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9:15 – zbiórka pod Urzędem Gminy w Istebnej Centrum 
 
 
 
 
 
 
 

Złożenie kwiatów i zniczy przed pomnikiem pomordowanych  
w czasie II Wojny Światowej; na grobie kpr. Pawła Gustawa Pilcha 
na cmentarzu ewangelickim; przy pomniku Pawła Stalmacha  
w parku; na zbiorowej mogile zamordowanych w Jabłonkowie 
podczas II Wojny Światowej na cmentarzu katolickim.  
 
10:00 – Msza Święta za Ojczyznę w kościele rzymskokatolickim 
p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej 
 
Wydarzenie Towarzyszące: 
 
 
 
 

11:30 - Złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poległych  
i pomordowanych w walce o wolność w latach 1939-1956 
na Koczym Zamku w Koniakowie 
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Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 12 października 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy zorganizowane zostało spot-
kanie przedstawicieli samorządu lokalnego z dyrektorami 
szkół z terenu naszej Gminy Istebna, wieloletnim dyrekto-
rem Gimnazjum im. Jana Pawła II panem Bogdanem Ligo-
ckim oraz prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego od-
działu Istebna panią Małgorzatą Karczmarczyk.

Tak zwany Dzień Nauczyciela jest miłą sposobnością do 
wyrażenia wdzięczności kierownictwu szkół za pracę peda-
gogiczną i trud wkładany w wychowanie i edukację dzieci i 
młodzieży.

Wójt Gminy Henryk Gazurek złożył wszystkim dyrekto-
rom serdeczne życzenia, zwracając uwagę, że ich praca jest 
swojego rodzaju misją, jaką pełnią w dzisiejszych, niełatwych 
czasach. Do życzeń przyłączył się Zastępca Przewodniczące-
go Rady Gminy pan Stanisław Legierski oraz sołtysi- pan Jan 
Gazur i pan Jerzy Michałek. W spotkaniu udział wzięły także 
Skarbnik Gminy pani Bronisława Fiedor oraz Sekretarz Gmi-
ny pani Teresa Łaszewska.

Po części oficjalnej był czas, by w miłej atmosferze, przy 
słodkim poczęstunku porozmawiać i wymienić się spostrze-
żeniami.                 Karina Czyż

Wójt Gminy informuje

Wydarzenie Roczne Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska w Istebnej
Gmina Istebna jest szczególnym beneficjentem transgra-

nicznych programów europejskich. Za ich pośrednictwem 
od ponad 10 lat realizowane są na terenie całej gminy pro-
jekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. Między 
innymi z tego względu, położeniu na styku granic trzech 
państw oraz walorów krajobrazowych i turystycznych - Isteb-
na została gospodarzem Wydarzenia Rocznego Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska. To uznanie i zaszczyt dla gminy 
oraz udział wielu osobistości odpowiedzialnych na politykę 
i współpracę transgraniczną z Republiki Czeskiej i Rzeczypo-
spolitej Polskiej przyczynił się do wykonania dwóch filmów 
promocyjnych (inwestycyjny, w tym o współpracy z krajo-
wymi partnerami i zza zagranicy oraz drugi o atrakcjach tu-
rystycznych i kulturowych miejscowości), jakie można obej-
rzeć na stronie internetowej: www.istebna.eu oraz na kanale 
yotube Gminy Istebna. 

W dniach 05-06.10.2017 r. w Istebnej odbyło się powyż-
sze wydarzenie. W konferencji podsumowującej ostatni rok 
wdrażania tego programu umożliwiającego  finansowanie 

projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim 
uczestniczyło ponad 150 osób. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele:

- ministerstw: Jiří Horáček – Dyrektor Departamentu 
Wspołpracy Terytorialnej MRR RCz, Magdalena Bednarczyk-
-Sokół -Zastępca Dyrektora Współpracy Terytorialnej MR RP, 

- regionów: Jan Krkoška – Zastępca Hetmana Kraju Mo-
rawskaśląskiego, Sylwia Cieślar- Wiceprzewodnicząca Sejmi-
ku Śląskiego, Jan Chrząszcz- Wicewojewoda Śląski, Janusz 
Król- Starosta Powiatu Cieszyńskiego

- Wspólnego Sekretariatu Programu w Ołomuńcu: Maciej 
Molak- Kierownik WS wraz z pracownikami,

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w 
Katowicach: Barbara Szafir - Zastępca Dyrektora Wydziału 
Rozwoju Regionalnego wraz z pracownikami,

- Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: Doro-
ta Wójtowicz- Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Tery-
torialnej wraz z pracownikami,

- euroregionów pogranicza polsko-czeskiego,
- gmin i innych beneficjentów.   
Gminę Istebna na uroczystości reprezentowała Danuta 

Rabin- wieloletni wójt gminy, obecni włodarze: Henryk Ga-
zurek i jego zastępca-Józef Polok oraz przedstawiciele Rady 
Gminy Istebna: Artur Szmek-przewodniczący i Stanisław Le-
gierski - wiceprzewodniczący. 

Podczas wydarzenia przedstawiono założenia programu, 
zasady realizacji tzw. mikroprojektów, dobre praktyki czyli 
przykłady zrealizowanych projektów na pograniczu polsko-
-czeskim. W takcie konferencji zaprezentowane zostały tak-
że specjalne wystąpienia (videopreznetacje) posłów obu 
krajów Parlamentu Europejskiego dotyczące historii, idei 
oraz przyszłości współpracy transgranicznej.  

Pierwszy dzień wydarzenia zakończył się imprezą towa-
rzyszącą o charakterze rekreacyjno-sportowym tj. Biegiem 
Przyjaźni INTERREG V-A Republika Czeska – Polska oraz uro-
czystą kolacją z udziałem lokalnej kapeli góralskiej. 

W drugim dniu wydarzenia odbył się przejazd studyjny 
do miejscowości gdzie realizowane były i są projekty w ra-
mach czesko-polskiej współpracy transgranicznej (prezen-
tacja wybranych projektów Istebnej, Ustronia, Goleszowa, 
Bystrzycy i Jabłonkowa). 

Krótka informacja o projektach transgranicznych 
realizowanych na terenie Gminy Istebna

W latach 2004-2006 w ramach obu Inicjatyw Wspólno-
towych INTERREG IIIA (Czechy-Polska, Polska-Słowacja) po-
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Wójt Gminy informuje
zyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR)  ponad 5, 6 mln zł na wykonanie 4 projektów drogo-
wych (w tym jeden Powiatu Cieszyńskiego) oraz na budowę 
kładki dla pieszych na Trójstyku.  

W następnym okresie programowania funduszy unij-
nych na lata 2007-2013 z programu czesko-polskiego zre-
alizowano 3 projekty inwestycyjne, w tym z zakresu infra-
struktury drogowej (m.in. budowa parkingu „Pod Grapą”), 
turystycznej (budowa ścieżki pieszo-rowerowego) oraz bu-
dowę oświetlenia ulicznego do Trójstyku. Z kolei z programu 
polsko-słowackiego zrealizowano 2 projekty drogowe (w 
tym jeden Powiatu Cieszyńskiego). Ogółem na powyższe za-
dania w tym okresie czasu uzyskano dofinansowanie z EFRR 
w wysokości ponad 12 mln zł.  

W obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
realizowane są dwa inwestycyjne mikroprojekty z zakresu 
turystyki (zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Isteb-
nej pokazowym ogrodem roślin karpackich, w 2018 r. zosta-
nie wykonana przebudowa grilla na terenie Amfiteatru „Pod 
Skocznią”) o łącznej kwocie dofinansowania ponad 250 tys. 
zł. Z kolei w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska-Słowacja budowana jest w Jaworzynce 
droga wraz z obiektem mostowym do granicy polsko-słowa-
ckiej, gdzie planowane dofinansowanie dla Gminy Istebna 
wynosi ponad 4,5 mln zł.  

Prócz projektów inwestycyjnych Gmina Istebna oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Biblioteki Publicznej w Istebnej zrealizowała i jest w trakcie 
realizacji wielu projektów transgranicznych z zakresu kultu-
ry, turystyki oraz promocji. 

Ponadto Gmina Istebna we współpracy z ochotniczymi 
strażami pożarnymi i sąsiednimi gminami czeskimi jest w 
obecnie trakcie realizacji projektu z zakresu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego gmin poprzez szkolenia i doposażenie 
jednostek OSP, gdzie planowane dofinansowanie do gmi-
ny wynosi ok. 1,5 mln zł. Warto dodać, że w roku bieżącym 
Ochotnicza Straż Pożarna w Istebnej Centrum zakończyła re-
alizację projektu obejmującego panel szkoleniowy z zakresu 
podejmowania akcji transgranicznych i gaszenia pożarów (w 
tym ćwiczenia bojowe). Na ten cel uzyskała dofinansowanie 
w wysokości ponad 25 tys. zł.                      Anna Pilch-Rucka

Zajęcia dodatkowe w szkołach
Od 23 października 2017 r. we wszystkich szkołach pod-

stawowych Gminy Istebna prowadzone są dodatkowe zaję-
cia w ramach projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do 
dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna”. Zadanie o 
całkowitej wartości ponad 1,2 mln złotych zostało dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. 
Gmina Istebna na ten cel otrzymała dofinansowanie w wy-

sokości 90% wydatków kwalifikowanych (ponad 1,1 mln 
złotych).  

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczo-
wych 637 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy 
jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć 
dodatkowych, doposażenia 6 szkół podstawowych oraz 
wsparcia merytorycznego 60 nauczycieli.   

Do końca roku szkolnego 2017/2018 w ramach projektu 
prowadzone będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (np. 
matematyka, fizyka, chemia, j. angielski, edukacja wczesno-
szkolna), specjalistyczne (np. indywidualne zajęcia logope-
dyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) oraz warsztaty 
rozwijające uzdolnienia (np. informatyczne, zajęcia z chemii/
fizyki/biologii/przyrody/geografii/matematyki prowadzone 
metodą eksperymentu, kółka z języka angielskiego, kółko 
przyrodniczo-turystyczne). Dodatkowo w ramach projektu 
powstaną oraz doposażone zostaną pracownie przedmio-
towe (chemiczne, fizyczne, matematyczne, przyrodnicze, 
biologiczne, geograficzne) a także placówki oświaty zostaną 
wyposażone w laptopy, tablice interaktywne i multimedial-
ne oraz pomoce naukowe do prowadzenia zajęć logope-
dycznych.  

Z kolei w ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyć 
w specjalnie dla nich organizowanych warsztatach, które 
ułatwią im pracę z dziećmi oraz podniosą ich kwalifikacje 
(np. wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu 
podnoszenia jakości nauczania przedmiotów, praca z dzie-
ckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pedagogi-
ka specjalna).       Anna Pilch- Rucka

Szkolenie nt. Zagrożenia wystąpienia 
ptasiej grypy oraz afrykańskiego 
pomoru świń
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, że 

w związku z zagrożeniem ponownego wystąpienia grypy 
ptaków w kraju oraz rozprzestrzenianiem się afrykańskiego 
pomoru świń zostanie przeprowadzone szkolenie mieszkań-
ców Gminy Istebna na temat m.in. stosowania środków bio-
asekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia chorób do 
gospodarstw. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 r. o go-
dzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Istebna  - pok. 001.

Mieszkańcy Wielkiego Potoka w Jaworzynce dziękują 
Urzędowi Gminy za wykonanie przepustu i rowu odpro-
wadzającego wodę.

Pani Weronice Słupny wraz z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci Ojca

śp. Władysława Waszut
składają: 

Wójt Gminy Istebna wraz z pracownikami Urzędu Gminy



Listopad 2017  Nasza Trójwieœ Strona 5

Zatwierdzony drugi odcinek drogi 
„Czadeczka”
12 października 2017 r. w Rajeckich Teplicach na Słowacji 

Komitet Monitorujący Programu Interreg Polska-Słowacja 
zatwierdził do dofinansowania 3 projekty drogowe na łącz-
ną kwotę 13 mln euro. Wszystkie złożone w naborze projekty 
oceniono bardzo wysoko. Realizacja zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący projektów pozwoli na wyremontowa-
nie ok 40 km dróg co doprowadzi do usprawnienia połączeń 
między lokalną, regionalną siecią transportową oraz odcin-
kami sieci TEN-T. Zakończenie realizacji wszystkich zatwier-
dzonych na posiedzeniu projektów planowane jest na IV kw. 
2019 r.

Pierwszy projekt z listy rankingowej, którego Partnerem 
Wiodącym jest Powiat Cieszyński zakłada przebudowę po-
łączeń drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny 
łączący okres Čadca na Słowacji z miejscowościami tury-
stycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) 
oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T 
i nowego połączenia drogowego Jaworzynka - Čierne rea-
lizowanego aktualnie w ramach Programu Polska-Słowacja: 
budowanego przez Gminę Istebna i Obec Čierne. Realizacja 
projektu w istotnym stopniu ułatwi dostęp do drogi ekspre-
sowej S1 – łączącej Pyrzowice z granicą w Zwardoniu oraz ze 
słowacką autostradą D3 – łączącą Žilinę z granicą w Zwar-
doniu.

Zatwierdzony projekt pod nazwą ”Poprawa spójności 
komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okre-
sem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” 
jest wynikiem rozszerzonej współpracy pomiędzy Powiatem 
Cieszyńskim, Gminą Istebna i Krajem (Województwem) Ży-
lińskim.

Zakres zadania obejmuje:
- przebudowę 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle 

Czarne wraz z modernizacją mostu na Wiśle i infrastrukturą 
towarzyszącą,

- przebudowę 1,657 km drogi II/487 Čadca -Makov- Vy-
soká nad Kysucou na odcinku, który łączy się bezpośrednio z 
węzłem drugorzędnym TEN-T w Čadcy (D3).

- rozbudowę drogi gminnej w Jaworzynce o długości 
1,30 km łączącą się z drogą powiatową nr 2644S w Jawo-
rzynce i DW 943 i nowym połączeniem drogowym w Jawo-
rzynka - Čierne ze Słowacją.

Wszystkie odcinki dróg i mosty znajdują się w ciągu jed-
nego szlaku drogowego łączącego atrakcyjne obszary miast 
i gmin w Polsce i na Słowacji. Wspólne działania partnerów w 
zakresie poprawy jakości połączeń do sieci TEN-T w rejonie 
pogranicza umożliwią szybszy i bezpieczniejszy dojazd do 
miejsc pracy, wypoczynku, rekreacji i biznesu dzięki wyko-
rzystaniu nowego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka 
– Čierne.                     Opracował: Wiesław Legierski

Drugi odbiór robót w drodze „Czadeczka”
Dnia 4 października 2017 dokonano drugiego od-

bioru robót realizowanych przez wykonawcę w okre-
sie od 16.08.2017 do 30.09.2017 w ramach projektu nr 
PLSK.02.01.00-24-0013/16-00 pod nazwą „Budowa trans-
granicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka 
– Čierne – Skalité, etap 2”. W zakresie budowy drogi i mo-
stu wykonano i odebrano roboty budowlano-montażowe o 
łącznej wartości 1.156.508,08 zł brutto.

