r. zakończono prace nad wnioskiem aplikacyjnym o nazwie „Budowa transgranicznego połączenia
komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap
2”. Ten długo oczekiwany projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków programu INTERREG VA Polska – Słowacja, w
pierwszym naborze do osi priorytetowej „2 – Zrównoważony
transport transgraniczny”, priorytet: „Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami
multimodalnymi”.

Budowa drogi ekspresowej na Słowacji (Dálnice D3), do której projekt
nawiązuje. Najbliższe zjazdy znajdują się w gminach Svrčinovec i Skalité.

Zakres projektu obejmuje po polskiej stronie granicy budowę 0,7 km nowej drogi oraz mostu na potoku Czadeczka,
natomiast Obec Čierne (przy współudziale Obec Skalité) buduje lub modernizuje 2 km drogi, w tym obiekty mostowe.
Szacunkowe koszty całego przedsięwzięcia wynoszą
2,77 mln euro, w tym strona polska: 1,32 mln euro, strona
słowacka: 1,41 mln euro.
W przypadku uzyskania 85% dofinansowania inwestycja
ruszy początkiem 2017 z ostatecznym terminem zakończenia 31.05.2018. Proces oceny, uzupełnienia wniosku skończy
się we wrześniu 2016, kiedy to Komitet Monitorujący Programu podejmie decyzje w sprawie wyboru projektów do realizacji przy współudziale środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Dokumentacja techniczna została
opracowana, natomiast teraz trwa proces jej uzgadniania,
opiniowania w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowę przed końcem 2016.
Partnerzy w projekcie liczą na pozytywny wynik konkursu, ponieważ cele, jakie realizuje projekt w wysokim stopniu wpisują się w założenia INTERREG VA Polska - Słowacja,
zwłaszcza w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej
w ramach tzw. sieci transeuropejskich TEN-T i sieci uzupełniających. Projekt stwarza wyraźny efekt trans graniczny i jest
bardzo potrzebny i kluczowy z punktu widzenia lokalnej społeczności, podróżujących i turystów w regionie. Efekt rzeczowy projektu pozwoli na znaczne skrócenie czasu podróży (od
ok. 45 do 15 minut) podróżujących samochodem osobowym
pomiędzy centrum Istebnej i Čiernem. Poprawi to znacznie
wygodę podróżowania, wniesie oszczędność czasu i paliwa,
zwiększy bezpieczeństwo na pozostałych drogach (przez Koniaków - Zwardoń lub Jasnowice - Mosty) stanowiących dzisiaj jedyne, ale okrężne drogi przejazdu.
Opracował. W.Legierski
Czerwiec 2016
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Rada Gminy uchwaliła
W dniu 4 maja 2016r. odbyła się XVIII sesja Rady Gminy
Istebna, na której podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji
Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.
2. Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
3. Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Istebna.
4. Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.
5. Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r w sprawie zamiany nieruchomości.
6. Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r w sprawie zbycia nieruchomości.
7. Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r w sprawie zaliczenia drogi „Zaolzie” do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
8. Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
9. Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r w sprawie apelu dotyczącego przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi
Integracyjnej.
10. Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4
maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.
11. Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Istebna z dnia
4 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok
2016.

Podziękowania za udział w pogrzebie
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom pogrzebu matki
Śp. Heleny Bocek
W sposób szczególny pragnę podziękować księdzu proboszczowi parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, Tadeuszowi
Pietrzykowi, za sprawowanie Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowej. Serdecznie dziękuję wszystkim delegacjom uczestniczącym w pogrzebie, rodzinie bliższej i dalszej, przyjaciołom,
znajomym i sąsiadom. Dziękujemy za okazane wsparcie, modlitwy, złożone wieńce i kwiaty oraz za zamówione Msze Święte.
Składa syn Jan z Rodziną

Panu Janowi Bockowi
Radnemu Gminy Istebna wraz z całą rodziną
najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci Matki

śp. Heleny Bocek
Składają:
Rada Gminy, Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
Strona

5

Z życia OSP
Gminne obchody Dnia Strażaka
W dniu 07 maja 2016r w Koniakowie odbyły się Gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą
święta w kościele św. Bartłomieja następnie strażacy przemaszerowali na plac przy remizie gdzie zostały wręczone
medale i odznaczenia dla zasłużonych druhów. Podczas uroczystości przygrywała Gminna Orkiestra strażacka.
Odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. Dh Michałek Kazimierz OSP Istebna Zaolzie
2. Dh Zowada Teresa OSP Koniaków Centrum
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. Dh Kubica Krystian OSP Koniaków Kosarzyska
2. Dh Kukuczka Ryszard OSP Istebna Centrum
3. Dh Juroszek Adam OSP Istebna Centrum
4. Dh Kotela Edward OSP Koniaków Centrum
5. Dh Pilch Robert OSP Koniaków Centrum
6. Dh Zwardoń Kazimierz OSP Jaworzynka Zapasieki
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
1. Dh Bieniek Józef OSP Jaworzynka Zapasieki
2. Dh Haratyk Józef OSP Koniaków Centrum
3. Dh Juroszek Szymon OSP Koniaków Centrum
4. Dh Legierski Krzysztof OSP Koniaków Centrum
5. Dh Zowada Piotr OSP Istebna Zaolzie
Odznaką Strażak Wzorowy
1. Dh Bielesz Mateusz OSP Koniaków Kosarzyska
2. Dh Gazurek Grzegorz OSP Koniaków Kosarzyska
3. Dh Jałowiczor Przemysław OSP Jaworzynka Zapasieki
4. Dh Kubica Bartłomiej OSP Koniaków Kosarzyska
5. Dh Ligocki Józef OSP Koniaków Kosarzyska
6. Dh Ligocki Wojciech OSP Koniaków Kosarzyska
7. Dh Małyjurek Przemysław OSP Jaworzynka Centrum
8. Dh Matuszny Wojciech OSP Istebna Centrum
9. Dh Probosz Tadeusz OSP Istebna Centrum
10. Dh Zowada Mateusz OSP Istebna Zaolzie
Odznaki otrzymali również członkowie MDP:
Złotą Odznakę: Matuszny Jakub, Ligocki Adam, Gluza Aleksander, Kochutek Robert
Srebrną Odznakę: Gluza Kinga, Legierska Agnieszka, Matuszny Zuzanna,Sikora Maria
Brązową Odznakę: Borusiak Justyna, Borusiak Julia, Legierska
Martyna, Legierska Kinga, Ligocka Weronika, Pilch Szymon.
Przyznano także Odznaki za wysługę lat.

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego w składzie:
Prezes - dh Mirosław Kukuczka
OSP Istebna Centrum
Wice Prezes - dh Renata Haratyk OSP Koniaków Centrum
Wice Prezes - dh Ryszard Kolasa OSP Koniaków Kosarzyska
Komendant - dh Stanisław Legierski OSP Koniaków Centrum
Sekretarz - dh Lucyna Legierska OSP Koniaków Centrum
Skarbnik - dh Michał Kohut OSP Istebna Centrum
Członkowie Prezydium:
- dh Henryk Gazurek OSP Istebna Centrum
- dh Stanisław Kędzior OSP Istebna Centrum
- dh Józef Legierski OSP Istebna Zaolzie
- dh Bolesław Haratyk OSP Koniaków Centrum
- dh Józef Ligocki OSP Koniaków Kosarzyska
- dh Marian Stańko OSP Jaworzynka Centrum
- dh Jan Jałowiczor OSP Jaworzynka Zapasieki
Członkowie:
- dh Robert Pilch OSP Koniaków Centrum
- dh Krystian Kubica OSP Koniaków Kosarzyska
- dh Adam Bielesz OSP Istebna Centrum
- dh Stanisław Kohut OSP Istebna Zaolzie
- dh Tadeusz Kohut OSP Istebna Zaolzie
- dh Robert Bury OSP Jaworzynka Centrum
- dh Roman Rucki OSP Jaworzynka Centrum
- dh Kazimierz Zwardoń OSP Jaworzynka Zapasieki
Gminna Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący - dh Bogdan Ligocki OSP Koniaków Centrum
Z-ca przewodniczącego - dh Kazimierz Turek OSP Istebna
Zaolzie
Sekretarz - dh Damian Izba OSP Jaworzynka Centrum
Członkowie:
- dh Adam Juroszek OSP Istebna Centrum
- dh Daniel Bielesz OSP Koniaków Kosarzyska
Serdeczne podziękowania składamy dh Józefowi
Czepczorowi, za 25 lat pełnienia funkcji Prezesa ZOG
ZOSP RP w Istebnej.

VIII Piknik Strażacki Na Tynioku
15 maja po raz ósmy jednostka OSP Koniaków Centrum
zorganizowała Piknik Strażacki na Tynioku. W zawodach
wzięło udział 37 drużyn reprezentujący jednostki: SDH Bukoviec, OSP Istebna Centrum, OSP Istebna Zaolzie, OSP Jaworzynka Centrum, OSP Koniaków Kosarzyska, OSP Koniaków Centrum. Pogoda dopisała i na piknik przybyło wiele

Nowe władze w OSP
W niedzielę 8 maja 2016 r w Koniakowie odbył się Zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Istebnej. W zjeździe udział wzięli delegaci i przedstawiciele
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz goście:
Dh Rafał Glajcar – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie
Dh bryg. Damian Legierski – Wice Prezes ZOP ZOSP RP w Cieszynie
mł.bryg. Jerzy Lazar – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP
w Cieszynie
Dh Henryk Gazurek – Wójt Gminy Istebna
Strona
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kibiców i gości: wójt dh Henryk Gazurek wraz z małżonką,
z-ca wójta Józef Polok, skarbnik gminy P. Bronisława Fiedor,
Radni Gminy Istebna, sołtys dh Jan Gazur, władze ZOSP RP
prezes ZOP dh Rafał Glajcar, prezes ZOG dh Mirosław Kukuczka ,były prezes dh Józef Czepczor. Oprócz zawodów strażackich przygotowano wiele atrakcji, można było wziąć udział
w rozegranych meczach piłki nożnej, piłki siatkowej, skoku w
workach, naciąganiu gumowej liny, strzelaniu z wiatrówki do
tarczy. Wielką atrakcja dla dzieci była możliwość bezpłatnej
przejażdżki na kucykach, którą przygotowali dh Józef Bocek i
dh Kazimierz Kubica za co bardzo serdecznie im dziękujemy.
Można było zobaczyć pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej przygotowanej przez strażaków z Koniakowa. Wszyscy zawodnicy
i opiekunowie dostali darmowe posiłki i napoje, a zwycięskie
drużyny otrzymały dyplomy i drobne upominki. Oto wyniki:
Grupa do 12 lat I miejsce Koniaków Centrum
		
II miejsce Bukoviec
		
III miejsce Istebna Zaolzie
Grupa 12-15 lat dziewczyny
chłopcy
		
I - Istebna C.
I – Koniaków C.
		
II - Koniaków C.
II – Jaworzynka C.
		
III - Istebna C.
III - Bukoviec
Grupa 16-18 lat dziewczyny
chłopcy
		
I - Jaworzynka C. I – Istebna C.
		
II - Koniaków C.
II - Jaworzynka C.
		
III - Koniaków C. III - Istebna C.
Mężczyźni pow. 19 lat
I - Jaworzynka C.
			
II - Koniaków C.
			
III - Koniaków C.
Kobiety			
I – Koniaków C.
W zawodach wystartowała również drużyna old-boy „50
plus” z OSP Koniakowa Centrum, która osiągnęła najlepszy
wynik wśród wszystkich startujących drużyn. GRATULUJEMY!

Zarząd OSP Koniaków Centrum dziękuje wszystkim za
pomoc w organizacji pikniku: wójtowi i komisji za przyznanie
dotacji na ten cel, komendantowi ZOG dh Stanisławowi Legierskiemu za prowadzenie zawodów, P. Jackowi Kohutowi za fotografowanie, P. Józefowi Michałkowi za relację w radiu Istebna,
dh Jackowi Legierskiemu oraz wszystkim druhom, druhnom
i ich rodzinom którzy pracowali przy organizacji . Największe
podziękowania kierujemy do państwa Elżbiety i Ignacego Zowadów za nieodpłatne udostępnienie terenu i wszelką pomoc.
Sekretarz ZOG ZOSP
Dh Lucyna Legierska
Czerwiec 2016
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FESTYN KÓNIOKOWIANÓW za nami
Wspaniała pogoda i atmosfera towarzyszyła Festynowi Kóniokowianów, który odbył się w sobotę 21 maja 2016
roku w Koniakowie. Najważniejsze, że dopisali mieszkańcy i
sympatycy Koniakowa - powiedział sołtys wsi Koniaków Jan
Gazur - podczas otwarcia Festynu. Właśnie z inicjatywy sołtysa wsi - pana Jana Gazura oraz Rady Sołeckie,j odbyło się
niezwykle miłe spotkanie mieszkańców Koniakowa.

Całość spotkania rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, gdzie na boisku wystąpiła m.in. Orkiestra Dęta, a także piłkarze reprezentujący SP1 w Centrum
i SP2 w Rastoce. Mecze rozegrały się pomiędzy uczniami klas
1 i 2, klas 6, a także pomiędzy starszymi miłośnikami piłki
nożnej, tzw. „Old Boy`ami”.

Wszystkich przybyłych przywitali Sołtys i Dyrektor SP1 pan
Andrzej Ryłko. Po odegraniu kilku znanych utworów przez orkiestrę, na boisko weszli piłkarze. Wynik meczów, był pomyślny
za każdym razem dla drużyn z Centrum: młodzi wygrali 4:0, zaś
Old Boy`e 6:1. Ale i tak pamiątkowe puchary, piłki i dyplomy
otrzymała każda drużyna. Dodatkowo wręczono także puchar
panu Bolesławowi Buremu, za zaangażowanie i wieloletnią
promocję „w góniyniu za balónym”. Najmłodsi piłkarze otrzymali piłki do gry ufundowane przez pana Tadeusza Ruckiego.
Ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych
cieszyły się kucyki i wata cukrowa, które rozdawane były
bezpłatnie. Podobnie każdy uczestnik festynu otrzymał grochówkę i kiełbaski. Impreza cieszyła się ogólnym i bardzo
dużym uznaniem. Po sportowej części festynu uczestnicy
udali się do „Kopyrtołki”, gdzie spędzili czas na tańcach i
wspólnym „”wspominaniu downych roków”.
Festyn okazał się doskonałym pomysłem na lokalną integrację mieszkańców i aktywne spędzenie czasu we wsi Koniaków.
Mamy nadzieję, że to początek corocznych spotkań mieszkańców najwyżej położonej wsi w województwie śląskim.
Wydarzenie odbyło się w ramach jednego z zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r. z Funduszu Sołeckiego
(spotkanie integracyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z
Koniakowa).
Po meczach piłkarskich dzieci i old boy’ów Centrum kontra
Rastoka obył się w Karczmie Kopyrtołka występ regionalnych
muzykantów i grajków połączony ze wspólnym śpiewaniem i
wspomnieniami mieszkańców nt. „downego Kóniokowa”.
W imieniu Sołtysa Wsi Koniaków DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, którzy pomogli w organizacji Festynu Kóniokowianów.
Festyn został zorganizowany w ramach Funduszu Sołeckiego.
Oprac. A. Legierska
Strona
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Przemysław Gorzołka z Istebnej
został kapłanem
Dzień Prymicji to wielki dar:
dla księdza Prymicjanta, jego rodziny, najbliższych, ale i dla całej
wspólnoty parafialnej.
W sobotę 28 maja w katedrze św. Mikołaja w Bielsku- Białej, biskup Roman Pindel udzielił
święceń prezbiteratu dwunastu
młodym kapłanom. Wśród nich
wyświęcony został Przemysław
Gorzołka z Istebnej. W uroczystej liturgii wzięli udział księża
proboszczowie rodzimych parafii neoprezbiterów, ich rodziny oraz parafianie. Do bielskiej katedry udała się liczna delegacja z Istebnej, która w pięknych strojach regionalnych
wspierała księdza Przemysława swoimi modlitwami.

Następnego dnia, w niedzielę Prymicjant z Istebnej odprawił swoją pierwszą Eucharystię w parafialnej świątyni.
Mottem kapłańskim księdza Przemysława są słowa Psalmu 23: „Pan Jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie”.
Uroczystość prymicyjna rozpoczęła się pod figurą Matki
Bożej, której nowy kapłan zawierzył siebie, swoją rodzinę
i swoją kapłańską posługę. W mszy świętej prymicyjnej
brało udział wielu księży, siostry zakonne, rodzina, przyjaciele oraz parafianie. W kościele aż mieniło się od strojów
regionalnych, a liturgię wzbogaciła góralska muzyka kapeli Wałasi.
W przygotowanie prymicji księdza Przemysława oraz
w upiększanie tej uroczystości zaangażowanych było wiele osób. Nie zabrakło wsparcia modlitewnego, jak również
materialnego. Za wszelkie okazane dobro i życzliwość
ksiądz Prymicjant wraz z Rodzicami składają serdeczne Bóg
zapłać.
Karina Czyż

Z życia szkół
Szkolenie na Malcie

Końcem kwietnia 2016 roku, dzięki europejskiemu
programowi Erasmus+ oraz programowi POWER miałam
możliwość wzięcia udziału w tygodniowym kursie ‘Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools’ zorganizowanym przez szkołę Executive Training Institute (ETI)
na Malcie.
Malta to maleńki kraj składający się z trzech głównych
wysp (Malta, Gozo i Comino) położonych na Morzu Śródziemnym, na południe od Sycylii. W kursie wzięło udział
dziesięciu nauczycieli różnych przedmiotów z Polski, Słowacji, Grecji, Niemiec, Finlandii, Irlandii i Bułgarii.
Na zajęciach poznawaliśmy różnorodne narzędzia informatyczne, użycie których może ulepszyć i urozmaicić nauczanie naszych przedmiotów. Tworzyliśmy własną stronę
internetową i blog, uczyliśmy się, jak wykorzystać zasoby internetowe i umieścić je na naszych stronach, poznawaliśmy
narzędzia umożliwiające nagrywanie podcastów i komentarzy. Przy pomocy programu Movie Maker tworzyliśmy filmy, poznawaliśmy możliwości przechowywania materiałów
przy pomocy aplikacji Dropbox i Google Drive. Zapoznałam
się z aplikacją Hot Potatoes, która umożliwia tworzenie interaktywnych ćwiczeń różnego rodzaju.
Kurs był dla mnie kopalnią pomysłów, które obecnie wdrażam w życie. Wiele zagadnień było dla mnie nowych i będzie
wymagało praktyki. Prowadzący zajęcia Szkot –Douglas MatStrona
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heson w przystępny sposób zapoznawał nas z tajnikami informatycznymi. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim
co dało nam, nauczycielom, możliwość odświeżenia naszego
warsztatu językowego i doskonalenia metod pracy. Mieliśmy
okazję szlifowania języka nie tylko na zajęciach, ale również
po nich, dzięki wspólnemu spędzaniu czasu wolnego.
W ramach projektu mieliśmy możliwość poznania Malty i jej dziedzictwa kulturowego. Uczestniczyliśmy w wycieczkach do stolicy Malty – Valletty, miasta położonego na
półwyspie oraz do miast Rabat i Mdina, z wieloma zabytkowymi budowlami. Popołudniami eksplorowaliśmy również
inne zakątki Malty. Odwiedziliśmy wyspę Gozo z jej główną
atrakcją – skałą o nazwie Azure Window, zobaczyliśmy Blue
Grotto i klify Dingli, jak również mieliśmy okazję podziwiać
świątynie pochodzące z 3500 roku przed naszą erą. Dzięki
zdjęciom i opowieściom mogłam przybliżyć wiedzę dotyczącą tego kraju swoim uczniom.
Podsumowując, udział w kursie był dla mnie wspaniała
lekcją i przygodą zarazem. Oprócz zdobycia wiedzy nawiązałam nowe znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować międzynarodową współpracą. Tego rodzaju forma doskonalenia jest w mojej opinii niezwykle cenna i zachęcam
wszystkich nauczycieli do wzięcia w niej udziału.
Katarzyna Leżańska-Czulak
nauczycielka j. angielskiego w Gimnazjum w Istebnej

„Archipelag Skarbów”
9 i 10 maja 2016r. po raz kolejny z radością gościliśmy
w naszym gimnazjum Program Profilaktyki Zintegrowanej
„Archipelag Skarbów”. Wzięli w nim udział uczniowie klas
drugich. Program obejmował dwa czterogodzinne bloki
warsztatów, które zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i
realizacja w życiu własnych pasji i marzeń.

