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Ogłoszenie
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej ogłosił nabór na stanowisko Głównego Księgowego Centrum Usług Wspólnych w Istebnej.

Informacja o naborze zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Istebna.

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w II turze w dniu 12 lipca 2020 roku  Gmina Istebna 
- głosy oddane na poszczególnych kandydatów

Frekwencja 71,86 %,  Liczba kart ważnych 6882, Liczba uprawnionych 9577, Liczba głosów ważnych 6836

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

Duda Andrzej Sebastian 1205 864 846 702 894 573 5 084 74,37%

Trzaskowski Rafał Kazimierz 435 537 140 156 312 172 1752 25,63%

RAZEM 1640 1401 986 858 1206 745 6836 100,00%

Podpisanie umów na inicjatywy sołeckie
W dniu 21.07.2020 r. Pani Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek 

przy kontrasygnacie skarbnik Bronisławy Fiedor reprezentując 
Gminę Istebna podpisały umowy w ramach Marszałkowskiego 
Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

We wnioskach znalazły się propozycje zadań zgłoszonych 
na podstawie bieżącej oceny potrzeb mieszkańców poszczegól-
nych sołectw po ustaleniu z Radą Sołecką.

Do konkursu zostały zgłoszone cztery wnioski z poszczegól-
nych sołectw. Sołectwo Istebna zgłosiło dwa wnioski dotyczące 
urządzenia siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Isteb-
nej oraz zakupu i montażu wiaty przystankowej w Istebnej- na 
Buczniku obok „Ronda”. Sołectwo Koniaków wnioskowało o do-
finansowanie urządzenia oświetlonej siłowni zewnętrznej przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie natomiast Sołectwo 
Jaworzynka o dofinansowanie zadania urządzenia siłowni ze-
wnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka.

Pomocy finansowej w ramach Marszałkowskiego Kon-
kursu „Inicjatywa Sołecka” udzielono na dwa wnioskowa-
ne zadania. Sołectwo Istebna otrzymało dofinansowanie  
w wysokości 10 143,00 zł. na urządzenie siłowni zewnętrznej.  
W konkursie został też wybrany wniosek  Sołectwa Ja-
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Informacja o wynikach wyborów z II tury. Wójt Gminy Istebna dziękuje za udział.

worzynka, które otrzymało dofinansowanie wysokości  
20 188,00 zł na urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem za-
baw, która powstanie na Trójstyku. Pozostałe wnioski nie zostały za-
kwalifikowane w tegorocznej edycji i nie otrzymały dofinansowania, 
w związku z czym nie będą realizowane. Inwestycje, które otrzymały 
dofinansowanie zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

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

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020r. został rozstrzygnięty

Spotkanie konsultacyjne 
dotyczące Rewitalizacji Parku 
im. Pawła Stalmacha w Istebnej
Dnia 24.07.2020 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne 

dotyczące realizacji projektu obejmującego rewitalizację 
Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej  objętego nadzorem 
konserwatorskim. Podczas spotkania obecni byli Wójt 
Gminy Istebna Łucja Michałek, przedstawiciele Urzędu 
Gminy Istebna oraz zespół projektowy:  Pani Karolina 
Kopiec  architekt krajobrazu oraz  Pan Tomasz Kubaczka   
z branży elektroenergetycznej. Celem było omówienie prac 
budowlanych dotyczących etapu pierwszego oraz prac 
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związanych z oświetleniem.
W ramach pierwszego etapu na rewitalizację parku 

Gmina Istebna uzyskała dotację z Programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020 r. w ramach projektu „Promocja 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin Hlboke 
nad Vahom i Istebna” dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
nie przekraczającej 60 693,99 EUR oraz środki z budżetu 
państwa w kwocie nie przekraczającej  3 920,29 EUR.

fot. Jacek Kohut
Wizyta studyjna 
w sprawie trójstronnych konsultacji 
dotyczących powstania mostu na 
Trójstyku
Polska posiada 6 miejsc, gdzie spotykają się granice trzech 

Państw. Jak twierdzą odwiedzający - najbardziej atrakcyjnym 
geograficznie, jest Trójstyk leżący na terenie gminy Istebna  
w sołectwie Jaworzynka. Tutaj spotykają się granice Czech, 
Polski i Słowacji.

Z inicjatywy Wojciecha Kałuży - wicemarszałka 
województwa śląskiego w dniu 29 lipca 2020 roku  
w Urzędzie Gminy Istebna odbyła się wizyta studyjna  
w sprawie trójstronnych konsultacji dotyczących powstania 
mostu na Trójstyku, który podniósłby atrakcyjność 
tego miejsca i umożliwiłby swobodne przechodzenie 
odwiedzających pomiędzy trzema krajami - także 
rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu w urzędzie gminy, a także na Trójstyku 

udział wzięli m.in. Wojciech Kałuża, wicemarszałek 
Województwa Śląskiego, Jan Krkoška, zastępca 
hejtmana Moravskoslezského kraje oraz Peter Dobeš, 
Wiceprzewodniczący Žilinskeho samospravneho kraje oraz  
Łucja Michałek - Wójt gminy Istebna.

Wszyscy biorący udział w spotkaniu jednogłośnie 
podkreślają, iż szczególnie w tym miejscu most jest symbolem 
łączenia, a nie podziału. Inwestycja ta bez wątpienia wpłynie 
pozytywnie na podniesienie ruchu turystycznego i pomoże 
w jeszcze szerszym poznawaniu kultur regionu oraz podkreśli 
transgraniczny charakter miejsca.

Zebranych gości wraz z delagacjami przywitała 
Wójt Gminy Istebna, dziękując za zainicjowanie 
spotkania, przybycie i chęć dalszych działań w temacie 
powstania mostu. Również Marszałek Wojciech Kałuża 
cieszył się z licznego udziału zaproszonych gości  
i dziękował im za atencję oraz zainteresowanie tematem. 
Obecny na spotkaniu Peter Dobeš powiedział, iż strona 
słowacka także widzi potencjał miejsca i przychylnie odnosi 
się do budowy mostu, który zbliży ludzi, rozwinie turystykę 
i kulturę 3 krajów. Pan Jan Krkoška wyraził radość, że 
planowana jest inwestycja, która połączy ludzi i pozostawi 
ślad współczesnych czasów. 

Następnie zastępca wójta gminy Istebna, Ryszard 
Macura przedstawił koncepcję projektu trójramiennego 
mostu, który znacząco wpłynie na rozwój wielu aspektów 
życia i rozwoju naszej gminy, miejscowości ościennych: 
Hrcavy i Ciernego oraz całych regionów i województw 
leżących wokół Trójstyku. Najważniejszym jest zacieśnianie 

fot. Jacek Kohut
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współpracy mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, władz 
samorządowych oraz rozwój turystyki, kultury i budowanie 
wspólnej historii.

Po spotkaniu wszyscy wybrali się osobiście na Trójstyk, by 
zobaczyć miejsce, które w przyszłości może stać się wspólną, 
piękną i ciekawą atrakcją.

Opracowała: Aneta Legierska
Kierownik Promocji i Informacji Turystycznej GOK Istebna

Umowa na roboty budowlane 
oczyszczalni ścieków Gliniane 
w Istebnej – podpisana!
Ochrona środowiska oraz ochrona wód gruntowych  

i powierzchniowych są istotnymi inicjatywami proekologicz-
nymi, a zarazem celami priorytetowymi w Gminie Istebna na 
najbliższe lata i stanowią czynnik niezbędny dla ochrony 
przyrody naszego regionu oraz poprawy życia mieszkań-
ców, a także polepszenia warunków prowadzenia działal-
ności gospodarczej i rozwoju turystyki na terenie Istebnej, 
Jaworzynki i Koniakowa.

Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie ilość osób, 
które będą mogły skorzystać z systemu oczyszczania ście-
ków, a efektem będzie zmodernizowana, nowoczesna i speł-
niająca wymogi ochrony środowiska oczyszczalnia Gliniane  
w Istebnej. Przypominamy, iż miesiąc temu podpisano tak-
że umowę na roboty budowlane na oczyszczalnię ścieków 
Pustki w Koniakowie.

W biurze Wójta Gminy Istebna – Łucji Michałek w dniu  
4 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gmi-
ną Istebna a Firmą Instal Cymorek Sp. j. z Pierśćca na wyko-
nanie robót budowlanych polegających na przebudowie  
i rozbudowie oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej. In-
westycja będzie realizowana z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
r. w ramach projektu „Poprawa jakości życia mieszkańców 
oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej  
i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Istebna” realizowanego w ramach Poddzia-
łania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT.

Wartość robót budowlanych na oczyszczalnię Gli-
niane wynosi 2.939.569,83 zł brutto. Przedmiotem za-
mówienia są roboty budowlane w zakresie rozbudowy  
i przebudowy istniejących obiektów oczyszczalni ście-
ków w Istebnej. Zakres robót będzie obejmował także 
budowę nowych obiektów i instalacji technologicznych  
w tym przebudowę reaktorów biologicznych, budowę wiaty 
dla kontenera skratek, budowę budynku stacji mechanicz-
nego odwadniania osadu, wykonanie murów oporowych, 
ogrodzenia, bramy i inne.

Projekt jest przedsięwzięciem wynikającym z Lokalne-
go Programu Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023  
i wpisuje się w jego cel strategiczny 3. Poprawa bezpieczeń-
stwa środowiskowego i ekologicznego. 

Warto dodać, iż łącznie w ramach umowy dofinansowa-

nia ww. projektu realizowane są dwa zadania inwestycyjne: 
oczyszczalnia ścieków Pustki w Koniakowie (4 777 521,06 zł 
brutto) oraz oczyszczalnia ścieków Gliniane w Istebnej. Na 
obie oczyszczalnie otrzymano współfinansowanie ze środ-
ków unijnych w kwocie  nieprzekraczającej  4 457 657,03 zł 
brutto i współfinansowanie z krajowych środków budżetu 
państwa w kwocie nieprzekraczającej 524 430,25 zł brutto.

Cały czas trwają także ustalenia i działania projektowe  
w sprawie drogi Istebna Zaolzie etap II, Parku im. P. Stalma-
cha w Istebnej, czy prace dotyczące Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego.
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Bezpieczniej na Beskidzie
 - podpisano umowę na wykonanie chodnika

Przekazujemy dobre wieści w sprawie finalizacji  
i podpisania kolejnej umowy w dniu 4 sierpnia 2020 roku 
przez Łucję Michałek - Wójt Gminy Istebna. Tym razem 
temat dotyczy bezpieczeństwa mieszkańców, turystów,  
a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, którzy poruszają 
się codziennie wzdłuż drogi wojewódzkiej na tzw. Beskidzie.

Miło nam poinformować, iż dnia 04.08.2020 r. podpisano 
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa 

członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on  
z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Świa-
towy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach 
członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest 
raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. 
Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce 
w 2010 r. Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, for-
mę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego  
w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych  
z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej 
Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu  
w dniu 1 czerwca 2020 r.

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodar-
stwach rolnych:

• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Dotacje przekazane 
dla niepublicznych przedszkoli 
działających na terenie naszej gminy
Z uwagi na pytania mieszkańców, które docierają do 

Wójta Gminy Istebna, dotyczące wysokości wypłacanej 
dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na 
terenie gminy Istebna informuję,  iż co miesiąc z budżetu 
gminy przekazywane są pieniądze dla 5 niepublicznych 
przedszkoli działających na terenie naszej gminy. Są to 
placówki: Niepubliczne Przedszkole „Miglanc” w Koniakowie, 
do którego obecnie zapisanych jest 84 dzieci, Niepubliczne 
Przedszkole „Smerfokolandia” w Jaworzynce, do którego 
zapisanych jest 54 dzieci, po 50 przedszkolaków zapisanych 
jest w Niepublicznym Przedszkolu im. Św. Józefa w Istebnej 
i w Niepublicznym Przedszkolu im. Jana Pawła II w Istebnej, 
natomiast Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny 
„Słoneczna Kraina” w Jaworzynce sprawuje opiekę nad  
20 dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem  
o kształceniu specjalnym i 50 dziećmi objętymi wczesnym 
wspomaganiem rozwoju. Podane dane dotyczą stanu 
faktycznego na dzień 30 czerwca br.

W poszczególnych latach dla niepublicznych przedszkoli 
wypłacana miesięczna kwota na jedno dziecko wynosiła:  
w 2017 roku 471,79 zł , w 2018 roku była to kwota  
w wysokości 640,83 zł, a w 2019 roku to 588,76 zł. Natomiast 
w 2020 roku jest to kwota w wysokości 500,90 zł. Po 
ogłoszeniu pandemii wszystkie placówki zostały zamknięte 
i pomimo tej sytuacji, dotacja nie została wstrzymana. Od 
stycznia do czerwca br. Gmina Istebna dla niepublicznych 
przedszkoli przekazała łącznie kwotę w wysokości 
1.218.501,63 zł., w tym dla Niepublicznego Terapeutycznego 

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej 

informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. można pobierać   
i składać wnioski o świadczenia  dobry start, świadczenia 
rodzinne, świadczeń z funduszu  alimentacyjnego, pomocy 
materialnej dla uczniów. 

Wnioski będą wydawane codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8  do 14 w pokoju Urzędu Gminy 
Istebna nr 001 ( salka posiedzeń przy wejściu). 

Zachęcamy do składania wniosków  elektronicznie 
poprzez bankowość internetową czy stronę Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej : empatia.mrpips.gov.pl.

Osoby odbierające dokumenty proszone są o dezynfekcję 
rąk i obowiązkowe założenie maseczki. 

