
Lipiec 2020             Nasza Trójwieœ Strona 1

NR 7 (323)    ROK XXIX    Lipiec 2020 r.     ISSN 1506-0470                     Nakład 1000 egz.      cena 2,00 zł

INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY

Trójwieœ
Nasza

fot.: ze zbiorów
 pryw

atnych Ł. D
usek-Francuz

Łucja Dusek - Francuz 
Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury 

w Istebnej

str. 10

W tym numerze między innymi:

- Wyniki wyborów w Gminie Istebna -                                   s. 3
- Historia piłki nożnej w Trójwsi -                                           s. 17
- Tajemnice pomnika Stalmacha w istebniańskim parku -     s. 12

str. 11

Dotacja na inwestycje dla Gminy Istebna

30 lecie kapłaństwa Biskupa Wiesława

str. 3

str. 11



Nasza Trójwieœ               Lipiec 2020Strona 2

fot. : B. Polok

30 rocznica święceń kapłańskich biskupa Wiesława

str. 11

str. 10

Światowy Zjazd Górali
str. 10

Nowa altanka na Trójstyku

str. 6

Skrót Matyska - Kadłuby po remoncie



Lipiec 2020             Nasza Trójwieœ Strona 3

Wójt Gminy informuje

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku w Gminie Istebna -głosy oddane na poszczególnych kandydatów
Frekwencja 66,85 %,  Liczba kart ważnych 6223, Liczba uprawnionych 9309, Liczba głosów ważnych 6205

Nazwisko i imiona kandydata OKW nr 1 
Istebna

OKW nr 2 
Istebna

OKW nr 3 
Jaworzynka

OKW nr 4 
Jaworzynka

OKW nr 5 
Koniaków

OKW nr 6 
Koniaków

RAZEM liczba
głosów w Gminie

na kandydata

Procent 
głosów

Biedroń Robert 10 14 4 8 6 5 47 0,76%

Bosak Krzysztof 119 74 64 52 79 53 441 7,11%

Duda Andrzej Sebastian 985 709 717 602 718 446 4 177 67,32%

Hołownia Szymon Franciszek 163 157 37 38 108 77 580 9,35%

Jakubiak Marek 4 1 1 1 0 0 7 0,11%

Kosiniak-Kamysz Władysław Marcin 24 29 3 13 23 10 102 1,64%

Piotrowski Mirosław Mariusz 1 3 1 0 0 2 7 0,11%

Tanajno Paweł Jan 2 1 0 0 1 0 4 0,06%

Trzaskowski Rafał Kazimierz 193 258 68 85 131 93 828 13,34%

Witkowski Waldemar Włodzimierz 0 2 0 2 1 1 6 0,10%

Zółtek Stanisław Józef 2 2 1 1 0 0 6 0,10%

RAZEM 1503 1250 896 802 1067 687 6 205 100,00%

Mieszkańcom Gminy Istebna dziękuję 

za wysoką frekwencję i uczestnictwo 

w wyborach prezydenckich.

Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna

Gmina Istebna z dotacją na inwestycje

Końcem czerwca otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość.
Dotacja w wysokości 24118772 zł. z Funduszu Inwestycji 
Samorządowych zostanie przekazana dla gminy Istebna już 
we wrześniu br. 

Informację o wsparciu finansowym z budżetu państwa 
dla samorządów,  podczas spotkania w Skoczowie w dniu 
25 czerwca br. przekazali Minister Stanisław Szwed, Minister 
Grzegorz Puda oraz Wojewoda Jan Chrząszcz.

Dotacja dla zadań inwestycyjnych pozwoli na 
zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego do 
planowanych przedsięwzięć oraz umożliwi uruchomienie 
nowych inwestycji, które z powodu wysokiego zadłużenia 
gminy zostały wstrzymane.

Łucja Michałek - Wójt Gminy Istebna

Zielona Pracownia „Przystanek Głuszec” powstanie  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce jeszcze w tym roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs 
„Zielona Pracownia 2020 r.” Na 104 wnioski biorące udział  
w konkursie wniosek Gminy Istebna zakwalifikował się 
jako jeden z wybranych 58 pracowni w placówkach 
oświatowych województwa śląskiego i otrzymał kwotę 
dotacji w wysokości 29 938 zł. Dodatkowo w konkursie 
„Zielona  Pracownia  Projekt  2020”, który był  skierowany 
do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa 
śląskiego, pozyskano 7 488 zł, które będą stanowiły wkład 
własny projektu. Łącznie udało się otrzymać 37 426 zł. Dzięki 
dotacji powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 
Zielona Pracownia o nazwie ”Przystanek Głuszec”. Prace będą 
obejmowały modernizację i zagospodarowanie przestrzeni 

Wizualizacja pracowni
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Wójt Gminy informuje
pracowni funkcjonalnymi meblami oraz nowoczesnymi 
pomocami dydaktycznymi i sprzętem multimedialnym, tak 
by nowa pracownia stała się wizytówką społeczności szkolnej 
i środowiska lokalnego. Zaplanowane pomoce dydaktyczne 
i sprzęt multimedialny będzie wspomagał kreatywny rozwój 
dzieci. Zielona Pracownia będzie nie tylko wykorzystana na 
zajęciach takich jak przyroda, biologia, geografia ale będą 
się w niej odbywać zajęcia dodatkowe.

Opracowała Wioletta Golik - Referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Gratulacje Wójta Gminy Istebna
Gratuluję Dyrekcji, nauczycielom Szkoły Podstawowej  

nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach oraz całej społeczności 
szkolnej wygranej w konkursie Zielona Pracownia 2020.

Łucja Michałek - Wójt Gminy Istebna

Nagroda Wójta Gminy Istebna  
za osiągnięte wyniki sportowe
Do dnia 31 lipca 2020 roku można składać wnioski  

o Nagrodę Wójta za osiągnięte wyniki sportowe  
w 2019 r. W tym roku po raz pierwszy wprowadzona została 
taka forma nagradzania wybitnych sportowców z Gminy 
Istebna osiągających wysokie wyniki w dziedzinie sportu.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje określa 
uchwała Nr XXI/147/2020 Rady Gminy Istebna  z dnia 28 
maja 2020 r. w sprawie wyróżnień i nagród Wójta Gminy 
Istebna za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia 
w działalności sportowej dostępna na stronie internetowej 
www.istebna.eu w zakładce BIP (uchwały Rady Gminy).

Nagroda Wójta ma na celu docenienie sportowców 
oraz promocję Gminy Istebna na arenie międzynarodowej. 
Zachęcam do składania wniosków!

Łucja Michałek
Wójt Gminy Istebna

Informacja dot. wniosków na dowóz  
i zwrot kosztów przejazdu

Wójt Gminy Istebna informuje, iż do 20 lipca br. należy 
składać wnioski na dowóz i zwrot kosztów przejazdu 
uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców 
lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do 
najbliższego publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka 
umożliwiającego realizację rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu 
Gminy Istebna: www.istebna.eu, w zakładce Edukacja. 
Dowóz uczniów do szkół lub w sekretariatach szkół.

Opracowała: G. Matuszna - podinspektor ds. Oświaty

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Istebnej informuje o terminach składania 
wniosków oraz o terminach wypłat świadczeń: 
dobry start, świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu  alimentacyjnego, pomocy materialnej dla 
uczniów oraz świadczenia wychowawczego. Wnioski 
można składać elektronicznie poprzez bankowość 
internetową czy stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej : empatia.mrpips.gov.pl. Natomiast  wnioski w 
formie papierowej można pobierać od miesiąca sierpnia 
2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej  
w godzinach pracy Urzędu Gminy Istebna. Należy zaznaczyć, 
że zmieniła się data składania wniosków o świadczenie 
wychowawcze oraz termin wypłaty tego świadczenia. 
Poniżej w tabelach przedstawiamy terminy składania   
wniosków o w/w świadczenia oraz terminy wypłat.

Rodzaj 
świadczenia Data złożenia wniosku Terminy wypłaty 

świadczeń

Świadczenia 
rodzinne

od 1 lipca elektronicznie
 oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia 
papierowo

do 30 listopada

od 1 wrześniado 31 października do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 grudnia do końca lutego

Świadczenia 
z funduszu 

alimentacyjnego

od 1 lipca elektronicznie oraz 
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 
papierowo

do 31 października

od 1 września do 30 września do 30 listopada

od 1 października do 31 
października do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia do końca lutego

Pomoc 
materialna 
dla uczniów

od 1 do  15 września grudzień 
i czerwiec

http://www.istebna.eu
http://www.istebna.eu
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Dobry Start

elektronicznie: od 1 lipca wypłata nie 
później niż do  
30 września, 

papierowo: od 1 sierpnia do 31 
sierpnia

papierowo: od września do 30 
listopada 

wypłata w ciągu  
2 miesięcy od dnia 
złożenia wniosku

Data złożenia wniosku 
o świadczenie wychowawcze

Termin wypłaty
świadczenia 

wychowawczego

od 1 lutego 2021 elektronicznie
oraz od 1 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021 

papierowo
do 30 czerwca 2021

od 1 maja 2021 do 31 maja 2021 
elektronicznie i  papierowo

do 31 lipca 2021

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 
elektronicznie i  papierowo

do 31 sierpnia 2021

od 1 lipca 2021 do 31 lipca 2021 
elektronicznie i  papierowo

do 30 września 2021

od 1 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021
elektronicznie i  papierowo

do 31 października 2021

 
Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.  338556222  
lub 338577649. 