Nasza Trójwieœ
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Cele programu skupiają się wokół wielu różnych treści:
• Wychowania ku miłości i odpowiedzialności za swoją
seksualność,
• Profilaktyki korzystania z substancji psychoaktywnych,
• Profilaktyki ciąż nastolatek i profilaktykę HIV/AIDS,
• Profilaktyki przemocy.
Warsztaty opierają się na kilku metaforach i symbolach.
Pięcioramienna gwiazda - symbol sfer życia człowieka; statek - symbol podróży życia. Prowadzący zachęcają do poszukiwania prawdziwego szczęścia a nie zadawalania się jego
namiastkami, czego symbolem są małe szkatułki i duży kufer; metaforą silnych impulsów zakochania, pobudzenia seksualnego i złości jest tygrys, którego należy w sobie poznać,
aby nim odpowiednio pokierować.

zainteresowane osoby mogły zabrać. Goście prezentowali
się również ze strony praktycznej. Pokaz sztuk walki, kelnerski savoir-vivre, sygnały leśne, 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.
Pedagodzy gimnazjum

Dzień Ziemi –
wiosenne ogromnie popularne święto
Program „Archipelag Skarbów” jest przeprowadzony
w oparciu o udźwiękowione prezentacje multimedialne.
Umożliwia to wykorzystanie wrażliwości młodych odbiorców, podkładając pod lekką, barwną formę głębokie profilaktyczne treści. Spotkanie włącza młodzież w aktywne
uczestnictwo poprzez różnorodne ćwiczenia, dialog, scenki
i konkursy.
Istotnym elementem warsztatów były liczne wypowiedzi
różnych znanych i cenionych ludzi, którzy w swoim życiu kierują się wartościami oraz sami promują postawy szacunku i
odpowiedzialności.
Program jest wpisany do „Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych” sygnowanego przez
najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Program koordynowali pedagodzy gimnazjum
Magdalena Krężelok i Sławomira Patyk

Targi Edukacyjne
Już od kilku lat w gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
organizowane są TARGI EDUKACYJNE. Tegoroczna prezentacja szkół ponadgimnazjalnych odbyła się 5 kwietnia 2016r.
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
oferuje 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, które
Czerwiec 2016
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„Nasza Ziemia” to również środowisko przyrodnicze. Dlatego od najmłodszych lat uczymy dzieci szacunku do otaczającej natury.
W naszej szkole od wielu już lat prowadzone są różne
działania (np. zbiórka nakrętek, zbiórka makulatury, baterii), jak też akcje na rzecz ochrony przyrody: np. Dzień Ziemi,
Światowy Dzień Wody, Sprzątanie Świata. Konkursy, które
zbliżają dzieci do środowiska o angażują w ochronę przyrody i najbliższej okolicy. „Przebudzenie” pod takim hasłem
odbył się tegoroczny uroczysty apel z okazji Święta Ziemi.
Uczennice klasy VI b w artystycznym stylu przedstawiły historię ufoludka – istoty pozaziemskiej. Przyleciał on w intergwiezdnym kosmolocie na Planetę Ziemia, aby oznajmić
spotkanym dzieciom iż: Ziemia będzie kasowana – ludzie
sami zawinili, całkiem Ziemię już zniszczyli,”. „Ludzkość ma
oceny marne, zbiera głównie punkty karne”. Przestraszone
dzieci szukają sposobów ,aby ratować swoją planetę. Mając
świadomość jakie zagrożenia istnieją : śmieci, dymy, smogi,
wyniszczone lasy, przetrzebiona zwierzyna, zanieczyszczona
woda podejmują się jednak działań uporządkowania Świata: „ Łatwe to nie będzie wcale . Pracy dla nas ponad miarę,
by posprzątać cały świat”. Ufoludek przekonany o dobroci
dzieci spokojnie opuszcza Ziemię i żegna się z nimi słowami nadziei: Ziemia dziś nie zniknie z nieba, ale walczyć o nią
trzeba …”
Tym przesłaniem oraz akcentem muzycznym zakończył
się apel ekologiczny.
W trosce o środowisko naturalne uczniowie, naszej szkoły ZSz. P. Szkoła Podstawowa nr 1 uczcili 22 kwietnia Dzień
Ziemi sprzątaniem lasów i okolicy. Święto Ziemi jest dla każdego okazją, aby szczególnie pomyśleć co zrobić, żeby żyło
się nam zdrowo, pięknie i czysto.
Joanna Legierska
Strona
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Pasowanie na czytelników
Co roku uczniowie klas I Szkoły Podstawowej nr 1 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego są pasowani na czytelników. W tym roku to spotkanie odbyło się w maju ,który jest
Miesiącem Książki i Biblioteki. Uroczystość ta jest ważnym
wydarzeniem dla pierwszoklasistów, dlatego organizatorzy dbają o staranne przygotowanie spotkania. Najpierw
ustalany jest program uroczystości, ćwiczy się część artystyczną, przygotowywany jest także odpowiedni wystrój
biblioteki - powstają plakaty powitalne i kolorowe gazetki.
Miłośnicy biblioteki wykonali w tym roku również dyplomy
gratulacyjne z okazji pasowania na czytelnika, które zostały przekazane dla każdej z klas na ręce wychowawcy. Tegoroczna uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze.
Pierwszoklasiści pomyślnie pokonywali kolejne etapy na
drodze do bycia czytelnikiem, obejrzeli też przedstawienie
w której brali udział: Martyna Wolny jako Królowa Książka,
Martyna Michałek jako Król Czytelnik, Oliwia Zelek - jako Koszałek Opałek, Wiktoria Suszka jako Pinokio, Marta Staniek i
Elżbieta Zawada jako Krasnale. Aktorki popisały się również
umiejętnościami wokalnymi śpiewając piosenkę pt. „Dziś w
bibliotece wielka zabawa”.
Na koniec pani bibliotekarka pasowała nowych czytelników wielką księgą i zrobiono pamiątkowe fotografie. Uczniowie otrzymali na pamiątkę zakładki do książek.
Pasowanie na czytelnika to wydarzenie integrujące
dzieci, nauczycieli – wychowawców oraz pracowników biblioteki.

Konkurs Ortograficzny
Dnia 12 maja 2016 r. odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Gminny Konkurs Ortograficzny.
W konkursie wzięli udział najlepsi uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych naszych szkół.
Konkurs rozpoczął się on godzinie 9.00. uczniowie wylosowali jedno dyktando w każdej kategorii i starali się napisać
je jak najlepiej. Następnie uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na skromny poczęstunek ufundowany przez dyrektora
szkoły. W konkursie zwyciężyli następujący uczniowie
Klasy IV
1 m. Izabela Dragon SP 1 Jaworzynka
		
2 m. Agata Kliś ZSP Istebna
		
3 m. Katarzyna Juroszek SP 1 Jaworzynka
		
Wyróż. Zuzanna Przybyła ZSP Istebna
Klasy V
1 m. Samuel Rabin SP12 Koniaków
		
2 m. Anna Zawada SP 2 Istebna
		
3. m. Oliwia Ligocka SP 2 Koniaków
		
Wyr. Wiktoria Michałek SP 1 Jaworzynka
Klasy VI
1 m. Mikołaj Polok ZSP Istebna
		
2 m. Aleksandra Greń SP 1 Koniaków
		
3 m. Aleksandra Waszut SZP Istebna
Konkursowi towarzyszyła miła i sympatyczna atmosfera. Uczniowie poznali się bliżej. Rozdano nagrody w postaci
książek. Do zobaczenia za rok. Organizatorzy, Nauczyciele
języka polskiego z ZSP w Istebnej.
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Akademia
Dnia 4 maja 2016 roku odbyła się w naszej szkole akademia upamiętniająca kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Akademię przygotowali uczniowie klasy 5a pod kierunkiem pani J. kędzior, przy wokalnym wsparciu uczniów
z klas 5a i 5b pod kierunkiem pana Z. Knopka. Jak co roku
w programie znalazły się wiersze i piosenki przypominające
ten uroczysty dla Polaków, majowy czas 1791r. Całość dopełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez panią M. Czepczor nawiązująca do treści patriotycznych przedstawionych przez uczniów. Dekorację przygotowała pani D.
Konarzewska i R. Gorzołka.
J. Kędzior

Żywa lekcja historii
z dr Wandą Półtawską
6 kwietnia 2016r. grupa młodzieży z Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej miała zaszczyt uczestniczyć w II seminarium naukowym
poświęconym „Pamięci więźniów nazistowskich obozów
koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
– więźniarek z Ravensbrück w Niemczech”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie,
a honorowym gościem i prelegentem była Pani dr Wanda
Półtawska.
Urodzona w 1921 roku w Lublinie Wanda Półtawska to
lekarka, doktor nauk medycznych, specjalistka w dziedzinie
psychiatrii, a także profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, członek Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Akademii Życia, była więźniarka obozu w Ravensbrück,
przyjaciółka papieża Jana Pawła II. Do Cieszyna przyjechała,
by podzielić się swoimi wspomnieniami i przemyśleniami
m.in. na temat życia i jego wartości.
Wszyscy uczestnicy spotkania z ogromnym zaciekawieniem słuchali jej niezwykłej historii. Pani doktor szczególną
uwagę skierowała na młodzież, witając ich ciepłym słowem.
Cieszyła się, że młodzi ludzie interesują się czasami wojny,
chcą wiedzieć jak najwięcej o ważnych oraz tragicznych wydarzeniach z przeszłości, których była świadkiem. Chętnie
opowiadała o ówczesnym życiu codziennym, zwykłych ludziach, którzy musieli zmierzyć się z wszechobecną śmiercią
oraz z sytuacjami, na które nie byli przygotowani. W swoich
opowieściach przywoływała tragiczne momenty z pobytu
w obozie koncentracyjnym, a jednocześnie nawiązywała do
obecnego życia. Wspominała, że w obozie przeprowadzano
eksperymentalne operacje na młodych i zdrowych kobietach. Traktowano je bez szacunku i wyrozumiałości. Zadawano tym bezbronnym kobietom ogromny ból oraz skazywano
na wielkie cierpienie. Sama była ofiarą takich operacji. Życie
ludzkie nie miało wówczas dla oprawców żadnej wartości.
Pani Wanda tłumaczyła też, że w czasie wojny śmierć za Ojczyznę to nie było żadne bohaterstwo ani sentymentalizm.
To była twarda rzeczywistość. Wszyscy razem walczyli o wolność Polski bez względu na wiek, wykształcenie, czy status
społeczny. Według niej takiej solidarności w narodzie, jak w
czasie okupacji niemieckiej, nie było nigdy potem.
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WARTO WIEDZIEĆ !!!!
Ukończenie ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ (ZSZ) nie tylko nie zamyka
drogi do dalszego rozwoju, ale daje zupełnie nowe możliwości pokierowania
swoją karierą zawodową. Elastyczność systemu kształcenia zawodowego w Polsce pozwala również osobom dorosłym na uzupełnienie/nabycie nowych umiejętności-kwalifikacji i podniesienie kompetencji zawodowych.
W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego występują kwalifikacje wspólne dla kilku zawodów.
Nowy zawód można uzyskać, uzupełniając posiadaną wiedzę o umiejętności z innych zawodów. Służy temu kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ).
Podstawą kształcenia zawodowego są wyodrębnione
w zawodach kwalifikacje (jedna, dwie lub trzy). Są to grupy
umiejętności, które opisują, czego będziesz się uczyć i czym
Czerwiec 2016
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Kwalifikacja 1
(umiejętności)

będziesz się zajmować, pracując w danym zawodzie. Niektóre zawody mają wspólne kwalifikacje, np. sprzedawca z technikiem handlowcem i technikiem księgarstwa, co ułatwia
absolwentom szkół zawodowych zdobycie tytułu technika.
Jak to wygląda w praktyce? Popatrzmy:
Przykład 1

Kwalifikacja 2 (umiejętności)

Wyjątkowe w jej wypowiedziach były słowa stwierdzające, iż życie przeżyła tak, że dzisiaj nie żałuje i nie wstydzi
się żadnej chwili. Wspominała, że im bliżej była śmierci, tym
bardziej była zmotywowana do tego, by żyć, służyć innym,
dawać z siebie jak najwięcej. Zanim trafiła do obozu, planowała studiować polonistykę. Jednak widząc i doświadczając ogrom cierpienia jako więźniarka, postanowiła, że jeśli
przeżyje, zostanie lekarzem. Chciała zajmować się bezbronnymi dziećmi oraz służyć pomocą młodym ludziom. Swoje
plany i marzenia zrealizowała.
Opowiadała także o znajomości z Karolem Wojtyłą. Podkreślała szczególną wartość tej przyjaźni. Wanda Półtawska
odwoływała się podczas seminarium do myśli Jana Pawła
II: Terenem naszego działania ma być własne ja, nasza tożsamość. Zadaj sobie pytanie: kim jesteś, kim chcesz być dzisiaj?
W jednej z ostatnich encyklik papież zapisał, że światu brakuje mądrości i piękna, a panuje głupota i brzydota. Pani
Wanda przypominała młodym słuchaczom, by pamiętali,
że każdy czyn przynosi skutek. Radziła, aby nie zadowalali się miernotą, by dążyli do ideału, do bycia lepszym. Zachęcała młodzież, aby uważnie szła przez życie i nie ulegała
wszechobecnej pogoni za pieniądzem lub sławą. Według
niej często taki styl życia prowadzi do zagubienia, samotności, depresji lub w świat nałogów. Ważne, aby starali się
dobrze oceniać sytuację i wybierali prawdziwe, cenne wartości ludzkie. Pani Wanda przekonywała słuchaczy, że warto
być uczciwym, pracowitym, otwartym na świat i ludzi wokół
siebie. Wtedy każdy może godnie egzystować i cieszyć się
pełnią życia.
Dziękujemy Pani doktor Wandzie Półtawskiej za to, że
tak ciekawie opowiadała o swoim życiu, niełatwych czasach,
walce o każdy dzień życia, wartości przyjaźni. Poznaliśmy
doświadczoną przez życie wspaniałą kobietę, która pokazała
nam swoją młodą duszę. Zobaczyliśmy niezwykłą osobę pełną energii i ciepła, która szanuje życie i drugiego człowieka.
Spotkanie było wyjątkowe i cenne dla wszystkich.
Jednocześnie życzymy wszystkim, aby u schyłku swoich
dni mogli z dumą i radością powtórzyć słowa Pani doktor:
Nie wstydzę się żadnej chwili mojego życia.

SPRZEDAWCA

TECHNIK HANDLOWIEC

Prowadzenie
sprzedaży (A.18.)
- umiejętność 1.
organizowanie
sprzedaży,
- umiejętność 2.
sprzedaż towarów.

Prowadzenie sprzedaży
(A.18.)
- umiejętność 1.
organizowanie sprzedaży,
- umiejętność 2. sprzedaż
towarów.
Prowadzenie działalności
handlowej (A.22.)
- umiejętność 1.
organizowanie działań
reklamowych
i marketingowych,
- umiejętność 2.
zarządzanie działalnością
handlową,
- umiejętność 3.
sporządzanie
dokumentacji
ekonomiczno-finansowej.

Uczeń kończy zasadniczą szkołę zawodową i uzyskuje
tytuł sprzedawcy. Zrealizował on kwalifikację Prowadzenie
sprzedaży (A.18.) i jednocześnie nabył dwie umiejętności:
organizowanie sprzedaży i sprzedaż towarów.
Absolwent szkoły – sprzedawca - chcąc podnieść swoje
kompetencje zawodowe, może zostać technikiem handlowcem dlatego, że ten zawód ma tę samą kwalifikację, która jest
przypisana sprzedawcy: Prowadzenie sprzedaży (A.18.).
Co powinien zrobić uczeń, który chciałby zostać technikiem handlowcem?
Pierwszą kwalifikację Prowadzenie sprzedaży (A.18) już
ma zaliczoną w trakcie nauki w ZSZ i potwierdzoną na egzaminie zawodowym. Zapisuje się więc na kwalifikacyjny kurs
zawodowy, na którym realizuje drugą kwalifikację Prowadzenie działalności handlowej (A.22.) i nabywa powiązane
z nią umiejętności: organizowanie działań marketingowych
i reklamowych, zarządzanie działalnością handlową, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej. Ta kwalifikacja także musi być potwierdzona na egzaminie zawodowym.
Zawód technika wymaga posiadania wykształcenia średniego, dlatego równocześnie powinien kontynuować naukę
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Po uzyskaniu
świadectwa ukończenia liceum, można otrzymać dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik
handlowiec.
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Elastyczność systemu kształcenia zawodowego pozwala osobom dorosłym na uzupełnienie czy nabycie nowych
umiejętności i podniesienie kompetencji zawodowych na
kwalifikacyjnym kursie zawodowym (KKZ). Osoba dorosła, realizując kwalifikację na KKZ, nabywa dokładnie te
same umiejętności co uczeń ZSZ, technikum czy szkoły policealnej. Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Istnieje też możliwość uzyskania przez osoby dorosłe
(posiadające co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe) całkiem nowego zawodu poprzez zdobycie na KKZ kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Osoby, które
nie posiadają wymaganego dla danego zawodu wykształcenia ogólnego, mogą uzupełnić wiedzę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i uzyskać średnie wykształcenie.
Przykład 2.
Pracodawca chcąc podnieść kwalifikacje i kompetencje
zawodowe swoich pracowników, może ich skierować na
kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu jednej kwalifikacji,
związanej z charakterem i wyzwaniami technologicznymi
wykonywanej pracy.
Przytoczone przykłady wskazują, że uzyskanie odpowiednich kwalifikacji umożliwia i ułatwia elastyczne dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.
Organizatorami kwalifikacyjnych kursów zawodowych
są:
- publiczne szkoły zawodowe,
- niepubliczne szkoły zawodowe posiadające uprawnienia szkół publicznych,
- publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
- instytucje rynku pracy, np. ochotnicze hufce pracy,
- osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową.
Szanowni Czytelnicy !!!
Po zapoznaniu się z wyżej opisaną ścieżką kształcenia i
rozwoju własnych umiejętności, zachęcamy do zastanowienia się nad własną karierą zawodową i podjęciem decyzji o
podniesieniu własnych kwalifikacji. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej (na Zaolziu) oferuje możliwość nauki
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.
Już dzisiaj zachęcamy mieszkańców Trójwsi oraz wszystkich zainteresowanych edukacją w Istebnej do podjęcia
pierwszego kroku, rozpoczynając bezpłatną naukę. Właśnie
dla Państwa, a w szczególności dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, rozpoczynamy nabór na rok szkolny 2016/2017 z możliwością rozpoczęcia nauki od klasy
drugiej!
UWAGA !!!
Tegorocznym absolwentom gimnazjów przypominamy
o terminach obowiązujących w naborze do szkół ponadgimnazjalnych na rok szk. 2016/2017. Pierwszy etap, tj. składanie
WNIOSKÓW do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Istebnej, kończy się 21 czerwca 2016r.
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„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
J. Korczak