Ponadto informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. zmieniło 
się kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego, które wynosi 900 zł na osobę w 
rodzinie i będzie obowiązywać od dnia 1 października 2020 
r. czyli od nowego okresu zasiłkowego 2020/2021.

Opracowała: Magdalena Probosz-Walkarz Inspektor 
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Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” 486.197,72 zł. 
Sytuacja bowiem dofinasowania dzieci niepełnosprawnych  
jest odmienna i w tym przypadku na jedno dziecko  
z niepełnosprawnością ruchową to kwota 1  575,08 zł, na 
dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym  
z zespołem Aspargera stawka wynosi 5 159,76 zł, na dziecko 
niepełnosprawne sześcioletnie i starsze to kwota 439,94 zł. 
W przypadku dziecka objętego wczesnym wspomaganiem 
rozwoju jest to kwota w wysokości 456,23 zł.

Opracowała: Inspektor Grażyna Matuszna 
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty

umowę na „Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa – Istebna Beskid – 
etap II” na kwotę 2 158 417,45 zł  z 90%  dofinansowaniem 
w ramach Porozumienia nr 13/KP/2020 z dnia 13.03.2020 r.  
z Urzędem Marszałkowskim województwa śląskiego!

Umowa została podpisana  pomiędzy Gminą 
Istebna i Konsorcjum Firm: Budowa Obiektów 
Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel Jan 
Golik z Jaworzynki i MIROTRANS Sp. z o.o. z Wisły. 
Długość chodnika wyniesie 622 m  ( od 3+858 do 4+480)  
i będzie poprowadzony od przysiółka Małysze do Pizzeri  
u Józefa. Zakres robót obejmie między innymi: • geodezyjne 
wytyczenie elementów inwestycyjnych, • wykonanie 
robót przygotowawczych, • wykonanie robót ziemnych, 
• wykonanie kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, 
wpusty uliczne), • wykonanie drenażu, • wykonanie warstw 
chodnika i zjazdów • wykonanie poszerzenia jezdni  
• zabudowa ścieków przykrawężnikowych, krawężników 
betonowych i obrzeży betonowych, • wykonanie robót 
wykończeniowych poprzez plantowanie, humusowanie 
i obsianie mieszanka traw • wykonanie oznakowania 
pionowego i poziomego.

Cieszymy się na zwiększanie bezpieczeństwa  
w poruszaniu się naszych mieszkańców i turystów wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych.

Opracowała: Aneta Legierska
Kierownik Promocji i Informacji Turystycznej GOK Istebna
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Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania 
dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą od-
powiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu 
telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy  
z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodar-
stwach rolnych poprzez: Samospis internetowy prze-
prowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 
która będzie dostępna na tej stronie internetowej; Te-
lefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer  
22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą 
się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

• Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wy-
wiadzie telefonicznym,

• Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu  
w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla 
użytkownika gospodarstwa rolnego pod warunkiem, że 
pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiąza-

ne do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed 
przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są poucza-
ni o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego ko-
misarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie 
następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykony-
wać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą 
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyką, 
a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób!
W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci 

bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych  
w sprzęt komputerowy.

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem  

22 279 99 99) będzie również możliwość spisania się 
przez telefon. Po połączeniu się z numerem wybierz „1” 
– zostaniesz skierowany na infolinię spisową. Następnie 
wybierz opcję „Spisz się przez telefon”, połączysz się z na-
szym rachmistrzem – to doskonale przygotowana osoba 
do przeprowadzenia z Tobą spisu przez telefon. 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na 
stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Informacje pozyskane z materiałów informacyjnych PSR

Opracował: Henryk Marekwica
Inspektor w referacie Rozwoju i Infrastruktury

Informacja Powiatowego 
Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiąz-

ku szczepień psów przeciw wściekliźnie.
Szczepieniu podlegają wszystkie psy powyżej 3–go 

Wywóz nieczystości 
- lipiec 
Informacja dla mieszkańców posiadających zbiorniki nieczy-

stości ciekłych - szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Urząd Gminy w Istebnej informuje, iż z dniem 21 lipca 

2020 r. weszła w życie Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Gmi-
ny Istebna z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Re-
gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Istebna. W związku z tym zgodnie z §10 pkt. 1 niniejszego 
Regulaminu właściciele nieruchomości wyposażonych  
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je  
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu przy 
czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu nie rza-
dziej niż dwa razy w roku.

Poniżej przedstawiamy aktualny wykaz firm wywozo-
wych posiadających zezwolenie Wójta Gminy Istebna na 
odbiór nieczystości ciekłych od mieszkańców gminy Istebna 
(stan na dzień 31.07.2020r.)

l.p.  Nazwa firmy wywozowej Adres firmy Nr kontaktowy

 1.
ECO-PROGRES
Łukasz Świtała

Jaworzynka 850,
43-476 Jaworzynka

517 373 
772

 2.
WC SERWIS ŚLĄSK
(obsługa tylko w 
zakresie TOI TOI)

ul. Pod Borem 10,
41-808 Zabrze

32 278 45 
31

3.

Przedsiębiorstwo 
Transportowo 
Usługowo Handlowe 
EKO-GROŃ Paweł 
Szarzec

ul. Spacerowa 38,
43-460 Wisła

794 552 
650

4.
EKO-TOMA
Mariusz Łacek

Istebna 724
43-470 Istebna

507 020 
348

Przypominamy również, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 
i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 3a i 3b, ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszcze-
pić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia 
ukończenia przez psa 3–go miesiąca życia, a następnie 
szczepić zwierzę nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia – czyli praktycznie co roku. Szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie można wykonać w każdym 
zakładzie leczniczym dla zwierząt – u lekarzy weterynarii. 

Właściciele psów uchylający się od tego obowiązku 
podlegają karze grzywny w wysokości do 500 zł. 

Szczepienia wszystkich psów przeciwko wściekliźnie 
mają na celu ochronę ludzi i zwierząt przed tą groźną, 
śmiertelną chorobą.
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z 2019r. Poz. 2010) Urząd Gminy w Istebnej jest zobowiąza-
ny do prowadzenia ewidencji zbiorników  bezodpływowych 
na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości 
ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych 
osadów ściekowych. Również art. 6 ust. 1 w/w ustawy mówi, 
iż właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumen-
towania korzystania z usług wykonywanych przez firmę po-
przez posiadanie umowy i rachunków.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach każdy właściciel nieruchomości ma 
obowiązek przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy 
budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicz-
nie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości  
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub  
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, speł-

niające wymagania określone w przepisach odrębnych.  
W tym przypadku, przepisy nakazują udokumento-
wanie wywozu nieczystości płynnych z nierucho-
mości. Dowodem na przestrzeganie przepisów są 
umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczy-
stości oraz rachunki za regularnie wykonane usłu-
gi. Bardzo ważne jest, aby umowy były podpisane  
z przedsiębiorstwem, które posiada zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz trans-
portowanie nieczystości płynnych. Tego typu dokumen-
tacja potwierdza, że właściciel działki nie pozbywa się 
nieczystości w nielegalny sposób. Ponadto każdy właści-
ciel nieruchomości zobowiązany jest do okazywania ich 
na każde wezwanie organu kontrolującego.

Mirosław Książczyk – Zastępca Kierownika Referatu 
Usług Komunalnych

____________________________________________________ NASZA TRÓJWIEŚ ____________________________________________________
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Ekoagent w Trójwsi
 

Pod koniec lipca br. odwiedziła nas po raz kolejny ekipa 
programu Ekoagent z TVP Katowice, która szukała na tere-
nie Trójwsi Beskidzkiej ekologicznych smaków i wiejskiego 
odpoczynku na łonie natury. Nie od dziś wiemy, że tereny 
gminy Istebna są do tego idealne.

Prowadzący program Marcin Jałowy odwiedzili 
m.in. Centrum Pasterskie w Koniakowie, Agroturystykę 
na Połomiu w Istebnej, Muzeum Regionalne na Grapie  
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Dzieci i młodzież z Podkarpacia 
z wizytą w gminie Istebna
Od 25 lipca do 1 sierpnia 2020 r. na terenie Beskidów 

swoje wakacje spędzała grupa dzieci i młodzieży  
z Podkarpacia z terenów dotkniętych powodzią, m.in.  
z Jasła, Łańcuta czy Kańczugi.

Blisko 40 dzieci przybyło tutaj na zaproszenie Pierwszej 
Damy, Agaty Kornhauser - Duda, a swój wolny czas spędzały 
na Zameczku Prezydenckim na Zadnim Groniu w Wiśle. 
po której oprowadziła ich Łucja Dusek -Francuz - 
Dyrektor GOK Istebna. Uczestników powitała serdecznie 
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek. Młodzi turyści 
odwiedzili m. in. Istebniański GOK,  Centrum Pasterskie  

w Jaworzynce, czy pszczelarza – pana Józefa Ła-
cka z Koniakowa Kadłubów. Zachwycali się wszech-
obecnymi sielskimi klimatami, smakiem świeżo pie-
czonego chleba, owczych serów, miodów prosto  
z pasieki i pięknymi widokami.

Program będzie można zobaczyć na antenie TVP Kato-
wice w dniu 18 sierpnia 2020 roku o godzinie 18.00, a po-
tem także na stronie internetowej telewizji.

Opracowała: Aneta Legierska
Kierownik Promocji i Informacji Turystycznej GOK Istebna

w Koniakowie i Muzeum Regionalne „Na Grapie”.
Wszyscy zachwyceni byli widokami, gościnnością 

Górali i pyszną kuchnią. Skosztowali wielu góralskich 
przysmaków, a najbardziej smakował im kołocz  
z borówkami.

Opracowała: Aneta Legierska
Kierownik Promocji i Informacji Turystycznej GOK Istebna

https://www.facebook.com/centrumpasterskie/?__tn__=K-R&eid=ARAa_Sm91sfJyDVu-ALpz2HRmaaU9EdJni9iYEysVlVspIChi0TK4tGR7-ItYNP6QJNTpRPZ2-pd5z6c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwxpuTlKvjP2gLS3-2Wd5agwuaOwVfYrs3hgGKiZuvFaWtBTZrvVEdUQK8rWHLSLCLVhvaKZ_GuffPXBEvuOJSU0AIoHcjXiZvNZoM7XhqPgCSyRt6MsvL5cHZj3i28AEVN5LKWAAM7Ud0Q8OK3VGFld0hekqG5ipLyfDVzRlR8OJm4USANQ9q4lRlYCJTfZxFMH-Rah7ny9bjgv5eZ62pGilYFSdnCYlo2AiD5WlVayMO69HCIr3srh3cvSdOjpNXq7z5ogKPVEJEHtVh58DwfL1PirkX9zL6qn8Bdx0NnpWNsHPZBm6TETtqj4PsSyH4vC9yhpMKo_M2f9y2FV8O1g
https://www.facebook.com/centrumpasterskie/?__tn__=K-R&eid=ARAa_Sm91sfJyDVu-ALpz2HRmaaU9EdJni9iYEysVlVspIChi0TK4tGR7-ItYNP6QJNTpRPZ2-pd5z6c&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwxpuTlKvjP2gLS3-2Wd5agwuaOwVfYrs3hgGKiZuvFaWtBTZrvVEdUQK8rWHLSLCLVhvaKZ_GuffPXBEvuOJSU0AIoHcjXiZvNZoM7XhqPgCSyRt6MsvL5cHZj3i28AEVN5LKWAAM7Ud0Q8OK3VGFld0hekqG5ipLyfDVzRlR8OJm4USANQ9q4lRlYCJTfZxFMH-Rah7ny9bjgv5eZ62pGilYFSdnCYlo2AiD5WlVayMO69HCIr3srh3cvSdOjpNXq7z5ogKPVEJEHtVh58DwfL1PirkX9zL6qn8Bdx0NnpWNsHPZBm6TETtqj4PsSyH4vC9yhpMKo_M2f9y2FV8O1g
https://www.facebook.com/Muzeum-Regionalne-Na-Grapie-378223562283741/?__tn__=K-R&eid=ARCfw3x6K5tj7dqqA56XUP3sPi1oKY1s8UrCaqvl-wb6YOnwtAuiMUZo6vm7enBnWF3btCnZotxDnVMX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwxpuTlKvjP2gLS3-2Wd5agwuaOwVfYrs3hgGKiZuvFaWtBTZrvVEdUQK8rWHLSLCLVhvaKZ_GuffPXBEvuOJSU0AIoHcjXiZvNZoM7XhqPgCSyRt6MsvL5cHZj3i28AEVN5LKWAAM7Ud0Q8OK3VGFld0hekqG5ipLyfDVzRlR8OJm4USANQ9q4lRlYCJTfZxFMH-Rah7ny9bjgv5eZ62pGilYFSdnCYlo2AiD5WlVayMO69HCIr3srh3cvSdOjpNXq7z5ogKPVEJEHtVh58DwfL1PirkX9zL6qn8Bdx0NnpWNsHPZBm6TETtqj4PsSyH4vC9yhpMKo_M2f9y2FV8O1g


Nasza Trójwieœ               Sierpień 2020Strona 10

____________________________________________________ NASZA TRÓJWIEŚ ____________________________________________________

TURYSTYKA - KULTURA - PROMOCJA
____________________________________________________________________________________________________________________________

Konferencja „Wierni Tradycji”

24 lipca w Muzeum Regionalnym na Grapie  
w Jaworzynce odbyła się konferencja z okazji wydania 
jubileuszowej publikacji „Wierni Tradycji”. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele Związku Podhalan Oddziału Górali 
Śląskich w Istebnej oraz władz Gminy Istebna.