Opracowała:
Magdalena Probosz-Walkarz,Inspektor ds. funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych

Ogłoszenie

Wójt Gminy Istebna ogłosił nabór  
na wolne stanowisko ds. postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego.  

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej  
ogłosił nabór na stanowisko: 

Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych  
w Istebnej. 

Informacja o naborach zamieszczona jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” 
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Istebna.

Informacja w sprawie funkcjonowania pomocy 
psychologicznej i prawnej dla mieszkańców  
gminy Istebna
W związku z koniecznością kontynuacji działań 

związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się 
wirusa SARS-CoV-2 informuję, wszystkich mieszkańców 
gminy Istebna, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich 
rozwiązaniu, że porady psychologa oraz pomoc prawna 
Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Istebnej do odwołania 
będą świadczone za pomocą rozmów telefonicznych.

Zachęcamy do skorzystania z telefonicznych konsultacji i porad.
Dyżury psychologa: Renata Szczepańska  tel : 505 502 162
– dorośli w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach 
16.00 –20.00 
-  dzieci młodzież  w każdy piątek miesiąca w godzinach 
15.00 –19.00
Dyżury adwokata: Kornelia Maga-Caputa  tel : 608 194 499
– pierwsza i trzecia środa miesiąca  
w godz. od 11:15 do 13:15

Opracowała: Przewodnicząca GKRPA – Edyta Kukuczka

Od 1.07.2020r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rusza 
Program Priorytetowy pn.: „Moja Woda” na lata 2020-2024r.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 1.07.2020r. 
nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020, wpisujących 
się w Program Priorytetowy„Moja Woda” na lata 2020-2024.

Nabór wniosków dla WFOŚiGW będzie prowadzony  
w trybie ciągłym.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na terenie całej posesji przy budynkach 
jednorodzinnych oraz wykorzystanie wody opadowej  
i roztopowej. Beneficjentami programu są osoby fizyczne 
będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, 
na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny 
w tym budynki nowobudowane z kompletnym systemem 
orynnowania dachu.Dofinansowanie będzie w formie 
dotacji, nie większej niż 80% kosztów kwalifikowanych 
instalacji i nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Infolinia Programu: 327227709, mojawoda@wfosigw.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod linkiem  
https://www.wfosigw.katowice.pl/

Opracowała Wioletta Golik – Referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Istebna

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html
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Stare ściany w nowej odsłonie w SP2 w Istebnej
Podczas długoterminowej i nieoczekiwanej nieobecno-

ści uczniów, spowodowanej   koronawirusem, w naszej szko-
le ruszyła niezwykle efektywna akcja. Otóż grupka młodych, 
aktywnych rodziców, przy wsparciu pracowników obsługi, 
przez półtora tygodnia zmieniała wygląd górnego  koryta-

Z życia szkół

Chodnik w przysiółku Kadłuby - Matyska
W Koniakowie powstał utwardzony chodnik na odcinku 

Kadłuby – Matyska, który służy mieszkańcom, a zwłaszcza dzie-
ciom, które korzystają z niego w drodze do szkoły.

Jak dotąd w przypadku deszczowej pogody, czy rozto-
pów przejście skrótem było niemożliwe, a uczniowie musieli 
udawać się główną drogą, co było niebezpieczne ze wzglę-
du na natężenie ruchu w tym miejscu. 

Od wielu lat mieszkańcy apelowali o to, by zadbać o ten od-
cinek. Teraz udało się utwardzić nawierzchnię, by dzieci w bez-
pieczny sposób mogły przemieszczać się do szkoły.

Dziękujemy mieszkańcom okolicznych domów za to, że 
mimo utrudnień okazali wyrozumiałość i udało się zrealizo-
wać zadanie. Sukcesywnie będą podejmowane kolejne dzia-
łania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa – zwłaszcza 
dzieci na drogach naszej Gminy.

Nowa altanka na Trójstyku

Na Trójstyku po stronie polskiej ze środków Gminy Isteb-
na została wybudowana nowa altanka. Od wielu lat miesz-
kańcy wskazywali na potrzebę powstania miejsca, w którym 
można byłoby odpocząć i schronić się podczas niesprzyja-
jących warunków atmosferycznych. Prośby te pojawiały się 
także rokrocznie podczas Mszy na Trójstyku, kiedy to wier-
ni udawali się zwykle do wiaty po czeskiej stronie. W odpowie-
dzi na te oczekiwania, został wybudowany w tym miejscu obiekt  
z zadaszeniem, który pięknie wkomponował się w krajobraz miej-
sca i został pozytywnie odebrany przez turystów i mieszkańców.

To dopiero początek zmian na styku trzech granic, bo w ra-
mach Inicjatyw Lokalnych i Funduszu Sołeckiego jest również 
powstanie siłowni na wolnym powietrzu oraz placu zabaw.

Teren będzie zniwelowany i przygotowany na dalszą zabu-
dowę, trwają także prace nad systemem odwodnienia. Toczą 
się rozmowy z Gminą Cierne w sprawie mostu, to jednak moż-
liwe będzie dopiero po pozyskaniu środków zewnętrznych. 

W trosce o poprawę komfortu i bezpieczeń-
stwa tego miejsca, planujemy wzbogacić je o ko-
lejne obiekty małej architektury służące rekreacji  
i rodzinnemu wypoczynkowi.

 
Łucja Michałek - Wójt Gminy Istebna

Pani Elżbiecie Polok wraz z rodziną
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

ś. p. Józefa Polok
Składają Wójt Gminy, Rada Gminy, 

pracownicy Urzędu Gminy w Istebnej

Pani Ewie Małyjurek wraz z rodziną
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca

ś. p. Franciszka Zawady
Składają Wójt Gminy, Rada Gminy, 

pracownicy Urzędu Gminy w Istebnej

Całej Rodzinie 
ś. p. Stanisława Łacek

serdeczne wyrazy współczucia
Składają Wójt Gminy, Rada Gminy, 

pracownicy Urzędu Gminy w Istebnej

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020
Z okazji zakończenia roku szkolnego pragniemy wyra-

zić nasze uznanie dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Kate-
chetów, Wychowawców oraz wszystkich pracowników pla-
cówek oświatowych za to, iż mimo trudnego organizacyjnie  
i bardzo odmiennego od poprzednich roku szkolnego dołożyliście Pań-
stwo wszelkich starań, aby edukacja dzieci i młodzieży była kontynu-
owana na wysokim poziomie, a przygotowanie do egzaminów oraz 
samo ich przeprowadzenie pozwoliło młodym mieszkańcom naszej 
gminy na spokojne planowanie dalszej edukacji w wybranych szkołach 
średnich , jak i w przypadku maturzystów podjęcie studiów na wyma-
rzonym przez siebie kierunku.

Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku kierujemy dziś  
w stronę Was Drodzy Rodzice! Wiemy, że ten rok wymagał od Pań-
stwa szczególnego zaangażowania i nieustannej współpracy z pe-
dagogami prowadzącymi nauczanie Waszych dzieci. Podjęty przez 
Państwa trud i poświęcony czas, to nie tylko dowód Waszej rodzi-
cielskiej miłości, ale i ogromnej społecznej odpowiedzialności.

Kochane Dzieci, pamiętamy o tym, że i dla Was ten czas 
był inny…bez zabaw na szkolnych korytarzach oraz spot-
kań z koleżankami i kolegami, nieraz po kilka godzin dzien-
nie spędzonych przed komputerem, także podczas całkowicie 
samodzielnej pracy, co zwłaszcza dotyczyło starszych z Was. 
Zdaliście egzamin!!! Nie tylko ten zakończony otrzymanym świa-
dectwem, ale także i inny, nie mniej ważny z samodzielności  
i odpowiedzialności za własną przyszłość.

Wszystkim Państwu, a zwłaszcza Wam Kochane Dzieci  
i Droga Młodzieży życzymy wspaniałych, zasłużonych i przede 
wszystkim bezpiecznych WAKACJI!

Zespół Redakcyjny „Naszej Trójwsi”
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Z życia szkół
rza szkoły. Wszystkie narzędzia drapiące,szpachlujące,wygł
adzające,malujące i sprzątające - poszły w ruch. Pracy było 
dużo, bo wszyscy dobrze wiedzą,że remonty są bardziej pra-
cochłonne, niż budowanie od podstaw. Niektórzy poświęcili 
temu przedsięwzięciu nawet kilkanaście godzin!O wysokiej 
jakości pracownikach, świadczy fakt, że prace obejmowały 
też sprzątanie po remoncie. A to w zakresie swoich robót, 
mają tylko nieliczni...