W drugim okresie rozliczeniowym wykonawca kontynu-
ował roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów 
– wykonano wykop o łącznej objętości 595,11 m3 oraz nasy-
pów pod konstrukcję drogi w ilości 1.023,95 m3. Zamonto-
wano 3 sztuki przepustów betonowych oraz 8 sztuk przepu-
stów z rur PE. Do odbioru wykonano również 127,95 metrów 
gabionów, które pełnią rolę ochronną korpusu drogowego. 
Oprócz robót drogowych Wykonawca wykonywał roboty 
żelbetowe związane ze wznoszeniem konstrukcji mostu; do-
starczono i zamontowano 34156 kg prefabrykowanych prę-
tów zbrojeniowych oraz dostarczono i wylano 261,3 m3 mie-
szanki betonowej. Po wykonaniu elementów żelbetowych 
zabezpieczono je izolacją przeciwwodną w ilości 486,39 m2.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A 
Polska – Słowacja 2014-2020 z udziałem 85% dofinansowa-
nia do kosztów kwalifikowanych.

Galeria multimediów dostępna na www.istebna.eu
Opracował: W. Legierski

Nagroda im. ks. Leopolda Jana Szersznika 
dla Kazimierza Węgrzyna
Powiat Cieszyński po 

raz kolejny przyznał Na-
grody w dziedzinie kultu-
ry im. ks. Leopolda Jana 
Szersznika. Uroczystość 
uhonorowania laureatów 
odbyła się w Sali Rzym-
skiej Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego.

W uroczystości uczest-
niczyli m.in. Poseł na Sejm 
RP Jerzy Jachnik, Władze 
Powiatu Cieszyńskiego, radni powiatowi, przedstawiciele sa-
morządów gminnych, a także gminnych ośrodków kultury 
oraz laureci nagrody kultury z lat ubiegłych.

W bieżącym roku Nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szer-
sznika otrzymali: w kategorii twórczości artystycznej poeta 
Kazimierz Węgrzyn, w kategorii upowszechniania kultury 
Małgorzata Mendel, a w kategorii ochrony dziedzictwa kul-
turowego muzeum Chlebowa Chata w Górkach Wielkich, 
które reprezentowali założyciele i właściciele Jadwiga i Ma-
rian Dudysowie . 
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CHARAKTERYSTYKA LAUREATA NAGRODY 
IM. KS. LEOPOLDA JANA SZERSZNIKA W 2017 r.
Kategoria twórczości artystycznej
Kazimierz Józef Węgrzyn – poeta urodzony 1. stycznia 

1947 roku w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, zamieszka-
ły od wczesnej młodości w Istebnej, gdzie trafił jako chłopiec, 
którego skierowano po przebytej chorobie do tutejszego sa-
natorium dla dzieci i młodzieży. W Istebnej ukończył Liceum 
Ogólnokształcące, a następnie założył rodzinę i podjął pracę 
zawodową – najpierw jako wychowawca w internacie, a po 
ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim – jako nauczyciel w szkole sanatoryjnej.

Zadebiutował w 1977 roku na łamach „Gościa Niedzielne-
go”, a w dwa lata później wyszedł jego pierwszy tomik poezji 
„Próba samookreślenia”. Za wydany w 1984 roku w podziem-
nej oficynie „Śląsk” tom Czarne kwiaty, otrzymał nagrodę spe-
cjalną Śląsko-Dąbrowskiego Komitetu Kultury Niezależnej.

Do dziś drukiem ukazało się około 50 tomików jego poezji 
– w tym kilka obszernych – kilkusetstronicowych. W twórczo-
ści Kazimierza Józefa Węgrzyna dominują wiersze o tematyce 
religijnej i patriotycznej oraz – opiewające piękno krajobrazu 
i przyrody beskidzkiej. Jest też autorem fraszek odnoszących 
się do spraw ogólnoludzkich, czasami także o zabarwieniu 
satyrycznym z odniesieniem do współczesnych kwestii spo-
łecznych i politycznych w Polsce. Ze wspomnianych rodzajów 
tematycznych jego twórczości, do nurtu beskidzko-cieszyń-
skiego należy w charakterystyczny i widoczny sposób, obok 
innych, wydany 2004 roku tomik „Różaniec Istebniański”. 

Uznając szczególną rangę i znaczenie wymienionych fak-
tów Powiat Cieszyński na wniosek Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji Powiatu Cieszyńskiego przyznaje Nagrodę im ks. 
Leopolda Jana Szersznika w kategorii twórczości artystycz-
nej za rok 2017 – panu Kazimierzowi Józefowi Węgrzynowi 
– za wybitne osiągnięcia o znaczeniu ponad lokalnym, za 
które uważa się całokształt jego twórczości poetyckiej oraz 
wynikającą z niej szczególną i nadzwyczajną promocję Ślą-
ska Cieszyńskiego w całej Polsce. 

Tekst na podstawie Powiatu Cieszyńskiego  
K. Raszka – Sadzawiczny

Wydarzenia zorganizowane w Istebnej 
z okazji 500 lat Reformacji
Rok 2017 jest szczególnym okresem w życiu Kościoła 

Ewangelickiego na całym świecie. 500 lat temu, dokładnie 
31 października 1517 roku, mnich zakonu augustianów Mar-
cin Luter przybił na drzwiach kościoła zamkowego w Witten-
berdze 95 tez (zdań) dotyczących odnowy kościoła.

31.10.2016 roku Kościół Ewangelicki w Polsce, nabożeń-
stwem w kościele Jezusowym w Cieszynie, rozpoczął obcho-
dy Roku Jubileuszowego.

W obchody Jubileuszu włączyła się także nasza parafia 
w Istebnej. Prócz nabożeństw reformacyjnych w Istebnej i w 
Nawsiu odbyło się kilka wydarzeń kulturalnych. W ramach 
projektu- „Dziedzictwo religijne i kulturowe Ewangeli-
ków Trójwsi Beskidzkiej” na który uzyskała dofinansowa-
nie ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskie-
go, Gminy Istebna i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 
RP zorganizowała:

- konkurs dla dzieci i młodzieży pn. „Wiara moich rodzi-
ców, dziadków”,

- wystawę o dziedzictwie religijnym i kulturowym ewan-
gelików w Trójwsi w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, 

- koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej,
- koncert Chóru mieszanego „Gloria” ze Skoczowa.
Koncerty reformacyjne w kościele w Istebnej
We wrześniu gościliśmy Diecezjalną Orkiestrę Dętą pod 

batutą Adam Pasternego. Orkiestra przedstawiła program, 
w którym usłyszeliśmy wiele znanych utworów o tematyce 
religijnej i reformacyjnej.

W niedzielę 22 października  przeżywaliśmy kolejny kon-
cert Reformacyjny. Tym razem wykonawcami były chóry: 
żeński, męski i mieszany Gloria ze Skoczowa. Dyrygentem 
Chórów jest Gabriela Targosz.

Chór działający w skoczowskiej parafii ewangelickiej ma 
prawie 100 letnią historię (w 2019 r. będzie obchodził okrą-
gły jubileusz). Nie tylko uświetnia nabożeństwa w parafii, ale 
też bardzo często koncertuje w kraju i za granicą. Dotych-
czas występował m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii, Rumu-
nii, Czechach i na Słowacji. Jego repertuar jest zróżnicowany 
stąd uczestniczy w różnych koncertach (ekumenicznych, 
charytatywnych, środowiskowych), występuje również w te-
atrach i salach koncertowych.

Ponad godzinny koncert uświetniły pięknie wykonane 
utwory znanych i mniej znanych autorów. Usłyszeliśmy pieś-
ni, których autorami słów i kompozytorami byli min.: Marcin 
Luter, Jan Sebastian Bach, Feliks Mendelssohn – Bartholdy. 

W trakcie koncertu usłyszeliśmy także poezję reformacyj-
ną. Koncert prowadzili ks. Bogdan Wawrzeczko i ks. Alfred 
Staniek.

Koncert był niewątpliwie wspaniałą ucztą dla ducha. 
Koncerty zostały zrealizowane w ramach projektu pn. 

„Dziedzictwo religijne i kulturowe Ewangelików Trójwsi Be-
skidzkiej”, który został dofinansowany z budżetu Samorządu 
Województwa Śląskiego, Gminy Istebna i Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w RP.             Alfred Staniek

Panu Jerzemu Małyjurkowi wraz z Rodziną
wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci matki

śp. Marii Małyjurek
składają: Wójt Gminy Istebna 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy
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Podziękowania
Dnia 3 października 2017 roku dla senio-

rów z Istebniańskiego Uniwersytetu zabrzmiał 
pierwszy dzwonek inaugurujący zajęcia. 

Otwarcie zaszczycili swą obecnością przed-
stawiciele lokalnych władz:

- Wójt Gminy Istebna, pan Henryk Gazurek
- Skarbnik Gminy, pani Bronisława Fiedor
- była Wójt Gminy, pani Danuta Rabin, która 

wraz z pastorem Alfredem Staniek była pomy-
słodawczynią, inicjatorem i założycielem nasze-
go Stowarzyszenia

- Radna Powiatowa, pani Łucja Michałek
- nasz przyjaciel i fundator, Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Wisła pan Andrzej Kudełka, który 
kolejny rok umożliwia nam korzystanie z Sali 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej na 
Dzielcu i wspiera nas finansowo

- Redaktor Naczelna „Naszej Trójwsi”, pani 
Karina Czyż

Wyrazy podziękowania i podziwu kieruje-
my również do pani Marii Motyki- kierownicz-
ki Zespołu Regionalnego „Istebna” i jej sześciu 
solistek, które swoim śpiewem ubarwiły nasze 
spotkanie. 

Wsparcia udziela nam również Dyrektor Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego, pan Robert 
Biernacki, umożliwiając korzystanie z sali gim-
nastycznej na zajęcia z panią Aleksandrą Noso-
wicz oraz z sali komputerowej, gdzie zajęcia z 
informatyki prowadzi pani Karina Czyż.

Wszystkim składamy bardzo gorące po-
dziękowania i prosimy o dalsze wspieranie nas, 
pomoc, przychylność i wyrozumiałość, czego 
doświadczamy również ze strony naszych opie-
kunów – pani Joanny Kohut i pana Arkadiusza 
Małyjurka. 

Dziękujemy i Bóg zapłać!
Zarząd i Seniorzy

„80 lat historii Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Istebnej”
Dzień 14 października kojarzy się wszystkim z bardzo wy-

mownym świętem, ponieważ obchodzimy wtedy Dzień Ko-
misji Edukacji Narodowej. W tym roku miał on szczególny cha-
rakter, bowiem w tym właśnie dniu istebniańska społeczność 
szkolna zaplanowała uroczystość 80 - lecia istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Istebnej. 

Z życia szkół

Przygotowania do wielkiego święta były długofalowe i 
pracochłonne. Hasłem przewodnim obchodów były słowa: 
„Dla tych, co nieśli szkołę na skrzydłach”, a więc w sposób 
szczególny postanowiono uczcić pamięć pedagogów, któ-
rzy włożyli ogrom pracy i serca w edukację oraz wychowanie 
istebniańskiej młodzieży, czyli emerytowanych nauczycieli 
tej szkoły. Pracę rozpoczęto od przygotowania projektu re-
alizowanego przez uczniów, którzy wraz  z wychowawcami 
zbierali informacje o nieznanych im pedagogach. Młodzież 
wraz ze swoimi opiekunami z ogromnym zaangażowaniem 
przystąpiła do szukania „śladów przeszłości” pośród archi-
walnych zdjęć, dokumentów czy pamiątek po znanych i ce-
nionych nauczycielach. Przeprowadziła z nimi również wy-
wiady, które stały się cennym źródłem informacji o edukacji 
w latach minionych. Spotkania uwieczniono na wspólnych 
zdjęciach, z których następnie stworzono ciekawe wystawki.

Obchody tak ważnej rocznicy rozpoczęła msza św. w 
kościele p.w. Dobrego Pasterza w Istebnej pod przewodni-
ctwem księdza proboszcza Tadeusza Pietrzyka. Wzięli w niej 
udział: dyrekcja szkoły, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzi-
ce oraz uczniowie. 

Po zakończeniu Eucharystii przemaszerowano zwartym 
orszakiem do budynku szkoły.

Otwarcia uroczystości dokonał dyrektor szkoły, Robert 
Biernacki, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzo-
nych w sali gości oficjalnych, czyli:  wizytator Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Bielsku-Białej – p. Małgorzatę Kaszturę, 
wójta Gminy Istebna – p. Henryka Gazurka, wicewójta Gminy 
Istebna – p. Józefa Poloka, dyrektorów szkół podstawowych: 
p. Teresę Przybyłę, p. Dorotę Małyjurek, p. Monikę Kukucz-
kę, p. Andrzeja Ryłko, przedstawicieli Rady Gminy Istebna: 
p. Czesław Poloka, p. Józefa Michałka, p. Leszka Bujoka, p. 
Jarosława Hulawego, byłą absolwentkę szkoły, a obecnie dy-
rektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle - p. Małgorzatę Kiereś 
oraz gości honorowych - emerytowanych nauczycieli( p. W. 
Maciejczyk , p. T. Maciejczyk, p. B. Gątarek, p. R. Gątarek , p. J. 
Juroszek, p. U. Knopek, P. W. Łacek, p. M. Probosz, p. Z. Szalu-
er, p. M. Tyszer, p. A. Wisełka), a także całą społeczność szkol-
ną. Następnie przyjął gratulacje i życzenia złożone na jego 
ręce przez przedstawicieli różnych organów władzy tudzież 
zaproszonych gości.

Uroczysta akademia – w sugestywnej oprawie plastycz-
nej autorstwa p. Danuty Konarzewskiej - rozpoczęła się od 
zaprezentowania programu artystycznego przez zespół 
Mała Istebna - podopiecznych prowadzonych przez p. Mo-
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nikę Motykę i p. Józefa Łupieżowca. Następnie historię isteb-
niańskiego szkolnictwa w krótkiej prelekcji przybliżyła pani 
Małgorzata Kiereś, która - poprzez osobiste refleksje i do-
świadczenia - opowiadała o śladach z przeszłości. Podczas 
przemówienia p. Małgorzaty nie zabrakło też chwil wzru-
szeń, kiedy to z jej inicjatywy wszyscy zebrani w sali goście 
odśpiewali „Sto lat” panu Tadeuszowi Maciejczykowi – le-
gendzie istebniańskich pedagogów.