Niedawno wydana publikacja popularyzuje dzia-
łalność Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan  
z okazji 15 lat istnienia. Teksty do tego pięknego albu-
mu opracowali: Zygmunt Greń, Piotr Kohut, Bogusław 
Lalik, Józef Michałek . Tak piszą o książce wydawcy: „ Sza-
nowni Państwo, przed Wami publikacja popularyzująca 
działalność Związku Podhalan Oddziału Górali Śląskich. 
Przedstawiamy nasz wkład w rozwój ruchu góralskiego 
w rodzinie Związku Podhalan. To historia sałasznictwa w 
Beskidzie Śląskim, rozwoju pasterstwa od czasu jego two-
rzenia aż po dzień dzisiejszy. Bogato zdobiona ilustracjami 
opowieść o powstaniu Oddziału Górali Śląskich, zespołach 
regionalnych, kapelach, ludziach i wydarzeniach. Znajdzie-
my tu opisy redyków, imprez kulturalnych, których jesteśmy 
współorganizatorami. Opowiemy o miejscach związanych 
z góralszczyzną. Gospodarstwach promujących pasterski 
ethos Śląska Cieszyńskiego, tradycjach kulinarnych, muzyce  

i tańcach. Publikacja przedstawia również fotorelacje ze Zjaz-
dów Karpackich i uroczystości, w których bierzemy udział. 

Jest to esencja tego, co na co dzień robimy, czym się zajmu-
jemy. Pasja to część naszego życia. To pasja do gór, pól, lasów  
i łąk. Jesteśmy spadkobiercami kultury, która przez wieki 
tworzyła się na łuku Karpat. Tym dziedzictwem pragniemy 
się podzielić. Mamy nadzieję, że tą pasją zarazimy czytelni-
ka, a kultura góralska stanie się mu bliższa.”

Walorem wydania, którego okładkę zdobi wzór 
beskidzkiego haftu są przepiękne zdjęcia - zapisy 
wspólnych chwil, kiedy górale ubrani w regionalne stroje 
manifestowali wierność tradycji wyrażaną w dniach 
uroczystości i na co dzień.

Konferencję zwieńczyła uroczysta Msza Święta  
w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, 
którą odprawił proboszcz ksiądz Stanisław Pindel,  
a koncelebrowali: prałat Władysław Zązel kapelan 
Związku Podhalan, ksiądz Jerzy Kajzar z Jaworzynki. 
O piękną góralską oprawę zadbała Kapela Jetelinka 
pod kierunkiem Moniki Wałach - Kaczmarzyk wraz ze 
Zbigniewem Wałachem. 

W wydarzeniu wzięła udział Łucja Michałek Wójt 
Gminy Istebna oraz Łucja Dusek - Francuz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Opracowała: Barbara Juroszek
GOK Istebna

fot. Lalik
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Mocnym akcentem rozpoczął się 57. 
Tydzień Kultury Beskidzkiej 

„Szumi jawor, szumi i szumi osika, nigdy nie zaginie gó-
ralsko muzyka” – tą pieśnią rozpoczęła się w internecie 57. 
odsłona Tygodnia Kultury Beskidzkiej „Trwajmy w tradycji”. 
W pierwszy weekend post z klipem dotarł do 210 tysięcy 
użytkowników Facebooka. Wśród wykonawców są laureaci 
Nagrody im. Oskara Kolberga.

Pieśń „Szumi jawor” znają całe Beskidy. W warstwie 
słownej została napisana przez Andrzeja Niedobę, a mu-
zykę skomponował jego ojciec, Adam Niedoba (1906–
1972). Wkrótce stała się niepisanym hymnem nie tylko 
Górali Śląskich. Tym razem z wielkim zaangażowaniem 
wykonali ją zafascynowani dawnymi tradycjami muzycy 
z Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i ziemi suskiej.

– Postawiliśmy na swobodę twórczą, ekspresję i róż-
norodność, a zrezygnowaliśmy ze sztywnych ram – mówi  
Zbigniew Wałach, muzyk, który objął kierownictwo nad 
przedsięwzięciem. – Zależało nam, aby każdy z nas przy-
jemnością wziął udział w tym nagraniu. Aby mógł pokazać 
ogromną radość, jaka towarzyszy wykonawcy, gdy pokazu-
je to, co potrafi najlepiej. Każdy gra tutaj w swoim indywi-
dualnym stylu, dzięki czemu ujawnia jakąś prawdę o sobie.

Jeśli ktoś kiedyś natrafi na koncert TKB w Wiśle, pod-
czas którego dwutysięczny tłum śpiewa „Szumi jawor” 
jednym głosem, z pewnością nie zapomni tego do końca 
życia. Dla wielu osób może być zaskoczeniem, że utwór 
ten należy do repertuaru współczesnego, nie jest to pieśń 
ludowa (została skomponowana pod koniec lat 60. XX 
wieku). W nagraniu usłyszmy natomiast charakterystycz-
ne brzmienie unikatowych archaicznych instrumentów, 
takich jak gajdy beskidzkie czy dudy żywieckie.

W przedsięwzięciu wzięły udział kapele Mała Ziemia 
Suska, Ochodzita, Wałasi, Jetelinka, zespoły Istebna, 
Grojcowianie i Magurzanie, grupa śpiewacza Wańcy oraz 
Skład Niearchaiczny. Zagrali tacy muzycy, jak Antoni Glu-
za (dudziarz, laureat Nagrody im. Oskara Kolberga), Cze-
sław Węglarz (muzyk i budowniczy instrumentów, laureat 
Nagrody im. Oskara Kolberga), Monika Wałach-Kaczma-
rzyk czy Przemysław Ficek (laureaci Złotych Żywieckich 
Serc Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu).

– Z pewnością nie jest to projekt komercyjny – dodaje 
Magdalena Koim, dyrektor Biura Programowo-Artystycz-
nego TKB. – Zależało nam na zaprezentowaniu wyjątko-
wego brzmienia muzyki tradycyjnej. Nie zmierzaliśmy  
w stronę nowatorstwa.

Zdjęcia do klipu, ukazujące piękno beskidzkiej przy-
rody, realizowane były na przełomie czerwca i lipca  
w okolicach Wisły, Koniakowa, Przybędzy, Suchej Beskidz-
kiej, Istebnej, Jaworzynki, Szczyrku i Pietrzykowic.

Opracowała: Magdalena Probosz-Walkarz 
Inspektor d/s Świadczeń Rodzinnych

żródło: Regionalny Ośrodek Kultury B-B 

____________________________________________________ NASZA TRÓJWIEŚ ____________________________________________________

TURYSTYKA - KULTURA - PROMOCJA
____________________________________________________________________________________________________________________________

Występy nowych grup śpiewaczych 
z Trójwsi na TKB
Na przekór wszystkiemu folklor Gminy Istebna na 57. 

TKB nie przygasa i pokazuje nowe odsłony. 26 lipca w Wiśle 
na zaproszenie Wiślańskie Centrum Kultury i Miasta Wisła 
podziwiać mogliśmy występ świetnej jak zawsze Kapeli 
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Wystawa i Kiermasz Twórczości Ludowej
Od początku lipca w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Istebnej można już zwiedzać Wystawę i Kiermasz Twórczo-
ści Ludowej, które nieodłącznie wiążą się z letnią ofertą kultu-
ralną tego miejsca oraz z organizowanym w naszym regionie 
Tygodniem Kultury Beskidzkiej. Ta piękna tradycja prezenta-

Mała Jetelinka oraz dwóch „nowalijek” - Grupy śpiewaczej 
„Kóniokowianie” i Grupy śpiewaczej „Jaworzyncianki”. 

Grupa śpiewacza Kóniokowanie działa od zaledwie 
dwóch miesięcy. Składa się z miłośników śpiewu i tańca, 
byłych członków zespołu regionalnego Koniaków.   
Ideą, jaka towarzyszy  grupie jest kontynuacja bogatego 
dorobku regionalnego oraz pamięci długoletniej kierowniczki 
zespołu „Koniaków” śp. Urszuli Gruszki z Koniakowa.

Z kolei fenomenem grupy Jaworzyncianki jest to, że 
tworzy ją rodzina - trzy siostry Kupczyk, członkinie zespołów 

cji lokalnego rękodzieła kultywowana jest już od ponad 30 lat.  
Jak zawsze można tu obejrzeć i zakupić koronkowe serwet-
ki i wszystko to, co z koniakowskiej koronki można zrobić, 
a więc biżuterię, ozdoby choinkowe, różnorakie dekoracje 
i nie tylko, nie brak tu także pięknego haftu beskidzkiego, 
rzeźb, unikalnych koszyków wyplatanych ze świerkowego 
korzenia, nietuzinkowej ceramiki zdobionej tradycyjnymi 
wzorami i wszelkiego rękodzieła. Haftowane bieżniki, heklo-
wane „rózićki” , koronkowe łapacze snów, rzeźby a nawet ... 
ikony można nie tylko podziwiać ale i zabrać do domu, czy 
podarować komuś jako prezent. 

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00. 
Wstęp w maseczkach ochronnych. 

Opracowała: Barbara Juroszek
GOK Istebna
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i znakomite instrumentalistki oraz ich kuzynka Klaudia 
Ligocka. Siła ich głosów i talenty muzyczne zadziwiają. 

Wszystkie 3 występy były niesamowite, cieszyły ucho 
i oko. Dziękujemy  sąsiadom za pamięć i zawsze owocną 
współpracę. Niezależnie od wszystkiego - nigdy nie zaginie 
w Beskidach spiywani. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!! 

Opracowała: Barbara Juroszek
GOK Istebna

fot. D
aniel Franek / O

kiem
 Fotoreportera
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Ludzie z Trójwsi w służbie człowiekowi 
- sylwetka zasłużonego lekarza dra Henryka Handla

„ Medycyna jest bez wątpienia nauką – ale spełnienie zawodu 
lekarskiego i opieki nad chorym jest  i było zawsze sztuką...”

Heliodor  Święcicki
1. Dedykacja -  jako przesłanie osobiste dra Henryka Handla
Pracę lekarza specjalisty chirurga wykonywałem przez 

okres 52 lat i sześciu miesięcy. Oprócz pracy na oddziale 
szpitalnym oraz poradniach specjalistycznych pełniłem 
całodobowe dyżury lekarskie również w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Wielkanocy, Bożego 
Ciała oraz w inne dni świąt państwowych. Jak w każdym 
szpitalu, zabiegi operacyjne odbywały się planowo,  
a w razie konieczności o każdej porze dnia i nocy. 
Wszystko, co udało mi się pozytywnego dokonać dla życia 
i zdrowia moich pacjentów, dedykuję mojemu przyjacielowi  
śp. Stanisławowi Proboszowi – byłemu Naczelnikowi Gminy 
Istebna oraz jego rodzinie. STASIU ! - Obecnie patrzysz na 
nas wysoko z góry – z nieba. Miej się tam dobrze, a jeśli 
Wszechmocny, niesłychanie Dobry Bóg pozwoli – to 
wszyscy z Twojej umiłowanej Trójwsi, prędzej czy później 
do Ciebie dołączymy.

2.Wstęp
W człowieczej wędrówce życia, nasze powołanie odgrywa 

niebagatelną rolę w rozwoju osobistym, w połączeniu  
z darem nieba - jakim jest talent człowieka. Obowiązkiem 
naszym jest i powinno być rozwijanie uzdolnień, tych 
swoistych dla każdego – aby życie nie tylko spędzić lecz je 
przeżyć. Po co? Chyba nie ulega wątpliwości, że po to, aby 
być szczęśliwie dowartościowanym. Licząc się  z tym, że po 
sukcesy małe i  duże nie można iść na skróty.

Nasza góralska spuścizna przodków tego nauczyła 
i pokazała nam, o czym wiemy z cennych opowiadań 
rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 
Wielu ongiś wyjeżdżało za ocean - za pracą, której podstawy 
mierzyły się z wartościami zawartymi w tezie  „...to praca 
stworzyła człowieka”. W dzisiejszych czasach ludzie także 
emigrują za pracą. Jesteśmy świadkami chwalebnej pogoni 
za nauką, wiedzą, zawodem. Jak wiadomo w naszej historii 
nie było ku temu warunków. Historii nawet tej niedalekiej, 
kiedy to liczyły się punkty za pochodzenie społeczne, 
utrudniające start edukacyjny. Przyszłość zgodnie  
z oszałamiającym postępem wymaga coraz większych 
specjalistycznych umiejętności zawodowych, na bazie 
wiedzy interdyscyplinarnej.  Jednak trudno nie wspomnieć  
o tym, że wszechobecny materializm zaczyna z biegiem 
czasu wprowadzać dehumanizację życia. Wpływa na to wiele 
czynników. Nie mamy czasu i za mało zwracamy uwagi na 
nasze życie wewnętrzne, na rozmowy z samym sobą, z naszym 
Stwórcą oraz z innymi ludźmi. Deficyt pozytywnych postaw 
w relacjach środowiskowych człowieka rujnuje jego zdrowie 
psychofizyczne. Chodzi o to, że człowiek może odnaleźć się 
w pełni jedynie poprzez bezinteresowny dar siebie samego 
dla bliźnich. Dar, w każdym aspekcie niełatwego życia. Papież 
Jan Paweł II mówił, że „...Szczęście - to rozdawać szczęście.....
zawsze”. Również obecny Papież Franciszek nawołuje i mocno 

akcentuje, że ewangelia Pana Nieba i Ziemi jest skierowana do 
każdego z nas, do wszystkich. To praca ma być dla człowieka, 
a nie człowiek dla pracy.  No  cóż – powiadają, że „...życie to 
teatr bez premiery...”. Życie jednak pisze godne scenariusze,  
które warto docenić a nawet naśladować.

