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Uroczyste obchody 
ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W ISTEBNEJ (s. 6-7) 

M    N
  – relacja (s. 8-9) 

I    
kolejne inwestycje już w realizacji – Trójstyk wypięknieje (s. 2) 



Święto Wojska Polskiego w Istebnej  
fot. Jacek Kohut 

Uczestnicy rozkładają biało-czerwoną szachownicę z parasolek Przemarsz z e100-metrową biało-czerwoną flagą do Amfiteatru Pod Skocznią 

Biało-czerwona szachownica, symbol sił powietrznych RP Przemówienia z okazji Święta Wojska Polskiego 
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Nauczyciele z awansem 
Uroczyste wręczenie aktów nadania stopni awansu 
zawodowego nauczycielom szkół z gminy Istebna. 

Mianowani nauczyciele z wójt Łucją Michałek | fot. arch. UG Istebna 

W dniu 29 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Isteb-
nej miało miejsce uroczyste wręczenie aktów nadania stopni 
awansu zawodowego nauczycielom szkół z gminy Istebna, 
którzy w miesiącach czerwcu i lipcu, zdając egzamin przed 
Komisją Egzaminacyjną, uzyskali stopień awansu nauczyciela 
mianowanego. W obecności wójt Łucji Michałek została od-
czytana treść ślubowania przez nauczycieli szkół: Annę Ja-
noszek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, Edytę 
Kukuczkę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej, Patrycję 
Bury ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie, Katarzynę 
Urbaczkę ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie oraz Mo-
nikę Zarzeczną ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. 
Po odczytaniu treści ślubowania nastąpiło złożenie podpisów 
na aktach ślubowania. 

Pedagogom, którzy uzyskali awans zawodowy życzymy po-
myślności i sukcesów w dalszej pracy. 

Teresa Krowicka – dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty 

83. rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej – 
Istebna pamięta 
1 września 1939 roku nastąpił atak Niemiec na Polskę i po-
czątek II wojny światowej. O godz. 4.45 niemiecki pancernik 
szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Mia-
sta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) 

pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Fran-
ciszka Dąbrowskiego. Przez siedem dni bohatersko odpie-
rała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi 
i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu. 

Do historii przeszła także bohaterska obrona Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Polacy poddali się dopiero po południu, gdy 
budynek poczty został podpalony. Miesiąc później zostali 
rozstrzelani przez Niemców. 

Jedną z pierwszych zaatakowanych miejscowości był Wieluń 
zbombardowany przez Luftwa�e. Liczbę ofiar szacuje się 
na około 1200 cywilów. 

W tym szczególnym dla każdego Polaka dniu delegacja Gminy 
Istebna złożyła kwiaty i znicze przy zbiorowej mogile pomor-
dowanych na cmentarzu parafialnym w Istebnej-Centrum. 

Pamięć ofiar modlitwą i minutą ciszy uczicili: zastępca wójta 
Łukasz Małysz, kierownik Referatu Społeczno-Organiza-
cyjno-Informatycznego Ewa Żabnicka, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej Łucja Dusek oraz pracownicy 
GOK-u. 

Marek Michałek – red. nacz 

Złożenie kwiatów przez delegację na cmentarzu w Istebnej-Centrum
 | fot. arch. GOK x2 
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Czas na Trójstyk 
Długo wyczekiwana inwestycja już w realizacji. 

17 sierpnia Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna  podpisała 
umowę z firmą CBD Sp. z o.o. z Istebnej na zagospodarowa-
nie Trójstyku. Tym samym rozpoczynamy długo oczekiwaną 
przez mieszkańców i turystów inwestycję, która ma na celu 
polepszenie infrastruktury w obszarze turystyki i rekreacji. 

W ramach inwestycji zostaną wykonane elementy zagospo-
darowania małej architektury: tężnia solankowa, ścieżki spa-
cerowe, ławeczki, oświetlenie. Aktualny plac zabaw będzie 
wzbogacony o nowe atrakcje dla najmłodszych. Nasz Trój-
styk będzie wspaniałym miejscem do wypoczynku dla rodzin 
z Trójwsi Beskidzkiej i sporą atrakcją dla turystów.  Inwestycja 
została dofinansowana w wysokości 270 tys. zł z funduszy 
europejskich. 