Uroczystość obchodów 80-lecia uświetniło także przed-
stawienie teatralne przygotowane przez uczniów zarówno 
szkoły podstawowej, jak i oddziałów gimnazjalnych pod 
kierunkiem Cecylii Suszki i Haliny Skrzydłowskiej. Montaż 
słowno – muzyczny, w którym zagrali: Magdalena Gazurek, 
Eliza Małyjurek i Marzena Zembik (kl. Vb), Julia Czulak (kl. 
IIa), Natalia Czulak (kl. IIb), Marta Fiedor, Mateusz Kukuczka, 
Wiktoria Legierska, Dorota Zembik (kl. IIIa), Maria Krężelok, 
Karolina Kukuczka, Zofia Kukuczka, Kinga Zawada (kl. IIIc), 
Karol Kawulok, Radosław Kawulok, Dawid Łupieżowiec (kl. 
IIId) w metaforyczny sposób przedstawiał życie człowieka – 
ciągłego wędrowca, poszukiwacza własnych ścieżek, tropi-
ciela egzystencjalnych tajemnic. Spektakl oparty na poezji 
Z. Herberta, T. Różewicza, A. Zagajewskiego, L. Staffa oraz P. 
Nerudy, do którego muzykę opracowała B. Kawulok, został 
świetnie zagrany przez naszą młodzież. Zgromadzeni na uro-
czystości goście byli pod wrażeniem montażu, czego wyraz 
dawali w licznych gratulacjach. Przesłanie sztuki zapewne na 
długo wpisze się w ich pamięć, tym bardziej, że na koniec 
przedstawienia widzowie zostali obdarowani karteczkami z 
różnymi życiowymi aforyzmami.

Na zakończenie części artystycznej odbył się pokaz mul-
timedialny przedstawiający przeobrażenia naszego budyn-
ku na przestrzeni 80 lat przygotowany przez panią Elżbietę 
Kreżelok. Potem uczniowie odśpiewali hymn szkoły do słów 
ks. Emanuela Grimma i muzyki Pawła Sowy (byłego nauczy-
ciela SP nr I w Istebnej). 

Po części oficjalnej dyrektor szkoły zaprosił przybyłych 
gości do obejrzenia wystaw upamiętniających 80 lat pracy 
szkoły, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów. Eks-
pozycje skupiały się wokół następującej tematyki: historia 
budynku (zmiany, przebudowy, remonty), życie i działalność 
ks. Józefa Londzina oraz galeria prac plastycznych absolwen-
tów szkoły. Szczególne emocje, nierzadko łzy wzruszenia, 
wzbudziła  wystawa poświęcona pamięci naszych nauczy-
cieli - emerytów.

Ogromne zaangażowanie społeczności szkolnej, czyli 
połączony wysiłek nauczycieli, uczniów i rodziców sprawiły, 
że impreza stała na wysokim poziomie, można by rzec, zo-
stała dopięta na ostatni guzik.  Stała się ona również okazją 

Wystawa z okazji 80-lecia 
Szkoły Podstawowej w Istebnej
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej do dnia 20 listo-

pada br. można podziwiać wystawę, która powstała z okazji 
Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej w Istebnej. Ekspozy-
cję przygotowali nauczyciele i uczniowie szkoły.

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do obejrzenia wysta-
wy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, 
a dodatkowo w środy i piątki w godzinach działalności Bi-
blioteki (do godz. 20:00).

do spotkania wielu pokoleń, wszak dopisali zaproszeni go-
ście,  nauczyciele - emeryci i obecnie pracujący. Każdy zna-
lazł tu coś dla siebie.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy 
szkoły składają serdeczne podziękowania za udział w 
uroczystości zaproszonym gościom. Jesteśmy także 
niezmiernie wdzięczni rodzicom za przygotowanie po-
częstunku na tę okazję oraz wszystkim, którzy w dużym 
stopniu przyczynili się do zorganizowania tak zacnej 
uroczystości.

Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu. 
Elżbieta Krężelok , Cecylia Suszka

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ŚDTM (ang. World 

Multiplication Table Day) to akcja edukacyjna, która odby-
wa się każdego roku w ostatni piątek września. „Celem ak-
cji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia 
się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Ak-
cja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” 
zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przy-
kład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trud-
nych przypadków mnożenia.” - tak zapewniają organizatorzy 
ŚDTM. 

I my, jako szkoła SP2 w Koniakowie poprzez wspólną 
zabawę, włączyliśmy się po raz pierwszy z ludźmi na całym 
świecie w VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Tegorocz-
nemu świętu tabliczki przyświecało hasło: „Młodsi sprawdza-
ją, czy starsi tabliczkę mnożenia znają.”

W ostatnim tygodniu września ozdobiliśmy szkolny ko-
rytarz plakatami informacyjnymi,  przykładami działań i zga-
dywanek matematycznych. Rozwiesiliśmy różne pomysły na 
zapamiętywanie tabliczki mnożenia. 
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Wszystko po to, by uczniowie mogli przystąpić do egza-
minów z tabliczki mnożenia w ostatni piątek miesiąca wrześ-
nia. 

W dniu 29 września dla chętnych zostały przeprowadzo-
ne przez Komisje Egzaminacyjne  cztery zabawy z tabliczki 
mnożenia. Dzieci ustawiały się w długich kolejkach do egza-
minów pt. losy, minutka, memory czy loteria matematyczna. 

Obchody ŚDTM wzbudziły w uczniach wiele pozytyw-
nych emocji. Akcja była udana, sprawiła wiele radości ucz-
niom, którzy zdobyli tytuł MT EXPERT. Uświadomiła również, 
że znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu co-
dziennym. Mam nadzieję, że to matematyczne święto, wej-
dzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.

Do egzaminów przystąpiło ponad 30 uczniów. Tytuły 
Eksperta Tabliczki Mnożenia zdobyli: Artur Bielesz (7 kla-
sa),  Marcin Legierski (7 klasa), Paweł Fiedor (7 klasa), Grze-
gorz Kawulok (5 klasa), Marek Legierski (7 klasa) i Wanessa 
Fiedor (5 klasa). 

Gratuluję Mistrzom. 
Jeżeli zorganizowanie tego dnia sprawiło, że każdy z nas 

utrwalił sobie choćby jeden przykład tabliczki mnożenia – 
WARTO BYŁO!

Na koniec podziękowania. 
Przede wszystkim dziękuję pani Dyrektor, że pozwoliła 

włączyć się w te obchody i wspierała nas na każdym kroku, 
za zorganizowanie słodkich nagród i upominków. Wszystkim 
Paniom i Panom, że cierpliwie znosili cały ten zgiełk i zamęt 
oraz tym uczniom za przygotowania techniczne (opracowa-
nie gazetek, noszenie ławek, przeprowadzanie konkursów, 
fotografowanie imprezy). 

W szczególności jednak podziękowania należą się Wam, 
drogie Uczennice i Uczniowie za to, że się uczyliście, starali-
ście i pokazaliście, że Wam się chce. Super! 

mgr inż. Gizela Kubica
Koordynator Akcji ŚDTM w SP2 w Koniakowie

Tabliczka czekolady za tabliczkę mnożenia
29 września obchodziliśmy w naszej szkole VII Światowy 

Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, 
która odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. 
Ma ona na celu zachęcić uczniów do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób, a 
także uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest nie-
zbędna w codziennym życiu.

Poprzez wspólną zabawę łączymy się z ludźmi na całym 
świecie. Chcemy propagować zasadność uczenia się tablicz-
ki mnożenia, a także poznawania matematyki. Musimy pa-
miętać, że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie 
– w każdej chwili – kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy 
numer telefonu, liczymy pieniądze. Wszędzie otaczają nas 
liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać 
tabliczkę mnożenia.

W tym dniu w naszej szkole zostały przeprowadzone 
„egzaminy” ze znajomości tabliczki mnożenia w klasach 4-7 
szkoły podstawowej oraz 2-3 gimnazjum. Uczniowie loso-
wali karteczki z działaniami do wykonania, otrzymując w ten 
sposób dziesięciocyfrowe kody. Wśród poprawnie rozszyfro-
wanych kodów znajdowały się losy „wygrywające”. W nagro-
dę za bezbłędną znajomość tabliczki mnożenia uczniowie 
otrzymywali tabliczkę czekolady.

Akcję przygotowały nauczycielki matematyki Barbara 
Bołdys-Żegocka, Gizela Kubica i Grażyna Pince-Polok.

 Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbu-
dziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć 
zdrowej rywalizacji. Miejmy nadzieję, że to matematyczne 
święto wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza. 

Grażyna Pince-Polok
nauczycielka matematyki

Europejski Dzień Języków
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Istebnej
Europejski Dzień Języków 

obchodzony jest w krajach 
Unii Europejskiej od 2001 
roku. Podstawowe cele Euro-
pejskiego Dnia Języków to:

1. ukazanie opinii publicz-
nej znaczenia uczenia się i na-
uczania  języków, jak również  
konieczności urozmaicania 
oferty językowej w celu sze-
rzenia idei  wielojęzyczności 
oraz porozumienia pomiędzy 
różnymi kulturami;

2. promowanie różnorod-
ności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które 
należy rozwijać i pielęgnować;

3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: 
zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, 
jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilno-
ści czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie 
międzynarodowej.

W tym roku nauczycielki języków obcych w Zespole-
-Szkolno Przedszkolnym w Istebnej włączyły się w obchody 
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tego święta promującego naukę języków obcych. Uczniowie 
z wielkim entuzjazmem przystąpili do działania. Pierwszym 
etapem był klasowy Konkurs na Plakat na temat wylosowa-
nego kraju. Losowanie odbyło się w czasie apelu, a klasy 
miały sześć dni na wykonanie plakatu. Powstały przepiękne 
prace, które w środę 27 września przyozdobiły drzwi po-
szczególnych sal lekcyjnych.

W związku z plakatami przeprowadziłyśmy kolejny kon-
kurs – Konkurs Wiedzy o Krajach Świata. Trzyosobowe dru-
żyny miały niecałe trzy godziny na znalezienie odpowiedzi 
na 17 pytań. Pytania dotyczyły informacji zawartych na pla-
katach. I tak mogliśmy się dowiedzieć, że w Nowej Zelandii 
występuje mięsożerny ślimak, Norwegowie wyznają sobie 
miłość słowami ‘Jegelskerdeg’, a pechową dla Włochów licz-
bą jest 17. 

Trzecim, najbardziej, jak się okazało spektakularnym wy-
darzeniem, był kącik, a właściwie hol kulinarny. Zaangażo-
wanie uczniów przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i w 
poniedziałek, 2 października mogliśmy spróbować smako-
łyków z całego świata. Było sushi, pierożki won ton, łosoś, 
angielskie chlebki, tortille oraz góra słodkich przekąsek, a 
wśród nich ptysie, koreańskie ciasteczka, ciastka z ciecierzy-
cy czy bułeczki cynamonowe. To była prawdziwa uczta, któ-
rej długo nie zapomnimy.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej poprzez udział w 
konkursie Picture Dictionary również włączyli się w obchody 
Europejskiego Dnia Języków. Przedszkolaki zaś poznały i po-
kolorowały flagę Wielkiej Brytanii oraz dowiedziały się kilku 
ciekawostek na temat tego kraju.

Dziękujemy uczniom za bardzo liczny udział w Europej-
skim Dniu Języków oraz wysiłek włożony w przygotowanie 
plakatów i przekąsek. Dziękujemy też rodzicom za pomoc 
przy kulinarnej części świętowania. Mieliśmy okazję w ciągu 
20 minut spróbować specjałów z całego świata.  

Dziękujemy też Radzie Rodziców za ufundowanie na-
gród dla zwycięskich drużyn.

Europejski Dzień Języków został zorganizowany przez 
nauczycielki języków obcych - Joannę Karp, Ewę Buzek, 
Ewelinę Jochacy, Teresę Przybyłę, Agnieszkę Gretkowską, 
Natalię Muchę, Anetę Staniek, Blankę Fojcik oraz Katarzynę 
Leżańską-Czulak.

Z życia szkół

Ślubujemy! – uroczyste pasowanie 
na ucznia
12 października uczniowie klas pierwszych Szkoły Pod-

stawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 
złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucz-
nia dostąpiło 27-ro dzieci. 

Nasi najmłodsi uczniowie w tym wyjątkowym dniu w 
strojach galowych, wyglądali bardzo uroczyście. Przejęci byli 
tym, że na sali obecni byli rodzice, dyrekcja szkoły, uczniowie 
i nauczyciele. Dzieci rozpoczęły uroczystość występem arty-
stycznym, w którym zaprezentowały swoje talenty, zdolno-
ści i tym samym wykazały się, że są gotowe stać się stupro-
centowymi uczniami. Po części artystycznej nastąpiło długo 
oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierw-
szej, którego dokonał dyrektor szkoły Andrzej Ryłko. Na pa-
miątkę tego wydarzenia każdy otrzymał Akt Pasowania na 
Ucznia oraz róg obfitości. Na zakończenie zostało zrobione 
pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na poczęstunek. 

Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego 
pierwszaka.                            Wychowawczynie klas pierwszych

Dzień Edukacji Narodowej w SP1 
im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Koniakowie
Jest taki jeden dzień w roku, kiedy w naszej szkole spo-

tykają się ze sobą nauczyciele, pracownicy, emeryci i sym-
patycy szkoły, tym dniem jest Dzień Edukacji Narodowej. I 
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z tej okazji 13 października klasy piąte przygotowały krótką 
akademię, podczas której podziękowały wszystkim zaan-
gażowanym w nauczanie dzieci i młodzieży za codzienny 
uśmiech, trud i serce jakie wkładają w swoją pracę. Zapre-
zentowany montaż słowno-muzyczny nawiązywał do rea-
liów życia szkolnego, czym wprawił wszystkich w radosny 
nastrój. Na koniec uczniowie zaśpiewali góralskie sto lat i 
wręczyli zaproszonym gościom miłe upominki. W związku 
z tym, w imieniu wszystkich nauczycieli, pragnę podzięko-
wać naszym Uczniom, którzy na co dzień motywują nas do 
ciągłego rozwijania i doskonalenia swojego warsztatu pracy. 
Wiemy, że to dzięki Wam możemy co roku w tak niezwykłej 
atmosferze przeżywać to święto – dziękujemy!               P. Bury

Z życia szkół

O dyni i innych warzywach z Kołem 
Gospodyń Wiejskich w „Słonecznej Krainie”
Gdy za oknem widać jesienne barwy, a zmrok zapada 

wcześniej, widać, że nadchodzi czas zimy. Jest to ostatni mo-
ment, aby do następnej pory roku odpowiednio się przygo-
tować. Ostatnie zbiory tej jesieni trafiają na kuchenne stoły. 
Wśród nich króluje dynia. Stała się ona również główną bo-
haterką potraw w „Słonecznej Krainie”. Do wspólnej kulinar-
nej imprezy zaprosiliśmy panie - przedstawicielki Koła Go-
spodyń Wiejskich w Koniakowie. O kulinarny zawrót głowy 
przyprawiły nas potrawy dostarczone do przedszkola przez 
rodziców i naszych gości. Na stołach zagościły przygotowa-
ne przez rodziców kulinarne wspaniałości z dyni. Wśród nich 
znalazły się: dżemy, galaretki, kompoty, chleb, ciasta i ba-
beczki a nawet tort dyniowy! Wszystkie potrawy smakowały 
wyśmienicie.