Działania profilaktyczne w Szkole
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
W ciągu roku szkolnego
2015/2016 realizowane były
założenia programu profilaktycznego i wychowawczego
szkoły.
W październiku 2015r.
uczniowie klas IV – VI wzięli udział w warsztatach pt.
„ZUI – nie daj się wciągnąć”,
prowadzonych przez Instytut Rozwoju i Edukacji „PROGRES” z Rzeszowa. ZUI to jest
Zespół Uzależnienia od Internetu - niestety stał się obecnie bardzo powszechnym
uzależnieniem wśród osób
młodych. Zajęcia pokazywały dzieciom, jak świadomie i odpowiedzialnie korzystać z informacji przekazywanych przez media oraz jakie zagrożenia
mogą wynikać z korzystania z Internetu. Rodzice natomiast
mieli możliwość wysłuchania wykładu pana Roberta Szafrana - kuratora społecznego i byłego policjanta zajmującego
się działaniami antynarkotykowymi. Tematem interesującej
prelekcji były dopalacze i substancje psychoaktywne.
W listopadzie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas Ia i Ib wzięli udział w spotkaniu z policjantami
i asp. Krzysztofem Michalskim i asp. Jarosławem Wałachem.
Podczas wizyty panowie zapoznali najmłodszych z zasadami
bezpieczeństwa w czasie przebywania na jezdni, zwłaszcza
w drodze do i ze szkoły. Poinformowali także dzieci o tym,
że na drodze muszą zawsze znajdować się pod opieką dorosłych. Policjanci zwrócili uwagę na bardzo niebezpieczne
zachowania dzieci i młodzieży urządzających sobie gry i zabawy na drodze i w jej pobliżu.
W kwietniu 2016r. dla uczniów
z kl. I-III występowali aktorzy z teatru KURTYNA, ze spektaklem pt:
„Kto taki?”. Pierwsza część przedstawienia dotyczyła problematyki zaufania do nowo poznanych
osób oraz technik stosowanych
przez oszustów, mających na celu
uśpienie czujności dziecka i wzbudzenie jego zaufania. W drugiej
części aktorzy prowadzili prelekcję na tematy poruszane w widowisku. Natomiast dla uczniów
klas IV zorganizowano warsztaty

Nasza Trójwieœ

Czerwiec 2016

Z życia szkół
dotyczące zjawiska przemocy i agresji w grupie rówieśniczej.
W maju odbył się cykl spotkań: pt. „ Problem agresji i dopalaczy oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni.” W warsztatach
wzięli udział uczniowie klas V i VI, a dla rodziców i nauczycieli
odbyły się ciekawe prelekcje prowadzone przez wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Warszawie, panią dr Annę Andrzejewską i
prof. Józefa Bednarka.
Problematyka poruszana w spektaklach, prelekcjach oraz
warsztatach wzbudziła wiele refleksji zarówno u dzieci jak i
u dorosłych. W sposób atrakcyjny pozwoliła na realizację założeń programu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania tych form profilaktyki: Dyrekcji SP nr 1
w Jaworzynce, Radzie Rodziców, organowi prowadzącemu,
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
Pedagodzy z SP nr 1 w Jaworzynce

Gościnne warsztaty profilaktyczne
dla uczniów, nauczycieli i rodziców
szkół podstawowych
W dobie ogromnego rozwoju technologii informacyjno
– komunikacyjnych obok tradycyjnych zagrożeń płynących z
codziennego życia pojawiają się nowe, odmienne, nieznane
i niebezpieczne zagrożenia związane z cyberprzestrzenią.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w dziedzinie „Zagrożeń w cyberprzestrzeni, problemu agresji i dopalaczy” do przeprowa-

dzenia zajęć profilaktycznych dla całej społeczności szkolnej.
Gościnne warsztaty i prelekcje przeprowadzili dr Anna
Andrzejewska i prof. Józef Bednarek - pracownicy naukowi
Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie.
Zaplanowane działania profilaktyczne odbyły się w
dniach 5, 6 maja br. w Szkołach Podstawowych nr 1 w Jaworzynce oraz Koniakowie.
W godzinach dopołudniowych, w miłej atmosferze odbyły się warsztaty dla uczniów klas V i VI, dotyczące właściwego, mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz
czyhających na młodzież niebezpieczeństw w sieci. W części
warsztatowej uczestniczyli również zaproszeni uczniowie
ze Szkół nr 2 z Rastoki i Zapasiek. Dzieci chętnie dzieliły się
Czerwiec 2016
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swoimi spostrzeżeniami na temat gier komputerowych oraz
innych doświadczeń związanych z Internetem, co pomogło
prelegentom ocenić poziom zagrożenia cyberprzestrzenią
wśród naszych dzieci.
W godzinach popołudniowych z prelekcji i wykładu na
powyższy temat mogli skorzystać nauczyciele i rodzice, którzy bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie merytoryczne
i sposób przekazu wszelkich zagrożeń dla żyjącego w środowisku informatycznym młodego pokolenia.
Odbiorcy prelekcji cieszyli się z udziału w spotkaniu, które wniosło ważne treści w sprawy rodzinne i społeczne. Wystąpienie prelegentów spotkało się z uznaniem ze względu
na życzliwość, wysoki profesjonalizm, jak również przystępność i otwartość przekazu.
Organizatorzy: mgr Agnieszka Marekwica-Barcik
mgr Natalia Bestwina
mgr Alicja Kaczmarzyk

Powiatowy Konkurs Recytatorski
w Hażlachu
Dnia 12 maja 2016 roku w Hażlachu odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ku pokrzepieniu serc”. Organizatorem była Szkoła Podstawowa z Hażlacha, a sama impreza
miała miejsce w Domu Ludowym. W tym roku obchodzimy
1050. rocznicę chrztu Polski, z tego też powodu organizatorzy zastrzegli, aby utwory poetyckie poruszały tematykę
chrześcijańską. Zaś drugim przygotowanym utworem miał
być tekst prozatorski Henryka Sienkiewicza. Rok 2016 ogłoszono bowiem Rokiem Sienkiewiczowskim. Dwie uczennice
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce wzięły udział w tym
konkursie. Uczennicę klasy 4, Katarzynę Juroszek ,przygotowała nauczycielka języka polskiego- Izabela Bojko. Pierwszym utworem, który zaprezentowała, był wiersz patrona
szkoły, ks. Jana Twardowskiego, „Chrzest w Jordanie”. Natomiast Karolina Izba z klasy 5 ćwiczyła pod okiem drugiej
polonistki-Celiny Kohut. Recytowała utwór Jana Probosza „
Chrystus w Ogrójcu”.
Konkurs w Hażlachu stał na wysokim poziomie. Wśród
oceniających zasiadali sami znawcy, m.in dyrektor Teatru
Polskiego w Czeskim Cieszynie. Na scenie w I etapie wystąpiło 30 uczniów z kilkunastu szkół z powiatu cieszyńskiego.
Do finałowej „10-tki” dostała się Katarzyna Juroszek-jedna z
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najmłodszych uczestniczek imprezy. Jej interpretacja wiersza była żywiołowa i bardzo przekonująca. W finale prezentowała fragment powieści H. Sienkiewicza „ W pustyni i w
puszczy”. Do trójki najlepszych się nie dostała, ale została
wyróżniona i zdobyła doświadczenie, które wykorzysta w
następnych latach!
Izabela Bojko

Spotkanie z Markiem Proboszem
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie odbyło się spotkanie z panem
Markiem Proboszem – aktorem rodem z Istebnej. Razem z
panem Markiem przybyła także jego mama, pani Franciszka
Probosz. Na spotkanie zaproszona została również dyrekcja,
nauczyciele i uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie-Rastoce.
Samorząd Uczniowski przygotował krótki program artystyczny oraz wywiad, w którym pan Marek odpowiadał na

pytania dotyczące aktorstwa, opowiadał o blaskach i cieniach pracy aktora oraz o swoim życiu prywatnym. Uczniowie chcieli też sprawdzić, jak dobrze zaproszony gość zna
gwarę góralską. Okazało się, że zna ją bardzo dobrze, choć
nie obyło się bez małych „wpadek”, które wywołały mnóstwo śmiechu. Na zakończenie chętnie rozdawał autografy.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, chcąc okazać
aktorowi swoją wdzięczność za serdeczność i poświęcony
czas, wręczyli mu drobny upominek.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze wywołało wiele
pozytywnych przeżyć, emocji i wzruszeń.

spacer, przygotowanie posiłku czy zabawa by nasze dziecko
poczuło jak bardzo je kochamy. Jedną z okazji ku temu jest
wspólne wykonanie pracy na konkurs. W tym roku zadaniem
uczestników było zrobienie pracy na jeden z wybranych tematów: wykonanie makiety, upieczenie ciasta w kształcie
boiska lub ułożenie wiersza o szkole. W konkursie wzięło
udział 19 prac.
25 maja o godzinie 12.00 odbyła się w naszej placówce
uroczystość wręczenia nagród dla uczestników konkursu
oraz występy dzieci z klas młodszych z okazji zbliżającego
się Dnia Matki i Ojca. W tym wydarzeniu bardzo liczny udział
wzięli rodzice, którzy byli współautorami prac. Dzięki hojności sponsorów wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Zostało wyróżnionych 12 prac:
- w kategorii wiersz: Zofia Skurzok kl.0, Grzegorz Kawulok
kl. III, Zuzanna Skurzok kl. I, rodzeństwo Julia i Filip Haratyk kl. 0
- w kategorii makieta: Jakub Kobielusz kl. II, Wiktoria Filary kl. II, Estera Rabin kl. II, Zuzanna Matuszny kl.III oraz Wanessa Fiedor kl.III i Karolina Solawa kl.III
- w kategorii ciasto-boisko: Jakub Soból kl.0, Amelia Galej
kl.0, Tomasz Legierski kl.0, Martyna Krężelok kl.I oraz Agata Lipowska kl.0, siostry Małgorzata i Aleksandra Kawulok
kl.I,III, Michał Śliwka kl.II, Marcel Legierski kl.0, Patrycja Krężelok kl.III
Wykonawcy w nagrodę dostali zaproszenia na pizzę, basen, park linowy, obiad i lody oraz gry planszowe.
Wszystkim sponsorom nagród SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Organizatorzy

Dzień Matki i Ojca
oraz... „Zróbmy to razem”!
Niezwykle ważne wydarzenie dla dzieci, nauczycieli i rodziców miało miejsce 25 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w
Koniakowie Rastoce, gdzie świętowano zbliżający się Dzień
Matki i Ojca oraz rozstrzygnięto konkurs „Zróbmy to razem”.
Poniższy tekst przygotowała Aneta Skurzok
W kwietniu została ogłoszona III edycja konkursu dla
dzieci i rodziców klas 0-3 „Zróbmy to razem”, którego głównym celem jest propagowanie wspólnego spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi. Czasem wystarczy wspólny
Strona

14

Nasza Trójwieœ

Czerwiec 2016

Z życia szkół
Szkoła w Rastoce
we wspomnieniach
mieszkańców Koniakowa
CZĘŚĆ I - „STARA SZKOŁA”
W czerwcu mija 140 lat szkolnictwa w Koniakowie Rastoce. W związku z tym wielkim jubileuszem postanowiliśmy
zebrać kilka wspomnień różnych roczników „Rastoczan”.
Udało się dotrzeć także i do tych, którzy uczęszczali do „starej szkoły” jeszcze za czasów międzywojennych. Oddajmy
więc im głos i przeczytajmy, jak mieszkańcy własnymi rękami kształtowali historię szkoły, która po dziś dzień zachowała
swój niezwykły „rodzinny” klimat.
NAJSTARSZE DZIEJE SZKOŁY
Pierwszą, drewnianą szkołę w Koniakowie- Rastoce wybudowano 1876 r. - częściowo z dotacji państwa a częściowo
ze składek mieszkańców. W niewielkim budynku znajdowała
się izba lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela.

z Tynioka. 90- latek, znany w Koniakowie jako krajczy góralskich kyrpców, zadziwia pamięcią. Tak opowiada o swoich
szkolnych latach:
„Do szkoły zaczął chodzić w 1933 roku. Była tam jyny pyrszo i
drugo klasa a potym chodziło się uż do Koniokowa. Pamiętom, że
był tam w tej szkole piec, wielki jako szafa. Poliła w nim Fiedorka.
Una byla łopiekunkóm tej szkoły. Na szkole był dzwon i Fiedorka
dzwoniła w połednie na Anioł Pański. Potym, we wojnym prziśli
po niego Niemcy i tyn dzwon zdjyni.
Zaczynali my lekcje ło 8.00 abo ło 10.00. Uczyli my sie po 2,
3 czy 4 godziny. Nie było jeście zesitów, jyny tabliczki w drzewianej ramie, rysiki i jeden elementarz. Ławki były podwójne, z
wyciyntóm pośrodku dziurkóm na kałamarz.
Jak jo sieł do skoły, nie brołech ziodnej kanapki. Podoiłech
krowym, napiłech sie mlyka i dobre. Chodziłech w lecie bosu, a
w zimie w kyrpcach. My mieli łowce, tóż kopytka nóm robili. Ale
niekierzy ich ni mieli i nogi śmacionkami łowijali.
Uż wtedy było boisko i gralimy w balon. Po śkole śłech z
góry prosto a ciasym góniłech po potokach. Były w nich głowocie i strzeble. Woda była ciściućko!
Nauczyciele wtedy przychodzili z Koniokowa uczyć. Przed
wojnóm ucił nas Bajger. Jyny jego ziech zapamiyntoł. To był dobry nauciciel. Ucił nas liter, polskigo i matematyki. Ucił nas też
śpiewu. Pokazywoł na palcach nuty: „Do re mi fa so la”.
Ale nejlepi jo zapamiyntoł taki piosenki:
Płynie Wisła płynie, po polskiej krainie
A dopóki płynie, Polska nie zaginie.
Nad Twojóm kolybkóm matka się schylała
I po polsku pacierz mówić nauczała
Ojcze nasz i Zdrowaś i Skład Apostolski,
Abym, gdy dorosnę kochał naród Polski!
A potym też innej nas ucili:
Nie damy ziemi, wiary, mowy
Chociaż może i zginie kwiat
Przepadnie jeden, wzrośnie nowy
Z ojczystej szkoły, z wiejskich chat” 1

Szkoła w Rastoce (ok. 1920 r.)
Wiadomo, że przez pierwszy rok pracował w tej szkole
„rechtor” z Istebnej nazwiskiem Śliwka. Pierwszy nauczyciel
nazywał się Kożdoń, następnie pracowali: Szotkowski Rudolf, Stuligława Michał, Szotkowski Karol, Kűbel Ferdynand,
Juroszek Paweł, Lipowczan Józef. O tym ostatnim zachowało
się ciepłe wspomnienie, które pani Irenie Kohut przekazał jej
ojciec (urodzony w roku 1887):
„Mój tata jak mioł 10
roków, tóż mioł czornóm łospym. Było ich doma 4 a tatym im zabiło w czasie I wojny światowej. Matka pośli do
Czech po jedzyni. Dziecka
leżały na hamakach, ni miały
co jeść. Lipowczan im wtedy przywióz pełny miyszek
mąki, coby ty dziecka nakarmić. Un sie bardzo troszczył
ło ludzi.”
O
przedwojennym
szkolnictwie w Rastoce
pięknie opowiedział nam
także pan Antoni Zowada
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Niestety wybuch wojny przeciął gwałtownie czas edukacji
pana Antoniego. „Piontóm klasym skończyłech w Koniokowie.
Do szóstej uż żech nie poszeł. 1 września my sie szykowali do śkoły a tu.. hop! Samolot niemiecki uż lotoł nad Kóniokowym i był
koniec z naukóm. Wybuchła II wojna światowo! Chodziłech jyny
na kurs niemieckigo. W szkole trzeba było gwarzyć po niymiecku.
Nauczycielem był Schulleiter i był w SS. A szkoła w Rastoce w tym
czasie była zamknióno.”- wspomina Koniakowianin.
STARA SZKOŁA W RASTOCE PODCZAS
II WOJNY ŚWIATOWEJ
W czasie II wojny światowej szkoła w Rastoce była nieczynna. To nie znaczy, że nic się w niej nie działo. Piękny
drewniany budynek ze wspominaną przez uczniów z sentymentem „ pawłatką” i wieżyczką stał się świadkiem wydarzeń
wojennych.
O dalszych losach nauczyciela Józefa Bajgera, bardzo dobrze wspominanego przez uczniów, czytamy w książce „Ojcowizna koniakowskich górali”
autorstwa pani Małgorzaty Kiereś. W grudniu 1939 roku Bajger został aresztowany przez gestapo w domu w Koniakowie. Po 3- miesięcznym pobycie
w więzieniu w Cieszynie został przewieziony do obozu koncentracyjnego w
Oranienburgu. Arbeitsamt w Jabłonkowie skierował go do pracy w kopalni
w Górnej Suchej. Po wojnie był wójtem i nauczycielem szkoły w Koniakowie
Centrum. Zob. Kiereś M. , Ojcowizna koniakowskich górali. Wybrane zagadnienia historyczno- etnograficzne 300- letniej historii beskidzkiej wsi, Koniaków 2012, s. 103.
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Pan Paweł Bujok z Rastoki był wtedy kilkuletnim chłopcem i mieszkał w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Jego
matka, Anna Bujok była sprzątaczką w szkole. Oto wspomnienie pana Pawła:
„Był wielki kaflok we wielkij klasie tóz mama tam uż o 4 rano
śli polić. Rano, ło 7 godzinie jak ślech do śkoły, padali: „Idź mi
tam prziłóż wyngla”. Potym wieczór jak śli sprzątać, wdycki jeście ciepło było. Potym tyn kaflok był rozebrany i przynieśli piec
wielki, zielazny. Była też wiezićka. Wychodziło sie po drabincebył porwóz i dzwon, kiery był tam jeszcze za Szotkowskigo. My
czasym tam ku niymu wychodzili jako dziecka.
Jo do I klasy zaczónech chodzić uż do Niemieckij szkoły do
Koniokowa Centrum. Kierownikym był niemiecki Schulleiter. Jo
uż do Rastoki nie chodził, bo tu wtedy były jyny 3 klasy.
U nas przy chałpie było taki pociyni, kany sie wychodziło
do chlywa. Były tam taki stare dźwiyrze. Łotwierołech i był widok na szkołym . Nieroz wieciór dziwóm sie: łognisko sie poli
we wielkij klasie. Partyzanci tam bywali. Przyszli tam w nocy,
ogień napolili, grzoli sie tam roz dwa razy w tygodniu. Rano
żech czasym tam chodził, chladać ciego na strzały, bo my se
wtedy łuki robili.
Było ich może siedmiu, łośmiu... Gustlik z Wołowej i jeście
inni. Szli tu nieroz i za Rastokym, łónczkami w biołych skafandrach, kiere ich maskowały na śniegu (...). A kiejsi Niymcy
przywieźli amunicjym do czołga. Była schowano pod pawłatkóm. Był tam taki porucznik niemiecki. Nazywoł sie Otto, tego
nie zabedym. Butelkym jech mu musioł nosić za wodym a un
strzeloł do ni z krótkij broni. Po wojnie pamiętom, że łokna w
szkole były wybite a dzwon ze szkoły wziynty. ”- wspomina pan
Paweł.
PO WOJNIE
Naukę w powojennej szkole dobrze pamięta pani Irena Kohut. Do I klasy poszła w 1949 roku. Kierowniczką była
wtedy Helena Jeżak:
„Wtedy była kierowniczka Jeziaćka. Przyszła tu wroz ze
swojóm siostróm Stasióm. Jo jóm tak widzim jako dzisio:
wielko, chrubo, w łokulorach. W szkole był mały pokoiczek z
kuchenką. Jak było mało dziecek, to w wielkim pokoju my sie
uczili. Uczyli sie młodsi ze starsimi. Dziecka powyżej V klasy, to
uż musiały chodzić do Koniokowa Centrum.... Jeziaćka nóm
też warziła. Pamiyncym do teraz tóm grochówkym z kraićkami
chleba. Uczyli my sie na poczóntku jyny matematyki i polskigo.
Pamiyntóm pyrsi elementarze, rysiki i czorne tabliczki. Przed
staróm szkołóm była werandka a na nij trzy ustympy. Jak była
zima, nejgorsi było iść na pole na takim mrozie. Wody nie było.
Ta, kany jest teraz dom nauczyciela była wielko studnia i z ni
brali wodym.”
Po Helenie Jeżak, która zapisała się w pamięci uczniów,
przyszedł kierownik Antoni Handl, wspominany przez uczniów jako człowiek silnego charakteru.
„A potym przisieł kierownik Handl. Był un bardzo stanowczy. Do szkoły przyszły też nauczycielki: Frania Polok z Wołowej
(później: Probosz) i Krysia Czylok (później: Rucka) . Nauczyciele
bywali w szkole w złych warunkach. Jak szkołym zaczyni budować, zrobili barak koło cesty i nauczyciele bywali w nim.”- relacjonuje pani Kohut.
BUDOWA NOWEJ SZKOŁY
„ŻYCIOWĄ KONIECZNOŚCIĄ”...
Analizując kroniki szkolne, dochodzimy do wniosku,
że praca w Rastoce, ze względu na położenie i trudne warunki mieszkania, była swoistym sprawdzianem dla wieStrona
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lu nauczycieli. Wielu z nich odchodziło po roku. W szkole
przybywało dzieci i siłą rzeczy robiło się coraz ciaśniej.
Brakowało ławek i miejsca. Zadecydowano o konieczności
budowy nowej szkoły. Nie od razu jednak przystąpiono do
realizacji.
Podsumowując rok szkolny 1960/1961 Antoni Handel
pisze: „W 1961 roku miała rozpocząć się budowa nowej szkoły ale ze względu na osuwisko, władze nie chciały się zgodzić i
przesunięto termin budowy o 1 rok. Od 1961 roku realizujemy
w szkole program 6 klas. (...) Nasza izba lekcyjna jest bardzo
ciasna i pomieścić musi 30 uczniów. Aby pomieścić tyle uczniów potrzeba 3 rzędy ławek tak, że nie ma miejsca pomiędzy poszczególnymi rzędami. (...) Według przyrzeczenia władz
rozpocznie się w II kwartale 1963 roku budowa nowej szkoły,
na którą z niecierpliwością czekają dzieci i wychowawcy. Stara
szkoła w izbie lekcyjnej: 2 izbach nie może pomieścić 142 dzieci. (...) Budowa nowej szkoły w Rastoce stała się koniecznością
życiową. Stara drewniana szkółka z 1876 r. nie odpowiadała
warunkom i wymogom nowoczesnej szkoły. Wzrastająca z
roku na rok liczba dzieci gniotła się po prostu w słabo przysposobionych izbach.”
By uzyskać grunt pod budowę konieczne było zrzeczenie się pola przez mieszkańców. Pan Paweł Bujok wspomina:
„Tam, kany teraz stoi nowo szkoła było nasze pole i uno zostało
wywłaszczone pod budowym . To było wtedy hasło: „1000 szkół
na 1000- lecie”. Część pola była łod Fiedora a nasigo tam było
9 arów.”
W kronice szkolnej tak opisano początki budowy nowej
szkoły:
„Budowę szkoły objęło Przedsiebiorstwo Budownictwa Terenowego w Bielsku- Białej, które uzależniło rozpoczęcie prac
budowlanych od dostarczenia 15 pracowników, furmanek
konnych do transportu materiałów budowlanych, wybudowanie studni i doprowadzenie prądu elektrycznego do miejsca
budowy. W czerwcu 1963 przystąpiono do wykopu fundamentów przy pomocy spychacza, który jednak w terenie ciężkim, bo
kamienistym nie mógł dać rady, po zdjęciu gleby powierzchniowej musiał robotę przerwać. Trzeba było kopać ręcznie i rozrzucać glinę raz wydobywać wielkie bloki skalne, które bardzo
utrudniały robotę. (...)Przy budowie szkoły pracowały również
dzieci klas V i VI bardzo wydajnie przy doniesieniu akermanów,
ich składaniu, zbrojeniu, poniesieniu pustaków, czyszczeniu cegieł, naprawie drogi zbieraniu kamieni, sprzątaniu dachówki.
(...) Wykop pod fundamenta tegoż budynku wykonali miejscowi obywatele.”
Informatorzy zgodnie wspominają, że głównym „majstrym” przy budowie był Stefan Hankus z Koniakowa a pomagała mu sprawna ekipa mieszkańców.
W roku szkolnym 1964/ 1965 dyrektorem szkoły został
Józef Kuchta, którego charakterystyczną, niewysoką postać pamięta wielu absolwentów szkoły. „Powiadali, zie przyjadzie dyrektor i coby se kiery po niego wysieł do Koniokowa.
Pojechoł jedyn i pyto sie chłopa, co tam stoł: - Nie widzieliście
kany dyrektora , bo mioł przyjechać do Rastoki? a un powiado:
- Dyć to jo. Kuchta był taki malutki, łysawy no i przez to ...nie
wyglóndoł na dyrektora. ”- wspomina z uśmiechem pani Irena Kohut.
Tymczasem „Ostatnia prosta” budowy nowej szkoły należała do najtrudniejszych etapów, co potwierdza ją zapisy z
kroniki:
„Nauka była prowadzona w niesłychanie trudnych warunkach. Szkoła przystosowana do nauczania 40- 50 uczniów nie