Dzięki tej akcji korytarz nabrał zupełnie innego wyrazu, niż  
dotychczas. Śnieżnobiałe ściany kontrastują z intensywną zie-
lenią i błękitem lamperii. Tuż nad podłogą czernią się cokoły  
a poczciwe, żeliwne kaloryfery nabrały nietypowej dla siebie, 
granatowej barwy. Całość ocieplają żółte doniczki z kwiata-
mi, zakupione przez panie z obsługi. Jednym zdaniem: świe-
żo, kolorowo i bardzo ciekawie!

Trzeba jeszcze podkreślić, że w czasie naszej nieobecno-
ści w szkole, pracownicy obsługi odnawiali także inne, szkol-
ne korytarze. Odświeżona  szkoła czeka teraz na uczniów  
i pozostaje nam tylko życzyć sobie, żebyśmy mogli z począt-
kiem nowego roku szkolnego, spotykać się wreszcie na nor-
malnych zajęciach!

W imieniu wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów 
dziękuję bardzo:

rodzicom: Annie Zowada, Sylwii Sochaczewskiej, Annie 
i Markowi Dziewior, Krzysztofowi Juroszek, Andrzejowi Idzi-
niak, Danielowi Mamzerowskiemu, Stanisławowi Kędzior, 
Marianowi Wrzask, Markowi Legierskiemu.

Pracownikom szkoły: Józefinie Marekwicy, Marii Legier-
skiej, Barbarze Zogata, Stanisławowi Kohut

Dyrektorowi: Bogdanowi Ligockiemu za wytrwałe wy-
szukiwanie środków i wspieranie akcji (czynnie i słownie).

B. Dymarek

 Konkurs z okazji  „Dnia Liczby Pi”  
w SP 2 Istebna
 W bieżącym roku szkolnym, tak jak w poprzednich, rów-

nież miały się odbyć uroczyste obchody „Dnia Liczby Pi”, któ-
ry przypada 14 marca. Niestety, ze względu na zawieszone 
zajęcia, przygotowane liczne konkurencje i niespodzianki  
pozostały bez możliwości realizacji. Udało się przeprowadzić 
tylko jeden konkurs ogłoszony już w lutym: “Na najciekaw-
sze przedstawienie liczby Pi”. Prac było niewiele, ale za to  
różnorodne i  bardzo ciekawe.  
 A oto wyniki konkursu:
I miejsce - Jonasz Legierski - kl. IV
II miejsce - Klaudia Wrzask - kl. VIII

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
– “Kangur 2020” w SP 2 Istebna
Kangur Matematyczny, jak sama nazwa może nam sugero-

wać, to wywodzący się z Australii konkurs dla uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i średnich. W 1990r. Kangur odbył się 
po raz pierwszy w Europie i za sprawą francuskich matematyków 
został rozpropagowany w wielu krajach świata, dziś uczestniczy  
w nim około 30 państw. Najbardziej doceniana jest umiejętność 
myślenia logicznego, a dopiero potem wiedza i znajomość wzorów.

W tym najpopularniejszym konkursie matematycznym w 
tegorocznej edycji uczestniczyło z naszej szkoły 18. uczniów 
z klas II – VII. Ze względu na panującą epidemię, wyglądał 
on jednak zupełnie inaczej niż do tej pory. Początkowo tylko 
zmieniany był  termin, aż w końcu otrzymaliśmy informację, 
że  odbędzie się  jednak on-line. Uczniowie najpierw zmie-
rzyli się z zadaniami w sesji próbnej, by później przystąpić do 
właściwego konkursu, który miał miejsce 6 czerwca.

I tak w poszczególnych kategoriach uczestniczyła nastę-
pująca ilość uczniów:

kategoria Żaczek - klasa II - 3 osoby;
kategoria Maluch - klasa III - 6 osób, klasa IV - 4 osoby;
kategoria Beniamin - klasa V -1 osoba, klasa VI -1 osoba;
kategoria Kadet - klasa VII - 3 osoby.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali miły upominek w po-

staci tangramu, a dwójka naszych uczniów została wyróżniona.
Wyróżnienia otrzymali:
Adam Bury - klasa III
Jonasz Legierski - klasa IV
Serdecznie wszystkim uczestnikom dziękuję za udział 

w konkursie, a wyróżnionym uczniom, gratuluję. Dziękuję 
również rodzicom uczniów, biorących udział w konkursie, za 
pomoc od strony technicznej.

E.Goryczka

III miejsce - Dawid Bocek - kl. IV
Wyróżnienie - Klaudia Suszka - kl. VIII

Dziękuję uczestnikom konkursu i gratuluję nagrodzonym uczniom!
Słowa podziękowań również kieruję w stronę Rady Ro-

dziców, dzięki której możliwy był zakup nagród.
E.Goryczka
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Informacje turystyczne

Znamy zwycięzców  Konkursu 
#IstebnaCzeka
W maju Gmina Istebna we współpracy z lokalną 

branżą turystyczną zorganizowała konkurs pod hasłem 
#IstebnaCzeka, którego celem było zachęcenie turystów do 
przyjazdu w te strony wraz z ponownym otwarciem się bazy 
noclegowej i gastronomicznej na przyjmowanie gości. Przez 
cały miesiąc napływały do nas teksty mówiące o tym, jak 
bardzo odwiedzający nas turyści kochają Trójwieś Beskidzką, 
za co ją cenią i za czym szczególnie tęsknili w tym trudnym 
czasie społecznego dystansu i konieczności pozostawania w 
swoich domach i mieszkaniach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili 
swój czas, by podzielić się z nami swoimi przemyśleniami 
o Gminie Istebna i wzięli udział w naszym konkursie. 
Gratulujemy Państwu pięknych wierszy, poetyckich opisów 
i nietuzinkowych pomysłów na teksty o miłości do Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa. Wszystkie Państwa utwory są 
niepowtarzalne i wspaniale prezentują naszą gminę!

Decyzja o przyznaniu nagród naprawdę nie była łatwa, 
bo fantastycznych, ciekawych tekstów było wiele! Wśród 
nich znalazły się zarówno pełne romantyzmu wspomnienia, 
jak i wesołe, dowcipne utwory pisane śląską gwarą.

Po długotrwałej  pracy nad analizą nadesłanych 
prac  Komisja Konkursowa zadecydowała o przyznaniu 
następujących nagród:

Voucher na pobyt w Centrum Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Halniak”  otrzymała Pani Barbara Kowal

Voucher na pobyt w Centrum Wypoczynkowo- 
Sportowym Jaworzynka  otrzymał Pan Andrzej Jany

Voucher na pobyt w obiekcie Domek Plaster Miodu – 
otrzymał Pan Artur Kliszak

Voucher na pobyt w obiekcie Domki Na Złotym Groniu – 
otrzymała Pani Iwona Rauch

Voucher na pobyt w obiekcie Srebrny Bucznik Hotel  
& Restauracja – otrzymała Pani Urszula Rozenberg

Voucher na pobyt w obiekcie Karczma Olza – otrzymała 
Pani Anna Kowal

Voucher na pobyt w obiekcie Kompleks Istebna Zagroń – 
otrzymała Pani Agnieszka Szymczyk

Voucher na pobyt w obiekcie Osada na Ochodzitej - 
otrzymała Pani Natalia Chrobok

Voucher na pobyt w obiekcie Restauracja Dwór Kukuczka 
- otrzymała Pani Katarzyna Pluta

 Voucher na pobyt w obiekcie  Willa Zaolzie - otrzymała 
Pani Joanna Banek-Bukala

Voucher na pobyt w  obiekcie Złoty Groń Resort & Spa - 
otrzymała Pani Anula Wawrzyniak

 Wyróżnienia w postaci wejściówek do Base Camp 
Istebna - Park Linowy, Paintball, Rowery otrzymali: Pani 
Mirosława Wawrzyniak, Pani Nadia Kasprzak oraz Pani 
Aneta Szymańska-Kubiak!!

Serdecznie gratulujemy! Pragniemy także serdecznie 
podziękować gestorom branży turystycznej, którzy 
ufundowali nagrody w konkursie w postaci 11 noclegów 
na terenie naszej gminy oraz vouchery do parku linowego. 
Cieszymy się, ze zawsze możemy na Was liczyć. Dziękujemy 
również wszystkim osobom, które włączyły się w promocje  
-i realizację tego projektu. Echo o gminie Istebna rozniosło 
się od Beskidów, aż po Bałtyk.

A. Legierska i  O. Szotkowska – GOK Istebna

Nagrodzone teksty
Iwona Rauch
Czekając w czterech ścianach miasta,
gdzie szarość, szum i maszyn zgiełk,
Tęskno do gór pod koniec lata,
w dolinach koronkowych mgieł. 
Gdzie słońca brzask nad Ochodzitą,
gdzie budzi dzień góralski śpiew,
Brzmienie okaryn, głos trombity
i głuszca pieśń w gałęziach drzew.
Tęskno za czasem bez pośpiechu,
widokiem co zapiera dech,
spotkaniem kultur na Trójstyku,
ciszą kapliczek pośród drzew. 
Lecz jeszcze wróci piękny czas,
jeszcze raz radość w nas zakwitnie
Gdzie u stóp chmur śni górski świat,
powrócisz tam, gdzie Olza płynie.