Panie uraczyły nas opowieściami o plackach, kubusiu, kapu-
ście, które dawniej na co dzień gościły w naszych domach. 
Dzisiaj widać, że od tradycyjnych potraw w naszych domach 
odchodzi się coraz częściej. Następnie skupiono się na dyni 
i jej przetworach. Opowieść połączono z degustacją. Pani 
Basia podkreśliła zdrowotny charakter tego warzywa, które-
go zalet nie brakuje. Warzywo bogate w witaminy można w 
prosty sposób przygotować i wkomponować w codzienny 
jadłospis, aby jeść smacznie i zdrowo. Podkreślono również 
należyty szacunek do chleba i spożywanych produktów.

Słowa podziękowania kierujemy do Pani Basi i Pani Bron-
ki za przyjęcie zaproszenia i ciekawe opowieści w temacie 
kulinarnego dziedzictwa naszej Trójwsi. Dziękujemy rodzi-
com za przygotowanie dyniowych potraw, a także wszyst-
kim nauczycielom za zaangażowanie i stworzenie  niepo-
wtarzalnej atmosfery w naszym Punkcie.

Dzisiejsze spotkanie było dla nas utwierdzeniem się w 
przekonaniu, jak duże znaczenie ma kontakt międzypoko-
leniowy, jak ważne jest, aby najmłodsi mieli możliwość za-
poznania się z lokalnymi tradycjami. Sami na co dzień prze-
konujemy się, jak ważne są „babcine” porady, dlatego im 
wcześniej będziemy uświadamiać dzieci o tym, jak istotna 
jest nasza kultura, tym bardziej będziemy mieli pewność, że 
będzie ona stale żywa i przetrwa.

Przedszkolne sale wypełniła piękna pomarańczowa de-
koracja. Na stołach poustawiane dynie ubarwiały nam spot-
kanie, pośród nich rozmieszczone zostały zapalone świece 
oraz stylowe latarnie. Rodzice zadbali o strój dla dzieci w od-
powiednim pomarańczowym kolorze, w podobnej stylistyce  
przyodziane były panie nauczycielki. Udało się stworzyć wy-
jątkowy, jesienny, barwny i ciepły klimat.

Zaproszone przedstawicielki z Koła Gospodyń Wiejskich: 
Pani Basia Kubas - radna oraz Pani Bronisława Bluszcz, które 
przybyły na spotkanie w tradycyjnych koniakowskich koron-
kowych strojach. Dzięki uprzejmości naszych gości mogliśmy 
zapoznać się z tradycjami kulinarnymi w Trójwsi Beskidzkiej. 

Wolne miejsca w internacie
Internat Zespołu Szół im. Wł. Szybińskiego w ostatnich 

latach cieszy się dużą popularnością. We wrześniu 2017 r. w 
pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych zakwaterowano 
52 osoby. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż dysponujemy 
WOLNYMI MIEJSCAMI. Dlaczego warto do nas dołączyć? 
U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Posiadamy świetlicę 
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Nasza Młodzież na Ogólnopolskim  
Święcie Młodych w Łodzi 
Pod hasłem „Wybierz Życie” odbyło się tegoroczne  ogól-

nopolskie Święto Młodzieży Salezjańskiej w Łodzi . W grupie 
dwustu młodych ludzi, którzy do Centralnej Polski zjechali 
się z różnych stron kraju znaleźli się także wolontariusze VI-
DES z Trójwsi.  

Od kilku lat nasi młodzi animatorzy i wolontariusze Sto-
warzyszenia VIDES  wyjeżdżają w różne miejsca Polski, by 
uczestniczyć w spotkaniach Salezjańskiego Ruchu Młodzie-
żowego.  Spotkanie te organizowane są przez Siostry Sale-
zjanki Inspektorii Warszawskiej.  Jest to jeden z najbardziej 
wyczekiwanych weekendów w całym roku  . Dlaczego? Po-
nieważ spotykanie innych młodych, z którymi łączy nas ten 
sam duch – salezjański duch księdza Bosko, niesie ze sobą 
wiele niezapomnianych przeżyć i przygód. 

Spotkanie „Wybierz Życie” rozpoczęło się od integra-
cji i wprowadzenia nas w tematykę Święta. Piątkowy wie-
czór spędziliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu, 
podczas której była okazja do wyspowiadania się. Adora-
cję prowadził ks. Jacek Krzypkowski SDB – człowiek, który 
miał się nie narodzić, gdyż rodzina chciała by jego matka 
przerwała ciążę. Od dziecka bardzo się jąkał i jednocześnie 
marzył, by zostać kapłanem. Do egzaminu na prawo jazdy 
podchodził 25 razy. Od siedmiu lat uczestniczy w terapii 
mowy. Jest przykładem niezwykłej wytrwałości – wszystko 
poczytuje jako dar Boży. Z pełnym przekonaniem można 
o nim powiedzieć „dusza człowiek”. Skradł serca młodzieży 
swoją prostotą, radosnym usposobieniem i otwartością, a 
gdy przyszło nam się z nim pożegnać, każdemu łezka krę-
ciła się oku. 

Kolejnego dnia poznawaliśmy Błogosławioną Piątkę Po-
znańską – pięciu młodych chłopaków z poznańskiego Ora-

Z działalności 
Stowarzyszenia VIDES

wyposażoną w biblioteczkę i sieć wi-fi działającą na terenie 
całego internatu. Mamy możliwość skorzystania z: boiska 
szkolnego, sali gimnastycznej oraz siłowni. Organizujemy 
imprezy integracyjne (ognisko, otrzęsiny, wigilijkę) oraz tur-
nieje sportowe. Współpracujemy z środowiskiem lokalnym 
oraz przyłączamy się do wielu akcji charytatywnych. Jeśli 
masz jeszcze wątpliwości czy stać się członkiem naszej 
społeczności, przyjdź zobaczyć jak funkcjonujemy!

Szczegółowe informacje o działalności internatu, warun-
kach przyjęcia można uzyskać na stronie internetowej szkoły 
www.szybinski.cieszyn.pl lub od godz. 14.00 pod numerem 
tel. 33-852-13-85.         ZS im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie

torium, którzy za wierność Bogu i Ojczyźnie ponieśli śmierć 
podczas II Wojny Światowej. Obejrzeliśmy poruszający spek-
takl o ich aresztowaniu i pobycie w niemieckich więzieniach. 
W rozmowach po spektaklu młodzież podkreślała, że naj-
bardziej poruszył ich moment kiedy umierali, ponieważ tak 
tragiczne wydarzenie Błogosławieni Oratorianie  przyjęli z 
wielkim spokojem i radością, że będą mogli spotkać się ze 
Swym Panem. 

Swoim świadectwem z młodymi podzielił się również 
Alek Beta - polski judoka, brązowy medalista mistrzostw 
Europy w 2016 roku, zwycięzca zawodów Pucharu Świata 
w Tallinie w 2014 roku  i Pucharu Europy w Bratysławie w 
2014 roku, dwukrotny mistrz Polski (2012, 2014) oraz brą-
zowy medalista mistrzostw Polski 2016r. Opowiedział on 
historię swego życia akcentując szczególnie swoje nawró-
cenie dzięki modlitwie różańcowej.  Zachęcał młodzież, by 
zdać się na najlepszego Trenera, którym jest Jezus Chry-
stus.  

Następnie mieliśmy okazję, by wysłuchać opowieści i 
obejrzeć pokaz zdjęć z pielgrzymki do Santiago de Compo-
stela, którą przeżyli animatorzy z Warszawy wraz z s. Beatą 
salezjanką. 

Po południem wyszliśmy na miasto, by poznać Łódź, a 
przede wszystkim, by uczestniczyć w Eucharystii sprawowa-
nej przez ks. Jacka.  

Sobotniego wieczoru nie zabrakło okazji na wspólną za-
bawę i dzielenie się talentami podczas Festiwalu Życia. Miał 
on dać okazję młodzieży do wyrażenia siebie, podzielenia 
się swymi pasjami i umiejętnościami. 

W niedzielę przyszedł czas podziękowań i rozesłania. 
Każdy uczestnik Święta Młodych otrzymał od Sióstr błogo-
sławieństwo i namaszczenie olejami na swoją drogę życia. 

Czas spędzony w Łodzi był dla każdego okazją do od-
świeżenia wartości jakie wyznajemy, naładowania baterii 
do dalszego działania oraz resetem od codziennych zajęć i 
obowiązków.  Dla młodzieży była to również okazja, by po-
patrzeć na dzisiejszy świat z innej perspektywy, by poznać 
innych ludzi, którzy szerzą dobro tam, gdzie są. Po za tym- 
podróże kształcą i to wszechstronnie. Niektórzy mogli po raz 
pierwszy w życiu jechać tramwajem czy poznać zakamarki 
ulicy Piotrkowskiej.  A to, co przeżyli, wszystkie chwile i spot-
kania, które poruszyły ich serca będą pewnie długo zapa-
miętane.                  Karina Czyż
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTANIE  
Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 

WOLONTARIUSZA, 
 VIDES?! A CO TO TAKIEGO? 

• PRELEKCJA, POKAZ ZDJĘĆ 
• CHARAKTERYSTYKA PRACY WOLONTARIUSZA 

VIDES 
• POCZĘSTUNEK I COŚ DLA DUCHA 

„W TRÓJWSI JEST BOSKO!” 
SPOTKANIE DLA DZIECI 

25 LISTOPADA (SOBOTA) 
o GIMNAZJUM W ISTEBNEJ 
o SP NR 1 W JAWORZYNCE 
o SP NR 1 W KONIAKOWIE 

GODZ. 9:00 – 12:00 
GRY I ZABAWY, 

WARSZTATY 
TEMATYCZNE, 

PRAGRAM 
WYCHOWAWCZY 

Otwarcie i poświęcenie Drogi 
Różańcowej ze Stecówki na Przysłop
W sobotę 7 października w Parafii Matki Bożej Fatimskiej 

na Stecówce tuż po Mszy Świętej o godzinie 11.00 Ksiądz 
Proboszcz Grzegorz Kotarba dokonał uroczystego otwar-
cia i poświęcenia nowo powstałej Drogi Różańcowej wiodą-
cej od Kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej na Stecówce 
po kaplicę na Przysłopie. W wydarzeniu tym udział wzięli nie 
tylko parafianie, ale także liczna grupa gości związanych ze 
środowiskiem pomysłodawców nowego szlaku sakralnego. 
Ksiądz Proboszcz wraz z odmawiającymi różaniec wiernymi 
przeszedł całą drogę dokonując poświęcenia każdej z kapli-
czek, wygłosił on również bardzo interesujące rozważania 
poszczególnych tajemnic.
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Tym samym zakończony został etap tworzenia Drogi 
Różańcowej, o której dość szczegółowo pisaliśmy w paź-
dziernikowym numerze naszego miesięcznika. Warto przy-
pomnieć, że szlak ten jest silnie związany z Kościołem pw. 
Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, nie tylko poprzez, co 
oczywiste postać samej Patronki, ale także dzięki spójności 
wizji artystycznej i twórcy płaskorzeźb przedstawiających 
Drogę Krzyżówą wewnątrz świątyni oraz tych obrazujących 
Tajemnice Różańca Św.

Miejscowi parafianie podjęli się także stałej opieki nad 
kapliczkami.

Teraz, gdy trakt został już poświęcony serdecznie zapra-
szamy do jego przejścia w atmosferze modlitwy i kontem-
placji piękna otaczającego nas górskiego krajobrazu. Droga 
Różańcowa przebiega bowiem pieszymi szlakami turystycz-
nymi o znacznych walorach widokowych. Początek nowego 
szlaku sakralnego stanowi znajdująca się niemalże na roz-
staju dróg wiodących na Kubalonkę, do Wisły Czarnego oraz 
do istebniańskiego przysiółka Skała Kaplica Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Zaraz obok na drzewie zobaczymy też 
pierwszą z kapliczek  różańcowych, kolejne z nich odnajdzie-
my podążając szlakiem czerwonym w kierunku „Rozstajów 
nad Pietroszonką”, gdzie pojawia się szlak czarny wiodący ku 
Karolówce i to właśnie nim powinniśmy dalej podążać. Po 
skończeniu się szlaku czarnego wędrówkę kontynuujemy 
połączeniem szlaków zielonego i niebieskiego zmierzając w 
kierunku Przysłopu. Tutaj, tuż obok kaplicy z XIX-wiecznym 
krucyfiksem kończy się nasza Droga Różańcowa. Utrudzo-
nym pielgrzymom i turystom polecamy jednak przejście nie-
co dalej do Schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą, 
gdzie będą oni mogli napić się czegoś ciepłego i posilić na 
dalszą drogę.                             O.Sz. 
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czanego i przeżywanego przez Pana Antoniego jego orbis 
interio tj na terenie przysiółków Jasnowice, Suszki, Szymcze 
i na Lesie. 

W tej króciutkiej relacji z odwiedzin przybliżę kilka okru-
chów  bogatej historii. Otóż Antoni urodził się 29 paździer-
nika 1922 roku w wielodzietnej rodzinie Anny i Michała Bu-
rych w Istebnej. Miał jeszcze siostry: Marię, Annę, Jadwigę 
oraz braci: Michała, Józefa Franciszka i Pawła. Ojciec jego 
- bogaty istebniański gazda, rolnik Michał Bury był uczest-
nikiem pierwszej wojny, kiedy walczył w armii austriackiej, 
nastepnie w Legionach Polskich. Wojskowe poniekąd za-
sady  wprowadzane w domu przez ojca nauczyły dzieci od 
początku pracy, dyscypliny odpowiedzialności. Ukończył 
siedem klas Szkoły Powszechnej im. ks. Jóżefa Londzina w 
Istebnej  w 1938 roku. 