Nasza Trójwieœ

Czerwiec 2016

Z życia szkół
mogła pomieścić 161 uczniów. W związku z tym wynajęto w
domu prywatnym ob. Hankusa jeden pokój jako klasę zastępczą, w której uczyła się klasa I. Cała szkoła była po prostu zawalona sprzętem i pomocami naukowymi do nowo budującej
się szkoły.”
„Rozpoczął się okres wykańczania nowego budynku szkolnego i przygotowania do oddania go do użytku. Przy pracach
tych młodzież szkolna i starsze społeczeństwo przepracowało
setki godzin w czynie społecznym. (...) Rozpoczęliśmy urządzanie nowej szkoły i przygotowanie jej do uroczystego otwarcia,
które nastąpiło 23 stycznia 1965 b. r. ”
A tak o tym wydarzeniu pisał Głos
Ziemi Cieszyńskiej
(nr 4 z 31 stycznia
1965 roku) w artykule
pod entuzjastycznym
tytułem : „Dziatwa Rastoki w nowej szkole”:
„To było wielkie
święto w Koniakowie.
Mieszkańcy, nie wyłączając
młodzieży
przywdziali odświętne góralskie stroje. W
przysiółku
Rastoka
wybudowano kosztem ponad 3 mln złotych nową szkołę, którą przekazano do użytku tamtejszej dziatwy uroczyście 23 bm.
Nowa szkoła nosi imię gen. Karola Świerczewskiego. Posiada 4 izby lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę, gabinety oraz
mieszkania dla nauczycieli. Do jej wzniesienia walnie przyczynili się mieszkańcy Koniakowa, którzy na SFBS wpłacili do tej
pory 137. 352 z. , zaś młodzież szkolna z różnych akcji i zbiórek
18. 378. Ponadto przy budowie i pracach porządkowych koniakowianie przepracowali 252 dniówki wartości 12.000 zł. a
wozacy pomogli zwózką materiałów, co równa się 3. 900 zł.
Członkowie Komitetu Rodzicielskiego starej szkoły w Rastoce
wykonali poza tym prace wartości 18. 500 zł. A uczniowie 7.390
zł. Prezydium GRN na remont drogi dojazdowej do szkoły wyasygnowało 71.930 zł.”
I tak rozpoczął się nowy rozdział szkolnictwa w Rastoce,
pod dachem nowej szkoły, budowanej wspólnym wysiłkiem
koniakowskich górali. „W nowym budynku szkolnym rozpoczęliśmy naukę z nowym rozmachem i tak młodzież, jak i nauczyciele odetchnęli po ciasnocie starej szkoły” – mówi pełen
optymizmu zapisek w kronice.
O dalszej historii szkoły, z tak wielkim sentymentem
wspominanej przez uczniów i nauczycieli, przeczytamy w
następnym numerze „Naszej Trójwsi” .

Zjazd rodzinny
Dnia 21 maja 2016 roku w Koniakowie na Tynioku odbyło
się pierwsze spotkanie Rodziny Marekwica. Rodzina, której
korzenie są właśnie na Tynioku a teraz rozproszona jest po
kraju i za granicą.
Była Msza św. i góralskie śpiewy a uczestniczyło ponad
60 osób.

Materiał przygotowali:
Barbara Juroszek, Jacek Kohut
Dziękujemy serdecznie wszystkim informatorom, którzy poświęcili swój czas by opowiedzieć o szkole w Rastoce. To, co znalazło się w niniejszym tekście to zaledwie mały fragment wielu fascynujących opowieści, których dane nam było wysłuchać.
Czerwiec 2016
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LONGBOARD KIDS w Istebnej

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej oraz w Szkole Podstawowej nr 2
w Istebnej Zaolziu podczas lekcji wychowania fizycznego
odbyły się pierwsze zajęcia równowagi oraz jazdy na longboardzie prowadzone przez Fundację „Longboard Kids”.
Celem fundacji jest promocja nie tylko aktywności fizycznej, lecz przede wszystkim równowagi w społeczeństwie,
sposobie myślenia, środowisku naturalnym oraz w życiu
każdego człowieka. Według fundacji przemawiającą do
młodzieży metaforą życia jest właśnie jazda na desce. Zajęcia w praktyczny i ciekawy sposób pokazują, że jeśli potrafimy utrzymać równowagę na niestabilnym gruncie, z
pewnością zajedziemy dalej. Skręcając wciąż tylko w jedną
stronę będziemy zataczać błędne koło, z którego ciężko
wyjść. Jedynie prawidłowy balans prowadzi naprzód. Mocne odepchnięcie z kolei szybciej doprowadzi do celu, kiedy

otworzymy się na naukę. Naukę nie tylko na longboardzie,
lecz ogólnie w życiu.
Longboarding jest również doskonałym sposobem na
zaszczepienie pasji do całej gamy sportów deskowych. Wciąga on w aktywność fizyczną o każdej porze roku z daleka od
komputera, smartfona czy telewizora. Długie deski stanowią
bowiem alternatywę dla snowboardu nie tylko dla amatorów. Są używane do treningu poza sezonem zimowym przez
zawodników olimpijskich dyscyplin snowboardowych. Fundacja wykorzystując bliskie pokrewieństwo tych sportów
posługuje się longboardami do nauki postawy, skręcania,
wyczucia środka ciężkości na deskach. Są to kwestie niezbędne do poruszania się na nich zarówno po asfalcie, śniegu a nawet po wodzie. Lekcje dają poczuć na własnym ciele
pierwszy raz niewątpliwą frajdę z jazdy i otwierają oczy na
niezauważane wcześniej sporty i społeczności.

Zajęcia będą prowadzone podczas lekcji wychowania
fizycznego w kolejnych szkołach. Chętni natomiast będą
mogli doskonalić umiejętności oraz wspólnie jeździć na deskach podczas Longboardowych Czwartków, które odbywają się co tydzień o 17:00 na kompleksie sportowym Zaolziu.
Dominika Budzan
LONGBOARD KIDS

Zespół Regionalny „Istebna” na Ukrainie

Nasz zespół już po raz kolejny gościł na Ukrainie dzięki
zaproszeniu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. W dniach 28-29 maja po raz
pierwszy odbyły się Dni Kultury Polskiej w Stanisławowie.
Mogliśmy zaprezentować naszą muzykę, taniec, śpiew oraz
instrumenty dla mieszkańców Stanisławowa. Oprócz nas
śpiewały również młodzieżowe zespoły wykonujące przeboje znanych artystów z polskiej sceny muzycznej. Wszystkie
występy zostały pozytywnie odebrane przez publiczność.
Dodatkową atrakcją był żurek przygotowany przez Krzysztofa Pawlaka z Fundacji „Piastun” z Opola. W wydarzeniu wzięło
udział ponad 500 osób. Pierwsza edycja imprezy odbyła się
dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Senatu RP, Wspólnoty Polskiej i Rady Miasta Iwano-Frankiwska.
Maria Motyka
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MISS BESKIDÓW i Miss Internetu 2016
– Alicja Tabaka z Koniakowa
29 maja odbył się konkurs Miss Beskidów i Miss Południa
Nastolatek 2016 organizowany przez Grabowska Models.
Te wybory przejdą do historii z kilku powodów. Wybieraliśmy „Dziewczyny z Westernu”. Było 7 Wspaniałych Nastolatek i
7 Wspaniałych MISS. Była też rekordowa liczba tytułów i nagród
od firm sponsorujących!!! Wszystkim serdecznie dziękujemy.
W gościnnym SPA HOTEL JAWOR w Jaworzu odbyła sie
ceremonia wręczania nagród i sesja fotograficzna.
5 czerwca utytułowane finalistki i posiadaczki „zielonych
kart” wyjechały do Warszawy na kolejny etap konkursowych
zmagań do konkursu MISS POLSKI I MISS POLSKI NASTOLATEK 2016, gdzie Alicja dostała się do Półfinału Miss Polski !
Zwyciężczyni pisze: „Najpiękniejsza chwila! Moment nie
do opisania. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy dali swoje serce i poświęcenie aby wszystko mogło się odbyć w tak

pięknym stylu! Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej
wspaniałej Trójwsi za oddane na mnie głosy! Dzięki Wam,
oprócz głównego tytułu Miss Beskidów 2016, zdobyłam tytuł Miss Internetu. Jestem bardzo wdzięczna!”
Gratulujemy!

Informacje turystyczne
Rozbudowana Izba Pamięci
Jerzego Kukuczki

15 maja 2016 roku na Wilczym odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej po remoncie Izby Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej. Izba powstała w 1997 roku w niewielkiej
przybudówce w domu na Wilczym, należącym do rodziny Jerzego Kukuczki. Jednak jak pokazał czas i odwiedzające Izbę
grupy wycieczkowe była ona zdecydowanie za mała. Dzięki
ogromnemu wsparciu Darczyńców, dzięki akcji zorganizowanej przez Fundację Wielki Człowiek na portalu PolakPotrafi.pl,
organizatorom i gościom zbiórki na spotkaniu z Cecylią Kukuczką w Klubie Podróżników Nameste w Katowicach, Bankowi Zachodniemu WBK oraz
stałym Partnerom: Firmie Alpina, Miastu Katowice oraz
Centrum Górskiemu Korona
Ziemi, w 2016 roku udało się
poszerzyć ekspozycję oraz
przestrzeń Izby!
Uroczystego
otwarcia
dokonała małżonka zmarłego himalaisty, pani Cecylia
Kukuczka, która przywitała
przybyłych gości. Słowem
Czerwiec 2016
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wstępu, zebranych gości powitali także syn himalaisty - Wojciech Kukuczka i Katarzyna Zioło, którzy zajmują się Fundacją
Wielki Człowiek. Jak zawsze opowieść pani Cecylii była pełna
emocji, wzruszeń i interesujących anegdot z życia zawodowego i rodzinnego Jerzego Kukuczki. Goście mieli szansę
wpisać się również do pamiątkowej księgi i wysłuchać wspomnień kolegów Jerzego Kukuczki, a także Artura Małka.

Zaproszenie na otwarcie przyjęło i swoją obecnością zaszczyciło wiele znanych osobistości: Ignacy Walenty Nędza,
Eugeniusz Krajcer, Artur Małek z Klubu Wysokogórskiego
„Katowice”, Marcin Krupa Prezydent Miasta Katowice, syn alpinisty Wojciech Kukuczka z Katarzyną Zioło - zajmujący się
Fundacją Wielki Człowiek oraz przedstawiciele naszej Gminy: Wójt Henryk Gazurek, Zastępca Wójta Józef Polok, Pani
Maryla Pietraszko, Józef Michałek z Radia Istebna i Aneta
Legierska z Lucyną Ligocką – Kohut z Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do odwiedzenia
tego niezwykłego miejsca. Poznamy tutaj historię życia Jerzego Kukuczki, ale także dowiemy się wiele na temat wspinaczki i alpinizmu. Izba czynna jest podczas wakacji, ferii i w
długie weekendy, a także w pozostałym okresie, po uprzednim kontakcie telefonicznym: + 48 508 389 558; www.jerzykukuczka.pl
Oprac. A. Legierska
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Rączka Gotuje w Istebnej!
W dniu 27 maja 2016 roku odbyły się nagrania do programu kulinarnego Rączka Gotuje. Znany Śląski kucharz
już po raz 5 w tym sezonie odwiedził Beskidy, aby w cyklu
programów z Beskidzkiej 5 zaprezentować także regionalne
smaki z Istebnej. Odcinek nagrany został w Restauracji Złoty
Groń, gdzie szczególną uwagę kucharza zwróciło wspaniałe
położenie obiektu i smaczna kuchnia. Kucharze zaprezentowali nowoczesne potrawy z regionalnymi akcentami. W nagraniu udział wzięli także: członkowie kapeli Mała Jetelinka,
kucharz z Restauracji Złoty Groń, a także Janko Macoszek z
Kurnej Chaty, który opowiedział o istebniańskich potrawach.
Emisja programu miała miejsce
4 czerwca o godz.
18:00 i 5 czerwca
o godz. 10:30 na
antenie TVP3 Katowice.
Kolejne
emisje to 11 i 12
czerwca 2016 r. na
antenie ogólnopolskiej TVP w paśmie regionalnym. Obecnie odcinek można zobaczyć w internecie m.in. na probilu fb i youtube Rączka Gotuje. Dziękujemy serdecznie Restauracji Złoty Groń za
zaangażowanie przy produkcji programu.
Życzymy smacznego oglądania!
oprac. A. Legierska

Dzień Otwarty w Parku Linowym
Base Camp
14 maja 2016 roku mieliśmy okazję wziąć udział w Dniu
Otwartym Parku Linowego Base Camp w Istebnej na Dzielcu. Wydarzenie zorganizowali właściciele atrakcji – Monika
i Kuba Bury, którzy zaprosili właścicieli bazy turystycznej z
terenu gminy Istebna, celem zaprezentowania „na żywo”
jednej z nowych atrakcji na naszym terenie.
Mieliśmy okazję skorzystać z
parku linowego,
zobaczyć jak wyglądają tory i teren do paintball`a,
drzewo wspinaczkowe, zjazd na tyrolce, a także inne
animacje organizowane w Base Camp, m.in. strzelanie z
łuku, z markera paintbollowego, czy zabawy integracyjne.
Ogromną przyjemnością była także możliwość wysłuchania koncertu kapeli WAŁASI, który odbył się w naturalnej,
leśnej scenerii. Zaproszenie na Dzień Otwarty przyjęli liczni
gestorzy turystyczni, przedstawiciele Urzędu Gminy z Wójtem na czele, a także przedstawiciele Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej. To był naprawdę bardzo dobry czas!
Dziękujemy.
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Bez wątpienia park linowy jest świetną propozycją na
spędzenie aktywnego czasu wraz z cała rodziną. W pełni
profesjonalne miejsce z świetną ekipą. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, do aktywności na
świeżym powietrzu w Istebnej na Dzielcu.
Oprac. A. Legierska