Anna Kowal
Istebną kochom z całego serducha
Kiej jest pogoda , a nawet kiej plucha.
Jak sie po górach poszpaceruja
Od razu o wiela lepij sie czuja.
Piykne widoki dych zapiyrają,
Swojskie maszkiyty cudnie woniają
U Wos sie człek wiyncyj uśmiycho
Luft jakby świyższy- lepij sie dycho.
Szykujcie mi pomału jako leżanka
Bo chca przyjechać- z Katowic Anka:)

Natalia Chrobok
- Dziadku, opowiedz jak poznałeś babcię Irenkę! 
 - krzyknęła mała dziewczynka, którą byłam 20 lat temu. 
Dziadek wtedy brał mnie na kolana i zaczynał tę magiczną 
historię, pełną romantyzmu.
- Spotkaliśmy się w Istebnej, malowniczej wsi na Śląsku. 
Ujrzałem ją w Domu Konarzewskich gdzie podziwiała obrazy. 
Była taka piękna! Nic nie pamiętam z tej wycieczki poza tym, że 
zdołałem wydusić kilka słów, by zaprosić ją na kanapkę z serem 
wśród zieleni. Nasza miłość narodziła się przy szumie rzeki 
Olzy, wzdłuż której spacerowaliśmy cały weekend - opowiadał i 
wracał myślami do chwil, które zmieniły jego życie.
Dlatego kocham Istebną; za to, że dała mi wspaniałą rodzinę. 
Wracam tam z sentymentem i eksploruję każdy kawałek 
wyobrażając sobie, że właśnie w tych miejscach rodziło się 
uczucie moich dziadków.
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Anula Wawrzyniak
Ja nie wiem, czy Złoty Groń jest faktycznie złoty, wiem za to,  
że ludzie w Istebnej mają złote serca - i bogatą  
cierpliwość do takich jak ja nizinnych turystek, które  
włóczą się wciąż po Istebnej, podziwiając i naturę,  
i kulturę. Lecz Istebną kocham nie tylko za ludzi,  
lecz za to, że tylko tutaj tak pięknie słońce mnie budzi,  
za drewno domów i kaplic, co skrzypi, trzeszczy i gada,  
bajki, podania, legendy z tych okolic opowiada... 
Ten śpiewny akcent uwielbiam, mieszkańców zagadywanie,  
Olzy szemrzącą piosenkę, która przenigdy nie kłamie... 
Kocham Istebną za spokój, beztroskę, co w serce wrasta; 
i za to, że jest piękniejsza Trójwieś nawet od Trójmiasta. 
Za śnieg, który nawet w maju umie zaskoczyć i cieszyć. 
I za to, że tu lenistwem po prostu nie da się grzeszyć!

„Gościnność góralska jest niesamowita” 
- Witold Casetti z wizytą 
w naszej Gminie

Górale są gościnni jak Włosi!” - mó-
wił zachwycony Witold Casetti, który  
14 czerwca wraz z rodziną odwiedził 
gminę Istebna. Trójwieś Beskidzka wraz 
z pozostałymi miejscowościami Beskidz-
ka 5 wzięła udział w akcji Urlop w kraju, 
aby w ten sposób zachęcić do podró-
żowania po Polsce i podkreślić istotę 
wsparcia rodzimej gospodarki, a szcze-
gólnie branży turystycznej - w tym trud-
nym dla nas wszystkich czasie pandemii.

Ogólnopolska akcja #urlopwkraju 
to podróże 16 blogerów, którzy przez 

dwa tygodnie odwiedzali najciekawsze zakątki każdego z szesna-
stu województw w naszym kraju. Do blogerów dołączyło także  
3 ambasadorów akcji, wśród których znalazł się między innymi pol-
sko-włoski dziennikarz i prezenter Vito Casetti. Wcześniej w ramach 
akcji naszą gminę zwiedzał także dziennikarz Maciej Maciejewski.

Wszyscy jednogłośnie zachwycali się przyrodą, zielenią, świe-
żym powietrzem i widokami, a przede wszystkim żywą kulturą gó-
ralską, gościnnością mieszkańców i pysznym jedzeniem.

Po zakończeniu dwutygodniowej akcji blogerzy i dziennika-
rze przystąpili do opracowania turystycznego e-booka, w którym 
znajdzie się także Gmina Istebna i Beskidzka 5. O wszystkim bę-
dziemy informować na bieżąco.

Za pomoc w realizacji podróży i akacji dziękujemy: 
Centrum Pasterskie w Koniakowie
Agroturystyka Janko Muzykant i Kurna Chata Kawuloka
Złoty Groń Resort & Spa
Base Camp Istebna - Park Linowy, Paintball, Rowery
Karczma Olza 
Muzeum Jana Wałacha w Istebnej
Strona poświęcona pamięci Jerzego Kukuczki Izba Pamięci 
Jerzego Kukuczki
Koronki Koniakowskie  
Muzeum Regionalne „Na Grapie”
Agroturystyka „Na Połomiu” i Marysia Motyka.

Więcej informacji i opisy wrażeń z pobytu gości na naszej stronie 
internetowej oraz na facebooku gminy Istebna.

A. Legierska – GOK Istebna

Pani Ewie Małyjurek 
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy

z powodu śmierci Taty
Franciszka Zowady

składają 
Dyrekcja oraz koledzy i koleżanki z Gminnego 

Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Biblioteki Publicznej w Istebnej

Paniom Elżbiecie i Annie Polok 
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy

z powodu śmierci Taty i Męża  
Józefa Poloka

składają 
Dyrekcja oraz koledzy i koleżanki z Gminnego 

Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Biblioteki Publicznej w Istebnej
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Reprezentacja Trójwsi Beskidzkiej  
na III Światowym Zjeździe Górali
28 czerwca w Zakopanem rozpoczęło się  świętowanie  

III Światowego Zjazdu Górali. Uroczystości odbywały 
się z okazji 100 lecia powrotu Spisza, Orawy i Śląska 
Cieszyńskiego do Polski. 1920-2020. 

Obchody zainaugurowano rozpaleniem góralskiej wa-
try, potem zaś odbyła się plenerowa msza święta w spiskiej 
Niedzicy - O pogłębienie braterstwa między nami, budowa-
nego na tym fundamencie, jakim jest Chrystus prowadzący 
nas do Ojca, prosimy Boga dziś w tym pięknym krajobrazie 
Spiszu, zapatrzeni w nasze góry. Rozumiemy naszą historię, 
niekiedy trudną, jesteśmy dumni z naszej tożsamości i prze-
konania, że od naszej postawy dziś i jutro będzie zależał los 
Bożych dzieci tu mieszkających. (…) Dzieci Bożych, które tak 
dobrze czują się tutaj, bo wiedzą: to jest Polska - powiedział 
arcybiskup Marek Jędraszewski.

Wieczorem polscy górale z całego świata spotkali się  
w przestrzeni wirtualnej w sieci. Delegacja ZP zgromadziła 
się w Domu Podhalan w Ludźmierzu. Tu odbyło się 
przekazanie aktu notarialnego na użytkowanie Domu 
Ludowego dyrektorowi Małopolskiemu Centrum Kultury 
„Sokół” w Nowym Sączu.

Gminę Istebna i Oddział górali śląskich, a zarazem Koło 
numer 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali m. in. :  

fot.: ze zbiorów
 pryw

atnych Ł. D
usek-Francuz

Łucja Dusek-Francuz nowym dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej

Od 1 lipca 2020 roku Istebniański GOK ma nowego 
Dyrektora. Została nim Łucja Dusek Francuz.

Łucja Dusek-Francuz pochodzi z Jaworzynki.  
Z wykształcenia jest magistrem etnologii, a z zamiłowania 
folklorystką, projektantką i krawcową, właścicielką firmy 
„Łucja Beskid Folk”.

Działa w różnych stowarzyszeniach regionalnych np.  
w „Kole nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”, czy „Oddziale 
Górali Śląskich Związku Podhalan”. Zajmuje się 
propagowaniem stroju regionalnego i gwary oraz 
twórczością ludową. Często bierze udział w imprezach 
kulturalnych pełniąc rolę konferansjerki a także jurorki  
w konkursach gwarowych.

Posiada długoletnie doświadczenie jako śpiewaczka  
i tancerka Zespołu Regionalnego „Istebna” oraz „Koniaków”. 
Współpracowała również z kapelami regionalnymi m.in. 
Kapelą „Wałasi”, z którą nagrała płytę „Dej Pón Bóg wieciór”. 
Prowadzi warsztaty z dziećmi i dorosłymi z rękodzieła, 
haftu krzyżykowego i bibułkarstwa.

Wykonała sztandar dla „Oddziału Górali Śląskich ZP” 
ręcznym haftem krzyżykowym, nanosząc na płótno 
ponad 400 tys. krzyżyków, tym samym tworząc m.in. 
obraz „Dobrego Pasterza” z kościoła w Istebnej.