W domu przeznaczony został do zawodu krawca. Nie-
stety brak miłości do igły, i wewnętrzna determinacja – gó-
ralska docierność - bedym robił swoje, co mi szie podobo - i po-
trzeba robienia tego, co w duszy gra zawiodły go na zawsze 
do lasu, który stał się jego życiową miłością i pasją. Z lasem 
związał swoje całe życie. Został przyjęty do szkółki leśnej, 
która to praca okazuje się dobrze płatną jak na pierwsze za-
robki.  Otrzymywał 80 groszy za dniówkę, a dla porówna-
nia chleb  kosztował 45 groszy. Następnie zatrudnia się już 
jak pracownik nadleśnictwa, który rozlicza wywóz ściętego 
drewna – wypisuje kwity za wywóz drewna do składnicy. 
Dodatkowo zarabia jako ten, który podprowadza myśliwych  
polujących na głuszce.

Kiedy 1 września w 1939 
roku wybucha II wojna świa-
towa Antoni Bury pracuje w 
leśnictwie Bukowiec. Decydu-
je  się na opuszczenie Istebnej. 
Dociera z grupką kolegów do 
Bielska a następnie 2 września 
do Krakowa. Stamtąd docie-
ra do Tarnowa, następnie do 
gajówki w Niskiem. Razem ze 
swoim bratem chcą dotrzeć 
na Wołyń, gdzie ojciec Michał 
Bury otrzymał około sześciu 
hektarów, bowiem skorzystał z 

ustawy o nadaniu ziemi polskim żołnierzom i ochotnikom 
na Kresach Wschodnich. Pierwsze wojenne chodniczki koń-
czą się jednak powrotem początkiem listopada 1939 roku 
do rodzinnej Istebnej, gdzie podejmuje pracę w leśnictwie  
prowadzonym przez niemieckiego Nadleśniczego Delonga  
w charakterze robotnika leśnego. 

Niestety już 24 czerwca 1942 roku o 4.30 rodzina Burych 
zostaje wysiedlona w ramach wysiedlania najbogatszych  
gospodarstw, szczególnie tych, którzy w wyniku policyj-
nego spisu ludności Istebnej zadeklarowali się jako Górale, 
Polacy i Ślązacy. Rodzice i trzej bracia Michał, Antoni, Franek  
zostają wywiezieni na Śląsk Opolski na przymusowe prace.  
Jednak tu rozpoczyna się krótki pobyt Pana Antoniego w 
wielu miejscach, z których ciągle próbował ucieczki, i ciągle 
miał w sobie wewnętrzną siłę  dawania świadectwa niezga-
dzania się z losem. Tak, jakby na przekór chciał zawsze ina-
czej. Chciał tak jak on Antoni Bury, góral z Istebnej uważał, 
że zawsze trzeba manifestować własną osobowość i własne 
zdanie. 

Małgorzata Kiereś

Świadek istebniańskiej historii. 
Reportaż z podróży

W czerwcową słoneczną 
sobotę wczesnym rankiem 
z Janem Bury, właścicielem 
istebniańskiego Tartaku oraz z 
Marianem Burym udaliśmy się 
do Kędzierzyna – Koźla. Celem 
tej podróży były odwiedziny 
jednego z najstarszych żyją-
cych świadków istebniańskiej 
historii, 95-letniego Antonie-
go Burego. Propozycja od-
wiedzin tego zacnego nestora 
rodu Burych wyszła od Jana 
Burego, dla którego wujek An-

toni  jest wzorem mądrości i rozsądku, ważnym rodzinnym 
autorytetem. 

Na miejsce przyjechaliśmy wczesnym rankiem. Od razu 
ugoszczeni zostaliśmy przez córkę Panią Bożenę w pięknym 
salonie kawą podaną w filiżankach pochodzących z różnych 
stron świata oraz pysznym ciastem. 

Głównym bohaterem tej sobotniej biesiady był Pan An-
toni Bury, który od razu przywitał nas nowo wydaną książ-
ką zatytułowaną „Antoni Bury. Życie szczęściarza” napisaną  
przez Jakuba Dźwilewskiego oraz Jarosława Jurkowskiego, 
a wydaną w 2016 roku. Książka opowiada w sposób bardzo 
lekki i przystępny o losach istebniańskiego górala, prezen-
tując go nie ucieka od opisu bólu,cierpienia, kiedy trzeba 
było nieść krzyż przez życie, a także o tym czasie, kiedy trzy-
mał szczęście za nogi, jak to się potocznie mówi. 

Poznanie losów Antoniego Burego wpisuje się w waż-
ne uzupełnienie istebniańskiej historii, szczególnie tych jej  
aspektów, które wywiezione poza granice Istebnej, nie za-
wsze miały możliwości być zauważone lub zdokumentowa-
ne w źródłach dotyczących Istebnej. W przypadku Pana An-
toniego mamy sytuację zatrzymanej historii poza granicami 
wsi. Toteż poznanie tej historii było dla mnie priorytetem.  
Miało całkowicie charakter naukowy, pomogło zweryfiko-
wać wiele ważnych naukowych dylematów dotyczących 
istebniańskiej przeszłości, szczególnie małego, doświad-
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Toteż z gospodarstwa, przymusowej pracy ucieka i do-
jeżdża do folwarku w Zabardowicach, gdzie pracują rodzi-
ce. Po kolejnych ucieczkach trafia do lagru w Peenemünde, 
następnie w Rechnlinie. Tęsknota za Istebną dostarcza mu  
sił, aby uciekać i wrócić do ukochanej Istebnej. Wraca do 
leśnictwa za Kiczorami. Nawiązuje kontakt z Janem Wawrza-
czem „Janikiem” dowodzącym oddziałem Armii Krajowej. 
Do końca wojny zostaje w partyzantce AK „Barania Góra” Po 
zakończeniu wojny decyduje się na wyjazd na tzw. Ziemie 
Odzyskane, trafia do Głubczyc. 

Na stałe osiada w Szklarach, gdzie 14 listopada 1953 
roku zakłada rodzinę. Szczęśliwa wybranką jest Ewa zd. Ma-
rekwica, góralka z Istebnej, z którą przeżył 58 lat wspólnego 
życia. Z małżeństwa tego w 1954 roku rodzi się syn Jerzy i 
córka Bożena. Niezwykłą ciekawostką dla mnie, badacza są 
zgromadzone pamiatki rodzinne, w tym  dawne fotografie, 
które uzupełniają moje badania dokumentujące istebniań-
ską ziemię. 

Nasze spotkanie to nie tylko poznanie losów Antoniego 
Burego, to ważna konfrontacja źródeł archiwalnych., wspól-
ne uzupełnianie genalogii rodów, którą, jako badaczka 
istebniańskiej ziemi miałam okazję oglądać i dokumento-
wać w archiwalnych urbarzach registrach gruntowych.

Podczas tej wizyty oprócz wielu zanotowanych przeze 
mnie istebniańskich opowieści o furmanach, których Pan 
Antoni nazwiska, imiona z numerami domu sypał z ręka-
wa,  o nauczycielach Szkoły Powszechnej, o istebniańskich 
wójtach, powstała ożywiona dyskusja nad genealogią ro-
dziny Burych, która od początku swego istnienia  należała 
do zamożnych, a protopoplaści byli właścielami pierwszych 
istebniańskich młynów. Nazwisko Bury pojawia się już w 
zapisie diariusza o. Leopolda Tempesa, który na karcie 5v 
potwierdza przybycie do Istebnej w dniu 18.V.1716 r przyby-
łem do Istebnej i Jaworzynki. Jako pierwszy gościnnego   schro-
nienia użyczył mu Jan Bury, zwany  Bystrzyczan, u którego w 
domu przez dłuższy czas mieszkał. Nazwisko Bury pojawia się 
również w urbarzach i registrach  gruntowych, szczególnie, 
że  to właśnie jeden z 5 młynów, które funkcjonowały na te-
renie Istebnej, a dokładne ich rozmieszczenie znajdujemy 
na mapie Wielanda z 1736 roku pozwoliły nam nam dokład-
nie usytuować młyn Jana Burego i Tomasza Waszuta, którzy 
– oprócz podatku gruntowego i innych obciążeń – z tytułu 
prowadzenia młyna płacili 6 fl. Drugi młyn był spółką Simo-
na Burego i Paula Legierskiego, z którego odprowadzano 
podatek 1 fl 48 gr. Młyn posiadał Simon Buryktóry płacił tyl-
ko 1 fl 48 gr. Mniejszy młyn prowadził również Jerzy Kohut 
i płacił podatek w wysokości 1 fl 36 gr. (APC KC sygn. 2552, 
Fol. 296). 

I tak nasze niedokończone naukowe rozważania prze-
rwał pyszny obiad, który było nam dane spożyć w towarzy-
stwie córki Bożeny i syna Jerzego. Mnie pozostało podzięko-
wać za cenny dar czasu, który Pan Antoni i rodzina ofiarowa-
li mi w ten słoneczny sobotni dzień jak również inicjatorowi 
tej historycznej wycieczki Janowi Buremu. 

To miłe, że na dokumentacyjnej drodze przeszłości isteb-
niańskiej ziemi mogłam uczestniczyć w tak fantastycznej 
uczcie duchowej, którą skrzętnie odnotowałam w 16- karto-
wym zeszyciku. Będzie  zapisaną na zawsze relacją z sobot-
niej podróży i ze spotkania człowieka, który wychowany był 
poza kręgiem tradycyjnej istebniańskiej kultury, a zachował 
w sercu tak ogomna miłością do maminej izby i jej wartości.  

Nowy szlak na terenie gminy Istebna 
- Szlak Spacerowy do Źródeł Rzeki Olzy
Jesienią 2017 roku dzięki porozumieniu pomiędzy Punk-

tem Informacji Turystycznej w Istebnej( inicjatorem wyty-
czenia szlaku), Nadleśnictwem Wisła i PTTK Wisła wytyczono 
nowy szlak ( ścieżkę) spacerowy/ą do źródła rzeki Olzy. 

Ścieżka oznaczona jest kolorem żółto-białym. Rozpoczy-
na się na Zaolziu (obok dawnego schroniska). Trasa liczy 6 km 
długości, a jej przejście zajmuje 1 h 10 min do źródła, zaś 1h 40 
min do złączenia z niebieskim szlakiem turystycznym biegną-
cym w kierunku Koniakowa lub Baraniej Góry. Wzdłuż ścieżki 
postawione są 3 tablice informacyjne: na początku przy daw-
nym schronisku Zaolzianka, druga przy zbiorniku wodnym i 
trzecia na styku ścieżki z niebieskim szlakiem. Ścieżka space-
rowa wzdłuż rzeki Olzy jest idealna na wspólne spacery lub 
piesze wędrówki. Ścieżka praktycznie w ¾ prowadzi po asfal-
towej leśnej drodze, która zamknięta jest dla ruchu samocho-
dowego. Dzięki temu ten odcinek idealny jest na rower, rolki, 
czy niedzielne spacery, gdzie po drodze zobaczymy zbiornik 
retencyjny Olza i możemy dojść do źródeł rzeki. 

W związku z ogromnym zainteresowaniem źródłami 
rzeki Olzy zarówno wśród turystów z Polski, ale i z Republiki 
Czeskiej cieszymy się bardzo, iż teraz spokojnie, bez prob-
lemów będzie można dojść do źródeł kultowej rzeki dla 
pogranicza polsko-czeskiego. Chcemy także wprowadzić 
na stałe majówkowe wyjścia do źródeł w ramach akcji Prze-
wodnik Czeka.

Oznakowanie i wytyczenie trasy powstało w ramach 
środków własnych GOK, PIT i BP, zaś tablice i folderki doty-
czące Olzy w polskim i czeskim języku zrealizowano w ra-
mach projektu „Trójstyk – radość zwiedzania”, nr ewid.: CZ.
11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400 finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republi-
ka Czeska-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa.                                Oprac. A. Legierska

Serdecznie dziękujemy Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Wisła panu Andrzejowi Kudełce za wyrażenie zgody na wy-
znakowanie trasy ścieżki, zaś PTTK Wisła oraz znakarzowi 
panu Tadeuszowi Leżańskiemu za zaangażowanie w jej wy-
znaczenie i powstanie. 
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Kompleks sportowo-rekreacyjny Zaolzie
Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gim-

nastyczna na Zaolziu. Możliwe jest także wypożyczanie 
kijów do nordic walking czy innego sprzętu sportowego. 
Obiekt czynny jest we wtorki i czwartki od 8:00 do 16:00, 
środy i piątki od 12:00 do 20:00, a w soboty 10:00 do 18:00. 
Kontakt: + 48 517 252 995.

Uwaga gestorzy i organizatorzy 
wydarzeń!
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie organizowanych 

przez Państwa imprez w nadchodzącym 2018 roku, aby moż-
na je było zamieścić w kalendarzu całorocznym na przyszły 
rok. Kalendarz dostępny będzie w formie plakatu w Punkcie 
Informacji Turystycznej w Istebnej. + 48 33 855 61 58.

Sieć Najciekawszych Wsi
W Urzędzie Miejskim w Gogolinie 20.10.2017 r. (piątek) 

odbyły się warsztaty przeprowadzone przez firmę Locativo 
sp. z o.o. z Krakowa, dotyczące opracowania strategii marki 
i planu promocji Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). Uczest-
nikami warsztatów były gminy, które podpisały deklarację o 
współpracy w ramach opracowania danej strategii, w tym 
także gmina Istebna, którą reprezentowała Aneta Legierska 
jako koordynator do spraw w/w/ projektu SNW. 