Pozwoliłam odnieść się do biografii człowieka – lekarza, 
należącego do ludzi, o którym nam potomnym nie wolno 
zapominać i zapomnieć. Ludzi, którzy nad wyraz skromni nie 
chcą lansować siebie, a zapisali się bardzo chlubnie w naszej 
historii, jako Polacy z dala od naszej małej ojczyzny. Jako 
ambasadorowie góralszczyzny, z których powinniśmy być 
dumni. Myślę tutaj o postaci lekarza – chirurga, osobowości 
pochodzącej z Trójwsi – o Panu doktorowi Henryku 
Edwardzie Handlu. Jako specjalista chirurgii ogólnej 
drugiego stopnia przepracował przeszło 52 lata w zawodzie 
lekarza, głównie w Poznaniu, a także w Niemczech.  Licząc 
sobie ponad 90 lat życia w doskonałej formie psychofizycznej, 
Pan Henryk ciągle jest aktywny, zaangażowany w sprawy 
medyczne, często wraca wspomnieniami do swojej małej 
ojczyzny. Sądzę, że najlepszą rekomendację moich intencji 
stanowi list gratulacyjno-dziękczynny Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej, z września 2019 roku, który wzrusza. A także 
27 pozycji rożnych odznaczeń, wyróżnień, podziękowań 
dołączonych w aneksie niniejszego eseju. Pragnę zaznaczyć 
ze treść zawiera najważniejsze sygnały z bogatego życia 
zawodowego człowieka – rodem z naszych Beskidów. 
Beskidów ojczystych, do których zawsze tęskni i ciepło 
wspomina. Do beskidzkiej kolebki, które to góry osmagały 
mocą hartu ducha i serca w podążaniu do wybranego celu      
życia, do realizacji marzeń.

Motto „Chodzi o to,  że człowiek może odnaleźć się  
w pełni tylko poprzez dar siebie samego – bezinteresowny dar 
bliźnim...”  bo: „ Tyle zabierzesz z sobą ile udźwignie twoja dusza”.

3. Zarys pracy specjalisty chirurgii ogólnej dra Henryka 
Edwarda Handla

Dr Henryk Edward Handl urodził się w Istebnej. 
Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w 1957 roku. 
Tam też rozpoczął pracę mając na uwadze potrzebę 
zdobycia specjalizacji z interesującego kierunku – 
chirurgii drugiego stopnia. Rozpoczął start zawodowy, 
zgodnie z marzeniami i powołaniem na jednej  
z najpiękniejszych niw, bo w służbie człowieka chorego, 
poszkodowanego w różnych okolicznościach, z różnymi 
schorzeniami, które można leczyć tylko operacyjnie. Od 
razu cieszyło go zaangażowanie w służbie pomnażania, 
potęgowania i przywracania największego skarbu 
każdego z nas, jakim bezdyskusyjnie jest zdrowie i życie. 
Każde początki nowego życia choć ciekawe, nie należą do 
łatwych. Otóż na studia do Poznania młody student dotarł 
z sześciotygodniowym opóźnieniem spowodowanym 
trudnościami z dostaniem się na medycynę. W tym 
skutecznie pomógł mu znany skoczowski poseł, pisarz 
Gustaw Morcinek. Wspomnieć pragnę, iż absolwentami 
poznańskiej Akademii Medycznej byli również:

1. Władysław Juroszek - specjalista, chirurg. Długoletni 
ordynator oddziału chirurgicznego na Śląsku w Miejskim 
Szpitalu w Siemianowicach Śląskich.

____________________________________________________ NASZA TRÓJWIEŚ ____________________________________________________

TURYSTYKA - KULTURA - PROMOCJA
____________________________________________________________________________________________________________________________



Nasza Trójwieœ               Sierpień 2020Strona 14

2. Ludwig Szlauer - doskonały stomatolog, pracujący 
dozgonnie w Ośrodku Zdrowia im. Jana Raszyka w Istebnej.

3. Jerzy Wacławek - kierownik Ośrodka Zdrowia  
w Istebnej, żyjący i mieszkający do dziś w Istebnej.

4. Jerzy Kohut - syn lekarza Antoniego Kohuta. 
Długoletni chirurg Szpitala Śląskiego w Cieszynie, a także 
lekarz ówczesnej Milicji Obywatelskiej.

5. Antonii Michałek - długoletni naczelny lekarz 
Szpitala Sióstr Elżbietanek w Cieszynie i jego dyrektor. 
Kolega gimnazjalny Henryka Handla. Brat Józefa Michałka, 
świetnego chirurga pracującego w Zabrzu.

6. Elentariusz Raszyk - syn doktora Jana Raszyka 
zasłużonego dla społeczeństwa całej Trójwsi beskidzkiej. Na 
jego cześć nadano Ośrodkowi Zdrowia w Istebnej jego imię 
oraz ufundowano tablicę pamiątkową.

7. Juliusz Raszyk - drugi syn seniora Jana Raszyka. Lekarz 
i kierownik Ośrodka Zdrowia w Jaworze woj. dolnośląskie.

8. Emil Kubica - z Koniakowa, pracujący na Górnym 
Śląsku, jako specjalista radiolog.

9. Tadeusz i Bolesław Cieślawscy – obaj bracia byli dyrektorami 
sanatorium. Tadeusz w Wiśle, a Bolesław – na Kubalonce w Istebnej, 
które istnieje do dziś, jako znany ośrodek leczący schorzenia 
pulmonologiczne z funkcjonującymi szkołami przy sanatoryjnymi 
dla dzieci i młodzieży, którym dyrektorował Edward Buława - znany 
doktor nauk przyrodniczych i fascynator prawdziwej przyrody.

Należy również wymienić lekarzy z Jaworzynki:
10. Antonii Urbaczka- pracujący w Skarżysku.
11. J. Urbaczka- lekarz farmaceuta, pracujący  

i mieszkający w Krakowie.
Oprócz wspomnianych wyżej lekarzy, należy zwrócić 

uwagę na znamienną postać księdza Józefa Kukuczkę, 
rodem z Istebnej, wiernego towarzysza spotkań ,,po latach 
grupy tej generacji wiekowej”. Postać ta swoiście przylgnęła 
,,do lekarzy ciała”. Będąc lekarzem duszy - duszy dla ludzi 
wierzących - nieśmiertelnej; o wartościach ważnych bo 
ponadczasowych. Miły, uczynny, niezapomniany. Powiernik, 
umiejący cierpliwie wysłuchać, doradzić i doskonale 
rozumiejący katharsis- jej rolę, formę oraz istotę psychoterapii, 
której rangę poznaje się w kłopotach szarej, trudnej 
codzienności, nie omijającej przecież nikogo. Serdeczny 
przyjaciel i kolega; nigdy nie odmawiający skutecznych rad  
i wskazówek postępowania determinujących potrzeby ludzi. 
Pożyteczna postawa ks. Józefa Kukuczki w postępującej 
dehumanizacji życia doby współczesnej, zawsze pomagała 
spojrzeć na pacjenta jako na całość psychospołeczną 
ludzkiej osobowości. Osobowości, której soma i psyche 
pacjenta tworząc homeostazę, doprowadzają do pełni 
zdrowia psychofizycznego człowieka, bez względu na 
rodzaj choroby. Wnioskując  ,,w zdrowym ciele- zdrowy duch” 
i vice versa. W relacjach pacjent- lekarz powinno się mieć 
wzajemne zaufanie oraz czas na anamnezę (czyli wywiad 
środowiskowo-społeczno-rodzinny).

Właśnie za to, wszyscy z grona rówieśników beskidzkich 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY z życzeniami dalszej, owocnej pracy 
dla księdza Józefa. Uważamy za stosowne  wspomnieć  bardzo 
ważny szczegół z życia rodziny Kukuczków. Chodzi o seniorkę 
rodu- panią Kukuczkową. Matkę wielodzietnej rodziny i wieloletniej 

wdowy. Wdowy, która prowadząc małe gospodarstwo na wsi, 
potrafiła wykształcić swoje dzieci i przez to ,,otwarła im okno na 
świat”.  Było to, przecież zdobycie największego majątku, jakim jest 
konkretna praca i umiejętności, których nie zabierze ani ogień ani 
woda, żadny żywiołowy kataklizm. Mimo trudności materialnych 
całe rodzeństwo księdza  poradziło sobie w niełatwym  życiu. 
Jak nie trudno zauważyć ongiś uboga, beskidzka góralszczyzna 
wydała na świat pokaźne i chlubne grono ludzi wykształconych  
i utalentowanych. Młodych ludzi i ich rodziców czujących ogromną 
potrzebę kształcenia się przy bardzo małych możliwościach 
materialnych. Pragnęli żyć i pracować na jednej z najpiękniejszych 
– NIW PANA, bo niosących chorym skuteczną, bezinteresowną 
pomoc pełnionej sztuki lekarskiej. Sztuki podającej dłoń słabszemu, 
choremu człowiekowi, w oczach którego można odgadnąć 
wszystko. Trzeba dawać nadzieję do ostatnich chwil, uśmiechnąć 
się i powiedzieć – będzie dobrze. Takie słowa wsparcia są istotą 
sensu życia. To dar siebie innym w potrzebie. Myślimy tu o ludziach 
różnych profesji tu stela mieszkających w Polsce, jak i za granicą. Ten 
każdy rzetelnie i pięknie postawiony, a także pozostawiony ślad 
istnienia, jest należną nobilitacją pokoleniowych rodów przeszłości  
i teraźniejszości w swoistej historii narodu. Historii, z której wyciągając 
wnioski uczymy się i możemy być dumni, silni mądrością przodków. 
A zatem my jako spadkobiercy spuścizny pokoleniowej winniśmy 
okazywać  wdzięczność i szacunek naszym przodkom, gdyż dzięki 
ich postawie, mimo trudów życia  przekazali nam najistotniejsze 
wartości, a przede wszystkim tożsamość góralską – polską,  słowem 
oraz czynem.  Nie należy o nich zapominać, ale brać przykład 
wyciągając cenne wnioski, które przyszłość potwierdzi.

Wracając do wspomnień dr. Handla, miasto Poznań - duża 
metropolia, licząca wówczas pół miliona mieszkańców, przyjęła 
młodego adepta zawodu po macoszemu. Nie było już miejsc  
w akademiku i prawie dwa tygodnie trzeba było spędzić na 
dworcu głównym PKP. Nie trudno się domyślić, że najdotkliwsze 
i przykre były noce. W tej niefortunnej sytuacji ,,modliłem się  
o jakąś deskę ratunku”. Pewnego dnia stał się cud. Działająca 
Boża Opaczność pozwoliła mu spotkać się przypadkowo na ulicy  
z kolegą, z lat z cieszyńskiego gimnazjum. Był to późniejszy, znany 
prokurator Jan Socha. To właśnie on powiedział szukającemu 
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ostatniej deski ratunku ,,wiesz, tam gdzie ja mieszkam 
zwalnia się pokój”. Tym sposobem udało się zakwaterować 
w Poznaniu, w dzielnicy Jeżyce, przy ul. Wiosennej 47. Czy 
ludźmi rządzą przypadki? Czy nie ma przypadkowych 
spotkań w życiu? To niezwykle ważne pytania. Oczywiście 
obojga studentów połączyła prawdziwa więź przyjaźni, 
zbudowana nie na piasku lecz na skale.

Przechodząc do meritum spełnienia sztuki lekarskiej, 
te cenne ślady, pozostawione dla nas i potomnych, jako 
faktyczne przykłady życia przeżytego, a nie tylko spędzonego,  
z wysublimowaniem zainteresowań i niezmarnowanych 
,,talarów danych z Góry” nie tylko fascynują, ale też są ku chwale 
bliźnich, ojczyzny, jak i wewnętrznej satysfakcji każdego z nas.

Kunszt swojej specjalizacji zawodowej z chirurgii ogólnej, 
szlifowany i prezentowany w poznańskim szpitalu im. Franciszka 
Raszeji przy ul. Mickiewicza 2, gdzie nasz rodak przepracował 
ponad 26 lat. Z tego okresu notujemy liczne odznaczenia za 
zasługi, które dołączam do niniejszej treści w aneksach.

Ówczesny dyrektor szpitala dr.n.med. Józef Granatowicz, 
znany chirurg, w sposób wyjątkowy lubił z wzajemnością 
swojego młodszego kolegę zainteresowanego asystą do 
różnych operacji, których dużo serwowało życie i potrzeby 
półmilionowego Poznania i okolic. Był to okres wytężonego 
startu zawodowego, cennego, permanentnego i ewolucyjnego 
doskonalenia nauki i sztuki medycznej- ambitnego lekarza. 
W tymże szpitalu studenci trzeciego roku studiów odbywali 
obowiązkowe praktyki na ostrych dyżurach pod okiem 
specjalistów. Natomiast studenci pierwszego roku odbywali 
różne ćwiczenia, ponieważ oddział chirurgii stanowił stały 
odcinek szkoleniowy Akademii Medycznej w Poznaniu.  Dla 
studentów czwartego i piątego roku studiów odbywały się 
praktyki wakacyjne. Lekarzami prowadzącymi szkolenia byli 
min. Jerzy Wacławek, Henryk Handl, Władysław Juroszek.