Łucja Dusek-Francuz jest laureatką tytułu „Vice-Ślązak 
roku 2009” oraz „Ślązaczka nad Ślązakami” w roku 2011 

w prestiżowym konkursie gwarowym „Po naszymu, czyli 
po Śląsku”. W nagrodę pojechała do Teksasu spotkać się  
z potomkami śląskich emigrantów.

Jest także współorganizatorką imprez takich jak: 
„Bal Cieszyński”, „Dzień Tradycjii Stroju Regionalnego”, 
czy koncertów charytatywnych, z których dochód 
przeznaczony jest na rzecz cierpiących na nowotwory 
podopiecznych hospicjum św. Łukasza Ewangelisty. 
Prowadzi wiele imprez społeczno-kulturalnych  
w większości w stroju góralskimi rodzimej gwarze.

Wzięła udział w Międzynarodowych Targach Sztuki 
Ludowej w Chinach. Wspiera również lokalnych twórców 
ludowych promując ich wyroby na całym świecie.

Dumnie prezentuje folklor beskidzki na targach, 
konferencjach i różnego rodzaju wydarzeniach. Otrzymała 
złotą odznakę za działalność społeczną i promowanie 
kultury Śląska Cieszyńskiego od „Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej”. W 2016 roku zdobyła tytuł „Oryginalnej 
Kobiety Śląska Cieszyńskiego”.

Prywatnie jest bardzo ciepłą, pełną humoru  
i gościnną osobą, szczęśliwą mamą Zosi i Bartka. Jest szczera, 
bezpośrednia i zawsze gotowa do pomocy. Można by o Pani 
Łucji napisać jeszcze bardzo wiele. Ale co najważniejsze, jak 
mówią jej przyjaciele: „Łucja to po prostu dobry człowiek”.
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Zaproszenie do udziału w Wystawie Twórczości Ludowej

W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej

Zapraszamy Twórców Ludowych do przynoszenia swoich 
wyrobów na Wystawę Twórczości Ludowej organizowaną 

corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wystawa będzie 
realizowana w mniejszym zakresie, dlatego prosimy, by każdy 
twórca na początek dostarczył nie więcej niż 10 eksponatów. 

Obchody 30 - lecia Kapłaństwa  
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wie-
sława Krótkiego.

19 czerwca w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce odmówiono wyjątkowy Różaniec z okazji 
30-lecia Kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wie-
sława Krótkiego. Modlitwę, transmitowaną również przez 
facebooka, w której mogli wziąć udział również inni parafianie 
i sympatycy księdza biskupa prowadził ksiądz Łukasz Lach.

Na tradycyjną nutę przepięknie zagrała kapela " Mała Je-
telinka" pod kierunkiem pani Moniki Wałach - Kaczmarzyk 
i Anny Ruckiej. Modlitwę prowadził ksiądz wikary Łukasz 

Lach. Dzieci z Małej Jetelinki odczytały wiersz dla biskupa 
napisany specjalnie na tę okazję. Przez cały czas towarzy-
szył im widoczny na ekranie choć oddalony o setki kilome-

trów biskup Wiesław, który modlił się w swojej kaplicy.

30 lat kapłaństwa Biskupa Wiesława

W Beskidach uż lato, ptosiećki spiywajóm
A Tam na Północy, w tym dalekim kraju
Biskup Wiesław Krotki nigdy nie próżnuje
I wśród Innuitów tropi sie, gazduje.

Biskupie Wiesławie, naś miły krajanie
To uż trzycet roków w tym kapłańskim stanie
Chociaż żeś daleko , dziśka zieś jest z nami!
Znad Ciadećki płynie nasie wiynsiowani

To uż trzycet roków wśród  mrozów Północy
Robił zieś dlo Boga wsiecko co w twej mocy
Godzin w jednej dobie furt było Ci mało
Ale Ci sie nigdy przeca nie ciójziało!

Zamiast wybrać ciepłe, urodzajne kraje
Wybrołeś se taki, kany śniyg nie taje
Zamiast kany spociónć w słóńcu pod palmami
Wolołeś sie tropić tam z Innuitami.

Ty zieś ich pokochoł jak pasterz swe łowce
Chociaż sie nie pasły na zielonej trowce.
Z nimi zieś polowoł, ciesił sie i smucił
Aji ich jynzyka chónym sie naucił.

Barka Twoja ksiynże została na brzegu
teraz uż saniami jechołeś po śniegu
W futrzanej kufaji, przez hroźne zomiynty
Tu Ci sie przydały wsiecki twe talynty!

Frekwencja w kościele hnet sie polepsiła
Jak tam na północy Twa noga stanyła
w nocy piekłeś dorty, robiłeś gościny
przebiłeś niejednóm górolskom gaździnym!

Niejednymu chónym pośło by to w piynty
ale Jaworzyncian wdycki był zowziynty
Chłód go nie łodstrasił, zima nie zraziła
W Bogu Jedynemu była jego siła.

Nie darmo kapłański Twój trud docyniono
i godność biskupióm Tebie powierzono
Na skórze z niedźwiedzia, choć majowóm poróm
przyjoneś biskupi świyncenia z pokoróm.

Biskupie Wiesławie choć w dalekich strónach
Spómnij se tam dziśka ło rodzinnych gróniach
Na to trzycet roków kapłaństwa Twoigo
Chcymy Ci wiynsiować wsieckigo dobrego
Łod Ducha Świyntego siły i radości
I wiecznej łopieki Bozij Łopatrzności.

Pomocy Maryji, tej Matki kapłanów
Niech Cie una wspiyro w każdym z Twoich planów
Niech Cie rynka Bosko błogosławi, strzeże
Jak tam przez zomiynty jadziesz na skuterze.

Cobyś choć na chwilym ty śniegi zaniechoł
I do Jaworzynki kiedy zaś przyjechoł.

Łucja Dusek - Francuz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej, Józef Michałek – wojewoda wołoski, a przygry-
wali muzykanci: Łukasz i Paweł Kukuczka.

Opracowała Barbara Juroszek - GOK Istebna
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Czy odnaleziona w Istebnej rzeźba 
przedstawiająca orła jest tą oryginalną 
z przedwojennego pomnika Pawła 
Stalmacha z parku istebniańskiego?

Podczas prac ziemnych prowadzonych w Istebnej  
– Wojtki, została odkopana rzeźba orła. Samo jej odkrycie  
w tym miejscu stało się małą sensacją i zrodziło wiele pytań. 
Dlaczego tu, jaką funkcję pełniła, kto był jej twórcą, czy 

 Rzeźba orła odkryta w Istebnej – Wojtki

Bo tu przeca ciako Mama ukochano
Ta rodzinno ziymia, w Beskidach schowano

Tu tyn sóm miesiónciek świyci kaźdej nocy.
Co ci tam świycuje kajsi na Północy
Tu cie w Jaworzynce wdycki spóminomy
Jak Twój herb biskupi za rondym mijómy.

Zicimy Ci tela zdrowio i humoru
wiela tam w Kanadzie śniyziek mo kolorów
Wiynsiujymy zdrowio i w sercu pogody
Cobyś pod Biegunym przełomywoł  lody.

Cobyś umioł sprostać wyzwaniu każdymu
A cobyś nie zabył gwarzić po nasiymu!
Nech Pón Bóciek wdycki majóm Cie na łoku
Biskupie Wiesławie-  górolski sto roków!!

Na koniec muzykanci zagrali wzruszonemu kraja-
nowi: "Przez Czadećkym Mostek logibo sie." Wzruszony 
ksiądz Wiesław dziękował wszystkim za wspólną mod-
litwę "Jo ściongnół tyn mój beret z siacunku do was. (...) 
Każdo wasza modlitwa pómogo wiosłować, bo wiatry sóm.  
A mówióm że trzeba wiosłować jeście mocni, jak sóm wia-
try. Dziynki wóm przez ty 30 roków moja łódka idzie do 
przodu. Wy też musicie wiosłować do przodku. "Opowie-
dział także o swoim codziennym życiu, m. in. o sadzyniu 
ziymnioków na Północy.

Na koniec ksiądz Stanisław Pindel złożył biskupowi 
życzenia wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu, 
zapewniając o modlitewnej pamięci, winszując zdrowia  
i Błogosławieństwa Bożego.