Blogerzy z wizytą w Trójwsi - 
Rodziny z dziećmi także Nas kochają
Końcem września 2017 roku gościliśmy na terenie Trój-

styku polsko-czesko-słowackiego BLOGERÓW: dwie rodziny 
z dziećmi - Odjechani.com oraz Podróże Hani. Przyjechali 
oni na zaproszenie Informacji Turystycznej w Istebnej i Gotic 
Mosty u Jablunkova w ramach projektu: „Trójstyk – radość 
zwiedzania - Trojmezí - radost poznávat“. Przebywali na na-
szym terenie przez 3 dni zwiedzając w tym czasie atrakcje 
po dwóch stronach granic. Blogerzy to dwie rodziny z dzieć-
mi. Odjechani mieszkają w Krakowie, zaś Podróże Hani w 
Rybniku. Łącznie to 9 sympatycznych osób, w tym 5 dzieci 
w wieku od kilku miesięcy do 8 lat. Zwiedzali atrakcje, które 
poświęcone są szczególnie najmłodszym turystom. 

planowanego produktu Sieci Najciekawszych Wsi. Podczas 
spotkania uczestnicy pracowali nad pytaniem „Co wyróżnia 
naszą miejscowość”?  W odniesieniu do powyższego pytania 
tworzone były robocze komunikaty (zalążki opowieści) na 
temat miejscowości, tak by każda miała swój wyróżnik na tle 
innych  wsi. Uczestnicy zgodzili się z założeniem, że oprócz 
opowieści na temat miejscowości, dla budowy marki ważny 
będzie również sposób działania sieci (od sposobu komuni-
kowania do sposobu realizacji oferty). Tworzenie oferty wy-
nikającej z komunikatu-opowieści o miejscowości oraz okre-
ślenie standardu modelowej oferty dla Sieci Najciekawszych 
Wsi będą tematem kolejnego spotkania w dniu 8 listopada 
2017 roku.                    Oprac. A. Legierska na podst. M. Buk - PSORW

W spotkaniu brał udział Ryszard Wilczyński, Poseł na 
Sejm RP, ekspert Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, któ-
ry poinformował o aktualnym stanie prac Stowarzyszenia 
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz projekcie tworzenia 
Sieci Najciekawszych Wsi. Głos zabrał także Joachim Wojtala, 
Burmistrz Gogolina, Przewodniczący Stowarzyszenia Polska 
Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, który zauważył jak ważna jest 
rola liderów wsi oraz koordynatorów gminnych SNW, gdyż 
to dzięki zaangażowaniu ludzi Sieć będzie mogła w przyszło-
ści funkcjonować i rozwijać się.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele następujących 
wiosek: Jemielnica, Kamień Śl., Stare Siołkowic, Zagwiździe 
(woj. opolskie), Dobków, Szalejów Dolny, Goworów, Dobków 
(woj. dolnośląskie), Złoty Potok, Istebna, Kozłów (śląskie). 
Domachowo, Antonin (Wielkopolskie) oraz Miejsce Piasto-
we (woj. podkarpackie). W ramach warsztatów aktywnie 
dyskutowano nad wstępnymi założeniami modelowej oferty 
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posługując się wierszem, odgadują 
trasę questu, a jednocześnie rozwią-
zują zagadki i szukają skarbów, które 
ukryte są w różnych miejscach. 

Na terenie Istebnej jest to dru-
ga tego typu atrakcja dla turystów. 
Pierwszy quest dotyczył przejścia 
trasy prowadzącej do Muzeum Jana 
Wałacha. Kolejny quest pt. ODKRYJ 
SKARBY HISTORII, realizowany w ra-
mach projektu, obejmuje przejście przez zainteresowanych 
odkrywców najstarszej części Istebnej – od parku im. P. Stal-
macha, przez tzw. Dziedzinę, do Kurnej Chaty i….., ale aby 
się tego dowiedzieć i zebrać ukryte skarby trzeba będzie 
pokonać trasę questu osobiście. Przejście zajmie ok. 2 h. Tra-
sy questu polecane są szczególnie w okresie od wiosny do 
jesieni dla wszystkich chętnych bez względu na wiek. Jest to 
doskonała forma zwiedzania terenu, poznawania atrakcji, a 
także zabawy i rodzinnej integracji. Wierszowane teksty do 
questu przygotowała Barbara Juroszek, zaś piękne obrazki 
pokazujące charakterystykę naszego terenu i kultury – Karo-
lina Marzec – Hubka.

Warto dodać, że quest powstaje także w gminie Mosty 
u Jablunkova po czeskiej stronie Trójstyku, gdzie zaintereso-
wani poznają historię tej pięknej miejscowości.

A oto kilka wersów z Questu, który poprowadzi najcie-
kawszymi terenami Istebnej:

…Ty jednak ruszaj śmiało przed siebie,
w parku historia czeka na ciebie. 
Widzisz figurę Najświętszej Panny?
Tu pierwszy kościół stał kiedyś – drewniany,
wybudowany gdy jezuita
Leopold Tempes w te strony zawitał.
Zaś bliżej drogi znajdziesz tablicę
historii zdradzi Ci tajemnice.
Znów na zagadkę się tutaj zanosi
czyjeż to  imię park dzisiaj nosi ?
 … Szukaj tabliczki z nazwą „Kubale”
 skręć za nią w prawo, w dół ruszaj dalej !
 Lecz gdy rozdwoi  się droga twa 
 skręć w stronę domu z numerem 102
 Zanurz się w domów i płotów gęstwinę, 
 by istebniańską odkryć dziedzinę
 Zobaczysz domy z drewnianych bali 
 wybudowane rękami górali. 
 Pomiędzy nimi - stodoły na siano,
 w nich też gazdowskie narzędzia trzymano.
 Idź - w górę ani w dół nie skręcając,
 płot z ciekawymi  rzeźbami mijając….

oprac. koordynator projektu A. Legierska

Zobaczyli między innymi: 
Centrum Pasterskie w Koniako-
wie, Park Wodny Olza, Chatę na 
Szańcach, zwiedzali punkty wido-
kowe i wzięli udział w rozchodzie 
owiec, a także we wspinaczce w 
parku linowym Base Camp. Po 
stronie czeskiej odwiedzili m.in. 
Park Bajek w Bukovcu, Jabłon-
ków, Centrum Edukacyjne Ursus 
w Dolnej Łomnej i Ski Areal Mosty 
u Jablunkova oraz oczywiście In-
formację Turystyczną w Mostach. 
Jak sami stwierdzili są pozytywnie 
zaskoczeni ilością atrakcji dla ca-
łych rodzin, a także gościnnością 
tutejszych mieszkańców. Także 
lokalna kuchnia i kultura sprawiła 
im ogromną radość. A o tym jakie 
wrażenia towarzyszyły m.in. Sonii, 
Hubertowi, czy Hani przeczytacie 
na ich blogach oraz profilach spo-

łecznościowych na facebook`u. Tam także bogate fotogale-
rie i mnóstwo ciekawych zdjęć. Zapraszamy na stronę www.
podrozehani.pl oraz www.odjechani.com                                    

o. Koordynator projektu A. Legierska 

Informacje turystyczne

ODKRYJ SKARBY HISTORII – 
Nowy QUEST po Istebnej
W ramach projektu Trójstyk – radość zwiedzania przy-

gotowywany jest także quest, czyli forma gry terenowej, 
polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu 
nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kie-
rując się informacjami zawartymi w wierszowanych wska-
zówkach. W wielu elementach gra ta przypomina podcho-
dy i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. „Odkrywcy” 

Zrealizowano w ramach projektu „Trójstyk – radość zwiedzania”, nr ewid.: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000400 finansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A  

Republika Czeska-Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa.
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Wspominając Jana Kawuloka - 
XIX Zaduszki Istebniańskie już za nami
Już od 19 lat z inicjatywy Zbigniewa Wałacha i Józefa Mi-

chałka w Istebnej organizowane są Zaduszki Istebniańskie. 
Idea tego wydarzenia to przypomnienie, a niejednokrotnie 
„ponowne odkrycie” wielkich ludzi naszej ziemi, którzy po-
zostawili w groniach swoje serce. Taką postacią bez wąt-
pienia był Jan Kawulok „od Wojtosza”, człowiek o tak wielu 
talentach, że życia nie starczyło, by je wszystkie  pomieścić.

W mroźny zaduszkowy wieczór sala Szkoły Podstawo-
wej im. Księdza Józefa Londzina w Istebnej wypełniła się po 
brzegi. Zgromadzonych gości powitał Józef Michałek, prezes 
Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan i radny Gminy 
Istebna. Na widowni obecni byli  między innymi:  Wójt Gmi-
ny Istebna Henryk Gazurek wraz z małżonką, Zastępca Wój-
ta Józef Polok, Przewodniczący Rady Gminy Istebna - Artur 
Szmek wraz z małżonką, Radna Powiatowa Łucja Michałek 
Radny Powiatowy Janusz Juroszek, radni gminy Istebna, Dy-
rektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej Robert 
Biernacki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
- Elżbieta Legierska – Niewiadomska, przedstawiciele me-
diów lokalnych i wielu innych gości.

Na początek usłyszeliśmy zatrzymany na nagraniu głos 
samego Jana Kawuloka, powoli i dostojnie śpiewającego 
ułożoną przez siebie pieśniczkym, która w pewnym sensie 
stała się alegorią jego życia : „Stoim se tu u potoka, nazywom 
się smyrek...” Zabrzmiał też dźwięk trąbity, na której zagrał 
pan Tadeusz Rucki z Koniakowa. Niestety Pani Zuzanna 
Kawulok nie mogła być wśród zebranych z powodu złego 
samopoczucia ale udało się na chwilę z nią połączyć przez 
transmisję na żywo. Córka Jana Kawuloka serdecznie po-
dziękowała wszystkim przybyłym i organizatorom za to, że 
postanowili wspomnieć postać jej ojca.

Następnie dr Michał Kawulok przybliżył zebranym syl-
wetkę i biogram Jana Kawuloka. Poznaliśmy jego dzieje od 
czasu, gdy 20 września 1899 r. przyszedł na świat, poprzez 
młodość spędzoną na sałaszu przy wypasie owiec, rozwija-
nie pasji do budowy instrumentów i sadownictwa, dwuletni 
pobyt we Francji, działalność związaną z Zespołem Pieśni i 

Tańca „Koniaków”, a w końcu także otwarcie muzeum regio-
nalnego - Chaty Kawuloka w Istebnej.

Kolejna część wydarzenia przybrała tak lubianą przez 
Jana Kawuloka formę „wieczornicy” - spotkania przy stole 
i opowieściach. Jako zapalony sadownik brał udział w ta-
kich zebraniach, gdzie rozmawiano o sadownictwie i kosz-
towano różnych odmian jabłek. Tym razem jednak zamiast 
jesiennych owoców, uczestnicy dzielili się wspomnieniami. 
Rozmowę prowadził Bogusław Słupczyński, aktor, założyciel 
teatru CST w Cieszynie, który rozpoczął odczytaniem strof 
Słowackiego „Trzeba życie rozłamać w dwie wielkie półowy/ 
Jedną godziną myśli — trzeba w przeszłość wrócić ...”.

Wspomnieniami i opowieściami podzielili się Antoni Ka-
wulok, Teresa Kukuczka, Maria Marekwica, Anna Procner, 
Urszula Gruszka, Zbigniew Wałach, Józef Michałek, Janusz 
Macoszek. Dzięki nim poznaliśmy postać Ujca Kawuloka w 
wielu aspektach jego bogatej osobowości. Dowiedzieliśmy 
się o tym, jak wspaniale potrafił nastawiać złamane kości, 
czego naocznym przykładem są dwie zdrowe ręce pani 
Anny Procner, nastawione 6 lat temu przez „stryka łod Wojto-
sza” po tragicznym upadku z kasztana. Pan Antoni Kawulok 
przedstawił go z kolei jako człowieka mądrego i pracowite-
go, który ręczną pracą prześcigał w precyzji maszyny, ale był 
też otwarty na nowinki i niezmiernie się ucieszył z pierwszej 
otrzymanej tokarki. Muzyk Zbigniew Wałach zwrócił uwagę 
na niezwykłe, zadziwiające wręcz mistrzostwo wykonanych 
przez Jana Kawuloka instrumentów, doskonałość pracy sny-
cerskiej znamionujące „rękę chirurga”. Urszula Gruszka opo-
wiedziała z kolei o wzruszających okolicznościach śmierci 
Jana Kawuloka: „Przyjechali my rano z zespołym z Cepeliady, a 
chłapciska pomogali instrumenty smycić ku chałpie. Jak jedyn 
wsiecy my pośli przed dźwiyrze do ujca Kawuloka i cały auto-
bus przyszeł, zaspiywalimy kurpiowską pieśń, kierej nas tam 
naucili. Tak jakoby zespolocy wiedzieli, zie ich trzeba poziegnać 
i to było ich łostatni poziegnani. Na drugi dziyń ujec uż nie zili. 
(…) Powiadają, że ciągnie wilka do lasa. Poiśli se tam do lasu 
narychtować drzewa, siedli se na pnioćku i tak z tą sikierećką 
zostali. Ułożyli se pieśniczkym „Wyrós jo se u potoka nazywom 
się smyrek...” I tak też se na tym smyrećku zostali...”

„U schyłku życia będziemy sądzeni z miłości. „On tą miłość 
do ludzi i do przyrody miał w sobie i to dało się odczuć” - powie-
działa pani Teresa Kukuczka.

Spotkanie podsumował pan Józef Michałek: „Jan Kawu-
lok otworzył Istebną na innych, był prekursorem jej otwarcia tu-
rystycznego. Niespełnione marzenie , by zostać lekarzem zreali-
zował w inny sposób, umiał żyć tym, co przynosił każdy kolejny 
dzień. Jana Kawuloka można niewątpliwie nazwać patronem 
dnia dzisiejszego.”

Całość zwieńczyło góralskie muzykowanie – na trąbicie 
zagrał Janusz Macoszek ,na gajdach zawtórował Zbigniew 
Wałach a zaśpiewały Urszula Gruszka i Łucja Dusek – Fran-
cuz.
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Jak nadmienił Bogusław Słupczyński, w internecie nie-
wiele znajdziemy informacji o Janie Kawuloku, choć był 
wszak laureatem wielu ważnych odznaczeń z nagrodą im. 
Oskara Kolberga na czele. Pamięć o nim żyje jednak w pa-
mięci ludzi, którym wyświadczył tak wiele dobra. Przelał 
swoje niespełnienie marzenia lekarskie na umiejętność pre-
cyzyjnej budowy instrumentów, a muzyką leczył ludzkie 
dusze. Dziś owoce jego pracy w Istebnej trwają. Ręce, które 
nastawił nadal pracują; pieśniczki, których nauczył innych 
wciąż są śpiewane, izba regionalna, którą założył, nadal 
rozbrzmiewa muzyką i opowieściami. Z pewnością żaden z 
talentów, którymi był tak hojnie obdarzony ten istebniański 
„człowiek renesansu” nie poszedł na marne...

Stowarzyszenie „Na Groniach” w Istebnej serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w organizację Zadu-
szek Istebniańskich.                 BJ

Książka „Beskidy i Tatry. 
Straż góralskiej watry”
W piątkowy wieczór 20 października o 17.00 w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Istebnej odbyła się promocja nowej pub-
likacji regionalnej pod tytułem „Beskidy i Tatry. Straż góral-
skiej watry” oraz spotkanie z jej autorem, panem Władysła-
wem Motyką.

Pan Władysław Motyka z Milówki to autor wielu cenio-
nych publikacji, m.in.  „Tu był Piotr. Związki Jana Pawła II z Ży-
wiecczyzną i Beskidami” , unikatowej kolekcji pieśni Karpat: 
„Śpiewnika górali polskich” i międzynarodowego „Śpiewnika 
karpackiego” . To również wybitny działacz regionalny - wi-

ceprezes Związku Podhalan w Pol-
sce  w latach 2005-2011 i Honoro-
wy Członek Związku.