Doktor Handl pracował 13 lat jako biegły lekarz  
w Wojewódzkim Sądzie w Poznaniu. Tam w Wydziale Karnym 
pełnił obowiązki ławnika, najpierw przez okres trzech lat,  
a potem przez kolejnych 12 pracował jako stały biegły sądowy 
z zakresu chirurgii. Trzeba było wydawać odpowiedzialne  
i sprawiedliwe orzeczenia ludziom losowo, psychofizycznie 
poszkodowanym w przeróżnych sytuacjach. Z pewnością 
można było przeżyć różnego rodzaju i kalibru dreszcze emocji.

W czasach komunistycznych naszej ojczyzny, byliśmy 

świadkami powstających tzw. Przemysłowych Zespołów 
Opieki Zdrowotnej. Roztaczały one specjalistyczną, zgodnie 
z potrzebami opiekę zdrowotną, przyzakładową dla swojej 
kadry pracowniczej. W Poznaniu obok największych 
zakładów przemysłowych im. Hipolita Cegielskiego istniał 
Zakład Metalurgiczny „POMET”. Dyrekcja tegoż zakładu, 
nawiązała ścisłą współpracę ze szpitalem im. J. Raszeji i przez 

to, umożliwiona została 
pełna opieka zdrowotna 
i leczenie pracowników. 
Z pracowniczej załogi 
udzielana była fachowa 
pomoc chirurgiczna. 
Często z wypadku przy 
pracy oraz z powodu 
różnych schorzeń 
towarzyszących ludziom 
p r z e p r o w a d z a n e 
były wszelkie zabiegi.  
W latach 1959-1962 
doktor Handl pracował 
jako lekarz wojskowy, 

uzyskawszy kolejno nominację  do stopnia majora 
Wojska Polskiego. Od podporucznika przez porucznika 
do kapitana i majora Wojska Polskiego. To uhonorowanie 
nastąpiło rozkazem personalnym ówczesnego Ministra 
Obrony Narodowej (verte aneksy). Mianowanie na 
stopnie lekarza wojskowego nastąpiło z przerwami  
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w latach od 1959 r,  do 1975 r. Świadczy to o niebagatelnych 
zasługach lekarza wojskowego. Nie sposób zasygnalizować 
kolejną specjalizację naszego doktora, a mianowicie 
piastowanie stanowiska starszego lekarza pilotów  
– 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim, 
koło Koszalina. Konkretnie w miejscowości Rosnowo kadra 
specjalistycznego lotnictwa mając swoją stałą bazę, stała na 
straży ochrony pogranicza naszego wybrzeża morskiego. 
Krótko mówiąc, chodziło o pilnowanie przestrzeni 
terytorialnej Polski i bezpieczeństwa nas Polaków. Wydanie 
zgody na dopuszczenie do takiej pracy lekarza przysługiwało 
tylko tym, którzy legitymowali się pozytywnym wynikiem 
przeszkolenia w Centrum Badań Lotniczych w Warszawie  
i posiadali długoletni staż pracy.

Dalszą historię bogatego życiorysu dr Handla 
przedstawimy w  w wrześniowym wydaniu.

Opracowała: Bogumiła Kohut-Szymańska

_________________________________________________
„…. TO CZYM MY JESTEŚMY – JEST BOŻYM DAREM 

DLA NAS.

ZAŚ TO, CZYM SIĘ STANIEMY – JEST NASZYM DAREM 
DLA BOGA…”

ELEONOR POWELL
_________________________________________________

Rzadka postawa człowieka
Jest takie miejsce w Trójwsi beskidzkiej, gdzie wyrósł  

i część swego życia przeżył, a nie tylko spędził – śp. Antoni 
Michałek. Pochodził z rodziny wielodzietnej i długowiecznej 
– przeżywszy 94 lata; z zacnej rodziny, w której panowały 
wysokie prawidła moralne - pokoleniowe. Takie co obejmo-
wały ład etyki religijnej i świeckiej, które z dziada-pradziada 
były kontynuowane i pieczołowicie pielęgnowane.

Z tej wielodzietnej rodziny rekrutują się siostry zakonne 
m in. Elżbieta Michałek – siostra Maria Dąbrówka od Trójcy 
Przenajświętrzej ( z norweskiej wyspy Tromso, z klasztoru 
Karmelitanek Bosych „ Totus Tuus”). Pozostałe zaś rodzeń-
stwo wyrosło na porządnych ludzi.

Od dzieciństwa zagony ojczyste uczyły solidnej pracy  
i przywiązania do spuścizny przodków. Niełatwa praca na 
roli oraz zdrowe ambicje wyzwalały perspektywy wyrusza-
nia w świat – celem usamodzielnienia się. Wielu dzielnych 
ludzi gór wyruszało za chlebem, nawet za ocean. Choć tęsk-
nota za rodzimym siołem w świecie, dawała się we znaki  
i nigdy nie opuszczła, wymuszając pragnienia powrotów do 
ojczystych domów. Przecież tu – inaczej szumi polski wiatr, 
inaczej szepczą wysokie smreki gór. Tych najpiękniejszych 
gór – bo naszych, beskidzkich.

Najmilsza strzecha pozostawała zawsze w pamięci – oto-
czona płaszczem szpilkowych lasów, z orkiestrą skrzydlatych 
przyjaciół. To rodzinne gniazdo ze swojskimi, niepowtarzal-
nymi obyczajami, obrzędami świątecznymi, do których nie 
trudno było wracać pamięcią. To właśnie te obyczaje, potra-
fiły kształtować nie tylko tożsamość, patriotyzm, indywidual-
ność osobowości ale wewnętrzną wrażliwość na wsystko, co 

dobre, piękne wraz z endemiczną, zachwycającą przyrodą.
Trudno mi, choć wybiórczo nie podzielić się skromnymi 

refleksjami, które cisną się na usta w związku z pięknym śla-
dem osobowości, jakie pozostawił po sobie śp. A. Michałek. 
Otrzymał przydomek „Ojca Pio” z powodu zainicjowania  
i powstania w Istebnej Fundacji imieniem tego świętego za-
konnika, na rzecz osób niepełnosprawnych. Właśnie dzięki 
Antoniemu Michałkowi powstała możliwość rehabilitacji  
i resocjalizacji młodzieży poszkodowanej losowo. Bezinte-
resowna gotowość do poświęcenia się ku pomocy bliźnim, 
jest i zawsze stanowi apogeum wiekopomne. To godne po-
dziwianie „Opus Magnum Życia”. Nie sposób nie podkreślić, 
iż A. Michałek należał do ludzi nad wyraz skromnych, uczci-
wych, religijnych, z pogodą ducha i szacunkiem dla każde-
go. Potrafił rozsiewać życzliwość. Służył dobrą i mądrą radą 
w rozmaitych potrzebach i zawsze był gotów cierpliwie 
wysłuchać drugiego człowieka. Pamiętamy jak mawiał nam  
w trudnych sytuacjach: „Radujmy się bo chrześcijanin nie 
może tracić nadziei, gdyż Pan nikogo nie opuszcza”.

Antoni Michałek był absolwentem Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. Również tam kończył psychologię.  
W relacjach międzyludzkich nie tylko obiektywnie i spra-
wiedliwie umiał oceniać sytuacje. Wyzwalał twórcze dysku-
sje z wielką dozą zrozumienia, zaufania i pozytywnej krea-
tywności w perspektywie myślenia i działania.

Dziękujemy, za dobre, sprawdzone rady, cierpliwość  
i serce dla każdego. Umocnienie w dobrych kierunkach po-
stępowania, zgodnie z sensem życia!. Dziękujemy, za chwile 
duchowego relaksu, które w rodzinnym domu pana An-
toniego stwarzałą ujmująca atmosfera – swojska, szczera,  
z uśmiechem – satysfakcjonująca gości, bo bezpośrednia bez 
niepotrzebnej wszędobylskiej dziś panującej mody dyploma-
cji, która dystansuje. Na zawsze w pamięći grać nam będą me-
lodie twoich skrzypiec, te wzruszające, wydobywające się z ta-
lentem muzycznego wirtuozowania, które mieliśmy szczęście 
usłyszeć. Dziękujemy za wszelkie dobro, miłe wspomnienia. 
ZAŚ DOBRY PAN NIECH WYNAGRODZI HOJNIE.

Żegnamy Cię, drogi Nestorze Naszej beskidzkiej góral-
szczyzny. Odszedłeś w pamiętnym dniu 3 czerwca 2020 roku 
( w dzień św, Franciszka – będąc członkiem jego stowarzy-
szenia) w soczystej zieleni przebudzonej do życia wiosny, 
aby rozpocząć wieczną radość.

Niech wszechmogący Pan – obdarzy Cię błogim, nie-
biańskim pokojem. Tym pokojem, który świat ziemski dać 
nie może – bo nie potrafi. Odpoczywaj w pokoju.

Wszak cytując papieża Benedykta XVI „...Wszelkie dobro 
jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać 
i z której będziemy rozliczać się przed Panem…”.

CZEŚĆ TWEJ PAMIĘCI !!!
W imieniu grona przyjaciół

Bogumiła Kohut - Szymańska

Stypendium MKiDN dla Beaty Legierskiej
Trwa realizacja stypendium Beaty Legierskiej „ Historia 

Pisana Nicią” . W ramach przedsięwzięcia Beata Legierska 
- mistrzyni cienkiej nici będzie prowadzić cotygodniowe 
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zajęcia dla dwóch uczennic. Efektem finalnym będzie 
wspólne przez mistrzynię i uczennice wykonanie 3 obrazów 
„malowanych nicią” z wkomponowanymi kwiotkami.

Termin realizacji stypendium to lipiec - grudzień 2020.

Opracowała: Barbara Juroszek - GOK Istebna

Stypendium MKiDN 
dla Zbigniewa Krężeloka z Koniakowa
Rozpoczyna się realizacja stypendium Zbigniewa 

Krężeloka „Ginące rzemiosła Beskidzkiej Trójwsi dłutem 
zatrzymane”. W ramach przedsięwzięcia Zbigniew Krężelok 
wyrzeźbi ok. 20 rzeźb przedstawiających przedstawicieli 
tradycyjnych zajęć. 

Efektem finalnym będzie wystawa w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej.

Terminem zakończenia stypendium jest grudzień 2020.

Opracowała: Barbara Juroszek - GOK Istebna

Prognoza pogody z Koniakowa w Polsacie
18 lipca w Polsacie Jarosław Kret zapowiadał pogodę 

wprost z Koniakowa! W nagraniach realizowanych  
w Chacie na Szańcach uczestniczyły: Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Trójwieś w Eterze
26 lipca o 13.05 w Radio Katowice w niedzielnej audycji 

„Po naszymu, czyli po śląsku „ słyszeliśmy relacje  z Muzeum 
Regionalnego  „Na Grapie” w Jaworzynce ,Centrum Pasterskiego 

w Istebnej Łucja Dusek - Francuz. Podczas wejść na żywo 
przygrywała Kapela „Wałasi”, zaś o trombitach, koronkach  
i Koniakowie opowiedział Tadeusz Rucki .

Była to bez wątpienia świetna promocja naszej gminy 
w telewizji. Dziękujemy Karczmie Świstak w Koniakowie 
za niesamowicie gościnne przyjęcie a Urzędowi 
Marszałkowskiemu za zaproszenie do programu.

Opracowała: Barbara Juroszek
GOK Istebna
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„W mateczniku kultury Beskidu 
Śląskiego. I Festyn Istebniański 
online za nami”
W tym roku co prawda nie spotkaliśmy się na Festynie Isteb-

niańskim „Pod Skocznią”, a od Tartaku do Amfiteatru nie przeszedł 
barwny korowód festiwalowych zespołów. Ale to nie znaczy, że 
Istebna nie zaprezentowała się godnie na tegorocznym TKB!

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się premiera materiału 
filmowego „W mateczniku kultury Beskidu Śląskiego. 
Nadajemy z Istebnej” przygotowanego w ramach 57. TKB 
przez organizatorów Festynu Istebniańskiego.

Nagranie realizowane było w naturalnej scenerii – m.in. 
na Złotym Groniu, w kolybie pasterskiej, w Muzeum Jana 
Wałacha w Istebnej i Muzeum Regionalnym na Grapie. 
Udało się pokazać specyfikę gminy Istebna, czyli Trójwsi 
Beskidzkiej, w skład której wchodzą trzy miejscowości: 
Istebna, Jaworzynka i Koniaków. Udało się udowodnić,  
że niezależnie od wszystkich okoliczności - „Nigdy nie 
zaginie w Beskidach spiywani”! A jest to tym, ważniejsze że 
nasz folklor prezentowały różne pokolenia - od kilkuletnich 
dzieci z „Małej Istebnej” po seniorów z grupy „Zgrapianie”.  
To będzie piękna pamiątka na przyszłość. 

Przygotowany przez Daniela Franka materiał filmowy 
ukazał bogactwo naszej tradycji z naciskiem na te elementy, 
które szczególnie mocno rozwinęły się na tych terenach.  
W Istebnej były to instrumenty pasterskie, w Jaworzynce – 
haft krzyżykowy, a w Koniakowie – koronka koniakowska. 
Z całej Polski spłynęły do nas bardzo pozytywne opinie na 
temat programu Trójwsi.

Nagrania koordynowała Łucja Dusek - Francuz - Dyrektor GOK 
Istebna oraz Aneta Legierska - kierownik promocji GOK Istebna.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji:
- Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku - Białej
- Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek
- Małgorzacie Kiereś z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle za 

udostępnienie archiwalnych zdjęć
- Danielowi Frankowi z „Okiem Fotoreportera”  

za realizację nagrań

w Koniakowie i z  Centrum  Koronki Koniakowskiej. Radiowcy 
odwiedzili również Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej,  
o którym opowiedziała Dyrektor placówki Łucja Dusek - Francuz.