Promocja gminy na targach
Dwa weekendy
maja minęły nam
bardzo pracowicie i
mamy nadzieję, że
także owocnie. Najpierw 14 i 15 maja
spędziliśmy w Chorzowie na Targach
Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, które odbywały się w Parku
Śląskim. Jak przystało na taką lokalizację towarzyszyła nam
wspaniała, rodzinna atmosfera pikniku. Ludzie przychodzili
spontanicznie, zazwyczaj mając już pierwszy kontakt z gminą Istebna i miejscowościami Beskidzkiej Piątki za sobą, szukali, więc nowych atrakcji i miejsc dotychczas nieodkrytych.
Zainteresowanie odwiedzających było tak duże, że z trudem
nadążaliśmy z wykładaniem materiałów. Na targach prezentowała się również Beskidzka Karta Rabatowa, do której
przystąpiło już wielu gestorów z naszego regionu.
Zaś ostatni weekend upłynął nam pod gorącym opolskim słońcem, tym razem, bowiem nazwa Międzynarodowych Targów Turystycznych w Opolu „W stronę słońca”
została w pełni odzwierciedlona przez
aurę.
Plenerowy
charakter
imprezy nie mógł się nie
sprawdzić przy tak
pięknej pogodzie
i ponownie nasze
stoisko cieszyło się
dużym zainteresowaniem. Szczególną
uwagę zwrócił ładnie wydany komplet
materiałów subregionalnych – informatory i mapy przygotowane przez Śląską Organizację
Turystyczną. Przewodniki Śląsk Cieszyński i Beskidy, w których prezentowana jest oferta naszej gminy rozeszły się, co
do sztuki. Spójne graficznie wydawnictwo docenili też organizatorzy targów przyznając naszemu stoisku wyróżnienie.
Udanej promocji na targach nie byłoby, gdyby nie współpraca:
• ze Śląską Organizacją Turystyczną, która zapewnia
nam miejsce na stoisku,
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• Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ w Cieszynie – Bogdanem Kasperkiem,
który zawsze wspiera nas logistycznie,
• Starostwem Powiatowym w Cieszynie,
• miejscowościami partnerskimi z Beskidzkiej Piątki
oraz Gestorami.
Dziękujemy!
Oprac. O. Szotkowska

XIV Rajd im. Jerzego Kukuczki

W piątek 20 maja br. odbył się XIV Rajd Górski im. Jerzego
Kukuczki zorganizowany przez odział PTTK w Wiśle. Komandorem rajdu był Pan Krzysztof Rudziński, który trzymał rękę
na pulsie prawidłowego przebiegu całej imprezy. W rajdzie,
tradycyjnie wzięły udział szkoły z całej Polski (m.in. z Poznania, Łodzi, Wrocławia, Katowic) oraz polska szkoła z Bukovca
w Czechach. Łącznie wędrowało pod 710 uczniów wraz z
opiekunami (w 20 drużynach), a piękna pogoda zachęcała
do spacerów i podziwiania okolic Wisły i Istebnej na terenie
których przebiegały trasy rajdu. Uczestnicy mieli do wyboru
sześć szlaków o różnej długości i stopniu trudności, na których wędrowali pod czujnym okiem licznego grona przewodników beskidzkich. Niektóre z nich przebiegały przez przysiółek Wilcze w Istebnej gdzie znajduje się Izba Pamięci Jerzego
Kukuczki. Można podziwiać tam m.in. piękne fotografie oraz
stary sprzęt wspinaczkowy. Gospodynią Izby jest Pani Cecylia
Kukuczka która sprawuje honorowy patronat nad rajdem.

ta Gminy Istebna Pana Henryka Gazurka, przewodniczącego
Rady Gminy Istebna Pana Artura Szmeka oraz przedstawiciela Nadleśnictwa Wisła Pana mgr inż. Michała Poloka wybrało najlepsze prace i nagrodziło zwycięzców. Nagrody zostały
ufundowane przez liczne grono sponsorów. Dodatkowo kilka
szkół przygotowało ciekawy program artystyczny, a publiczność porwała drużyna Pyskowickich Świstaków ze Szkoły Podstawowej w Pyskowicach swoją piosenką o Jerzym Kukuczce.
Pobyt uczestników na mecie umilał zespół Mały Koniaków i
pokazy ratowników GOPR na temat pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w górach. Ochotnicza Straż Pożarna z Trójwsi prezentowała uczniom sprzęt gaśniczy używany na co
dzień przy ich pracy. Na zakończenie radu wręczono puchary
w klasyfikacji generalnej którą wygrało Gimnazjum 22 z Łodzi
a kolejne miejsca zajęła Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2
z Ustronia(II) oraz Szkoła Podstawowa nr 38 z Wrocławia(III).

Rajd odbył się przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Istebna, Urzędu Miasta Wisła i Starostwa Powiatowego
w Cieszynie. Sponsorami rajdu byli także: Gminny Ośrodek
Kultury i Informacji Turystycznej w Istebnej; Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Miasta Ustronia; Referat Promocji Turystyki, Kultury i Sportu Miasta Wisła; Nadleśnictwo
Wisła; Gimnazjum Gminne w Istebnej; Państwo Maria i Piotr
Kohut; Państwo Małgorzata i Zbigniew Kawulok; Pan Janusz
Macoszek z Chaty Kawuloka i Pan Tadeusz Rucki z Chaty na
Szańcach oraz liczne osoby prywatne którym organizatorzy
rajdu serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie.
Organizatorzy

OPIS TRASY

Po dotarciu do mety, która znajdowała się w amfiteatrze
„Pod Skocznią” w Istebnej, na uczestników czekały liczne
atrakcje. Uczniowie brali udział w konkursach wiedzy i plastycznym o Jerzym Kukuczce i Beskidzie Śląskim. Dodatkowymi atrakcjami były rozgrywki sportowe takie jak strzelanie
z łuku, bieg w workach i na nartach oraz przeciąganie liny.
Jury pod kierownictwem Pani Cecylii Kukuczki i pomocy Wój-
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Trasa opisana poniżej rozpoczyna się na ważnej turystycznie przełęczy i wiedzie poprzez miejsca związane z życiem
Jerzego Kukuczki. Doprowadza do Izby Pamięci oraz tablicy
ufundowanej przez górali największemu człowiekowi gór.
Posiada walory krajobrazowe i poznawcze. Czas przejścia ok.
3 godziny, dł. trasy 8,5 km ulepszoną nawierzchnią.
KUBALONKA (761 m n.p.m.)
przełęcz górska umiejscowiona w paśmie Cz.antarii
i Stożka, które stanowi wododział pomiędzy zlewiskami
głównych rzek Polski. Przez Kubalankę w okresimiędzywojennym poprowadzono drogę łączącą Trójwieś Beskidzką z
Wisłą. Węzeł szlaków turystycznych przecina Główny Szlak
Strona

21

Informacje turystyczne
Beskidzki (czerwony) im. K. Sosnkowskiego biegnący z
Ustronia do Wałosatego w Bieszczadach. Na przełęczy znajduje się ośrodek narciarski z trasami biegowymi posiadającymi homologację FIS. Z pośród ofert usług turystycznych
na uwagę zasługuje Koliba z ciekawymi kapliczkami wykonanymi przez beskidzkich rzeźbiarzy oraz pogłębionymi
przesłaniami gospodarza, znanego poety J. K. Węgrzyna.
SANATORIUM
jest położone tarasowato na zboczu przełęczy. Wojewódzki Ośrodek Chorób Płuc wybudowany w latach 30-tych
ubiegłego wieku jako Państwowe Sanatorium im. Marszałka
J. Piłsudskiego, został znacznie rozbudowany w latach 60tych. W sanatorium tym powracało do zdrowia kilkadziesiąt
tysięcy dzieci. Dla pasterskich mieszkańców przysiółków
Trójwsi było to uosobienie postępu i nowoczesności, miejsce pracy rodziny iznajomych J. Kukuczki·
KOŚCIÓŁEK
pw. Krzyża Świętego, widoczny wśród drzew z drogi
głównej do Istebnej, to perełka budownictwa sakralnego
oraz miejsce znaczące dla duchowości i życia rodzinnego
rodu Kukuczków (uroczystość zaślubin). Tutaj również co
roku 24 października odbywa się msza św. w intencji duszy
słynnego himalaisty.
Mijamy osiedle pracownicze ze sklepami i leśną drogą,
obok której znajdują się naturalne wypływy górskiej wody i
wychodzimy na otwartą przestrzeń przysiółka Olecki.
OLECKI
Przed nami roztacza się interesująca panorama. Patrząc
w kierunku zach. widzimy Stożek Wielki (978) i Kiczary (990),
na płd. Młoda Góra (834), dolina Olzy, Złoty Gróń (707) oraz
pasmo graniczne ze Słowacją, na wsch. Ochodzitą (895), Tyniok (892) i Gańczarkę (909), a przy dobrej widoczności Tatry
i Małą Fatrę.
Podziwiając panoramę schodzimy na Olecki Dolne, gdzie
u dziadków Jerzy Kukuczka spędzał wolne dni i wakacje,
miał przyjaciół, popisywał się sprawnością w grupie rówieśniczej, do końca
Schodząc dalej szlak wije się leśnym duktem. Z biegiem
potoku Pośredniego dochodzimy do potoku Olecka, by
zdłuż niego łagodnie podejść do przysiółka Tokarzonka. Po
przekroczeniu potoku początkowo stromym podejściem
zbliżamy się do domu Jerzego Kukuczki gdzie została urządzona Izba Pamięci.
WILCZE
przysiółek leżący pod Kiczorami, na grzbiecie pomiędzy
potokami Olecka i Prądowiec. Tutaj znajduje się dom który
w latach 80-tych himalaista nabył od rodziny. Była to oaza
spokoju i refleksji, miejsce pracy pisarskiej i planowania
kolejnych wypraw. W tym domu przyjmował gości z całego świata, m.in. uczestników I Festiwalu Filmów Górskich.
Jako gospodarz wystąpił w stroju istebniańskim i oczarował setkę światowców swoją osobowością, pięknem Beskidów, oryginalnością kuchni regionalnej i bogactwem
kultury góralskiej. Od 1996 r. jedno z pomieszczeń przeznaczono na ekspozycję ukazującą jego życie i dokonania.
Szczególną atmosferę tego miejsca potrafi stworzyć żona,
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pani Cecylia Kukuczka, prezentując zbiory lub prowadząc
prelekcje z przeźroczami ukazującymi wyprawy w Himalaje. Po powrocie na szlak początkowo idziemy ciekawą
widokowo drogą, po czym wchodzimy w kompleks leśny,
którym dochodzimy do przysiółka Prądowiec, przecinając
zielony szlak.
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA „OLZA”
Z OŚRODKIEM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
pozwala zapoznać się z ciekawostkami przyrodniczymi,
fauną i florą lasów Beskidu Śląskiego, a „wymyte” brzegi Olzy
ukazują budowę geologiczną Istebnej. Amfiteatr położony
nad Olzą stwarza warunki do odpoczynku oraz spędzenia
czasu według upodobań i z wykorzystaniem przygotowanej
infrastruktury rekreacyjnej. Stromym, trawersującym podejściem wychodzimy na Dzielec z widocznym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Placówkę tą chętnie odwiedzają wycieczki, ponieważ dzięki bogatej bazie dydaktycznej, posiada
warunki do prowadzenia zajęć o różnym charakterze. Dalej
szlak prowadzi wzdłuż głównej drogi do centrum Istebnej,
po prawej stronie mijamy Szkołę Podstawową, będącą jednocześnie kuźnią narciarstwa biegowego. Dochodzimy do
Dziedziny (Istebna Centrum) z charakterystyczną bryłą kościoła pw. Dobrego Pasterza.
ISTEBNA CENTRUM
miejsce, gdzie koncentruje się życie kulturalne, duchowe, i administracyjne górali Trójwsi. Tutejsi mieszkańcy nie
zapominają o tych, którzy byli uosobieniem góralszczyzny
i na trwałe zapisali się w sercach ziomków. Dlatego w roku
1997 na budynku 200-letniej szkoły obok kościoła pw. Dobrego Pasterza ufundowano tablicę upamiętniającą Jerzego
Kukuczkę, która swoją symboliką zachęca do odczytania zawartego przesłania.
Opracował: Janusz Studziński

Możliwość wynajęcia grilla i amfiteatru
do zorganizowania imprezy
Przypominamy, iż istnieje możliwość zorganizowania imprezy na terenie amfiteatru i grillowiska.
Jednorazowa cena wynajmu grilla to 100 zł do 20 osób,
150 zł od 20 do 40 osób i 200 zł powyżej 40 osób. W cenę
wliczone są media oraz dostęp do toalet. Nie wliczony jest
opał na grilla.
Cena wynajmu amfiteatru na zorganizowanie imprezy
otwartej uzgadniania jest w zależności od charakteru wydarzenia. Cena imprezy zamkniętej firm lokalnych wynosi 3000
zł + media.
Pozostały następujące wolne terminy na wynajęcie
amfiteatru w weekendy od czerwca do września 2016 roku:
12 i 19 czerwca, 16,17 i 30 lipca, 13 i 14 sierpnia, 20 i 21 sierpnia, 4, 10 i 11, 24 i 25 września.
W razie chęci wynajęcia grilla i amfiteatru prosimy dzwonić pod numer + 48 33 855 61 58.
Stawki zgodne z Zarządzeniem nr 1/2016 Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury, promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej z dnia 04.01.2016
roku.
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Kompleks sportowo-rekreacyjny
na Zaolziu
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej siłowni i salki
gimnastycznej w kompleksie sportowym na Zaolziu, gdzie
można także wypożyczyć bezpłatnie sprzęt sportowy, kije
do nordicwalking, czy pobiegać na trasach i zagrać na boisku sportowym.
Czynne: wtorek 8:00 – 16:00; środa i piątek 12:00 – 20:00;
czwartek i sobota 10:00 – 18:00; niedziela i poniedziałek nieczynne.
Tel. +48 517 252 995.
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VII JUBILEUSZ GALERII KUKUCZKA

Dnia 07 maja 2016 r. o godzinie 18.00 odbyła się pięćdziesiąta już wielka impreza kulturalna zorganizowana
przez właściciela Galerii na Jasnowicach – Jana Kukuczkę.
Wydarzenie to zorganizowano z okazji siódmej rocznicy
otwarcia tego wspaniałego miejsca. W 2009 roku właśnie
w maju została otwarta Galeria Bożeny i Jana Kukuczków,
wtedy nikt w najśmielszych oczekiwaniach nie przypuszczał, że miejsce to będzie tak bardzo charakterystyczne,
tak bardzo utożsamiane z naszą gminą, tak bardzo znane
nie tylko w powiecie i województwie ale również w kraju i
poza jego granicami. Bytność galerii, jej powołanie do życia zaprzecza wszystkim konwenansom świata dzisiejszego,
właściwie było bez szans powodzenia. Patrząc na to czego
dzisiaj oczekuje świat, czego domaga się człowiek, jak definiuje swoje potrzeby, to doznania, przeżycia, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych stanowi kolejne, właściwie
odległe miejsce w codziennym odbiorze rzeczywistości.
Natomiast to, co się dzieje w galerii Kukuczka na Jasnowicach, co miesiąc organizowane spotkanie, mniejsze lub
większe wernisaże, inne eventy, spotkania okolicznościowe,
wynikają z zapotrzebowania jakie przekazują odbiorcy wydarzeń. Stąd można mówić, że Galeria Kukuczka zaprzecza
stereotypowemu myśleniu, że człowiek nie potrzebuje takich odniesień we właściwej samorealizacji. Stoi na stanowisku, że zaspokojenie lub realizacja potrzeb tego gatunku jest niezbędne do utrzymania określonego standardu
funkcjonowania jednostki. Ponad to radzi sobie doskonale
z konkurencją jaką jest telewizja, Internet, prasa, bo zainteresowanie wzbudza ogromne. Wciąż pojawiają się nowości,
zwiększają się zbiory o nowe kolekcje, wciąż przybywają
nowi artyści, ludzie tworzący szeroko rozumianą kulturę.

Najbardziej zadziwiające jest to, że Oni wszyscy tutaj znajdują wspólny język. Łączy to miejsce malarstwo, muzykę,
poezję, film itp. , ale przede wszystkim łączy ludzi, ludzi
wrażliwych na piękno, bo właśnie to „ piękno jest otwartym
listem polecającym, który z góry zdobywa dla nas serca” –
jak pisał Fiodor Dostojewski.
Wydarzenie w dniu 07 maja br. W Galerii Kukuczka zgromadziło bardzo wiele osób, co nawet chyba zaskoczyło, w
pozytywnym sensie tego słowa organizatora. Swoją obecnością zaszczycili Galerię przedstawiciele władz gminy
Istebna, władze Gminy Węgierska Górka, władze Miasta Wisły, Tychów, poza tym przybyli przedstawiciele świata biznesu, polityki, Gminnego Ośrodka Kultury, organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele mediów, mieszkańcy naszej gminy,
goście z Republiki Czeskiej, Słowackiej i wielu innych zainteresowanych odbiorców spotkania. Jan Kukuczka na okoliczność jubileuszu podejmował u siebie wspaniałych twórców kultury. Cudowny koncert zagrany w duecie gwiazd,
które właśnie w Galerii Jana Kukuczki spotkały się po raz
pierwszy: Józef Skrzek - multiinstrumentalista, wokalista i
kompozytor w towarzystwie wybitnego rockowego muzyka, założyciela i lidera nowofalowej grupy Ziyo –Jerzego
Durał. Panowie zorganizowali zebranym koncert finałowy
wieczoru. Wydarzenie, które mocno zapisało się w pamięci
zebranych. Przekaz muzyczny nowoczesny, oryginalny, niezapomniany.