Książka „Beskidy i Tatry. Straż 
góralskiej watry” to ósma już publi-
kacja pana Władysława, poświęco-
ną tym razem Związkowi Podhalan 
i jego rozwojowi na obszarze gó-
ralszczyzny polskiej. Autor ukazuje 
liczne związki górali z Beskidów i 

Podhala. Książkę wzbogacają unikatowe fotografie, również 
te z czasów II Rzeczypospolitej oraz mapy, ukazujące zasięg 
działania Związku Podhalan.

Autor zaprosił także do wędrówki opracowanym przez 
siebie „Karpackim szlakiem świętego Władysława”, który 
właśnie w Istebnej miał swoistą prapremierę. Jego zdaniem  
właśnie święty Władysław, którego historia zawiera wątki 
polskie, słowackie, węgierskie jest postacią szczególną dla 
środkowej Europy. Na slajdach zobaczyliśmy zdjęcia z prze-
pięknych zakątków Rumunii, Słowacji czy Węgier, które są 
mocno związane nie tylko z postacią świętego, ale zapoznają 
nas także z tradycją, muzyką, architekturą  i duchem Karpat.

Wszystkich miłośników regionu zachęcamy do nabycia 
książki „Beskidy i Tatry. Straż góralskiej watry.”, która jest do-
stępna w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Publikacja 
wydana w pięknej szacie graficznej, posiada twardą oprawę 
i liczy 424 strony. Koszt egzemplarza to 60 zł.

Barbara Juroszek

REGULAMIN KONKURSU
Zapraszamy wszystkich utalentowanych solistów i grupy 

śpiewacze, profesjonalnych i nieprofesjonalnych śpiewaków 
z Gminy Istebna do udziału w konkursie.

Konkurs odbędzie się w dniu 25 listopada 2017r. (sobo-
ta) w godzinach 14:00 – 16:00, w Muzeum Regionalnym „Na 
Grapie” w Jaworzynce;

Konkurs przeprowadzany będzie w 2 kategoriach:
- soliści
- grupy śpiewacze (2-5 osób)
Obie kategorie podzielone będą na 3 grupy wiekowe:
- dzieci (3-9 lat)
- młodzież (10-16 lat)
- dorośli (17 lat i więcej)
Każdy solista lub grupa wykonują jedną tradycyjną pieśń 

górali śląskich, z możliwością samodzielnego akompania-
mentu na instrumentach ludowych;

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej z katego-
rii (nie będzie możliwości śpiewania solo, a jednocześnie w 
grupie śpiewaczej);

Uczestników oceniać będzie 3 osobowe jury, które w każ-
dej kategorii i grupie wyłoni 1,2 oraz 3 miejsce;

Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, a pozostali 
uczestnicy zostaną nagrodzeni upominkiem;

Prosimy, by uczestnicy konkursu ubrali tradycyjne stroje.
Wszystkich słuczaczy - kibiców zapraszamy 25.11.2017 r. 

(sobota)
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KONKURS NA 

Z TRÓJWSI  
  PRZYGOTUJ JEDEN RODZAJ 

TRADYCYJNYCH CIASTECZEK 
ŚWIĄTECZNYCH 

 UŁÓŻ JE NA DUŻYM TALERZU LUB TACY 
 DO 12 GRUDNIA ZGŁOŚ SIĘ DO GMINNEGO 

OŚRODKA KULTURY W ISTEBNEJ 
DLA TRZECH NAJLEPSZYCH – NAGRODY FINANSOWE 

W WYSOKOŚCI: 400 zł, 300 zł, 200 zł 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 
 13 grudnia w GOK w Istebnej Centrum  

o godz. 12:00 
 Kontakt: 33 855 62 08, e-mail: kultura@ug.istebna.pl 

Konkurs na Świąteczne Ciasteczka 
z Trójwsi 2017

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza Konkurs 
na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi. 

W naszej tradycji świąt Bożego Narodzenia istnieje zwy-
czaj pieczenia drobniutkich ciasteczek. W niemalże w każ-
dym domu przed świętami unosi się ten cudnych zapach 
kruchych ciasteczek, pierniczków, kokosanek, uli i wielu 
innych, które zwiastują nam święta. Nasze gaździnki prze-
ścigają się w przepisach, pielęgnując te najstarsze, ale i wy-
myślając coraz to nowsze przy zachowaniu tradycyjnych 
receptur.

W zeszłym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy kon-
kurs i  wzięło w nim udział aż 25 uczestniczek, a przypomnę, 
że pierwszą nagrodę zdobyła Genowefa Kukuczka z Konia-
kowa za ciasteczka z marmoladą tzw. „koci oczka”. 
Regulamin konkursu:
I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informa-
cji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą od-
powiedzialną za kontakt ze strony organizatora jest Lucyna 
Ligocka – Kohut. tel. 33 855 62 08, kultura@ug.istebna.pl
II. Cel: Popularyzacja tradycji pieczenia drobnych ciasteczek 
w Trójwsi, integracja środowiska lokalnego, pielęgnacja i 
podtrzymanie starodawnych przepisów.
III. Uczestnictwo: 
1.W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, za-
mieszkująca Gminę Istebna.
2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie jednego rodzaju 
ciastka. Ciasteczka powinny być ułożone na jednym dużym 
talerzu obiadowym lub tacy.
3. Jedna osoba może przygotować tylko jeden rodzaj ciastka.
4. Ciasteczka muszą być tradycyjnymi, drobnymi wyrobami.
5. Ocenie jury powołanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
podlegać będzie: zgodność z tradycją, estetyka i staranność 
wykonania, bogactwo form, smak, sposób podania.
6. Zgłoszenia należy dokonać do 12 grudnia 2017 do 
godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. 
7. Ilość uczestników ograniczona do max. 25 osób.
IV. Nagrody
1. Przewidziane są trzy nagrody główne w formie pieniężnej: 
I miejsce – 400 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce 200 zł
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny 
upominek.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród nastąpi 13 grudnia o godz. 12.00 w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej
V. Postanowienia ogólne
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i 
przestrzegania powyższego Regulaminu
2. Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego 
regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
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Faustyna Pressel

Wiećny listopad
Jesiyń wdycki sie nóm 

kojarzy z tymi co uź łod 
nas łodeśli. Wsieckich 
Świyntych tak zapowia-
do cały miesiónc. Cały teź 
miesiónc rzykomy za nich, 
wspóminómy ich zici, ich zasługi, ciasami aji wspómnimy co-
sika złego co sie nóm przytrafiło, ale wdycki ta pamiynć jest.

Jak jo tak stoła we Wsieckich Świyntych na tym cmyn-
torzu, tóś uśwoadómiłach se zie łokropnie kupa sie zmiyni-
ło. Kiejsi jako małe dziywcióntko myślałach zie uź mi nogi 
łodpadnóm jak trza było na chwilym postoć i sie nie rusiać. 
Postoć i rzykać. Ćłowiek se wtedy myśloł zie coś to je? Zie 
kaj tam teś do tego umiyranio? Minyło tych dziesiyńć mozie 
wjyncel roków, a jo uź myślim inacyl. Uź jo śmierć widziała, 
aji umrzytych i uświadómiłach se zie to nikogo nie łominie, 
ani mie, ani Tebie, ani ziodnego innego. Ci ćłowiek je stary, ci 
młody, ci biydny, ci bogaty tóź jednak ta świyćka kiejsi zgaś-
nie. Ale jaki to je dziwne zie nikierzy umiyrajóm tak młodo, a 
nikierzy dozijóm sie siumnego wieku?

Kiejsika jak jo siedziała na wystawie do GOKu przyśli ja-
kosi ciotka z panićkóm i isto jeji chłopym. Mieli teź takigo 
chłapiećka. Se myślim: „Ty babo, chce ci sie po tych strómych 
schodach wychodzić na samiutkóm górym coby widzieć na-
sie ruzićki i giganta?” No w sumie... jest cim sie chwolić i jest 

18 LISTOPADA 2017, GODZ. 19:30 
KARCZMA „U UJCA” W ISTEBNEJ  

W  TRAKCIE ANDRZEJEK  
PROMOCJA SŁUCHOWISKA  

„WESELE GÓRALI ISTEBNIAŃSKICH”  
SPOTKANIE Z AKTORAMI, 

 PROJEKCJE FILMOWE 

   ZABAWA PRZY MUZYCE   
KAPELI ”WAŁASI”  I Z DJ’em 

Cena : 50 zł /OS. 
 (ciepła kolacja, kawa, herbata,, zimna płyta)  

 Niezapomniana zabawa w góralskich rytmach 
B i l et y  d o  n a b yci a w  GO K w  I s t eb nej  C en t r um  

O r g a n i z a t o r  i m p r e z y :  T e l .  3 3  8 5 5  6 2  0 8  

Listopadowy kącik literacki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYSTAWA RZEŹBY  
JANA I ZBIGNIEWA 

„POLEŚNYCH” 
 Z KONIAKOWA 

 
 
 

GMINNY OŚRODEK 
KULTURY W ISTEBNEJ 
24.11.2017 – 28.02.2018 

PN – PT OD 8:00 DO 16:00 
 
 
 
 
 
 

WERNISAŻ WYSTAWY: 

 24 LISTOPADA (PIĄTEK), 
GODZ. 16:00 
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KALENDARZ  IMPREZ  2017

LISTOPAD

02.11. –  XIX  Zaduszki Istebniańskie  -  Zespół  Szkolno-Przed-
szkolny w Istebnej; godz. 18.00; organizator Stowarzyszenie „Na 
Groniach
02.11. – 28.02.2018 r. – Świąteczny Kiermasz Twórczości 
Ludowej - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Biblioteka Publicznej w Istebnej; godz. 8.00 – 16.00 
(pn. – pt.)
11.11. –  Gminne Obchody Święta Niepodległości  - Urząd 
Gminy Istebna; godz. 9.15
11.11. – Msza Św. za Ojczyznę - Kościół pw. Dobrego Pasterza 
w Istebnej Centrum; godz. 10.00
11 -12.11 – Wystawa Makiet Kolei Wąskotorowych –  Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Ks. Józefa Londzina; organizator: Willa Zwolakówka i Klub Miłoś-
ników Kolei Wąskotorowych
12.11. – Projekcja filmu „Luter”  - Kościół Ewangelicko-Augs-
burski; godz. 15.30
17.11. – Świąteczne Warsztaty Artystyczne  - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Pub-
licznej w Istebnej; godz. 16.00 – 18.00
18.11. – Wieczór z kuchnią ukraińską – Hotel & Restauracja 
Złoty Groń; godz. 19.00
18.11.  –  Góralskie Andrzejki; Karczma „U Ujca” w Istebnej, 
godz. 19.30; bilety w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, In-
formacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
24.11. – 31.01.2017 r. „Dziedzictwo dłuta” -  Wystawa Rzeź-
by Jana i Zbigniewa „Poleśnych” z Koniakowa; sala w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliotece 
Publicznej w Istebnej
25.11. –  Imprezy Andrzejkowe  – Karczma „Pod Ochodzitą”, 
Karczma Ochodzita,  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 
„Szarotka”, Karczma Kubalonka
26.11. – Wieczór Wspomnień „Katarzyna i Marcin Luter”  – 
Salka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej; godz. 16.00
 

GRUDZIEŃ

10.12. – IV Turniej Mikołajkowy w piłce halowej; Gimnazjum 
im. Jana Pawła II  w Istebnej; godz. 13.00; organizator  Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
13.12. – Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi; Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Bibliote-
ka Publiczna w Istebnej; godz. 11:00
31.12. - Imprezy Sylwestrowe - Hotel & Restauracja Złoty 
Groń, Karczma „Pod Ochodzitą”, Karczma Ochodzita, Gazurek 
Kuligi Istebna, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Szarotka, 
Dwór Kukuczka, Karczma Kubalonka
do 31.01.2017 r.  „Dziedzictwo dłuta” -   Wystawa Rzeź-
by Jana i Zbigniewa „Poleśnych” z Koniakowa; sala w Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
tece Publicznej w Istebnej
do 28.02.2018 r. – Świąteczny Kiermasz Twórczości Ludo-
wej - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-
nej i Biblioteka Publicznej w Istebnej; godz. 8.00 – 16.00 (pn. 
– pt.)
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świa-
ta – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej

co łoglóndać, ale zaś mieć siwutkóm głowym, ledwo noga-
mi zaplatać i sie tu prać? To by mi sie nie chciało! Jak jakosi 
chwila minyła tóź staro ciotka z panićkóm weśły ku mnie do 
trójki. Zdziwiło mie zie una je tako zrysowano po gymbie, ale 
tako elegancko. Miała jasny kabot, do tego gacie i siumnóm 
biołóm kosiulym z kraglym. Chodziła dość dobrze, przyziy-
rała sie, zauwaziła zie ta ruzia łod ciotki łod Samca mo kaźdy 
inny kwiotek, zie kosiki łod ujca Zogaty sóm ganc inne łod 
wiklinowych, zie heklowane słoićki sóm dobrym pomysłym 
na prezynt. Taki teź se wziynła.

Pochodziła z tóm (jako sie potym łokozało wnućkóm) po 
wystawie i przyśła ku mnie cobych jóm porachowała. Stoła 
kole mnie nasio kolezianka z roboty. Pyto sie tej ciotki skiyl 
w nij tela siły coby w takim wieku tak se śmigać i mieć takóm 
pamiynć!? Ciotka tak sie na nas podziwała, podała ji rynkym 
i se nóm rzóndzi tak: „Miałam trudne życie, straciłam wcześ-
nie rodziców, potem założyłam sama rodzinę. Nie było mi 
łatwo, ale nigdy nie narzekałam. To, że przeżyłam prawie 95 
lat to cud. No trochę mi tam pomogli (pokazuje palcym do 
góry). Wiara w Boga daje mi siłę, a jak jest mi ciężko to nie 
narzekam tylko składam ręce, patrzę w ‘Górę’ i mówię „Boże 
zrób to, pomóż mi” wtedy zawsze się udaje... Wie pani, ja nie 
jadam tabletek – to nie pomaga, dużo się ruszam i czerpię 
siłę z natury, patrzę na zwierzęta, na kwiaty, na pory roku i 
chyba tylko dzięki temu tak wyglądam”. Mie aź zatkało, jo tu 
łod rana łopakujym zie to boli zie tamto, a tu... ciotka co prze-
ziła kupa, bo to było widać zie to ni ma królowo angielsko 
ci dama z dworu, majom tela siły ducha i tyn ich metrykal-
ny wiek nic nie znaci. Spokój ducha sieł razym w parze ze 
spokojym ciała i widno było zie una je pogodzóno z tym co 
dostowo kaźdy dziyń z ‘Góry’.