- Konferansjerom: Józefowi Michałkowi, Anecie 
Legierskiej, Bartłomiejowi Jałowiczor

Wykonawcom:
- Zbigniewowi Wałachowi i Muzeum Jana Wałacha w Istebnej
- Jóżefowi Brodzie
- Zespołowi „Istebna” i „Mała Istebna”
- Zespołowi „Koniaków”
- kapeli „Mała Jetelinka”
- Grupie śpiewaczej „Zgrapianie”
- Katarzynie Ruckiej - Ryś i Weronice Łacek z Muzeum na Grapie
Twórcom ludowym: Pawłowi Jałowiczorowi, Janowi 

Zogacie, Irenie Motyce, Pawłowi Ruckiemu, Józefowi 
Ruckiemu, Magdalenie i Weronice Łacek, Annie Kąkol, 
Marioli Wojtas, Beacie Legierskiej, Urszuli Rybce, Lucynie 
Bytow, Danucie Kliś, Sylwi Rybce
Dziękujemy!

Opracowała: Barbara Juroszek 
GOK Istebna

Złote serca i inne wysokie nagrody na Konkursie 
kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych  
i instrumentalistów w ramach 51.FFGP.
Wyjątkowy ze wszech miar był tegoroczny Konkurs kapel, 

grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych i instrumentalistów 
w ramach 51.FFGP. Uczestnicy nie zaśpiewali tym razem na ży-
wieckim rynku ale przesłali nagrania swoich występów. Wśród 
laureatów triumfy święcili muzycy i śpiewacy z Beskidzkiej 
Trójwsi. Konkursowe zgłoszenia zostały nadesłane do organi-
zatora w terminie od 26 maja do 26 czerwca 2020.

Ostatecznie komisja w składzie:
• Anna Borucka-Szotkowska – przewodnicząca komi-

sji, muzykolog
• Zbigniew Wałach – muzyk
• Aleksander Smaga – muzyk
• Przemysław Ficek – muzyk
• Katarzyna Pach-Sznepka – sekretarz jury
wysłuchała 148 prezentacji muzyki ludowej, w tym 21 

kapel, 61 grup śpiewaczych,13 mistrzów instrumentalistów 
z uczniami, 5 mistrzów śpiewaków z uczniami, 24 solistów 
śpiewaków, 18 solistów instrumentalistów 6 solistów mul-
tiinstrumentalistów oraz przyznała nagrody i wyróżnienia  
w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Dwa złote serca wywalczone w sumie przez 8 góralek  
z Jaworzynki - to najwyższe nagrody tego festiwalu. Pięknie 
zaprezentowała się Grupa Śpiewacza „Jaworzincianki” w ro-
dzinnym składzie: Paulina Kupczyk, Karolina Kupczyk, Julia 
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Kupczyk, Klaudia Ligocka. Dziewczyny podbiły serca Jury 
przejmującym wykonaniem archaicznych pieśni. Uroku do-
dawała sceneria nagrania - wnętrze Kurnej Chaty Kawuloka. 
Drugie Złote Serce wywalczyła w kategorii „Mistrz i uczeń - 
śpiewak” Monika Wałach - Kaczmarzyk z uczennicami Marią 
Galej, Martą Galej i Marią Bojko.

W kategorii solista śpiewak III miejsce zajęła Anna Legier-
ska z Jaworzynki z Zespołu Regionalnego „Istebna”.

W kategorii solista instrumentalista Mistrz i uczeń III miej-
sce otrzymała Monika Wałach - Kaczmarzyk i Natalia Bojko. 

W kategorii Mistrz i uczeń - śpiewak I miejsce zajęła Pau-
lina Kupczyk - instruktor OPP w Koniakowie wraz z Lilianną 
Ziółkowską z Istebnej. W kategorii Mistrz i Uczeń - instru-
mentalista wyróżnienie otrzymał Bartłomiej Rybka z Konia-
kowa  (okaryna, fujarka, heligonk)a z uczniem Mateuszem 
Kaczmarzykiem z Jaworzynki.

W Kategorii Grupy Śpiewacze III miejsce zajęła Żeńska 
Grupa Śpiewacza Zespołu Regionalnego Istebna ” Isteb-
nianki”.  II miejsca przypadły w udziale: Żeńskiej Grupy 
Śpiewaczej "Kóniókowianki"i Męskiej Grupy Śpiewaczej 
Zespołu "Istebna z Istebnej".I miejsce zdobyła Męska 
Grupa Śpiewacza „Kóniokowianie”z Koniakowa.

W kategorii: soliści multiinstrumentaliści wyróżnienie za 
grę na trombicie otrzymał Piotr Kukuczka z Koniakowa.

Wszystkim naszym laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Opracowanie: 
Barbara Juroszek - GOK Istebna
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Miejsce II – Heczko Adam, SP 1 Jaworzynka kl. I
Miejsce III – Gazurek Natalia, ZSP Istebna kl. I
Klasy II – IV otrzymali:
Miejsce I – Heczko Maciej, SP 1 Jaworzynka kl. III
Miejsce II – Dziewior Zofia, SP 2 Istebna Zaolzie kl. IV
Miejsce II – Bocek Karolina, SP 2 Istebna Zaolzie kl. II
Miejsce III - Bart Anna, SP 1 Koniaków kl. II
Miejsce III – Sienkiewicz Szymon, SP 2 Koniaków Rastoka kl. II
Klasy V – VIII otrzymali: 
Miejsce I – Bury Mateusz, ZSP Istebna kl. V
Miejsce II – Jałowiczor Angelika, SP 1 Jaworzynka kl. VII
Miejsce III – Gazurek Julia, ZSP Istebna klasa VI
Miejsce III – Łabaj Julia, SP2 Jaworzynka Zapasieki kl. VIII
Wyróżnione osoby:
Juroszek Martyna, SP 1 Koniaków kl. 0
Stawowska Marcelina, SP 1 Koniaków kl. 0 
Legierski Bartłomiej, SP 2 Istebna Zaolzie kl. I
Hankus Sandra, SP 2 Koniaków Rastoka kl. IV
Bury Marek, SP 2 Istebna Zaolzie kl.VI
Haratyk Michalina, SP 2 Istebna Zaolzie kl. VI
Juroszek Weronika, SP 2 Jaworzynka Zapasieki kl. VII 
Czas wykonywania przez dzieci i młodzież tych prac był 

okresem trudnym zdalnie, jest to czas pandemii, zbliżają-
cy się wtedy koniec roku, ale też czas wyjątkowo dla wielu  
z nich inny, być może właśnie wtedy, ktoś odkrył w sobie jesz-
cze głębsze pokłady twórczych zdolności czego bardzo życzymy.

Nadmienię, że dzień w którym miało odbyć się pierwotne  
wręczenie dyplomów i nagród czyli 5 czerwca został przenie-
siony z powodu zagrożenia  rozprzestrzeniającej się pande-
mii i tym samym rozstrzygnął się w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w dniu 30 lipca 2020 r. przy udziale dzieci, młodzieży, 
rodziców, babć zgodnie z zachowanymi obostrzeniami sani-
tarnymi. Dyplomy i nagrody za zajęte miejsca wręczyła Łucja 
Michałek – wójt gminy Istebna, która patronowała wydarze-
niu oraz Iwona Konarzewska – artystka. Konkurs koordyno-
wały Oliwia Szotkowska i Małgorzata Owczarczak.

Jesteśmy bardzo wdzięczni dzieciom za poświęcony czas 
dla tworzenia, ich rodzicom, którzy wsparli swoje pociechy 
oraz nauczycielom, którzy zmotywowali do działania. Jury 
wybrało najlepsze w wybranych kategoriach grupowych, 
które zostały wystawione w Gminnym Ośrodku Kultury, skąd 
będzie można je już odbierać.

   Opracowała: Małgorzata Owczarczak GOK Istebna

Konkurs plastyczno - literacki “ Św. Jan Paweł 
II w 100. rocznicę urodzin “ pod patronatem  
Wójt Gminy Istebna rozstrzygnięty.

Konkurs plastyczno-literacki został skierowany do dzieci  
i młodzieży z Beskidzkiej Trójwsi w celu upamiętnienia setnej 
rocznicy urodzin Karola Wojtyły, które przypadały na dzień 
18.05.1920 r.. Cały ten rok 2020 uchwalony został przez sejm 
Rokiem Św. Jana Pawła II, więc mogliśmy za zgodą rodziców 
zaprosić dzieci i młodzież do przedstawienia tak ważnej i jed-
nocześnie „bliskiej” dla wielu osób postaci, jaką niewątpliwie 
jest Karol Wojtyła. Inspirując się jego życiem, dzieci, młodzież 
znalazły czas na to aby  przez pryzmat prac dostrzec i przeka-
zać wyjątkowość naszego rodaka w sposób jaki najbardziej 
potrafiły. Forma przekazu jakim jest rysunek, malarstwo, 
czy literatura była ku temu dobrym powodem aby zachęcić  
i rozwinąć zdolności jeszcze bardziej.

Prace plastyczne, które napłynęły były piękne, różnorodne, 
był rysunek, szkic, malowane farbami, wyklejane kolorowym pa-
pierem, bibułką, był linoryt. Były również prace z opisami biogra-
fii JP II. Z nadesłanych prac można odczytać, że w oczach dzieci 
został zarejestrowany obraz Karola Wojtyły jako Papieża kocha-
jącego ludzi całego świata, podróżnika, wypełniającego swoją 
służbę, rodaka kochającego przyrodę i góry.

Z kilkudziesięciu prac nadesłanych zostało kilkanaście 
wybranych przez Komisję Konkursową w składzie Monika 
Michałek, Iwona Konarzewska, Magdalena Krężelok w na-
stępujących kategoriach:

Klasy 0-I otrzymali:
Miejsce I – Zogata Liliana , ZSP Istebna kl. 0

fot. Jacek Kohut
fot. Jacek Kohut
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Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci 
Powstania Warszawskiego

Złożenie kwiatów pod krzyżem i pomnikiem 
upamiętniającym poległych i pomordowanych w walce  
o wolną Polskę na Koczym Zamku, odprawiona na Tynioku 
Msza święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz połączona z dźwiękiem syren strażackich chwila milczenia 
uczestników spotkania o oznaczonej kryptonimem „W” 
godzinie 17 będącej początkiem Powstania Warszawskiego 
to nasze gminne akcenty obchodów tego niezwykłego zrywu 
niepodległościowego.

1 sierpnia to data wyjątkowa dla każdego Polaka. To wtedy 
właśnie, 76 lat temu w upalne sierpniowe popołudnie Warszawa 
ruszyła do nierównej, szaleńczej walki z okupantem. I choć 
wolność wydaje nam się dziś faktem oczywistym, to przecież 
jest okupiona wielkim poświęceniem, krwią naszych rodaków, 
o których nie wolno nam zapomnieć.

Obchody rozpoczęły się na Koczym Zamku pod pomnikiem 
poległych w walce o niepodległość. Czerwono-białą wiązankę 
złożyli tam: Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Radni Gminy 
Istebna: Bartłomiej Jałowiczor, Ignacy Zowada i Kazimierz Łacek 
oraz delegacja Gminnego Ośrodka Kultury z dyrektor Łucją 
Dusek-Francuz na czele. Podniosłość chwili zaakcentowano 
śpiewem pieśni „Boże coś Polskę” i „Ojcowski Dom” . W drodze 
na Tyniok zatrzymano się jeszcze przez chwilę na ławeczce 
papieskiej przy krzyżu na Żurówce, by upamiętnić papieża - 
Polaka w tym nowo powstałym,  poświęconym mu miejscu.

Na Tynioku, pod słonecznym, błękitnym niebem, przy 
kolibie pana Ignacego Zowady spotkali się wszyscy Ci, 
którzy chcieli wspólnie modlić się podczas Mszy za Ojczyznę. 
Celebrował ją ksiądz Tadeusz Pietrzyk Dziekan Dekanatu 
Istebniańskiego. Dziekan w kazaniu mówił o tym, by jasno  
i otwarcie głosić swoje poglądy, mieć odwagę przeciwstawiać 
modnym prądom i ideologiom. „Do Nieba idzie się krzyżową 
drogą. Niebo się zdobywa. Za niebo się płaci, czasem własną 
krwią ” - powiedział dziekan.

Przepiękną oprawę muzyczną mszy zapewnił organista 
Zenon Knopek oraz kapela „Kamraci” w składzie: Antoni Suszka, 
Bolesław Kaczmarzyk, Jacek Zawada, Marcin Stawowski i Łukasz 
Dudek. Na koniec zabrzmiały pieśni religijne, patriotyczne  
i hymn „Gronie nasze gronie”.

O 17.00 - gdy wybiła godzina „W” uczczono pamięć 
powstańców, żołnierzy Armii Krajowej minutą ciszy  
i sygnałem syreny strażackiej. Po obchodach oficjalnych 
raczono się pysznym poczęstunkiem przygotowanym 
przez pana Ignacego Zowadę wraz z żoną panią Elżbietą 
i całą rodziną. Były kiełbaski z grilla, herbata z zielin  

Jubileusz 90-lecia Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Istebnej „na Kurzyszowskim”
O jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!
Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. 

Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.
Psalm 84, 2-3

W piękny, słoneczny, niedzielny dzień, 2 sierpnia 2020 r. 
Parafia Ewangelicko- Augsburska w Istebnej przeżywała 
Jubileusz 90-lecia swego parafialnego kościoła na isteb-
niańskim „Kurzyszowskim”. Z tej okazji odbyło się uroczy-
ste, dziękczynne nabożeństwo, które poprzedzone zostało 
procesjonalnym wejściem do kościoła rady parafialnej oraz 
duchowych; z towarzyszeniem gry na trąbce, na której grał 
utalentowany muzyk, Andrzej Sikora. Całość nabożeństwa 
prowadził miejscowy proboszcz-administrator - ks. Da-
riusz Madzia. Natomiast okolicznościowe kazanie - na tekst  
z Ewangelii wg św. Jana 9, 1-7 (Uzdrowienie ślepego od uro-
dzenia) - wygłosił zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP - ks. bp dr Adrian Korcza-
go. Nabożeństwo wzbogacił swym śpiewem także Parafialny 
Zespół „CDN” (Chrystus daje nadzieję).

Z okazji tegoż Jubileuszu została napisana przez Jerzego 
Kędziora książeczka pt: „Duszpasterze ewangelickich górali 

i kołacze upieczone na tę okazję przez panią Irenę Skurzok. 
Kapela grała dalej, była okazja by w przepięknej scenerii 
słonecznego dnia, porozmawiać, pobyć z sobą i po prostu  
w cieniu powiewających biało - czerwonych flag ... cieszyć się 
wolnością, którą tak często przyjmujemy za pewnik.

oprac. Barbara Juroszek - GOK Istebna

Wójt Gminy Istebna serdecznie dziękuje radnemu 
Ignacemu Zowadzie oraz całej rodzinie za to, że niezłomnie 
podejmuje się organizacji wydarzeń służących społeczności 
naszej Gminy. Podziękowania również dla radnego 
Kazimierza Łacka za pomoc w organizacji wydarzenia oraz 
dla wszystkich uczestników mszy św. z okazji obchodów  
76 rocznicy Powstania Warszawskiego na Tynioku.
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Trójwsi Beskidzkiej”; przybliżająca chronologicznie sylwetki 
ewangelickich księży, którzy od zarania dziejów dzisiejszej 
Gminy Istebna aż do czasów współczesnych byli dla trójwiej-
skich ewangelików duchowymi „wodzami wiary”. Natomiast 
dzięki przychylności firmy: Galanteria z Kości „MALEC” z Ustro-
nia przygotowane zostały także okolicznościowe magnesy.

Kilka słów o kościele:
Kościół Ewangelicko - Augsburski w Istebnej „na Ku-

rzyszowskim” jest jedynym, a zarazem pierwszym w ca-
łej historii Gminy Istebna tzw. 
Trójwsi Beskidzkiej luterańskim 
kościołem. Gorliwym inicjato-
rem i realizatorem budowy ewan-
gelicko-augsburskiego kościoła  
w Istebnej był ówczesny proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
w Nawsiu k/Jabłonkowa (obecnie 
terytorium Republiki Czeskiej) - ks. 
Karol Krzywoń (1896 - 1954). Projekt 
bryły kościoła wyszedł z pod pióra 
inż. arch. Tadeusza Michejdy (1895 

- 1955) z Katowic. Zaś pracami budowlanymi kierował inż. 
Jerzy Grycz (1892 - 1986) z Cieszyna. Uroczystość poświę-
cenia kamienia węgielnego pod kościół miała miejsce dnia 
7 sierpnia 1927 r. Natomiast aktu poświęcenia luterańskiej 
świątyni w Istebnej dokonał dnia 3 sierpnia 1930 r. ówczesny 
zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rze-
czypospolitej Polskiej -  ks. bp Juliusz Bursche (1862 -1942)  
z Warszawy. Wewnątrz kościoła, w nastawie ołtarzowej 
znajduje się obraz pt. „Jezus Chrystus w Getsemane”, któ-
ry wyszedł spod pędzla artysty malarza Czesława Kuryatto 
(1902-1951) z Wisły. Kościół Luterański w Istebnej od 1968 
roku służy jako kościół parafialny istebniańskiej Ewangeli-
cko-Augsburskiej Parafii. Obecnym opiekunem kościoła jako 
proboszcz-administrator Parafii jest ks. Dariusz Madzia..

Jerzy Kędzior

Specjalistka od książek i kolaży 
- o Angelice Jałowiczor z Jaworzynki
Angelika Jałowiczor z Jaworzynki ma 13 lat, ciemne oczy, 

włosy i piękny uśmiech. Spotykam ją na rozdaniu nagród 
w Konkursie Plastycznym poświęconym Janowi Pawłowi 
II organizowanym przez GOK. Dziewczynka zajęła w nim 
II miejsce w swojej kategorii. Na wernisaż przybyła wraz  
z mamą, która zawsze jej pomaga i dopinguje w jej sukcesach.

 Praca Angeliki, choć utrzymana w stonowanych barwach, 
bez jaskrawości, od razu przyciągała moją uwagę. Jest to 
kolaż, gdzie na pokaźnym szarym kartonie zamieszczona 
została opowieść o papieżu - Polaku.

Andżelika włożyła tu wiele swojego serca i pracy. Jest 
tu własnoręcznie przez nią narysowany portret papieża,  
a także wywiad z Babcią i Dziadkiem. Stwierdziła, że przecież 
to oni najwięcej jej powiedzą o wielkim rodaku.W centrum 
- kontury mapy świata - wszystkie kraje które odwiedził Jan 
Paweł II. Całość oplata jak rzeka zapis nutowy „Barki” i słowa tej 
ukochanej przez papieża pieśni zapisane w różnych językach. 
Najtrudniejszym ponoć elementem tworzenia pracy było 
przyklejenie maleńkich flag poszczególnych państw, co 
było iście benedyktyńską pracą. Powstał kolaż, przed którym 
można się zatrzymać na dłużej. Daje do myślenia…pokazuje, 
że dobro, miłość nie zna granic i podziałów.

Kolaż to technika którą dziewczynka szczególnie lubi 
stosować. Okazuje się że nie po raz pierwszy zdobyła za nią 
nagrodę. To właśnie jej kolaż był nagrodzony w Konkursie 
„Ocalić od Zapomnienia”  poświęconym bohaterom 
powstań śląskich. Celem było upamiętnienie 100-lecia 
wybuchu I powstania śląskiego. Konkurs organizowany 
na jesień 2019 rooku został objęty patronatem władz 
rządowych, samorządowych i regionalnych. Zadaniem 
było zaprezentowanie lokalnego bohatera powstań. Praca 
Andżeliki powstała pod opieką jej nauczyciela historii, pana 
Janusza Juroszka. Jej praca zdobyła I miejsce wśród prac   
w kategorii klas IV-VII zgłoszonych z powiatów: 
pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz 
z miasta Bielsko-Biała. Dziewczyna zgłębiła tam historię 
partyzanta z Koniakowa. Kanwą pracy był szkic armaty, gdzie 
w kulach znalazły się fakty historyczne. i napisany przez nią 
list. Za tą pracę otrzymała m. in. tablet. Nagrodę odbierała 
w stroju góralskim, choć jak przyznaje - nieco stresował ją 
moment, kiedy wszystkie oczy zwrócone były w jej stronę.

Różowy notes i historia «Bartka»
Kolejnym sukcesem Angeliki było wyróżnienie 

zdobyte w V Wojewódzkim Konkursie Multimedialnym 
„Żołnierze wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” w lutym 
2020r. , którego organizatorem była Jadwiga Wiśniewska 
Poseł do Parlamentu Europejskiego.  Angelika została 
wyróżniona spośród 263 prac    nadesłanych na konkurs  
z całego województwa śląskiego. Ambitna Jaworzynczanka 
zainspirowała się historią Henryka Antoniego Flame pseud. 
„Bartek” - kapitana Narodowych SIł Zbrojnych, dowódcy 
grup leśnych VII (śląskIego) okręgu nsZ .  Urzeka fakt, iż nie 
zaczerpnęła wiedzy o bohaterze tylko z książek ale zadała 
sobie trud, by udać się w podróż jego śladami.  Prezentację 
otwiera zdjęcie Angeliki na grobie Henryka Flame na 
Cmentarzu Komunalnym w Czechowicach - Dziedzicach,  
15 stycznia 2020. Na kolejnych slajdach pojawiają się zdjęcia 
miejsc takich jak Dom Rodzinny  bohatera czy Restauracja  
w Zabrzegu, gdzie „Bartek” został zamordowany. Na 
pierwszym planie zdjęć widzimy różowy notes z odręcznymi 
zapiskami autorki - znak, że rzeczywiście była w miejscach,  
o których pisze.To chyba właśnie ten autentyzm i chęć 
dotarcia do głębi tematu to główny walor prac Angeliki.
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Dlaczego zaczynam od tego miejsca? 

…wbrew ludzkiemu przekonaniu początek 

jest na końcu, a koniec na początku…

Wieńce z kwiatów w kolorze białym i czerwonym,
oraz  szarfa z napisem „CZECHOWICCY PATRIOCI”
w 102. rocznicę urodzin 
Henryka Antoniego Flame

                                                                                           Cmentarz Komunalny w Czechowicach -  Dziedzicach, 15 stycznia 2020.

Dzieciństwo w klimacie ducha narodowo-katolickiego  

15.01.1918 Księstwo 
Cieszyńskie, Austro-Węgry

Henryk Flame przychodzi na 
świat w górniczej miejscowości 
Frysztat, w rodzinie polskiego 

kolejarza

1919
…Kto Polak-winien do                                 

4 godzin opuścić Frysztat…

Druga połowa 1919
Rodzina z przesłanek 

patriotycznych 
kieruje się w stronę niepodległej i 
suwerennej Polski i  osiedla się w 

Czechowicach,
w  województwie śląskim 

Tło historyczne
koniec I wojny 
światowej

upadek Monarchii 
Austro-Węgierskiej 

upadek 
Monarchii 
Habsburskiej

Konflikt 
polsko-czeski o Zaolzie

Książki, zakon i weterynaria czyli o planach na przyszłość
Historia i język polski to ulubione przedmioty dziewczyny. 

Ponoć w ilości wypożyczonych i przeczytanych książek  
w szkolnej bibliotece nie ma sobie równych. „Czyto tela, że 
trzeba jóm przeganiać” - żartuje mama. Plany na przyszłość 
nie wiążą się jednak z humanistycznymi przedmiotami.
Angelika kocha zwierzęta i marzy o tym, żeby zostać 
weterynarzem. Na razie jest szczęśliwą posiadaczką trzech 
papug, kota i psa. 

Zapytana o to, czy podoba jej się edukacja online, Angelika 
zaprzecza. Chciałaby bardzo od nowego roku iść do szkoły w 
normalnym trybie, spotkać się z nauczycielami, koleżankami 
i kolegami. Zwłaszcza, że jak mówi „VIII klasa to już nie żarty”. 
Teraz  ma wakacje i wybiera się na krótki pobyt wakacyjny 
do… zakonu w Bujakowie. Tam przełożoną jest jej ciocia 
siostra Ambrozja - Maria Czepczor, która zawsze dopinguje ją 
w kolejnych wyzwaniach. W planach oczywiście - wyciszenie, 
dużo czytania książek i pewnie poszukiwanie nowych historii.

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” 
- mówił nasz wielki rodak Jan Paweł II i to wciela w życie 
13- letnia bohaterka tego tekstu. Andgelika Jałowiczor 
wyróżnia się nie tylko ciemnymi oczami i włosami i pięknym 
uśmiechem. Ma ambicję, talent i pomysł na siebie. I to jest 
chyba najważniejsze. Pozostaje życzyć jej dalszych sukcesów 
i by spełniły się jej marzenia!

Opracowanie Barbara Juroszek - GOK Istebna

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 
W KONIAKOWIE

Dwa weekendy dla DZIEDZICTWA !!!
Data: 12-13 i 19-20 września 2020

Serdecznie zapraszam do Centrum Koronki 
Koniakowskiej, które szykuje z tej okazji specjalną wystawę 
pt. Koniakowska DROGA heklowanymi kwiotkami usłana, 
prezentującą sylwetki i przepiękne serwety koniakowskich 
koronczarek w Muzeum Koronki Koniakowskiej.

Wydarzenie będzie swoistą opowieścią o wybranych 
artystkach, pokazującą Drogę, jaką przebyły w swoim życiu 
podtrzymując i zajmując się dziedzictwem kulturowym 
jakim jest koronka koniakowska. Wystawa będzie bezpłatna.

Dodatkowo dla zwiedzających będzie dostępna wystawa 
stała, a także sklepik z twórczością ludową, gdzie można 
zakupić koniakowskie wyroby.

Miejsce: Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie 
godz. 10.00 – 18.00

Dodatkowo w ramach projektu „Entliczek, pentliczek 
heklowany koszyczek” realizowanego przez Fundację 
Koronki Koniakowskie i dofinansowanego przez MKiDN  
z funduszu promocji Kultury Ludowej odbędą się:

19 wrzesień (sobota) godz. 14.00 - 17.00
Bezpłatne warsztaty koronki koniakowskiej pod okiem 

Beaty Legierskiej. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 535 328 291 

e-mail: ligockakohut@gmail.com
20 wrzesień (niedziela) godz. 15.00 
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke i  promocja 

najnowszego  kryminału dla dzieci pt. „Koronkowa robota”. 
Wernisaż wystawy ilustracji do tekstu Wiesławy Karch  
w Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie. Promocja 
„Koronkowego Memory”, pamięciowej gry dla dzieci.

Lucyna Ligocka - Kohut
Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie

Organizator:
Fundacja Koronki Koniakowskiej
Koniaków 704, 43-474 Koniaków
t 535 328 291 @ ligockakohut@gmail.com 
www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl
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Historyczny debiut w Klasie Okręgowej
Data 26 lipca 2020 wyznacza początek nowego etapu historii 

piłki nożnej w naszej gminie - odbył się inauguracyjny mecz  
w Klasie Okręgowej, w którym APN Góral Istebna zagrał z Sołą Rajcza.