Wcześniej we wspaniałej artystycznej odsłonie wystąpiły solistki z Ukrainy. Zaśpiewały znane wszystkim nowe
i starsze muzyczne przeboje światowej estrady, ale także
utwory osadzone w tradycji ukraińskiej. Po występie muzycznym na wernisaż malarski zaprosił zebranych gości Piotr
Jakubczak. Artysta w 2010 roku przyjechał do Istebnej i tutaj
pozostał, ściśle współpracując z Galerią. Jan Kukuczka, mecenas i pomysłodawca takich wielkich kolekcji malarskich
jak: „Legendy Beskidu Śląskiego w portretach Piotra Jakubczaka”, „Legendy Zbójnictwa Karpat”, „Legendy Himalaizmu
Światowego”, Swoje prace realizował we ścisłej współpracy z Piotrem Jakubczakiem. Tak powstały dzieła wspaniałe,
dokumentujące historię naszego regionu, ogromny wkład
namalowanych postaci w te obszary które były im bliskie,
były pasją, były sposobem na życie. Obrazy są unikatowym,
innym niż publikacja, sposobem przekazywania wiedzy pokoleniom przyszłym.
Foto: Radio Istebna
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Koncert Eleni
W piątkowy wieczór
27 maja w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej odbył się koncert Eleni. Publiczność dopisała
a hala Gimnazjum pękała
w szwach. Tłumnie zgromadzonych gości w imieniu organizatorów ciepło
witała Elżbieta Legierska-Niewiadomska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
Eleni, znanej wokalistki greckiego pokolenia nie trzeba
chyba nikomu przedstawiać. Urodziła się w 1956 roku w Bielawie koło Wrocławia. Pierwszą płytę „Po słonecznej stronie życia” nagrała w 1977 roku. Następne hity w jej dyskografii to m.
in. „Moja miłość”, „Muzyka Twoje imię ma” czy „Wakacyjny flirt”.
Większość jej krążków zyskała status złotej płyty. Jak pokazała frekwencja piątkowego koncertu, artystka ma wiele fanów
także i wśród mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.
Koncert rozpoczęto o godz. 19.00. Zebranych powitał
Wójt Gminy Henryk Gazurek, życząc wszystkim, by słuchając muzyki Eleni, przeżyli chwile pełne radości. Gdy na
scenie pojawiła się długo wyczekiwana gwiazda, powitano ją gromkimi brawami. Nie od razu jednak pozwolono
jej zaśpiewać... Przygotowano dla niej bowiem specjalną
niespodziankę – krótki program artystyczny w wykonaniu
małych górali i góralek - podopiecznych Sióstr Służebniczek z Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej. Dzieci wręczyły artystce kołnierz z koniakowskich koronek i bukiet
kwiatów, zatańczyły także kilka regionalnych tańców, do
których skocznie przygrywała im kapela Zespołu „Istebna”.
„Po takim wstępie, nie wiem czy jeszcze mam szanse Was
poruszyć”- zażartowała wokalistka. A jednak się udało!
Artystka wraz z trzema towarzyszącymi jej muzykami stworzyła wspaniały klimat i uraczyła słuchaczy wiązanką swoich
najbardziej znanych przebojów. Raz były to skoczne rytmy
greckiej zorby (wówczas odważniejsza część widowni ruszyła nawet do tańca), raz tony bardzo nostalgiczne i refleksyjne. Nie mogło zabraknąć hitów najbardziej kojarzonych z
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wokalistką takich jak : „Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca” ,
„Na miłość nie ma rady”, czy „Tylko w Twoich dłoniach”. Świetne były też improwizacje instrumentalne muzyka Kostasa
Tzokasa grającego na bazuki.
Wśród widowni zasiedli: Wójt Gminy Henryk Gazurek,
Zastępca Wójta Gminy Istebna pan Józef Polok, sekretarz
Gminy pani Teresa Łaszewska, oraz radni Gminy Istebna. Na
sali można było zobaczyć prawdziwy przekrój pokoleń– od
najmłodszych uczestników koncertu śpiących w ramionach
mam, przez przedszkolaki szalejące pod sceną aż po dużo
starszych fanów piosenkarki. Ten wyjątkowy koncert zorganizowano tuż po Dniu Matki, zatem wiele pań otrzymało
wejściówki w ramach prezentu - jak najbardziej trafionego.
Na zakończenie Eleni serdecznie podziękowała Istebniańskiej publiczności, następnie zaś każdy uczestnik koncertu mógł zakupić jej płytę z autografem. Było to bardzo
udane rozpoczęcie ostatniego majowego weekendu w
Istebnej a dla wielu - nostalgiczny powrót w przeszłość,
wspomnienie ważnych chwil z życia i jak powiedziała sama
wokalistka „przypomnienie tego, co w życiu najważniejsze”.
Organizatorzy serdecznie dziękują Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej Bogdanowi Ligockiemu
za umożliwienie organizacji koncertu w szkole oraz pani
Barbarze Bielesz z podopiecznymi za przygotowanie dekoracji sceny. Ogromne wyrazy uznania należą się również Siostrom Służebniczkom z Przedszkola im. Jana Pawła II w Istebnej, które wraz z przedszkolakami przygotowały przepiękny
program artystyczny, oraz przygrywającym im muzykantom
z Zespołu „Istebna”.
Barbara Juroszek

Regionalny Konkurs Kulinarny
Smaki Karpat, Czas na Bryndzę
w Centrum Pasterskim w Koniakowie

Koniaków w sezonie tętni życiem i ogromem turystów, a
28 czerwca Centrum Pasterskie pękało w szwach. Piotr Kohut baca z Koniakowa wraz ze swoją żoną Marią zorganizowali Dzień Otwarty, podczas którego zapewnili wszelakie
możliwe przetwory owcze. Goście degustowali bryndzę,
oscypki, bundz, korbaczki, pierogi, bryndzówkę (zupę na
jagnięcinie, zabielaną bryndzą). Jadło pyszne, niecodzienne
dla większości, a przecież takie smaczne. Wielu ludzi jeszcze ciągle nie może się przekonać do wyrobów owczych, ale
działalność Kohutów w Koniakowie zmieniła świadomość
już wielu mieszkańców, a powoli i turystów.
Odbyły się pokazy wyrobu sera, a baczowa Marysia wygłosiła prelekcję na temat pasterstwa, hodowli owiec, ich
wypasu oraz sposobu gospodarowania. Nie zabrakło licznych twórców ludowych, którzy heklowali, przędli wełnę,
pletli bibułki i kosze wiklinowe.
Drugą nie lada atrakcją, która ściągnęła tegoż dnia nawet
TVP Info był Regionalny Konkurs Kulinarny, organizowany
Strona

25

już od 25-ciu lat przez
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. W
tym roku postanowiliśmy dołączyć do
Centrum Pasterskiego i po raz pierwszy
zorganizować go w
plenerze. Gaździny
przegotowały: placki
ze ziymnioków z blachy ze szpyrkami albo śmietónkóm (Dorota Cieślar z Wisły), maćki w kapuśnicy (Urszula Gruszka z
Koniakowa), kapustym kiszónóm zasmażanóm ze szpyrkami
(Jolanta Bocek z Koniakowa) oraz kubuś przygotowany przez
reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich z Koniakowa.
Konkurs polegał na tym, iż wszyscy degustatorzy głosowali na swoją najsmaczniejszą potrawę, po czym zliczono
ilość głosów i ogłoszono zwyciężczynię. Najsmaczniejsze
okazały się placki Doroty Cieślar, która zdobyła aż 30 głosów. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Paniom za przygotowane potrawy i wspaniałą atmosferę. Bardzo cieszymy
się z zaangażowania Koła Gospodyń Wiejskich z Koniakowa,
które jest zapalone do wielkiego działania.

Szkoły Podstawowej
nr 1 w Jaworzynce.
Zajęcia
finansuje
Gminny
Ośrodek
Kultury we Istebnej.
Na
wystawie
obecne były dzieci
wraz z rodzicami czy
dziadkami. Przybyli
również dyrektorzy szkół i przedszkoli, wójt gminy i sołtys
Istebnej. Wszyscy zebrani podziwiali dziecięce talenty i prześliczne obrazki, które odpowiednio podpisane tworzą przepiękna ekspozycję.
Podczas
wernisażu pani Iwona
przedstawiała po kolei każdego artystę i
mówiła o jego prezentowanej pracy.
Wszystkie dzieci
nagrodzono gromkimi oklaskami i
słodkim poczęstunkiem. Nie brakło również kwiatów i serdecznych życzeń dla pani Iwonki.
Prace dzieci można oglądać w GOK-u do dnia 15 czerwca.
Zapraszamy!

Słoneczny i pogodny
„Leśny Dzień Dziecka w Istebnej”

Nie zabrakło przedstawicieli z naszej Gminy Henryka Gazurka Wójta Gminy Istebna oraz sołtysów Jerzego Michałka z
Istebnej i Pawła Ruckiego z Jaworzynki, którzy pomimo wielu wydarzeń tegoż weekendu znaleźli chwilę, by dopingować naszym gospodyniom. Dziękujemy kapeli młodzieżowej „Posłuchej” z Koniakowa, która na prośbę Urszuli Gruszki
zapewniła oprawę muzyczną.
Koniaków słynie z koronek i o tym wszyscy wiedzą, ale
śmiało można powiedzieć, że dzięki Piotrowi i Marii Kohut
dzisiaj również słynie z pasterstwa, owiec i pysznych serów.
Lucyna Ligocka - Kohut

Wernisaż wystawy dzieci ze Szkółki
Malarskiej Iwony Konarzewskiej
Już po raz kolejny podopieczni Szkółki Malarskiej Rodziny Konarzewskich prowadzonej przez p. Iwonę Konarzewską spotkali się na wernisażu swoich prac.
Wystawę tworzy 90 obrazków narysowanych przez dzieci z gminnych przedszkoli w Istebnej i Koniakowie oraz ze
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Za nami jedna z najbardziej kolorowych, wyczekiwanych i
lubianych imprez, które odbywają się w Istebnej – Leśny Dzień
Dziecka. 5 czerwca Amfiteatr „Pod Skocznią” stał się areną wielkich
zmagań, rozbrzmiewał muzyką i radosnymi głosami dzieci. Atrakcji
dla najmłodszych i dla tych nieco starszych nie brakowało!
Organizatorom- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej i
Nadleśnictwu Wisła po raz kolejny sprzyjała pogoda! Dopisała także frekwencja uczestników , którzy całymi rodzinami ściągnęli pod
skocznię, by świętować Dzień Dziecka. O godz. 14.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie. Wszystkich serdecznie przywitała pani Elżbieta
Legierska- Niewiadomska Dyrektor GOK-u w Istebnej. Pan Henryk
Gazurek Wójt Gminy Istebna wraz z Panem Andrzejem Kudełką
Nadleśniczym Nadleśnictwa Wisła złożyli najmłodszym życzenia
dobrze spędzonego, pełnego radości dnia.
Rozpoczęliśmy od sportu, w dodatku połączonego ze szlachetnym celem. W tym roku Dzień Dziecka został wzbogacony o wymiar charytatywny dzięki Keepers Foundation, która zorganizowała turniej „Zagubione Buty” i loterię fantową. Drużyny miały grać
na bosaka, zaś wszyscy mogli tutaj pozostawić swoje niepotrzebne buty, które za sprawą fundacji zostaną przekazane dzieciom w
Afryce. Inicjatorką tej pięknej akcji była Karina Bury z Istebnej.
Ciekawym punktem programu było wystąpienie pana Zdzisława
Juroszka z Jaworzynki, który hoduje zające szaraki. Dzieci słuchały
zafascynowane jak hodowca ze znawstwem opowiadał o tych zwierzętach, które wielu dzieciom znane są tylko z bajek. Dzieci zaczarował także pan Aleksander Skrzydłowski, który jest leśnikiem, potrafi
przepięknie o tej pracy opowiadać i zarazić dzieci pasją do obserwacji
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przyrody. Naśladował odgłosy poszczególnych zwierząt objaśniając
ich zwyczaje. Dobrze słucha się kogoś, kto jest pasjonatem!
Dzień Dziecka nie mógłby się obyć bez Mini- Listy przebojów.
Rokrocznie dostarcza ona bardzo wielu emocji uczestnikom. W tym
roku do występów solowych i grupowych zgłosiła się duża liczba
uczestników- na deskach sceny wystąpiło 61 dzieci. Jury w składzie: Elżbieta Legierska- Niewiadomska, Ewa Małyjurek- pracownik
Biblioteki Publicznej w Istebnej oraz pan Robert Guzik z Nadleśnictwa Wisła, oceniało występy młodych wokalistów. Poziom był bardzo wysoki. Usłyszeliśmy najnowsze hity ale także klasykę i folklor.
Wykonania były naprawdę brawurowe- raz było skocznie, raz wzruszająco ale każdy z uczestników był absolutnie niepowtarzalny. Wyniki Mini- Listy publikujemy na końcu artykułu.
Dla małych artystów, którzy od mikrofonu wolą kredki, również
przygotowano coś specjalnego. Pod kierunkiem pani Iwony Konarzewskiej, artystki z Istebnej, powstawały prace których tematem
był „Leśny raj”. W kategorii „maluchy” najlepszy był Paweł Worek, drugie miejsce zajęła Marta Porębska a za nią uplasowała
się Zosia Ligocka. Wyróżnienia otrzymali: Nikola Kobielusz, Alicja
Heczko, Błażej Łupiński i Michalina Haratyk. Wśród dzieci starszych
najbardziej spodobała się praca Kingi Bocek, drugie miejsce przyznano Oli Legierskiej a kolejne Wiktorii Legierskiej. Wyróżnienia
otrzymali: Patryk Sikora, Marysia Gorzołka, Agnieszka Kulik i Julia
Gazurek. Pan Andrzej Nowiński ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia wręczył nagrody w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie na drodze. Bezbłędny w tekście okazał się Szymon Gabryś,
drugi był Dominik Słowik a trzecie miejsce zajęła Agnieszka Kulik.
Dzieci ze sportową żyłką mogły spróbować swoich sił w rywalizacji. Wolontariusze „VIDES” poprowadzili konkurencje sportowe:
rzut do celu, żonglerkę piłkarską, bieg w workach. Na wszystkich
uczestników czekały słodkości a na najlepszych - atrakcyjne nagrody.
Odbyła się również licytacja różnych fantów, którą prowadziłPiotr Macoszek z Istebnej. Były wśród nich między innymi prace
dzieci ze Szkółki Malarskiej pani Iwony Konarzewskiej i wiele innych
wartościowych przedmiotów. Dochody z licytacji zostaną przekazane chorym dzieciom w Trójwsi Aukcja to kolejna inicjatywa Kariny Bury z Keepers Foundation.
Na Dniu Dziecka zabawa połączona była z mądrą edukacją.
Grupa strażaków z OSP Koniaków zaprezentowała wspaniały pokaz udzielania pierwszej pomocy, ktory napewno długo pozostanie
w pamięci widzów. Warto było też odwiedzić stanowisko Fundacji
Longboard Kids, gdzie rozgrywał się konkurs na najładniejszą grafikę longboardową i można było spróbować jazdy na deskorolce.
Równolegle prowadzone było stoisko Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego, dzięki któremu każdy mógł zapoznać się z
symulatorem zderzeń i dachowania, założyć alkogogle i porozmawiać z panami policjantami. Z kolei dzięki instruktorom Parku Linowego Base Camp Istebna można było sprawdzić swoją celność
i strzelić z łuku. Tymczasem jak boisko długie i szerokie, przez cały
czas dzieci mogły szaleć na „dmuchanych”zamkach i zjeżdżalniach,
przejechać się na kucyku, dowiedzieć czegoś o dogoterapii, czy
przeistoczyć się w baśniową postać za sprawą malowania twarzy.
Wśród dzieci przechadzali się szczudlarze, a klauny wyczyniały
swoje niesamowite sztuczki.
Po ogłoszeniu wyników Mini- Listy, gdy każdy uczestnik otrzymał nagrodę i dyplom, przyszedł czas na zdrową dawkę ruchu.
Wolontariusze VIDES to w końcu specjaliści od dziecięcych uśmiechów i dobrej zabawy. Poprowadzili kilka żywiołowych zabaw z
chustą KLAMZY powalając najmłodszym spalić wszystkie frytki,
gofry i lody zjedzone tego dnia! Miłym akcentem ze strony Nadleś-
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nictwa Wisła było jak zawsze obdarowanie dzieci sadzonkami młodych drzewek, które mogą rosnąć wraz ich małymi opiekunami.
Na Leśnym Dniu Dziecka gościli reprezentanci lokalnych władz
a między nimi: Wójt Gminy Istebna pan Henryk Gazurek, Zastępca
Wójta Gminy Istebna pan Józef Polok, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Wisła pan Andrzej Kudełka, Radni Gminy Istebna a także przedstawiciele mediów.
Po zakończeniu programu dla najmłodszych, ci nieco starsi bawili się na pierwszej w tym sezonie zabawie plenerowej „Pod Skocznią”. Skoczne rytmy zza konsoli serwował nam DJ KLIS. Gastronomię sprawnie prowadził zgrany zespół z Pizzerii Werona.
Trzeba przyznać, że program był w tym roku niezwykle bogaty. Udało się w nim połączyć elementy edukacyjne z dobrą zabawą
i przy okazji zrobić coś dobrego dla innych. Ta impreza po prostu
musiała się udać! Dzieci i las to w końcu chyba najlepsze znane
źródła radości, dobrej energii i optymizmu. Dziękujemy wszystkim,
którzy tego dnia byli z nami i do zobaczenia za rok!
Organizatorzy dziękują Nadleśnictwu Wisła za współorganizację imprezy. Podziekowania należą się równeiż Karinie Bury z
fundacji Keepers Foundation a także fundatorom nagród- EtnoChacie „Topolej” z Goleszowa i Andrzejowi Nowińskiemu z Ustronia.
I. WYNIKI MINI- LISTY PRZEBOJÓW
KATEGORIA DZIECI MŁODSZE (do 9 lat)
I miejsce

Miriam Kohut z Istebnej

II miejsce

Ola Juroszek z Istebnej

III miejsce Marta Mojeścik z Istebnej
(ax aequo) Karina Juroszek z Jaworzynki

„Osioł Stefan”
„Pasła dziywećka pawa” i „Piłka”
„Rozszumiały
się wierzby
płaczące”
„Alleluja”

KATEGORIA DZIECI STARSZE (od 9 lat)
I miejsce

Marta Staniek z Istebnej

II miejsce Martyna Kawulok z Istebnej
III miejsce Natalia Zowada z Istebnej

„Przyjdzie taki
dzień”
„Kiss me”
„Cijiś to kónie”

KATEGORIA WYSTĘP GRUPOWY:
„Patyczki” ( Kinga, Artur i Adelka
Patyk z Jaworzynki)
„Zaolziaczki” – grupa dzieci z SP2
Istebna pod opieką pani Mirki
II miejsce
Haratyk (Klaudia, Klaudia, Ania,
Ola, Weronika)
Grupa dzieci z Przedszkola Gminnego i grupa muzyczna z Ogniska
III miejsce Pracy Pozaszkolnej przygotowana
przez panie: Marzenę Suszka,
Annę Rucką, Annę Lubecką
„Istebniańskie biedronki”- 8
WYRÓŻakrobatek przygotowanych przez
NIENIE
panią Małgorzatę Galej
I miejsce

„Alleluja”
„Chociaż mało
mamy lat”

Tańce góralskie

„SAX” (występ
taneczny)

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE OTRZYMALI:
- Samuel Rabin z Koniakowa (12 l.) – za piękne wykonanie utworu
„Sonatina” na keyboardzie
- Paulina Kubieniec z Istebnej (12 l.) – za taniec gimnastyczny do
utworu „W stronę słońca”
Opracowała: Barbara Juroszek
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„WESELE GÓRALI ISTEBNIAŃSKICH ‘’
Prace nad słuchowiskiem do sztuki naszego rodzimego
poety i pisarza Jerzego Probosza, trwają w najlepsze. Zaangażowanie osób występujących w tym słuchowisku jest wprost
niebywałe, biorąc pod uwagę, że nie są to zawodowi aktorzy
,ale ludzie wyłonieni z tzw. castingu – modnego dziś słowa.
Nad całością tego przedsięwzięcia, tworzonego we współpracy Radia Istebna z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej
, czuwa aktor i reżyser Marek Probosz- wnuk autora sztuki.
Trudno sobie wyobrazić lepszego nauczyciela , który
większość swojego czasu – urlopu w Polsce, poświęcił tej
sprawie, za co mu wielkie dzięki.
Początki nie były łatwe. Pierwszy szok przeżyli aktorzy ,
gdy dowiedzieli się że przez najbliższe tygodnie czekają ich
próby, próby i….. próby. A co z resztą życia?
Okazało się , że można odstawić dla tej sprawy inne obowiązki i popołudniami „ manglować ‘’ swoje role. Z wypowie-

Być może pojawią się nowe propozycje, które uda się
zrealizować, przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców naszej Trójwsi , a pan reżyser Marek Probosz częściej będzie odwiedzać nasze i Jego piękne strony, czego mu z całego serca
życzę. 					
Masia Michałek

„Sztuka - lubię to!” czyli twórcze
warsztaty dla młodzieży w pracowni
Jana Wałacha

dzi aktorów wnioskuję ,że atmosfera wśród nich jest ciepła,
przyjazna ,żeby nie powiedzieć - rodzinna.
Próby odbywają się w budynku GOK już trzeci tydzień.
Może niejeden z czytelników miał okazję , będąc w centrum
Istebnej w godzinach popołudniowych lub wieczornych, usłyszeć dobiegające z otwartych okien pierwszego piętra głosy,
śpiewy , tańce czy po prostu śmiechy naszych bohaterów.
Nie wspomnę już o sytuacji , gdy któraś z aktorek grających jedną z głównych ról, skacze z parapetu okna, bynajmniej nie dla kaprysu , lecz „wczucia się w rolę’’. Mamma mia!!!
Obserwując te próby odnoszę wrażenie, jakoby miał powstać film, o czym po cichu marzy nasz drogi reżyser. Ponieważ jest on bardzo wymagający, podopieczni poddają
się dyktatowi wiedząc, że współtworzą coś, co zostanie na
pokolenia.
Nagranie zaplanowano na 9 i 10 czerwca, co nie kończy
całej sprawy . Pozostają jeszcze inne rzeczy do zrobienia
, m.in. nagranie dźwięków, muzyki i tutaj wielkie ukłony w
stronę Zbyszka Wałacha i Janka Kaczmarzyka.
Czekamy wszyscy z niecierpliwością na efekt końcowy.
Już dzisiaj dziękujemy tym , którzy się poświęcili dla sprawy
na te kilka tygodni . Zapewne dla aktorów to wielka przygoda, którą będą wspominać bardzo długo.
Choć w czasie pisania tego tekstu prace nad słuchowiskiem jeszcze trwały, to już ze strony jednej z pracownic
GOK –u , zostało postawione pytanie - co dalej, co potem???
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Rozpoczął się cykl warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Sztuka- lubię to!” organizowanych przy Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej.
W maju uczniowie dwóch klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, obejrzeli barwny pokaz slajdów i wysłuchali prelekcji na temat twórczości Jana Wałacha i technik,
którymi się posługiwał. Wykład miał na celu nie tylko przedstawienie faktów z życia i twórczości artysty z Istebnej, ale
również nawiązanie dialogu z uczniami i przekonanie ich do
odwiedzenia Muzeum.
Zaś 2 czerwca... w
pracowni Jana Wałacha na Andziołówce
pojawili się młodzi
adepci sztuki, którzy
otoczeni
zewsząd
dziełami mistrza, wykonali swoje pierwsze linoryty. Uczest-
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niczki najpierw naniosły
rysunek na deseczkę z
PCV . Potem dłutkami wycinały matrycę, by po
pokryciu jej farbą drukarską uzyskać odbitki
linorytów. Można powiedzieć, że twórczy klimat
pracowni, zdecydowanie
udzielił się uczestniczkom warsztatów. Efekty
przerosły
najśmielsze
oczekiwania, bowiem już
po pierwszym spotkaniu,
spod „wałków” nasączonych tuszem wyszły prawdziwe małe dzieła sztuki!
Warsztaty poprowadziła Ewa Cudzich, przy współudziale
Barbary Juroszek, Natalii Kocierz i wolontariuszy projektu.
Serdecznie dziękujemy pani Barbarze Bielesz z Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Istebnej za współpracę przy organizacji
warsztatów.
BJ

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz przez Urząd Gminy
Istebna.