Jakosi mi to utkwiło w moji pamiynci. To co jo pisała tu 
porym miesiyncy tymu, zie jako kustoś fajnie mi robić z na-
sióm kulturóm (jako dziedzictwym), ale robić z kulturóm 
łosobistóm drugigo ćłowieka je procnie – sie sprawdziło. Wi-
działach uź tu niejedno, ale ta ciotka zostali w moji głowie 
przy tych dobrych wspómniyniach. Cosi chyba w tym musi 
być.

Wdycki jak idym na grób kany lezióm nasio matka i teraz 
moja babcia tóź sie mi przypómino jako porym dni przed 
śmiercióm powiedziała, zie ‘wsiecko robiła na chwałym 
Bogu’. Jo uź tako ni ma, ale isto wiyncel ludzi mo takóm cho-
robym. Zamiast sie ciesić z tego co mómy, tóź fórt nóm cie-
gosi brakuje. A tu trza nóm sie łodchudzać, tu pokazywać w 
internecie jako se jymy, kany chodzimy, co my zrobili. Sama 
na to chorujym, bo to chorobóm trza nazwać. Chciałabych 
mieć mentalność tych starsich ludzi. Tela siły i łodwagi do zi-
cio, bez strachu, bez tej niepewności.

Listopad je takim miesióncym na refleksje, na wspómniy-
nia, na zaduśki. Wtedy to pamiyntomy nejbardzij, kupujymy 
dómbki, kolorowe znicie, wińce, rzykómy bardzij za tych co 
uź ich ni ma. Myślim jednak, zie cały rok i całe zici powinni my 
taki listopad w sercu nosić. Nie dziwać sie nie na tym innym 
grobie je tak śumnie wysprzóntane, zie tamci majóm wielki i 
bogate kwiotki, znicie same z brokatym, z jakimisi figurkami. 
To co materjialne to yny symbol – to co niematerjialne, cili 
modlitwa je waźnijsi niź inne nowinki tego świata. Powinni 
my myśleć nie yny ło tych bliskich umrzytych, ale teź ło nas 
samych – jako sprawić nasie zici lepsim w strónym tej Góry, 
tego Niebićka, tak coby powiedzieć na starość, zie przezili 
my to zici godnie na chwałym Boga.
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Gminny Turniej Szachowy
Za nami niedziela pod znakiem gry w szachy. W sali 

Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 29 października spotkali 
się amatorzy królewskiej gry zamieszkujący naszą gminę. 

Mimo, iż gra w szachy nie jest tak mocno popularna w 
dzisiejszym społeczeństwie, chętnych do udziału w Turnie-
ju nie zabrakło. Wśród szachistów znalazły się dzieci z kla-
sy pierwszej Szkoły Podstawowej, dwójka dzieci z starszych 
klas oraz dorośli. W swoich grupach partie rozgrywano w 
systemie „każdy z każdym”, a wygrywał ten, który osiągnął 
najwięcej zwycięstw. Przy stołach wiodącą zasadą była gra 
„fair play”, dzięki czemu niepotrzebny był sędzia. 

W kategorii dzieci młodszych, po dogrywce, zwyciężył 
Ksawery Legierski z Koniakowa, a drugie miejsce zajęła Emi-
lia Michałek również z Koniakowa. Na trzecim miejscu zna-
lazł się Wiktor Juroszek z Istebnej. Wśród dzieci starszych I 
miejsce zdobył Marcel Czerniecki z Istebnej, a II miejsce zajął 
Adam Legierski z Koniakowa. 

W kategorii dorosłych partie rozgrywane były w dwóch 
rundach. Zwycięzcą tej kategorii, z kompletem punktów 
został Stanisław Kędzior z Istebnej. II miejsce zajął Józef Ku-
kuczka z Istebnej. Walka o III miejsce toczyła się do samego 
końca, a ostatecznie trzeci stopień podium przypadł Wiesła-
wowi Matusznemu z Koniakowa, który pokonał w dogrywce 
Adama Pietrasika z Istebnej. 

Cały Turniej przebiegał w bardzo miłej i przyjaznej atmo-
sferze, a wszyscy gracze zdeklarowali swój udział w kolej-
nych edycjach Gminnych Turniejów Szachowych. 

Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim zawodni-
kom – młodym adeptom gry w szachy jak i tym bardziej do-
świadczonym – za udział w Turnieju, chęć spędzenia wolne-
go czasu w sposób aktywny. Dziękujemy również rodzicom 
dzieci, którzy jako opiekunowie dzielnie dopingowali i służy-
li im dobrą radą.                  Karina Czyż

PUBLIKACJE DOSTęPNE W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał 
Wałach – 12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 
2012 – 20 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, 
Antoni Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Ko-
niaków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” 
– J. Hac, K. Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem filmo-
wym najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Konia-
kowa, 15 zł
Wiersze Józefa Zowady - 15 zł
„Poczta, która dawała nadzieję”, Krzysztof Kiereś – 35 zł

ZAJęCIA STAŁE w Gminie Istebna

SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają 
się pod patronatem:

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
piątek – 9.00 - 11:30  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek - 12.30 - 14.00
w szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 11:30 - 14:00 

ZAJęCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550 (wejście na trening od strony placu 

zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana. Kontakt:  505 128 906

VIDESowe Oratorium dla dzieci – 
świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program 

wychowawczy w każdą sobotę w godzinach 9:00-12:00 
(prócz Świąt) Gimnazjum w Istebnej
kontakt: tel. 502 244 896
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ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

Elba Szkoła Języków Obcych
Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec) 
i Koniakowie (OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpań-
ski i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa 
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel. 
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Ob-
cych zaprasza!

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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Zawody składające się z biegu, jazdy na rowerze i biegu 
na nartorolkach odbyły się w Istebnej i Ustroniu.

W pierwszych zawodach najlepszy okazał się Grzegorz 
Legierski  z Koniakowa zaś drugi był  Adam Matuszny  z 
Istebnej.

Z kolei zawody w Ustroniu wygrał reprezentant MKS 
Istebna  Wojciech Wojtyła  zaś drugie miejsce zajęła jego 
starsza siostra i zarazem koleżanka klubowa Marcelina, któ-
ra była zarazem najlepsza wśród kobiet.

Nartorolkowych sukcesów ciąg dalszy
Dobrze zaprezentowali sie nasi biegacze na nartorolkach 

podczas zawodów „Przehyba Uphill”, które rozegrane zostały 
na trasie Graboń - Przehyba. 

W rywalizacji zawodników biegających na nartorolkach z 
pompowanymi kołami na drugiej pozycji uplasował sie Jan 
Łacek z Jaworzynki. 

W rywalizacji „łyżwą” mężczyzn trzeci był Kazimierz Le-
gierski z Jaworzynki.

Obaj nasi biegacze wygrali swoje kategorie wiekowe.
Trzeci w kategorii wiekowej wśród mężczyzn stylem kla-

sycznym był inny zawodnik z Jaworzynki Piotr Michałek.
J. Kohut

Piłka nożna – Runda jesienna
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk
04.10.17 * Pietrzykowice – UKS Gimnazjum  0:4
14.10.17 * Mikołów – UKS Gimnazjum  1:4
18.10.17 * UKS Gimnazjum – Gamów  3:0 walkower
21.10.17 * Polonia Bytom – UKS Gimnazjum  1:2
28.10.17 * Jaskółki Chorzów – UKS Gimnazjum  2:0

APN Góral Istebna – Seniorzy – Klasa B
08.10.17 * APN Góral Istebna – Iskrzyczyn  0:3 walkower
15.10.17 * Pogórze – APN Góral Istebna  1:1
22.10.17 * Pierściec – APN Góral Istebna  4:6

APN Góral Istebna – Juniorzy – IV Liga Wojewódzka Sko-
czów
07.10.17 * APN Góral Istebna – Górki  3:0
10.10.17 * APN Góral Istebna – Kaczyce  3:3
14.10.17 * Hażlach – APN Góral Istebna  3:1
21.10.17 * Piast Cieszyn – APN Góral Istebna  4:1

APN Góral Istebna – Trampkarze – IV Liga Wojewódzka 
Skoczów
07.10.17 * APN Góral Istebna – Górki 0:5
10.10.17 * APN Góral Istebna – Kaczyce  5:0
14.10.17 * Hażlach – APN Góral Istebna  2:1
28.10.17 * Golasowice – APN Góral Istebna

APN Góral Istebna – Młodzicy – III Liga Wojewódzka Sko-
czów
08.10.17 * Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna  2:1
15.10.17 * APN Góral Istebna - Beskid Skoczów  0:6
22.10.17 * APN Góral Istebna – Zebrzydowice  3:0 w.o.
29.10.17 * Lukam Skoczów – APN Góral Istebna  3:0

Podsumowanie rundy jesiennej zamieścimy w grudniowym 
numerze NT

J. Kohut

l Sport l Sport l Sport l Sport l

Szkolne sztafety na medal!
Znakomicie zaprezentowały się podczas finału powiato-

wych Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci w szta-
fetowych biegach przełajowych szkolne sztafety Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, które awansowały do 
zawodów rejonowych.

Rozegrane w Cieszynie zawody przyniosły triumf naszej 
sztafecie chłopców natomiast na trzecim stopniu podium 
stanęła sztafeta dziewcząt.

Startująca w Igrzyskach dzieci sztafeta chłopców ZSP 
Istebna wywalczyła również trzecie miejsce.

O rozegranych wcześniej zawodach gminnych, które były 
eliminacją do opisanych powyżej zawodów w materiale Mał-
gorzaty Galej (poniżej)...

Trzy sztafety szkolne wzięły udział w Gminnych Zawo-
dach Szkół Podstawowych w Biegach Przełajowych, które 
odbyły się w Kompleksie „Pod Skocznią w Istebnej.

Drużyny dziewcząt rywalizowały na dystansie 600 m a 
chłopców na dystansie 1000 m.

Wyniki:
Dziewczęta:
1. SP 1 Koniaków
2. ZSP SP 1 Istebna
3. SP 1 Jaworzynka
Chłopcy:
1. ZSP SP 1 Istebna
2. SP 1 Jaworzynka
3. SP 1 Koniaków
Podziękowanie dla Pani B. Skurzok za obsługę medyczną 

oraz opiekunom sztafet Wioli Strokosz, Mariuszowi Jurosz-
kowi i Małgorzacie Galej za sprawną organizację zawodów.

Materiał przygotowała Małgorzata Galej

Nasi najlepsi w Beskidzkim 
Triathlonie Górskim!
Rozegrane w dwie kolejne soboty października zawody z 

cyklu „Beskidzki Triathlon Górski” przyniosły naszym zawod-
nikom dwa zwycięstwa.

Najlepsi biegacze w Istebnej: Grzegorz Legierski (na najwyższym stop-
niu podium), Adam Matuszny (drugie miejsce) i Jan Łacek (z prawej, 
czwarte miejsce)
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW UBEZPIECZAJĄCYCH 
GOSPODARSTWO ROLNE. OFERUJEMY ATRAKCYJNE SKŁADKI

biuro@twoje-ubezpieczenia.com

l Sport l Sport l Sport l Sport l

REGULAMIN
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ

1. Organizatorem Turnieju jest Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Isteb-
nej.

2. Celem organizacji Turnieju jest popu-
laryzacja aktywnego spędzania wolnego czasu.

3. Termin i miejsce Turnieju: 10.12.2017 roku (niedziela), 
godz. 12:00, hala widowisko-sportowa Gimnazjum w 
Istebnej.
4. Uczestnictwo w Turnieju: Uczestnikami Turnieju mogą 
być osoby pełnoletnie (nieletni wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów), zamieszkujące teren Gminy 
Istebna.

5. Drużyny: Do udziału w Turnieju zapraszamy drużyny 6-10 
osobowe. 

6. Zgłoszenia drużyn: do dnia 07.12 br. (czwartek) w siedzi-
bie GOK (Istebna Centrum), pod numerem telefonu 33 855 
62 08 lub mailowo: karina.istebna@gmail.com. W zgłoszeniu 
należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz 
ilość zawodników. 

7. Zasady gry: 

- system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych dru-
żyn (szczegóły podane będą w dzień turnieju podczas loso-
wania)

- czas trwania meczu to 1x10 min. 

- na boisku może przebywać 4 graczy + bramkarz

- obowiązują zmiany hokejowe

- do gry na hali obowiązuje obuwie z jasną podeszwą

- reszta zasad przekazana zostanie przez Sędziego Główne-
go przed rozpoczęciem Turnieju

- w sprawach spornych decydujący głos ma Organizator i 
Sędzia Główny 

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
kontuzje doznane podczas rozgrywanego Turnieju. Każdy 
zawodnik zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o 
stanie zdrowia zezwalającym na udział w Turnieju, a osoby 
niepełnoletnie muszą mieć takie Oświadczenie podpisane 
przez rodziców lub opiekunów.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatniach podczas rozgrywanego Turnieju.

10. Nagrody: 
- każda drużyna biorąca udział w Turnieju otrzyma dyplom 

-drużyny na miejscach od I do III otrzymają puchary i nagro-
dy rzeczowe

- wyróżnienia otrzymają: Król Strzelców i Najlepszy Bramkarz

11. We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w niniej-
szym Regulaminie decyduje Organizator.
12. Interpretacja Regulaminu należeć będzie do Organi-
zatora. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU
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nasi okuliści przyjmują: 

Wisła, ul. 1-go Maja 43 , tel: 33 855 53 31 

Lek.Maciej Klepacki -  8Czwartek
30

11-
30

Lek.Katarzyna Kalisz -  9 Sobota 12
30

00 -
Ustroń, ul. A.Brody  4 , tel: 33 854 58 07 

Lek.Adam Jankowski -  14Środa 16
00

30 -

 www.optykexpert.net

Dbamy o twój wzrok !

Centrum Rehabilitacji 
Krokus

Alina Marzec
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

lekarz specjalista reumatologii
internista

Piotr Szajtauer
mgr fizjoterapii 

 

Krokus ul. Górnośląska 9 
tel. 33 855 11 40/ kom .  731 731 110

Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

l Reklamy l „Nasza Trójwieś” idealnym miejscem 
na twoją reklamę!

Chciałbyś zamieścić u nas reklamę? 
Zadzwoń pod numer: 33 855 62 08 lub napisz 
maila do redakcji: nasza.trojwies@gmail.com

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl

Lato 2018 

juz w sprzedazy!

.

.
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Gminny Turniej Szachowy

Nowy szlak na terenie gminy Istebna

str. 15

str. 22

Drugi odbiór robót 
w drodze „Czadeczka”

str. 5