Wiesław Krótki OMI 

(ur. 12 czerwca 1964 w Istebnej) – oblat, biskup 
diecezji Churchill-Zatoka Hudsona od 2013 roku. Po-
chodzi z Jaworzynki. W 1979 roku wstąpił do Niższe-
go Seminarium Duchownego Zgromadzenia Misjo-
narzy Oblatów w Markowicach. 7 września 1983 roku 
został przyjęty do nowicjatu tego zgromadzenia w Kodniu,  
a 8 września 1988 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W 
latach 1985-1990 studiował w Wyższym Seminarium Du-
chownym Misjonarzy Oblatów w Obrze. 19 czerwca 1990 

roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1990 roku wyjechał 
na misję do Nunavut w Kanadzie. Pracował duszpastersko 
wśród Innuitów nad Zatoką Hudsona. W 1996 roku przyjął 
obywatelstwo kanadyjskie. W latach 1999-2005 był prze-
łożonym delegacji oblatów nad Zatoką Hudsona. Pełnił 
funkcję proboszcza parafii św. Stefana w Igloolik, jednej  
z najstarszych misji katolickich na tym terenie. Jednocześ-
nie obsługiwał stamtąd pięć innych placówek duszpaster-
skich na Ziemi Baffina: Hall Beach, Sanerajak, Iqaluit, Pond 
Inlet, Nanisivik i Arctic Bay. 16 lutego 2013 roku papież Be-
nedykt XVI mianował go ordynariuszem diecezji Churchill-
-Zatoka Hudsona. Sakrę biskupią przyjął 30 maja 2013 roku 
z rąk swojego poprzednika, bpa Reynalda Rouleau.

opracowała Barbara Juroszek/
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Foto B. Polok
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została celowo ukryta, a jeżeli tak to dlaczego nie została 
ona po pewnym czasie wydobyta na światło dzienne? 
Przeglądając stare zdjęcia znalazłem jedno ukazujące 
pewne obchody w parku istebniańskim, przypuszczam, 
że dotyczą one upamiętnienia śmierci marszałka 
Józefa Piłsudskiego, na którym w tle widnieje pomnik 
przedwojenny Pawła Stalmacha z dość wyraźną, wieńczącą 
go rzeźbą orła.

Współczesna wersja pomnika, według projektu Józefa 
Wałacha, pochodzi z roku 1947 i odbiega od wersji 
oryginalnej. Obecny pomnik jest dwukrotnie niższy, 
mniejsza jest również płaskorzeźba popiersia Stalmacha, 
wieńczy go inna sylwetka orła. Płaskorzeźbę i orła wykonał 
Ludwik Konarzewski junior. Różnica dotyczy również ścian. 
Ten pierwotny obłożony był nieobrobionymi kamieniami 
z piaskowca, ułożonymi niesymetrycznie, zwożonego  
z „pobaby” przez miejscowych górali. 

Oryginalny obelisk został zniszczony przez Niemców po 
klęsce wrześniowej 1939 r., a dokładnie na polecenie inż. 
Delonga na wiosnę 1940 r. Po tym wydarzeniu, wg obecnie 
trudnych do sprawdzenia informacji,  płaskorzeźbę 
Pawła Stalmacha złożono obok budynku starej „marowni”  
i przysypano ziemią. Połamanego orła miał zabrać do siebie 
i przechowywać przez okres okupacji rzeźbiarz-kamieniarz 
od „Suszki”. Inne ślady ukrycia pozostałości po pomniku 
prowadzą w rejon ewangelickiej kaplicy cmentarnej.  
A może tym miejscem jest właśnie teren znaleziska w placu 
„Wojtki”?

  Początki pomnika Pawła Stalmacha w Istebnej sięgają 
1924 r. gdy w 100. rocznicę       urodzin „budziciela polskości 
na Śląsku Cieszyńskim” zawiązał się komitet obchodów 
tego jubileuszu. Komitetowi, w skład którego weszli: 
proboszcz parafii w Istebnej ks. Emanuel Grim, nadleśniczy 
Jan Małysz, radni: Emil Rychły oraz Ludwik Konarzewski 
senior, znany  malarz i rzeźbiarz, przewodniczył bp August 
Hlond. Wójtem gminy w roku budowy pomnika – obelisku  
Pawła Stalmacha był Paweł Juroszek „od Fojta”. Projekt 
techniczny wykonał miejscowy leśniczy Jan Zahraj. Pomnik 
budowali Michał Kawulok z placu „od Burego” i Paweł 
Michałek z „Murzynki”.

Wielki wkład w upamiętnienie Stalmacha włożyło miej-

Park w Istebnej z widocznym po prawej stronie pierwotnym pomnikiem 
Pawła Stalmacha. Pomnik wieńczy rzeźba orła, inna niż współczesna.

scowe Koło Macierzy Szkol-
nej Księstwa Cieszyńskiego, 
organizacji oświatowo – 
kulturalnej założonej przez 
Pawła Stalmacha z zamiarem 
obrony polskości na Śląsku 
Cieszyńskim. O jej roli w budo-
wie pomnika czytamy w kro-
nice szkolnej Szkoły Ludowej 
w Istebnej: „Wysiłkiem tutejszej 
szkoły  nauczycielstwa było za-
wsze utrzymanie polskości na za-
grożonych kresach. Do tego spe-
cjalnie nadawała się w tym roku  
uroczystość 100-letniej rocznicy 
urodzin dwóch orłów śląskich: 

Stalmacha i Miarki. W tym celu 
Macierz Szkolna miejscowa, znaj-
dująca się prawie zupełnie w rę-

kach nauczycieli postanowiła tę chwilę uwiecznić, ażeby dać 
podwaliny pod przyszła budowę i utrwalenie naszej państwo-
wości. Postanowiono ze starego parku stworzyć piękny, nowy 
a w nim postawić pomnik Stalmacha. Nauczyciele chodzili, 
więc od chaty do chaty zbierając jałmużnę, aby z zebranych 
pieniędzy można było realizować powyższy plan”. 

Pierwszą pisemną wzmiankę o budowie pomnika 
Pawła Stalmacha zamieściła „Gwiazdka Ciszyńska” w nr 
76 z 26.09.1924 r.: „By uczcić 100 lecie Pawła Stalmacha 
i Karola Miarki uchwaliły szkoły urządzić 24 października 
nabożeństwo szkolne i poranki. 25 października wieczorem 
pochody i ognie na górach. 26 października pobudka, 
nabożeństwo z kazaniem okolicznościowym, a wieczorem 
przedstawienie i zabawę ludową z ramienia Koła Macierzy 
w połączeniu z młodzieżą. Czysty zysk będzie przeznaczony 
na urządzenie i skończenie pomnika Stalmacha w naszym 
parku, który przezywany będzie imieniem Stalmacha. 
Pan Konarzewski przyjął na siebie wyrycie w kamieniu 
płaskorzeźby Stalmacha z odpowiednim napisem. Jeżeli 
dojdzie wszystko do skutku może być Istebna dumna, że tak 
uczci tego wielkiego obywatela Śląska”. W kolejnej  notatce 
zamieszczonej w „Gwiazdce” z 21.10.1924 r., napisano: 
„Prace koło upiększania parku mającego być przezwanym 
im. P. Stalmacha postępują naprzód, ogrodzenie nowe jest 
już na wykończeniu, a kamienie przeznaczone na wzniesienie 
pomnika Stalamcha już zwożą gazdowie z Istebnej. 
Pan Konarzewski rzeźbi w piaskowcu śląskim popiersie 
Stalmacha i odpowiedni napis. Istebniacy będą mogli być 
dumni, że swojego dzieła, będzie to, bowiem pierwszy 
pomnik Stalmacha na Śląsku”. O zakończeniu prac przy 
budowie pomnika Stalmacha tak informowała „Gwiazdka 
Cieszyńska” z 4.11.1924 r.: „Pomnik Stalmacha w parku przy 
kościele jest ukończony, a park nazywany jego imieniem. 
Pomnik wystawiony z piaskowca z głazów nieobrabianych 
robi wskutek tego swojskie wrażenie, a popiersie Stalmacha 
do złudzenia przypomina tę drogą postać jak twierdzą ci, co 
go znali osobiście. Wielka to zasługa Pana Konarzewskiego 
i jego pomocników. Podpis pod popiersiem: Stalmachowi – 
Górale 1824-1924. Pomnik sam sięga 4 i pół metra wysokości, 
a kiedy na wierzchołku jego spocznie orzeł polski dosięgnie 
5 m. To wysiłek naszego zakątka pod przewodnictwem Koła 
Macierzy, by godnie uczcić tego działacza ludowego”.

  Wspomniana kronika szkolna informuje również  
o uroczystości odsłonięcia pomnika: „9 listopada 1924 
roku odbyło się przy huku moździerzy, dźwiękach orkiestry  

Współczesna wersja pomnika 
Pawła Stalmacha pochodząca 
z roku 1947.
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odbiorców, tego co w szeroko pojętej sztuce, ale  
i w mikroświatach twórczości Jana Wałacha - pośrednimi 
elementami realizacji są: kształtowanie właściwej postawy 
wobec dziedzictwa i przeszłości regionu, co pozwala to na 
odnajdywanie korzeni, tożsamości kulturowej.  Edukacyjny  
wymiar  działania stanowi walor  uzupełniający  do 
tworzenia programu z zakresu edukacji regionalnej.

Realizacje będą ukazywać się na profilu 
facebookowym Muzeum Jana Wałacha, na utworzonym 
koncie w serwisie Instagram.