NOWA OFERTA WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH
W MUZEUM MALARSTWA JANA WAŁACHA
NA ANDZIOŁÓWCE
Muzeum artysty Jana Wałacha z Istebnej proponuje
nową ofertę warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zapraszamy do zapoznania się z nią na stronie
www.janwalach.pl
Informacje także pod numerami telefonu:
502097871 ; 518595637
Serdecznie zapraszamy!
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Żyjemy w XXI wieku. Zewsząd otaczają nas wynalazki techniki, nie
wyobrażamy sobie życia bez telefonu i komputera. Jan Wałach
urodził się ponad 130 lat temu a
jednak dzięki uporowi i talentowi
osiągnął wiele. Jak myślisz kim Ty
byś był, gdybyś narodził się przed
130 laty? Jak wyglądałoby Twoje
życie? Namaluj je, narysuj, przedstaw w dowolnej technice i
weź udział w konkursie. Do swojej pracy możesz dołączyć opis.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„GDYBYM SIĘ NARODZIŁ 130 LAT TEMU ...”
1. Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna „Razem
dla Sztuki”, a swoim patronatem obejmuje go Muzeum i
Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej.
2. Konkurs rozpoczyna się 6-go czerwca 2016 r. i trwać będzie do 6 lipca 2016 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Gdybym się narodził
130 lat temu ...”
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (także absolwenci z rocznika 2015/2016).
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć w Muzeum Malarstwa
Jana Wałacha w Istebnej lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej do dnia 6-go lipca 2016 roku.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w
dowolnej technice. Temat pracy: „Gdybym się narodził
130 lat temu... ”.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Może (choć nie musi) być do nich dołączony
opis.
3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa
szkoły. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy
i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas podsumowanie Akcji Wakacyjnej „Żywe obrazy” organizowanego 9 lipca 2012 roku przy Muzeum Malarstwa
Jana Wałacha w Istebnej.
4. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na
ekspozycję pracy podczas spotkania 9 lipca 2016 roku
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oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej www.janwalach.pl.
Informacje na temat konkursu udzielane będą pod numerem telefonu : 518595637
Konkurs realizowany w ramach projektu „Sztuka- lubię to!”
dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ogród od zawsze był miejscem
szczególnym,
miejscem
spotkań i odpoczynku. A gdyby wokół muzeum Jana Wałacha
w Istebnej miał powstać ogród, w
którym artyści i wielbiciele sztuki
mogliby malować, tworzyć, odpoczywać, uczyć się? Co mogłoby się tam
znaleźć? Wyobraź sobie to miejsce,
namaluj je, narysuj, zaprojektuj. Do
swojej pracy możesz dołączyć opis.
Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy
i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas podsumowanie Akcji Wakacyjnej „Żywe obrazy” organizowanego 9 lipca 2012 roku przy Muzeum Malarstwa
Jana Wałacha w Istebnej.
4. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na
ekspozycję pracy podczas spotkania 9 lipca 2016 roku
oraz na opublikowanie fotografii prac na stronie internetowej www.janwalach.pl.
Informacje na temat konkursu pod numerem telefonu :
518595637
Konkurs realizowany w ramach projektu „Sztuka- lubię to!”
dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

REGULAMIN KONKURSU „ZAPROJEKTUJ
OGRÓD SZTUKI JANA WAŁACHA”
1. Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna „Razem
dla Sztuki” a swoim patronatem obejmuje go Muzeum i
Stowarzyszenie im. Artysty Jana Wałacha w Istebnej.
2. Konkurs rozpoczyna się 6-go czerwca 2016 r. i trwać będzie do 6 lipca 2016 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Zaprojektuj ogród
sztuki Jana Wałacha”.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie I, II i III klasy
gimnazjum (także absolwenci z rocznika 2015/2016)
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, w Muzeum
Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej lub w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej do dnia 6-go lipca 2016 roku.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w
dowolnej technice. Temat pracy: „Zaprojektuj ogród
sztuki Jana Wałacha”.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Może (choć nie musi) być do nich dołączony
opis.
3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa
szkoły. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
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Reaktywacja Koła Gospodyń
Wiejskich w Koniakowie
Gościem honorowym spotkania była Pani Danuta Kożusznik – Prezes Zarządu Rejonowego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, oraz Radna
Sejmiku Województwa Śląskiego.
W zebraniu wziął udział również Pan Jan Gazur Sołtys
Koniakowa.
Jednogłośnie dokonano wyboru zarządu KGW w składzie:
Pani Jadwiga Legierska – Prezes
Pani Barbara Kubas – Zastępca Prezesa
Pani Barbara Bielesz – Skarbnik
Pani Renata Haratyk – Sekretarz

Chęć przynależności do Koła zadeklarowało około 40 osób.
Na spotkaniu organizacyjnym zatwierdzono regulamin
działalności Koła i omówiono podstawowe zasady, na których opierała się będzie jego działalność.
Szczegółowe informacje zostaną podane w najbliższym
czasie.
Członkowie KGW w Koniakowie.

Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2016”
REGULAMIN
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Wyborów
jest
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna
w Istebnej z siedzibą Istebna 68, 43 – 740
Istebna
2.
Osobą nadzorującą wybory jest
Lucyna Ligocka - Kohut, tel. 33 855 62 08,
e-mail: kultura@ug.istebna.pl

ny jest na stronie www.istebna.eu w zakładce „Najpiękniejsza Góralka 2016” lub w biurze Organizatora.
Ilość kandydatek ograniczona. O udziale w Wyborach
będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
3. Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
fotografii, imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z Wyborami.
4. Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia fałszywe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby
zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie
dane osobowe z listy kandydatek.
§3. PRZEBIEG WYBORÓW
1. Lista zgłoszonych kandydatek zostanie opublikowana na
stronie www.istebna.eu w dniu 28.06.2016r.
2. Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2016” odbędą się
w dniu 3 lipca 2016 w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w
Istebnej w ramach XX Dni Istebnej
3. O wyniku Wyborów decydować będzie powołane przez
Organizatora Jury.
4. Kandydatki będą prezentować się w trzech wyjściach w
różnych kreacjach m.in. stroje folkowe, suknie ślubne,
strój góralski (istebniański).
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek dwie kreacje, natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski
(istebniański).
6. Każda z uczestniczek będzie zobowiązana do krótkiej
prezentacji swojej osoby max. 1 minuta. Dodatkowo
każdej z kandydatek Jury zada dwa pytania dotyczące jej
zainteresowań bądź zawodu jaki wykonuje.
7. Jury będzie oceniało kandydatki przyznając punkty w
skali od 1 do 10, pod względem ich prezencji, usposobienia, sposobu wypowiadania się oraz znajomości elementów stroju góralskiego. W przypadku jednakowej liczby
punktów otrzymanych przez kandydatki, decydować będzie dodatkowe głosowanie Jury.
§4. NAGRADZANIE
1. Zwyciężczyni Wyborów otrzymuje tytuł „Najpiękniejszej góralki 2016”, szklaną statuetkę oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 1000 zł netto.
2. Pozostałe uczestniczki otrzymują pamiątkowe dyplomy
oraz upominki.

§2. UDZIAŁ W WYBORACH

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w Wyborach mogą wziąć osoby od 16.
roku życia, będące mieszkankami Gminy Istebna.
Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć
Organizatorowi zgodę rodziców na ich udział w Wyborach (według podanego wzoru).
2. Kandydatki do tytułu „Najpiękniejszej Góralki
2016” mogą się zgłaszać od dnia 06.06.2016r. do
dnia 24.06.2013r. Zgłoszeń dokonuje się na podstawie złożonego Formularza w formie elektronicznej lub papierowej. Formularz zgłoszeniowy dostęp-

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone
w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Wyborów.
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III. Europejski Piknik Rowerowy na Trójstyku
18 czerwca 2016, Jaworzynka, Trójstyk (Gmina Istebna)
W ramach pikniku liczne atrakcje:
• rajd rowerowy trasami przez Polskę, Czechy i Słowację
• wyścig kolarstwa górskiego XC „Trójstyk MTB”
• występy regionalnych zespołów folklorystycznych i kapel z Polski, Czech, Słowacji („Ozvena”, „Cierne”, „Koniaków”,
kapele: „Mocne Uderzenie” z Hyrczawy , „Czadeczka” i „Mały Koniaków” z Koniakowa).
• stoiska gastronomiczne z potrawami regionalnymi
• stoiska artystów i rękodzielników ludowych reprezentujące kraje Grupy Wyszehradzkiej
• konkursy, animacje dla dzieci
Program:
09:00 – uruchomienie punktów kontrolnych, wydawanie kart uczestnictwa
10:00 – otwarcie imprezy i tras Rajdu
12:00 -16:00 – animacje dla dzieci
13:30 – start wyścigu kolarstwa górskiego XC „Trójstyk MTB”
15:30 – podsumowanie rajdu i wyścigu, dekoracja zwycięzców
16:00 – występ zespołu „Hornicka Kapela” (CZ)
Więcej informacji na www.radio.katowice.pl
Zapraszają
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KALENDARZ IMPREZ 2016
CZERWIEC
04.06. - Noc Bibliotek – Biblioteka Publiczna w Istebnej
04.06. - Biesiada Literacko-Polityczna ze słowackim pisarzem Jozefem
Banášem - Galerii Kukuczka; Istebna Jasnowice, godz. 18:00
05.06. – Leśny Dzień Dziecka oraz akcja edukacyjna „Jedź z głową” –
Amfiteatr „Pod Skocznią”; Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji
Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 14.00
10.06- Wernisaż wystawy malarstwa Janiny Ożgi- Hołdy pt. „4 pory
roku”, sala GOK, godz. 17;00
11.06. - Piknik z okazji 140 lat edukacji w Koniakowie Rastoce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie
12.06. – Turniej Piłki Nożnej na Orliku „O Puchar Wójta Gminy”
15.06 – 16.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w
Istebnej
16.06. – wernisaż wystawy Twórczości Ludowej, GOK Istebna
18.06. - III Europejski Piknik Rowerowy - Jaworzynka Trzycatek Trójstyk;
9.00 uruchomienie punktów kontrolnych
18.06. - Kino Plenerowe - Szczyt Złotego Gronia przy Hotelu Złoty Groń;
godz. 20:00
18.06. - Noc Świętojańska w Base Camp Istebna; wejście do parku Linowego od 21:00
25.06. - Piknik Leśny - Amfiteatr „Pod Skocznią” - Nadleśnictwo Wisła
25.06. - Wernisaż wystawy rzeźby Grzegorza Michałka - Galeria Kukuczka, Istebna Jasnowice; godz. 18:00
26.06-01.07 – Akcja Wakacyjna dla Dzieci „W Trójwsi jest BOSKO!”, Gimnazjum w Istebnej, SP 1 w Koniakowie, SP 1 w Jaworzynce, startujemy w
niedzielę 26.06 o godz. 14:00 w każdej szkole, www.vides.pl
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
LIPIEC
02 - 03.07. - XX Dni Istebnej ” Z Ochodzitej, przez Skalite, po Kozubową”
02.07 - Koncert zespołu Tabu www.tabu.band.pl (sobota) – Amfiteatr
„Pod Skocznią” godz. 19:30
02. 07. - V Przełajowy Bieg Doliną Olzy, Amfiteatr „Pod Skocznią”; start
godz. 15.30
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02-03.07. - X Piknik Eterowy; Koniaków Koczy Zamek
03.07. - Bieg o Puchar Złotego Gronia - Ośrodek Narciarski Złoty Groń;
start godz. 11.00
04 - 09.07. - Warsztaty artystyczne dla dzieci - Muzeum Jana Wałacha
09.07. - Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy; koliba pod Złotym Groniem „Wywóz”; start godz. 15.00
17.07. – V Przełajowy „Bieg na Tyniok”, start Koniaków Rastoka, godz.
15.00
23.07. – Wieczór Kulturalny Dni w Diecezjach w ramach Światowych
Dni Młodzieży – Amfiteatr „Pod Skocznią”
23.07. - Wernisaż wystawy „Mistrz i Uczeń - Damian Lechoszest i Marek Czechowicz”; Galeria Kukuczka, Istebna Jasnowice godz. 18:00
31.07. - Uphill Tyniok; wyścig rowerowy Istebna Zaolzie - Koniaków Tyniok
do 16.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
Warsztaty zielarstwa i Beskidzkiego Haftu Krzyżykowego- Muzeum Regionalne „Na Grapie”
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata – sala w
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece
Publicznej w Istebnej
Karpacka zagroda edukacyjna - pasterski program edukacyjny z pokazami wyrobu serów, warsztatami obróbki wełny i rękodzieła; Centrum
Pasterskie Koniaków
SIERPIEŃ
06 – 07.08. – XXII Festyn Istebniański w ramach 53. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej – Amfiteatr „Pod Skocznią”
13 – 15.08. - Dni Koronki Koniakowskiej w Koniakowie; Chata na Szańcach; godz. 14.30
12-14.08. - Rowerowy Wyścig 4-etapowy Road Trophy; (cykl Dobre
Sklepy Rowerowe ) Istebna Zaolzie – Złoty Groń; CycloPartner
20.08. – Msza Święta na Trójstyku oraz Goralfest i koncert: „Widzieć
sercem”; więcej na stronie internetowej organizatora
21.08. - GORALMARATHON i GORALFEST; Jaworzynka Trzycatek; godz.
10:00; więcej na stronie internetowej organizatora
27.08. - Jarmark Pasterski - Koniaków Bacówka na Szańcach; godz.
11:00
28.08. – XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny Amfiteatr „Pod Skocznią”
28.08. - V Siatkarski Grand Slam 2015; Ośrodek Narciarski Złoty Groń;
godz. 8:30;
do 16.10 - Wystawa Twórczości Ludowej – sala w Gminnym Ośrodku
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
do 31.08. - Karpacka zagroda edukacyjna - pasterski program edukacyjny z pokazami wyrobu serów, warsztatami obróbki wełny i rękodzieła;
Centrum Pasterskie Koniaków; codziennie od poniedziałku do soboty
Warsztaty zielarstwa i Beskidzkiego Haftu Krzyżykowego- Muzeum Regionalne „Na Grapie”
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata – sala w
Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece
Publicznej w Istebnej
Karpacka zagroda edukacyjna - pasterski program edukacyjny z pokazami wyrobu serów, warsztatami obróbki wełny i rękodzieła; Centrum
Pasterskie Koniaków
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do 31.03.
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koronki
koniakowskiej
autorstwa
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Prowadzący:
Mariola Wojtas
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WARSZTATY
KORONKI KONIAKOWSKIEJ
czwartek- 12.30
– 14.00
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Prowadzący:
Wojtas
w Szkole Podstawowej
nr 1Mariola
w Koniakowie
Prowadzący:
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Szkoła2015
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Elba Szkoła Języków Obcych
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1. Urzędu
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Ośrodka
w Istebnej:
w
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
w Leśnym
Leśnym
Ośrodku
EdukacjiKultury
Ekologicznej
poniedziałek
–
14.00
–
17.00
w
Gminnym
Przedszkolu
w
Istebnej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
2.
3. Nadleśnictwa
Gminnego
Kultury w Istebnej:
środa
– 9.30Ośrodka
–Wisła:
11.00
w
Leśnym
Ośrodku
Edukacji
Ekologicznej
w
Gminnym
Przedszkolu
w Istebnej
w Szkole Podstawowej
nr1
w Jaworzynce
wtorek,
środa,
piątek
–
14.00
– 17.00
środa – 9.30 – 11.00
czwartek12.30
–
14.00
3.
Ośrodka Kultury
w Istebnej:
w Gminnego
Szkole Podstawowej
nr1 w Jaworzynce
w
Szkole
Podstawowej
nr
1 w Koniakowie
w
Gminnym
Przedszkolu
w
Istebnej
czwartek- 12.30 – 14.00
środa
–
9.30
–
11.00
piątek
– 13:30nr 1 w Koniakowie
w Szkole12:00
Podstawowej

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
DZIECI – piątki, godz. 17:30
Strona DOROŚLI – piątki godz. 18:30
Kontakt: 505 128 906

18 Biega - Biegi Sztafet
Polska
JUDO
Dwójkowych
już za nami

Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Już po raz trzeci w naPONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861
szej Gminie odbył się Festi-

wal Biegowy organizowany
ramach
ogólnopolskiej
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w w
Istebnej
(Dzielec)
akcji
„Polska
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-Biega”. W tym
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych
grupach
dwa toczyła się
roku
rywalizacja
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod
numeremsztafetami
tel.
pomiędzy
dwój607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Obkowymi
dzieci,
młodzieży
i
cych zaprasza!
dorosłych.
W piękną i bardzo słoNasza Trójwieœ
Styczeń 2015
neczną
niedzielę do biura
zawodów zgłosiło się prawie 25 sztafet. Rywalizowano w 4
kategoriach wiekowych, każda na innym dystansie.
Wśród najmłodszych w kategorii dziewcząt zwyciężyła
sztafeta Joanna Mojeścik z Istebnej i Wiktoria Waszut z Jaworzynki, a wśród chłopców Tomasz Zawada z Istebnej i Dominik Kaczmarzyk z Istebnej. W troszkę starszej grupie wiekowej najlepsza sztafeta dziewczyn to Anna Probosz z Istebnej
i Anna Kobielusz z Istebnej, a chłopców Szymon Glet z Jaworzynki i Błażej Ligocki z Jaworzynki. W kategorii gimnazjalistek lepsze od rywalek okazały się być Eliza Rucka z Istebnej i
Marcelina Wojtyła z Pogórza, a wśród gimnazjalistów lepsza
sztafeta to Wojciech Wojtyła z Pogórza i Grzegorz Zawada z
Istebnej.

cych zaprasza!
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Nasza Trójwieœ