Po 20 latach od chwili awansu do Klasy A ówczesnej drużyny 
KP Trójwieś Millers i  różnych w międzyczasie perypetiach 
włącznie z rozwiązaniem drużyny seniorów w 2014 roku nasza 
gminna piłka w postaci drużyny APN Góral Istebna wskoczyła 
na wyższy poziom rozgrywkowy.

Uroczystego wręczenia pucharu za awans do Klasy 
Okręgowej, które miało miejsce tydzień wcześniej przed 
meczem pucharowym z Pogórzem dokonał przedstawiciel 
piłkarskiej centrali Zbigniew Wuwer.

Ze sportowego punktu widzenia debiut nie był zbyt udany, 
gdyż nasi piłkarze przegrali z Rajczą 0:4. Należy jednak podkreślić, 
że wynik nie do końca oddaje to, co działo się na boisku.Mecz był 
bardzo podobny do tego, który został rozegrany tydzień wcześniej 
w Pucharze Polski jednak tym razem zabrakło happy-endu.

Goście z Rajczy lepiej weszli w spotkanie i objęli prowadzenie 
po skutecznie wykonanym rzucie karnym. Potem jednak coraz 
lepiej zaczęli sobie radzić podopieczni  Rafala Legierskiego, 
którzy już do przerwy wykreowali sobie kilka okazji bramkowych. 
Sytuacja taka utrzymywała się przez większą część drugiej 
połowy - naszym zabrakło jednak skuteczności a równocześnie 
w wielu sytuacjach bardzo dobrze interweniował bramkarz 
gości. Trzeba także dodać, że co najmniej w jednym przypadku 
(przy stanie 0:1) sędzia mógł pokusić się o podyktowanie rzutu 
karnego dla naszej drużyny za zagranie ręką w polu karnym. 
W końcowych fragmentach meczu zaprocentowało większe 
doświadczenie gości, którzy w krótkich odstępach czasu jeszcze 
trzykrotnie trafili do siatki.

Reasumując trzeba stwierdzić, że naszym piłkarzom 
nie brakowało ambicji i woli walki, jednak zabrakło ogrania 
i doświadczenia na tym poziomie rozgrywek. Te cechy 
wyrabia się wszakże „w ogniu walki” więc mamy nadzieję,  
że z każdym kolejnym meczem będzie lepiej.

Trzeba jeszcze dodać, że jednym z głównych reżyserów 
gry - zwłaszcza w drugiej połowie - była pogoda. Podobnie jak 
tydzień temu równo z pierwszym gwizdkiem sędziego nad 
boisko na Zaolziu nadciągnęła burza z ulewnym deszczem, 
który zamienił płytę boiska w prawdziwy basen.

Skład: Juroszek Daniel I, Juroszek Daniel II  (60’ Krężelok 
Mateusz),  Juroszek Dariusz, Kąkol Andrzej  (46’  Sikora 
Dawid),  Łacek Andrzej, Łacek Mirosław, Małyjurek 

Sport z różnych dziedzin
Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa  

w miarę znoszenia obostrzeń powoli budzi się do życia także 
sport. Imprez jest na razie niewiele, ale nasi sportowcy mają 
już na koncie pierwsze sukcesy.

*** Grzegorz Legierski z Koniakowa zajął trzecie 
miejsc-e w kategorii wiekowej podczas rozegranych  
12 lipca w czeskiej miejscowości Velké Karlovice zawodów 
nartorolkowych z cyklu „Efisan Skiroll Classic”.

*** Nasz zasłużony kolarz amator Janusz Lewandowski 
z Koniakowa wygrał swoją kategorię wiekową pierwszych 
w tym sezonie zawodów w kolarstwie górskim z cyklu „Bike 
Atelier MTB Maraton”, które odbyły się 19 lipca w Ustroniu.

opracował Jacek Kohut - GOK Istebna

APN GÓRAL ISTEBNA
Terminarz meczów seniorów w Klasie Okręgowej 2020
26.07.20   16:00   UKS APN Góral Istebna - LKS Soła Rajcza
01.08.20   16:00   LKS Podhalanka Milówka - UKS APN Góral Istebna
16.08.20   16:00   UKS APN Góral Istebna - LKS Muńcuł Ujsoły
22.08.20    16:00   TS Metal Węgierska Górka - UKS APN Góral Istebna
30.08.20   16:00   UKS APN Góral Istebna - TS Czarni-Góral Żywiec
05.09.20   16:00   TS Koszarawa Żywiec - UKS APN Góral Istebna
13.09.20   16:00   UKS APN Góral Istebna - LKS Bory Pietrzykowice
19.09.20   16:00   LKS Skałka Żabnica - UKS APN Góral Istebna
27.09.20   15:00   LKS Soła Rajcza - UKS APN Góral Istebna
04.10.20   15:00   UKS APN Góral Istebna - LKS Podhalanka Milówka
17.10.20   15:00   LKS Muńcuł Ujsoły - UKS APN Góral Istebna
25.10.20   15:00   UKS APN Góral Istebna - TS Metal Węgierska Górka
31.10.20   15:00   TS Czarni-Góral Żywiec - UKS APN Góral Istebna
08.11.20   14:00   UKS APN Góral Istebna - TS Koszarawa Żywiec
11.11.20   14:00   LKS Bory Pietrzykowice - UKS APN Góral Istebna
15.11.20   14:00   UKS APN Góral Istebna - LKS Skałka Żabnica
Zasady rozgrywek sezonu 2020/21
Decyzją piłkarskiej centrali Klasa Okręgowa podzielona została na dwie 
podgrupy a nasza drużyna została przydzielona do podgrupy Żywiec. 
W każdej podgrupie w pierwszej rundzie zespoły w systemie każdy z każdym 
rozegrają mecz i rewanż. W drugiej rundzie cztery najlepsze zespoły z każdej 
podgrupy zmierzą się w grupie mistrzowskiej bez zaliczenia punktów z I rundy. 
Pozostałe drużyny zagrają o utrzymanie z drużynami, którymi nie spotkały się  
w pierwszej rundzie,z której punkty zostaną zachowane.
Wyniki 2020: Puchar Polski I runda:
19.07.20  APN Góral Istebna – Pogórze  3:1
Bramki: Juroszek Dariusz – 2, Glet Szymon

Letnie sukcesy skoczków narciarskich
Mimo, że lato trwa w najlepsze a i koronawirus nie 

do końca odpuszcza do akcji przystąpili już nasi młodzi 
skoczkowie narciarscy, którzy bardzo udanie wystartowali  
w pierwszych w tym sezonie zawodach w skokach narciarskich 
na igielicie - Międzynarodowym Konkursie Skoków 
Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Memoriale im. Leopolda  
i Władysława Tajnerów”.

Rozegrana 25 lipca na skoczniach w Wiśle Centrum 
impreza przyniosła naszym młodym następcom Adama 
Małysza, Kamila Stocha i spółki trzy miejsca na podium.

____________________________________________________ NASZA TRÓJWIEŚ ____________________________________________________
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Powrót do wyścigów w kolarstwie górskim
W tym roku dość długo przyszło nam czekać na 

rozpoczęcie sezonu zawodów w kolarstwie górskim, ale było 
warto! Jak zawsze nie zawiodła nas mieszkająca w Istebnej 
kolarka górska Anna Kaczmarzyk. Pierwszy tegoroczny start 
i od razu miejsce na podium rozegranego 12 lipca UPHILL 
MTB RYSIANKA 2020 - 3 miejsce w klasyfikacji open kobiet. 
Nie inaczej było też podczas rozegranego zaledwie tydzień 
później, a więc 19 lipca Bike Atelier Maraton Ustroń, gdzie 
Anna Kaczmarzyk jako druga ze swej kategorii wiekowej 
zameldowała się na mecie wyścigu, pokonując dystans 
Hobby na trasie którego znalazły się Trzy Kopce Wiślańskie, 
Orłowa, Lipowski Groń i Równica.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zbigniew  (80’  Matuszny Wojciech),  Michałek Jakub, 
Sikora Szymon, Suszka Eliasz, Śleziak Rafał  (75’  Laš Patrik) 
Trener: Legierski Rafał
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Zmiany w MKS Istebna
W minionym miesiącu odbyło się walne zebranie klubu 

narciarskiego MKS Istebna, w trakcie którego doszło do 
wyboru nowego Zarządu i zmiany na stanowisku prezesa.

Po rezygnacji z przyczyn osobistych pełniącego tę 
funkcję od wielu lat  Jarosława Hulawego nowym prezesem 
klubu został Tadeusz Krężelok.

Pełny skład nowego Zarządu:
Tadeusz Krężelok – Mikołaj Michałek – zastępca, Jarosław 

Hulawy – sekretarz, Małgorzata Galej – skarbnik, Agata 
Juroszek – członek, Mirosław Kapaś – członek, Wacław 
Zawada – członek.

Jak nas poinformował prezes klubu Tadeusz Krężelok 
kadra klubu liczy w tej chwili ok. 30 biegaczek i biegaczy we 
wszystkich kategoriach wiekowych od Juniora E do Seniora.

Sztab szkoleniowy klubu tworzą Jarosław Hulawy, 
Mirosław Kapaś i Małgorzata Galej.

Klubowa kadra realizuje na bieżąco letni plan szkoleniowy. 
Odbywają się treningi siłowe, prowadzone są ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, zawodnicy biegają na nartorolkach.

Biegacze brali już udział w obozie w Zakopanem  

Wodna sceneria meczu z Rajczą

Piłka w sieci po raz trzeci

Najcenniejsze osiągnięcia to wygrane Natalii  Łupieżowiec 
z Jaworzynki w kategorii Dziewczęta Open na skoczni 
K-20 oraz Kacpra Wantuloka z Koniakowa wśród chłopców  
z rocznika 2009-2010 na skoczni K-40.

Na podium stanęła również Wiktoria Kubas z Koniakowa, 
która zajęła 3 miejsce na skoczni K-10 w kategorii Dziewczęta 
rocznik 2011 i młodsze.

J. Kohut

a w planie są już kolejne obozy w Ptaszkowej i Dusznikach.
W planie jest również udział w zawodach nartorolkowych, 

które odbędą się – o ile pozwolą na to warunki – w sierpniu.

                                                                                     J. Kohut
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„Fotografia to moja pasja. Fotografia jest tym, co kocham i uwielbiam 
tą miłością dzielić się, bo wiem,   że ona do mnie wróci i będzie najpięk-
niejszą rzeczą, jaką mogę otrzymać.” - pisze o sobie Karolina Migurska. 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej odbył się wernisaż wystawy 
artystki „Mamy karmiące. Wystawa Fotografii Karoliny Migurskiej”.

Gości powitała Łucja Dusek - Francuz - Dyrektor GOK Istebna, zaś 
Łucja Michałek- Wójt Gminy Istebna podziękowała serdecznie artystce 
za to, że wiernie „oddała klimat Trójwsi” na swoich zdjęciach.

 „Fotografie karmiących kobiet powstały w ramach projektu Funda-
cji Kraina Mlekiem i Miłością Płynąca, która propaguje karmienie dzie-
cka piersią. Kobiety są ubrane w regionalny strój Beskidu Śląskiego , 
który podkreśla zakorzenienie w tradycji i autentyczność przekazu. 
Każda z mam, które uczestniczyły w projekcie jest wyjątkowa. Każda 
z nich tworzy osobną historię pisaną macierzyństwem i miłością. Na 
fotografiach zobaczycie najczystsza matczyna miłość, która rozświetla 
ich twarze, napełnia siłą i nadaje życiu sens.”

Sesje fotograficzne odbyły się w Muzeum Regionalne „Na 
Grapie” w Jaworzynce.

Wystawa do oglądania w GOK do 30 września 2020 r. Zapraszamy! 
Więcej informacji o wystawie i relacja z wernisażu - w kolejnym 

numerze Naszej Trójwsi
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

 www.optykexpert.net www.facebook.com/optykexpert.net 

OKULISTA  

Wystawa Twórczości Ludowej
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Kolarstwo górskie 
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Na najwyższym podium
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: drukarnia-interfon@home.pl

PORADNIA MEDYCZNA
 ISTEBNA 

USŁUGI Z ZAKRESU:
Poradni Chirurgicznej
Poradni Schorzeń Sutka
Poradnia Schorzeń Tarczycy

  
DIAGNOSTYKA 
ULTRASONOGRAFICZNA:

tarczycy
piersi
narządów jamy brzusznej
węzłów chłonnych

 
 
ZABIEGI W RAMACH PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH

USUNIĘCIE ZNAMION 
USUNIĘCIE KASZAKÓW
BIOPSJĘ CIENKOIGŁOWE pod kontrolą USG 
(Tarczycy, Piersi, Węzły Chłonne)
BIOPSJĘ GRUBOIGŁOWE pod kontrolą USG (Piersi)
BADANIA HISTOPATOLOGICZNE
EKG
SPIROMETRIA

 
BADANIA LABORATORYJNE

SZEROKA OFERTA BADAŃ
WYNIKI ON-LINE DOSTĘPNE JUŻ TEGO SAMEGO DNIA!

         Poradnia Medyczna
         Istebna 423
Rejestracja tel. 

   512 556 497, 508 403 381
  on-line: 

poradniamedycznaistebna.medfile.pl

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek  8.00 - 12.00
Środa: 8.00 - 12.00
Piątek 8.00 - 12.00

33 851 31 77
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