Dodatkowo zostanie przygotowanych 15 kart  edukacyjnych  
prezentujących  dzieła  Jana  Wałacha, ale  także eksponaty 
znajdujące się w atelier: palaty, sztaluga, przedmioty osobiste, 
fotografie, które znajdą się na stronie www.janwalach.com. 
Będa pojawiać się sukcesywnie na profilu Facebook

Po zakończeniu  stypendium  materiały  zostaną  przekazane 
Muzeum i Stowarzyszeniu im. artysty Jana Wałacha i będą 
dostępne nieodpłatnie na stroniewww.janwalach.com.

„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego– Kultura w sieci”;

opracowała Ewa Cudzich

Jan Wałach w sieci
„ Wielka sztuka mieszka w małych miejscach - Jan 

Wałach cyfrowo - edukacyjny cykl filmowy” to tytuł realizacji  
w ramach stypendium programu stypendialnego Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”, 
które otrzymałam w bieżącym roku w dziedzinie animacji  
i edukacji kulturalnej.

Działanie będzie się odbywać na kanwie dorobku 
artystycznego Jana Wałacha. Spuścizna artysty Wałacha 
(1884-1979 r.) jest niezwykłym bogactwem nie tylko  
w znaczeniu  regionalnym, także dla dorobku polskiej 
historii sztuki. W  niewielkim, niegdysiejszym atelier 
malarskim w Istebnej-Andziołówce, artysta pracował  
w różnorodnych technikach, tworząc swoistą kronikę życia 
beskidzkiej góralszczyzny. 

Działania w ramach stypendium “Kultura w sieci” to 
filmowe  realizacje, które  pozwolą, w wersji cyfrowej, 
na  przybliżenie  szczegółów  z  jego biografii, pokażą  
również  zderzenie  przeszłości z  teraźniejszością, 
wzajemne przenikania. 

Bohaterami realizacji filmowych będą: 
Zbigniew Wałach - muzyka tradycyjna, instrumentarium 

ludowe,
Jan Karpiel-Bułecka - architektura drewniana, beskidzkie 

wzorce w budownictwie tradycyjnym,
Józef Michałek - topografia, zwyczaje, obrzędy - 

kultura pasterska.
Niepublikowane dotąd materiały, dzieła 

mają na  celu przybliżenie szerokiemu gronu 

i potężnym śpiewie „Nie damy ziemi” uroczyste poświęcenie  
i odsłonięcie z barw narodowych kamiennego obelisku Pa-
wła Stalmacha”. Był to wówczas pierwszy pomnik poświę-
cony Stalmachowi na Śląsku Cieszyńskim, ale również  
w Polsce. Aktu  jego poświęcenia dokonał proboszcz 
ks. Emanuel Grim w asyście wikarego ks. Wiktora Ku-
baczki. Odsłonięcie pomnika przypadło w udzia-
le nadleśniczemu Janowi Małyszowi, który: „oddał go  
w opiekę ludności miejscowej”. 

Dla wielu współczesnych mieszkańców Istebnej pomnik 
Pawła Stalmacha jest anonimowy. Inaczej traktowano go 
w latach międzywojennych, był on wówczas dla wielu 
oparciem i nadzieją na lepsze czasy. Poparciem tej tezy jest 
informacja zawarta w „Gwiazdce Cieszyńskiej” z 1925 r. Były 
to czasy szykan wobec mieszkańców góralskich wiosek na 
„istebniańskim” odcinku granicy polsko – czeskiej, ale jak 
podaje „Gwiazdka”, prowadzonych przez: „nasze urzędy 
graniczne, które wzięły sobie za zadanie zniechęcić obywateli 
do władz i polskości”. Tak rolę Stalmacha ujął dziennikarz: 
„Różni komisarze i osobniki, nie władając językiem polskim 
dokładnie, nie wytrącą nas z cierpliwości, bo otuchy dodaje 
nam Stalmach patrząc na nas z tych omszałych głazów …”.

Wracając do znaleziska, o ile jest to oryginalna rzeźba 
orła z pomnika Stalmacha, mam pewną teorię, którą  
w tym miejscu nie chciałbym publikować. Jego osadzenie 
na obelisku okrywa jakaś tajemnica. Przeglądając wiele 
międzywojennych roczników „Gwiazdki Cieszyńskiej” 
nie znalazłem żadnej wzmianki kiedy był on na pomniku 
umieszczony, ani kto był jego twórcą. Może ktoś  
z Czytelników ma wiedzę na ten temat i chciałby się nią 
podzielić? Myślę, że warto tę tajemnicę rozwiązać.

Krzysztof Kiereś
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Małe Cyntrum Świata
„Na powierzchni źicio istnieje tela podziałów, ran, 

nierozstrzigalnych kónfliktów i przeciwstawnych racyji, 
źie łatwo na tym płytkim gruncie zbudować łosobne  
i zamknióne na sebie światy. Moźna prógować łodcióńć sie 
łod tego, zatrzić ślady prześłości, schować sie za parawanym 
ignorancyji i łobojyntności.  Ale małe cyntrum świata nie 
je przystanióm dlo partaći, kierzi budujóm na krótko i byle 
jako, nie dowajónc se pozór na prziśłość. Tu po łotwartość  
i śtukym źicio społym zstympuje sie w głómb pamiyńci i do 
samych strzewi miyjsca, palimpsestu róźnych losów i kultur. 
To, co było głymbokim podziałym po wyrchu, w głymbinie 
łodnajduje wspólny korzyń, je splecióne. Tu zakorzyniyni je 
formóm łodzyskiwanio prziśłości.

Małe cyntrum świata ustanowiane je w cióngłości 
tradycyji. Ni moźna zabywać, źie tradycyja to źiwo 
rzyka, a nie strzeźióne stawy stojóncej wody. Wierność 
tradycyji to nie yny upamiyntniani, ale i kóntynuacyja. Jeśi 
uświadómimy se, kim byli Ci, kierym chcymy dochować 
wierności, łokoźie sie, źie ło cióngłości tradycyji stanowi 
nieustanne zmiyniani świata, przekroćani granic i bunt 
prociw zastygłym formóm źicio.

Małe cyntrum świata je prowincyjóm zdolnóm wyzwolić  
z prowincyjonalizmu. Mości się tam, kany powstowo 
nowy plac do zagospodarowanio. Potrzebuje piónierów, 
łorganićnego budowanio w długim trwaniu, wolności dlo 
robiyno nowego. Tworzóm go ludzie głodni rajzy poza 
horyzónt swojskości,[...] ku wolnymu aktowi tworzynio 
zakorzyniónymu w źiciu wspólnoty i rozwijajóncymu sie  
w cióngłym z nióm dialogu. Pośukiwaćie prowdy  
i tajymnic świata, w wielkich cyntrach adorowani za swój 
gyniuś, tu łodkrywajóm granicym poznanio i móndrości, 
kierej nie sposób pokónać samotnie, yny we współ-byciu 
z inkśimi. Cele klaśtorne, studyja artystów, biblioteki 
filozofów, warśtaty nejrozmaitśich specyjalizacyji, 
gniozda i rodzinne siedliska – kaźdo z tych przestrzyni 
je yny przedsiónkym do kryngu wspólnoty, postrzodku 
kierego poli sie bezimiynny łogiyń”...

Z Górolskich Rozmyślań
Źijymy z jednej stróny w ćiasach, w porównaniu do 

warunków w jakich źili naśi przodkowie, wzglyndnego 
dobrobytu, a z drugij sóm to ćiasy wielkich 
wyzwań zwłaścia zwiónzanych z funkcjonowanim 
ustroju demokratyćnego, kany ściyrajóm się róźne 
światopoglóndy, interesyi wartości, i kany łatwo się 
pogubić zwłaścia młodymu ćłowiekowi, kany ludzie 
się zamykajóm na sebie, kany trudno ło downe poćiuci 
wspólnoty rodzinnej, sómsiedzkij i narodowej… 
Takimi problymami i budowanim tzw. „tkanki łónćnej” 
miyndzy ludziami i róźnymi społecznościami zajmuje 
się całe swoje życi wybitny myśliciel, pisarz i działacz 
kultury z łośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”  
w Sejnach – profesor Krzysztof Czyżewski. Uznołech 
poprosić go ło zgodym na łopublikowani na łamach 
„Naszej Trójwsi” krótkigo fragmyntu jego ksióńźki „Małe 
centum świata” w przekładzie na naśióm górolskóm 
mowym, jako swoistego motta i przesłanio dlo nas 
wśieckich w tych trudnych i skomplikowanych pod 
wzglyndym duchowym ćiasach…

REGIONALNA KRZYŻÓWKA WAKACYJNA

HASŁO _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

KĄCIK łAMIGŁÓWEK

tekst: Krzysztof Czyżewski (wstymp  
i tłumaćiyni Andrzej Suszka)Róźiym kóniokowskóm 
bedóncóm jakoby symbolym naśigo beskidzkigo 
„małego cyntrum świata” uheklowała moja mama - 
Maria Suszka z Rupiynki

opracował Andrzej Suszka

Tytuł: "Trójwieś"

Autor krzyżówki: Basia
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1. Gwarowo gospodarstwo rolne

2. Idzie ........ gróniym

3. Przysiółek, gdzie znajduje się chata Kawuloka

4. Drugie co do wysokości wzniesienie Koniakowa

5. Gwarowo porzeczki

6. Najpopularniejsze nazwisko w Koniakowie

7. ........ Góra -  szczyt o wysokości 1220 m , gdzie można dojść z Kubalonki

8. Gwarowo nauczyciel

9. Gwarowo wstyd
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SUBIEKTYWNA HISTORIA PIŁKI NOŻNEJ 
W TRÓJWSI - CZ. 1

Na podstawie monumentalnego wydawnictwa „The Polish 
Millers (A piece of Rotherham United Hiistory in Poland)”,  
którego autorem jest założyciel i pierwszy prezes KP Trójwieś 
Millers Piotr Jałowiczor (aktualnie mieszkający w Anglii)  
a także innych materiałów i osobistych (stąd tytuł materiału) 
wspomnień opracował Jacek Kohut.