Styczeń 2015

Styczeń 20

Elba Szkoła Języków Obcych

Strona

34

W kategorii kobiet startowała jedna sztafeta: Barbara
Kędzior z Istebnej i Katarzyna Waszut z Koniakowa. Wielkie
brawa dla pań, które jako jedyne podjęły wyzwanie i broniły
honoru kobiet podczas imprezy. Zaś w kategorii mężczyzn
chętnych do biegania nie brakowało. Wystartowało aż pięć
sztafet, a najlepsza z nich to duet Andrzej Mojeścik z Istebnej i Mateusz Dragon z Jaworzynki. Uroczystego wręczenia
nagród i medali dokonał wójt gminy, pan Henryk Gazurek,
który wraz z małżonką dopingowali wszystkich uczestników
zawodów sztafetowych.
Wszyscy uczestnicy na pamiątkę udziału w ogólnopolskiej akcji otrzymali naklejkę z logiem biegu.
Za pomoc w organizacji imprezy pragniemy serdecznie
podziękować sędziom: Jackowi i Mgdalenie oraz panu Jarosławowi Hulawemu, obsłudze biura zawodów: Eli i Julii oraz
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11
23
3
19
11
23

Julia Rucka
Aneta Krężelok
Ania Kobielusz
Oliwia Sroka
Ela Zawada
Justyna Mojeścik

Istebna
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Istebna
Istebna

04:01,19
04:33,54
03:40,36
03:58,73
04:01,19
04:33,54

Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2000-2002
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
Wynik
6
Ewa Gazur
Jaworzynka
03:29,37
6
Laura Legierska
Koniaków
00:00,00
8
Marcelina Wojtyła
Pogórze
03:10,04
8
Eliza Rucka
Istebna
00:00,00
Kategoria: Kobiety - rocznik 1999 i starsze
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
Wynik
16
Barbara Kędzior
Istebna
11:45,23
16
Katarzyna Waszut
Koniaków
11:45,23

za pomoc techniczną dziękujemy Eugeniuszowi i Krzysztofowi. Swoje podziękowania kierujemy także do pana dyrektora
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Istebnej, Roberta Biernackiego, który na potrzeby imprezy użyczył nagłośnienia.
Wszystkim uczestnikom Festiwalu Biegowego serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy osiągniętych rezultatów, nawet jeśli nie było to miejsce na podium. Dziękujemy
za propagowanie tym samym zdrowego stylu życia, idei biegów przełajowych i rywalizacji w duchu fair play.
Dziękujemy również kibicom, którzy dopingowali
uczestników biegów i niedzielne po południe spędzili razem
z nami w sportowej atmosferze.
Karina Czyż

WYNIKI
Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2008 i młodsze
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
Wynik
20
Joanna Mojeścik
Istebna
01:25,60
13
Ola Łazarczyk
Istebna
01:33,86
7
Aleksandra Wojtyła
Pogórze
02:00,65
20
Wiktoria Waszut
Jaworzynka
01:25,60
13
Zosia Dziewior
Istebna
01:33,86
7
Marysia Gorzołka
Jaworzynka
02:00,65
Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2003-2007
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
Wynik
3
Ania Probosz
Istebna
03:40,36
19
Natalia Zowada
Istebna
03:58,73

Czerwiec 2016
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Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2008 i młodsi
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
18
Tomasz Zowada/
Istebna/Istebna
Dominik Kaczmarzyk
2
Tomasz Glet/
Jaworzynka/
Filip Polok
Istebna
5
Patryk Wojtas/
Koniaków
Przemek Krężelok
24
Tymoteusz Kubica/
Koniaków
Tomasz Dziewior

Wynik
01:12,68
01:15,73
01:22,07
02:06,51

Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2003-2007
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
1
Szymon Glet
Jaworzynka
1
Błażej Ligocki
Jaworzynka
4
Dominik Wawrzacz
Istebna
4
Marcin Wojtas
Koniaków
17
Zowada Michał
Istebbna
17
Kukuczka Paweł
Istebna

Wynik
03:30,19
03:30,19
03:45,40
03:45,40
04:09,77
04:09,77

Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2003-2007
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
9
Wojtek Wojtyła
Pogórze
9
Grzegorz Zawada
Istebna
10
Antek Juroszek
Istebna
10
Jakub Haratyk
Istebna

Wynik
02:59,54
00:00,00
03:01,06
00:00,00

Kategoria: Mężczyźni - Rocznik 1999 i starsi
Numer
Nazwisko i imię
Miejscowość
Wynik
12
Andrzej Mojeścik
Istebna
08:00,60
12
Mateusz Dragon
Jaworzynka
00:00,00
Strona
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Zdzisław Krężelok
Sławek Krężelok
Jacek Suszka
Jacek Kohut
Stanisław Kędzior
Michał Zowada
Marek Dziewior
Artur Waszut

Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna

13:55,72
00:00,00
09:31,81
00:00,00
12:57,87
00:00,00
10:41,91
00:00,00

II Turniej Koszykówki już za nami
Wachlarz odbywających się w Gminie
Istebna imprez sportowych nie należy do
ubogich. Co miesiąc
odbywa się tutaj jakiś
Turniej lub zawody.
8 maja na hali Gimnazjum im Jana Pawła
II w Istebnej odbył się II
Turniej Koszykówki „O
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy”. Wzięły w nim udział
4 drużyny, a w ich składach grali mieszkańcy Beskidzkiej Trójwsi. Rywalizacja toczyła się na wyrównanym poziomie, a do
ostatniego spotkania nie było wiadomo, jaki będzie układ
pierwszej trójki zwycięzców.
Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”, w
dwóch rundach, aby wszystkie drużyny spędziły więcej czasu na parkiecie.
W przerwie między rundami przeprowadzony został
konkurs rzutów „za trzy punkty”, do którego stanęli wszyscy
zawodnicy. Po dogrywce między Karolem Kohutem, a Marcinem Jałowiczorem, lepszy okazał się Karol, który w drugiej
rundzie rzutów trafił trzykrotnie.
W Turnieju zwyciężyła drużyna Szybka i
Wściekli
(Aleksandra
Suszka, Wojciech Kałucki, Marcin Jałowiczor
i Jan Suszka), która w
całości rozgrywek przegrała tylko jeden mecz.
Na drugim miejscu
uplasowała się drużyna
Na Dwoje Babka Wróżyła (Aleksandra Nosowicz, Michał Nosowicz i
Mateusz Kohut), a trzecie miejsce wywalczyła drużyna Magic Team (Adrian Zawada, Karol Krężęlok i Karol Kohut). Czwarte miejsce w Turnieju
zajęli młodzi zawodnicy Virtus.Pro Istebna (Maciej Adamus,
Adam Łacek, Bartłomiej Biernacki, Dawid Zawada i Jakub
Haratyk). Zdobyli oni wyróżnienie dla „Najbardziej walecznej
drużyny”.
Strona
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Piękne, szklane puchary ufundował Przewodniczący
Rady Gminy, pan Artur Szmek, a nagrody w postaci zaproszeń za pizzę ufundowała Karczma „Po Zbóju” na Andziołówce. Każdy uczestnik otrzymał również voucher ufundowany
przez Iwonę Kohut do wykorzystania w jej salonie fryzjerskim. Dziękujemy serdecznie.
Wielkie braw i gratulacje dla wszystkich uczestników
Turnieju Koszykówki, którzy rywalizowali na wysokim poziomie, lecz nie zapominali o duchu gry fair play. Zapraszamy w
przyszłym roku na kolejne edycje koszykarskich rozgrywek.
Karina Czyż

WYNIKI
Nazwa Drużyny
Virtus.Pro Istebna
Na Dwoje Babka
Wróżyła

wynik wynik
rundy I rundy II
4:20
5:21
9:6

6:7

Magic Team

14:11

8:15

Virtus.Pro Istebna

7:12

10:24

Virtus.Pro Istebna

0:10

4:21

Szybka i Wściekli

11:8

10:0

Nazwa Drużyny
Magic Team
Szybka i Wściekli
Na Dwoje Babka
Wróżyła
Szybka i Wściekli
Na Dwoje Babka
Wróżyła
Magic Team

1. Szybka i Wściekli – 15 pkt.
2. Na Dwoje babka Wróżyła – 12 pkt.
3. Magic Team – 9 pkt.
4. Virtus. Pro Istebna – 0 pkt.

10 lat Beskidy MTB Trophy!
10 jubileuszowe Beskidy MTB Trophy przeszło do historii.
Na jej kartach zapisało się na pewno rekordową frekwencją
– na starcie pierwszego etapu stanęło 709 uczestników z 26
krajów i 5 kontynentów globu! Zawodnicy mieli też okazję
ścigać się w bardzo różnych warunkach atmosferycznych: od wspinaczki na zamglony
szczyt Wielkiego Stożka
po skąpany w pełnym
słońcu zjazd z Rysianki.
Można by pokusić się
o stwierdzenie, że pod
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wieloma względami tegoroczna edycja była 10-letnią historią Trophy w pigułce.
Tradycyjnie start i meta podczas 4 dni zawodów zlokalizowana była na terenie Amfiteatru Pod Skocznią , a także na
terenie boiska na Zaolziu. Z roku na rok przybywa rowerzystów, a gestorzy bazy turystycznej z gminy Istebna mają ręce
pełne roboty. To czas wspaniałych spotkań i nieustającego
uznania dla rowerowych zapaleńców. W tym roku gościliśmy
miłośników dwóch kółek nawet z Nowej Zelandii.
Dekoracja odbyła się w niedzielę 29 maja 2016 roku, a
wziął w niej udział Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek wraz
z małżonką. Wręczył pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za 10 lat współpracy dla Grzegorza Golonki.
Zdjęcia i wyniki na stronie www.mtbtrophy.com

4. Dystans:
1200 m. (dzieci do lat 12 lat), 2400 m. (młodzież 13-17 lat)
4800 m. – bieg główny - kategorie: K1.(18 – 35 lat); K.2 (36 lat
i starsze), M1 ( 18-35 lat), M2 (36-55 lat) i M3( 56 lat i starsi).
5. Zgłoszenia:
- przyjmowane będą w dniu zawodów od godziny 14:00 do
15:15
- wpisowe w kwocie 10zł. należy uiścić przy zapisach (zawodnicy pełnoletni: rocznik 1998 i starsi)
- przy zapisach startujący powinni posiadać zaświadczenie
lekarskie o stanie zdrowia bądź zaświadczenie, że startują na
własną odpowiedzialność.
6. Nagrody:
Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia napoje,
posiłek oraz pamiątkowy medal.
* puchar, dyplom za miejsca I -III open (kobiet i mężczyzn)
* medal, dyplom za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych
kategoriach wiekowych
* nagroda dla Najmłodszego i Najstarszego Uczestnika.
7. Postanowienia końcowe:
- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas
trwania imprezy,
- organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas biegu
- uczestnik winien własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem, o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność,
- zawodnik musi posiadać dowód osobisty celem kontroli
daty urodzenia,
- bieg odbędzie się niezależnie od panującej aury
- ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy
do organizatora.

PIŁKA NOŻNA – RUNDA WIOSENNA
V BIEG PRZEŁAJOWY „DOLINĄ OLZY” – REGULAMIN
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i
Biblioteka Publiczna w Istebnej.
Osoba odpowiedzialna za organizację biegu: Karina Czyż,
tel. 33855 62 08, e-mail: karina.istebna@gmail.com
2 . Cele:
-popularyzacja biegów przełajowych jako formy aktywnego
wypoczynku.
-promocja ścieżki dydaktycznej w dolinie rzeki Olzy.
-promocja walorów turystycznych Gminy Istebna
-zapobieganie wszelkim uzależnieniom od alkoholu, nikotyny, środków stymulujących, komputera i telewizji.
3. Termin i miejsce:
2 lipca (sobota) amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej, biuro zawodów w godzinach od 14:00 – 15:15
Trasa biegu prowadzi ścieżką dydaktyczną Nadleśnictwa
Istebna wzdłuż rzeki Olzy.
15:30 – start kategorii dziecięcych młodzieżowych
16:15 – start kategorii dorosłych (bieg główny)
Czerwiec 2016
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UKS Gimnazjum Istebna Kobiety – III Liga Śląska
30.04.16 Wilcza - UKS Gimnazjum Istebna 2:2
08.05.16 UKS Gimnazjum Istebna – Skoczów 3:0
22.05.16 Tychy - UKS Gimnazjum Istebna 1:2
29.05.16 UKS Gimnazjum Istebna – Gamów 3:0 w.o.
To był znakomity sezon naszych dziewczyn, które w końcowej tabeli rozgrywek zgromadziły 47 punktów i o jeden
wyprzedziły Polonię Tychy. Podopieczne Marcina Pudalika w pierwszej rundzie baraży grały dwumecz z Jaskółkami
Chorzów. Drużyna lepsza w tym dwumeczu zagra w finale o
awans do II Ligi ze zwycięzcą drugiego półfinału, w którym
spotkają się GKS Katowice i Polonia Tychy. Bieżące informacje na stronie istebna.eu.
KP Trójwieś Istebna Juniorzy – III Liga Wojewódzka
08.05.16 KP Trójwieś – Strumień 3:0
10.05.16 KP Trójwieś – Brenna 12:1
14.05.16 Pielgrzymowice - KP Trójwieś 1:8
22.05.16 KP Trójwieś – Goleszów 4:3
28.05.16 Kończyce Małe - KP Trójwieś 0:5
To najlepsza wiosna w historii drużyny juniorów KP Trójwieś, którzy (do momentu złożenia materiałów do druku) wyStrona
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grali siedem kolejnych meczów ligowych i na trzy kolejki
przed końcem sezonu prowadzili w tabeli swojej klasy rozgrywkowej.
KP Trójwieś Istebna Trampkarze – III Liga Wojewódzka
08.05.16 KP Trójwieś – Strumień 1:1
10.05.16 KP Trójwieś – Brenna 2:1
14.05.16 Pielgrzymowice - KP Trójwieś 2:5
22.05.16 KP Trójwieś – Goleszów 1:2
28.05.16 Kończyce Małe - KP Trójwieś 0:8
UKS APN Góral Istebna Młodziki Młodsze – III Liga
Wojewódzka
30.04.16 Rekord II Bielsko-Biała - UKS APN Góral Istebna 2:1
07.05.16 UKS APN Góral Istebna – Podbeskidzie II 1:4
14.05.16 United Żywiec - UKS APN Góral Istebna 3:1
24.05.16 Piast Cieszyn - UKS APN Góral Istebna 2:2

Nasi biegacze w kadrach narodowych
na przyszły sezon

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego zatwierdził składy grup szkoleniowych w narciarstwie na sezon 2016/2017.
W najważniejszej Kadrze Narodowej MIX A w gronie pięciu najlepszych polskich biegaczy znalazł się Dominik Bury
(MKS Istebna).
Z kolei brat Dominika i zarazem kolega klubowy Kamil
Bury oraz reprezentujący NKS Trójwieś Beskidzką Agata
Warło i Bartłomiej Rucki znaleźli się w Kadrze Narodowej
Młodzieżowej MIX kobiet i mężczyzn.
Dominik Bury rozpoczął karierę pod okiem Jarosława
Hulawego w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej a następnie kontynuował ją w czasie nauki w gimnazjum. W tym
okresie w rozwoju kariery Dominika pomagał także Walerian Zawada. W późniejszym okresie Dominika przejął
Tadeusz Krężelok, który doprowadził go do największych
sukcesów z indywidualnym mistrzostwem Polski włącznie i
awansem do Kadry Narodowej.
J. Kohut

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
(pełen Regulamin na stronie www.istebna.eu)
I Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Karina Czyż: karina.istebna@gmail.
com, tel. 33 855 62 08.
II Termin i miejsce Turnieju
12 czerwca (niedziela), godz. 13:00 – boisko „Orlik” przy
Gimnazjum w Istebnej, 43-470 Istebna 1345
III Zapisy
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 9 czerwca w
siedzibie Organizatora, telefonicznie lub mailowo. Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodników, imię i
nazwisko kapitana oraz telefon kontaktowy.
IV Rozgrywki
- Drużyna liczyć może maximum 10 zawodników (mieszkańców Gminy Istebna), którzy ukończyli 18 lat. (możliwość
udziału zawodników młodszych WYŁĄCZNIE za pisemna
zgodą opiekunów prawnych).
- System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszeń
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i
kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.
- Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję
organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).
V Nagrody
Drużyny, które zajmą miejsca od I do III otrzymują puchary oraz drobne nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju.
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Dominik Bury (z lewej)
i Kamil Bury

Bartłomiej Rucki i Agata Warło

Sportowa rywalizacja szkół Istebna Ćierne
Po raz kolejny w ramach współpracy ze Szkołą w Ćiernem
na Słowacji odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej
zawody w konkurencjach lekkoatletycznych oraz mecz pilki
nożnej. Rywalizacja lekkoatletyczna zakończyła się zwycięstwem naszych uczniów-sportowców zaś w meczu piłkarskim triumfowali goście ze Słowacji.
W ogólnej punktacji zwyciężyła reprezentacja naszej
szkoły w Istebnej, której opiekunami byli Jarosław Hulawy i
Małgorzata Galej.
J. Kohut

Uczestnicy szkolnej rywalizacji Istebna- Ćierne
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Chłopcy z SP 1 w Istebnej w Finale
Wojewódzkim!
Wielki sukces odnieśli szkolni lekkoatleci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej, którzy triumfowali w Rejonowych
Zawodach w czwórboju LA Szkół Podstawowych w Prszczynie i awansowali do Finału Wojewódzkiego!
Podopieczni Jarosława Hulawego i Małgorzaty Galej
pozostawili w pokonanym polu pięć drużyn.
W rywalizacji uczestniczyły najlepsze trzy szkoły z powiatu cieszyńskiego oraz trzy z powiatu pszczyńskiego.
Finał Wojewódzki odbędzie się 31 maja w Sosnowcu
gdzie będzie rywalizowało najlepszych 16 szkół z wojwództwa Śląskiego.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w Wielkim Finale!

W pierwszym rzędzie od lewej:
Dominik Wawrzacz, Jan Zawada, Przemysław Probosz
w drugim rzędzie od lewej:
Kamil Kajzar, Jakub Bury, Stanisław Kapaś, Szymon Zowada, Jarosław Hulawy (opiekun)
J. Kohut

Dziewczęta z Gimnazjum
znów najlepsze!
Drużyna dziewcząt z Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Istebnej wygrała turniej III etapu eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego ‚Coca Cola Cup 2016’
przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych (rocznik
2000 i młodsi).
W ten sposób podopieczne Marcina Pudalika znalazły
się w Finale Makroregionalnym, w którym rywalizować będą
z drużynami województw Śląskiego, Łódzkiego, Opolskiego
i Dolnośląskiego.
Wyniki naszej drużyny:
G. Istebna - G-2 Czechowice - 5:0
G. Świerklany - G. Istebna - 2:1
G. Istebna - G. Kozy - 3:1

V BIEG NA TYNIOK

Termin: 17 lipca niedziela
Start: SP 2 Rastoka
Meta: Tyniok
Regulamin i inne informacje
na stronie www.istebna.eu

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Istebna 1150
przyjmie do pracy
na stanowisko: SPRZEDAWCA.

Miejsce wykonywania pracy: stoisko
firmowe Wisła ul. 1 Maja 73b
(obok Biedronki)

CV proszę składać w Zakładzie
Przetwórstwa Mięsnego Istebna 1150

J. Kohut

Czerwiec 2016
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Reklamy z Reklam

sza Trójwieœ

Wiosna w obiektywie Jacka Kohuta

Hotel Złoty Groń Istebna
zatrudni
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Regionalny Konkurs Kulinarny

Piknik Strażacki
str. 18

Polska
biega
zjazd
zowadów

str. 6

''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu
str.
3427
str.

Wystawa Twórczości
Ludowej
str. 25

Foto: Michał Kuźma

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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Jubileuszowa 10. edycja MTB w Istebnej
str. 36

str. 36

Koszykarskie zmagania o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy

„Nasza Trójwieœ” - wydaje Gmina Istebna
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