Czas szybko upływa, a fortuna kołem się toczy. Jak 
już pisaliśmy w poprzednim numerze „Naszej Trójwsi” 
jeśli warunki związane z epidemią koronawirusa na to 
pozwolą już niedługo drużyna piłkarska z naszej gminy 
- APN Góral Istebna - zadebiutuje w rozgrywkach Ligi 
Okręgowej wykonując tym samym kolejny ważny krok  
w historii naszej piłki nożnej. Tymczasem mijają właśnie  
24 lata od historycznej chwili, kiedy to na jednym ze 
spotkań istniejącego w Istebnej Fan – Klubu Angielskiej 
Piłki Nożnej postanowiono założyć drużynę piłkarską. Przez 
te wszystkie lata ludzie, dla których piłka nożna nie była  
i nie jest obojętna przeżywali niezwykłe chwile. Jak zawsze 
były momenty wzniosłe, ale także trudne. Wspomnienia 
pozostaną na zawsze. Awans do Ligi Okręgowej to 
szczególna okazja aby choć krótko spojrzeć wstecz  
i przywołać najważniejsze wydarzenia z minionych lat.  
A zaczęło się tak...

POCZĄTKI 

Początki sięgają końca 1994 i pierwszych miesięcy 
1995 roku, kiedy to w Istebnej zaczęli się spotykać  
Piotr Jałowiczor (kibic angielskiego klubu Rotherham 
United), który w 1993 roku opuścił Anglię i zamieszkał  
w Istebnej, Jacek Kohut (kibic innego klubu z Anglii Leeds 
United) oraz Ryszard Motyka i Józef Michałek, którzy także 
interesowali się piłką nożną na Wyspach. Spotkania te były 
to przede wszystkim dyskusje na temat „English Football” 
oraz analiza materiałów dotyczących tego zagadnienia 
takich jak kasety video, programy meczowe, wydawnictwa. 
Większość z nich było własnością Piotra Jałowiczora, ale 
część członkowie Fan – Klubu (bo taki został z czasem 
utworzony) otrzymali z Anglii od Dyrektora Komercji 
i Promocji Klubu Rotherham United Dave Nichollsa - 
człowieka, który przez lata współpracował z Klubem  
w Istebnej i był mu bardzo przychylny.

ZAŁOŻENIE DRUŻYNY KP TRÓJWIEŚ MILLERS

 Na przełomie lat 1995 i 1996 spotkania Fan – Klubu 
odbywały się w coraz większym gronie. W czasie jednego 
z nich padł pomysł utworzenia drużyny piłkarskiej. 
Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, jakie piętno na życiu 
sportowym i społecznym w Trójwsi wyciśnie ta decyzja. 
Sprawy nabrały tempa wiosną 1996, kiedy to przyjęto 
dwuczłonową nazwę drużyny – „Millers Trójwieś” – Millers 
to przydomek angielskiego klubu, z którym utrzymywano 
kontakt, czyli Rotherham United a Trójwieś... to po prostu 
Trójwieś (dla niewtajemniczonych trzy miejscowości 
tworzące Gminę Istebna czyli w kolejności alfabetycznej 

Istebna, Jaworzynka i Koniaków). Taka nazwa to było coś 
wyjątkowego w skali Podokręgu a może i kraju.

WĘGIELEK

 Nabór piłkarzy do drużyny odbywał się spontanicznie 
na zasadzie przyjacielskich kontaktów członków Fan  
– Klubu. 3 maja 1996 roku doszło do pierwszego treningu 
w Jaworzynce na Węgielku, gdzie później rozegrano też 
pierwsze mecze z miejscowymi amatorskimi drużynami. 
Z sentymentem dawni członkowie klubu wspominają 
pojedynki z Lys–Fusion Poland 2:3, Gołębiorzami 4:4, SKR 
Koniaków 2:1, Górnikami 6:2, Masorzami 6:2 i Budowlanką 16:1.

Kamieniem milowym w tych pionierskich czasach był 
wyjazd do Wadowic i mecz z miejscową drużyną Klasy  
A wygrany przez KP Trójwieś Millers 3:2. Ten mecz pokazał, 
że w drużynie drzemie ogromny potencjał i pojawiły się 
pierwsze, nieśmiałe plany startu w oficjalnych rozgrywkach 
ligowych. Warto przypomnieć pionierów, którzy w tych 
pełnych entuzjazmu czasach tworzyli skład drużyny 
(kolejność alfabetyczna): Józef Heczko, Jerzy Jaworski 
(kapitan), Tadeusz Kilian, Jacek Kohut, Grzegorz Kukuczka, 
Marcin Legierski, Dariusz Lipowski, Andrzej Małyjurek, 
Stanisław Marekwica I, Tomasz Matuszny, Wacław 
Matuszny, Józef Michałek, Andrzej Motyka, Jan Motyka, 
Ryszard Motyka, Marian Rucki, Andrzej Sikora, Marian 
Suszka, Janusz Waszut, Mirosław Żyrek. 

Sprawy organizacyjne i administracyjne klubu 
spoczywały w rękach Piotra Jałowiczora, zaś stroną sportową 
drużyny zajmował się Jacek Kohut.

Pierwsze meczowe zdjęcie Węgielek czerwiec 1996

Pierwsze oficjalne zdjęcie drużyny po rejestracji wiosna 1997
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Krótka historia 
naszej piłki nożnej – cz. 2

1. 2011 rok
Założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia 

Piłki Nożnej Góral Istebna - UKS APN Góral Istebna

2. 15 listopada 2013
Założenie pierwszego w naszej gminie kobiecego 

klubu piłkarskiego UKS Gimnazjum Istebna

3. 13 marca 2014
Wycofanie drużyny seniorów KP Trójwieś z rozgrywek. 

Udział w rozgrywkach kontynuowały drużyny 
młodzieżowe.

4. 30 sierpnia 2014
Pierwszy oficjalny mecz drużyny kobiet UKS 

Gimnazjum Istebna w III Lidze Śląsk z Polonią Tychy 2:2

5. 2015 rok
Rejestracja UKS APN Góral Istebna

6. Sierpień 2015
Pierwszy oficjalny mecz piłkarzy UKS APN Góral 

Istebna w rozgrywkach ligowych – Młodzicy Młodsi  
z Piastem Cieszyn 4:1

7. 21 sierpnia 2016
Pierwszy mecz seniorów KP Trójwieś po reaktywacji 

drużyny – z Hażlachem 3:1

8. Przełom maja i czerwca 2017
Zakończenie historii klubu pod nazwą KP Trójwieś. 

Przejęcie piłkarzy tego klubu przez APN Góral Istebna  
i założenie drużyny seniorów

9. 30 lipca 2017
Pierwszy oficjalny mecz drużyny seniorów APN Góral 

Istebna w Pucharze Polski z Kuźnią Ustroń 2:3

10. 27 sierpnia 2017
Pierwszy mecz w Klasie B drużyny seniorów APN 

Góral Istebna z Kończycami Wielkimi II 6:3 w sezonie 
zakończonym awansem do Klasy A

11. Listopad 2017
Zmiana nazwy klubu kobiecego z UKS Gimnazjum 

Istebna na UKKS Istebna

12. Sezon 2017/18
Awans drużyny kobiet UKKS Istebna do II Ligi Śląsk 

13. 12 sierpnia 2018
Debiut drużyny seniorów APN Góral Istebna w Klasie  

A – z Piastem Cieszyn 0:3

14. 2 września 2018
Pierwszy historyczny mecz drużyny kobiet UKKS 

Istebna w II Lidze z Unią Opole 0:2

15. Wiosna 2020
Historyczny awans drużyny seniorów APN Góral 

Istebna do Ligi Okręgowej po spowodowanej epidemią 
koronawirusa decyzji Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
o zakończeniu rozgrywek Klasy A sezonu 2019/20  
i utrzymaniu wyników z rundzie jesiennej (APN Góral 
Istebna na premiowanym awansem 2 miejscu)

                                                                        J. Kohut

Lato w obiektywie
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Pierwsze historyczne zdjęcie drużyny KP Trójwieś 
na Węgielku, czerwiec 1996
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