Wioletta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Podpisanie umowy na Trójstyku | fot. arch. UG Istebna x3 

Kolejne inwestycje 
na oczyszczalni ścieków 
Pustki w Koniakowie 
26 sierpnia Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna podpi-
sała z Przedsiębiorstwem Budowlanym MODULAR Sp. z o.o. 
z Żywca umowę na budowę opaski zabezpieczającej obiekt 
oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie. 

Zadanie polega na umocnieniu skarp potoku Pustki za po-
mocą koszy siatkowo-kamiennych, żelbetowego muru opo-
rowego oraz narzutu kamiennego, które mają za zadanie 
zabezpieczyć skarpy potoku Pustki przed podmywaniem 
budynków i nowo wybudowanego reaktora biologicznego 
oczyszczalni ścieków. 

Wartość powyższego zadania to 1 107 000,00 zł brutto. 

Łączna wartość inwestycji w połączeniu z trwającymi obecnie 
robotami budowlanymi związanymi z przebudową i rozbu-
dową oczyszczalni wynosi 7 684 011,16 zł. 

Wioletta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Podpisanie umowy dot. inwestycji na oczyszczalni Pustki w Koniakowie 
| fot. arch. UG Istebna 

Budynek oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie | fot. arch. UG Istebna 
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Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej 
Żołnierzom 4 Pułku Strzelców Podhalańskich 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy | fot. arch. UG Istebna 

23 sierpnia Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna, na zapro-
szenie wójta z gminy Mosty koło Jabłonkowa w Czechach 
– Andrzeja Niedoby, uczestniczyła w odsłonięciu tablicy 
upamiętniającej wydarzenie, jakie miało miejsce w nocy z 25 
na 26 sierpnia 1939 roku, kiedy to żołnierze Wojska Polskiego 
z 4 Pułku Strzelców Podhalańskich wraz z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej stoczyli bój z niemieckimi oddziałami, które 
napadły na stację kolejową w Mostach, próbując przejąć stra-
tegiczny dla Niemców tunel kolejowy. Uczestnicy spotkania 
złożyli kwiaty pod pomnikiem „Ofiarom obozów koncentra-
cyjnych” w centrum gminy. Uroczystość została zorganizo-
wana przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie we współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej i Urzędem Gminy Mosty. 
W wydarzeniu uczestniczyli także m.in.: konsul generalny RP 
w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz, prezes Instytutu 

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek 
wraz z resztą gości podczas 

uroczystości odsłonięcia tablicy
| fot. arch UG Istebna

Pamięci Narodowej 
dr Karol Nawrocki, 
dr Andrzej Sznajder 
– dyrektor katowic-
kiego oddziału IPN 
oraz dyrektor Depar-
tamentu Edukacji, 
Kultury i Dziedzictwa 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej RP – Pa-
weł Hut. Tablica upa-
miętniająca polskich 
żołnierzy została ufun-
dowana przez Instytut 
Pamięci Narodowej. 

Wioletta Golik – 
podinspektor w Referacie 

Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Przypominamy o obowiązku przycinania gałęzi 
drzew i krzewów w ramach skrajni drogowej 

Szanowni mieszkańcy, 

Przypominamy, iż zgodnie z kodeksem cywilnym mieszkańcy 
winni utrzymywać zieleń przydomową w taki sposób, żeby drzewa 
i krzewy nie wyrządzały szkód osobom trzecim i ich mieniu. 

Pamiętajmy, że utrzymywanie zieleni przydrożnej jest nie 
tylko obowiązkiem zarządcy drogi, ale również należy do 
obowiązku właściciela nieruchomości prywatnej, zwłaszcza 
w sytuacji, gdy drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach 
prywatnych, a ich gałęzie zwisają nad chodnikiem i jezdnią, 
utrudniając uczestnikom ruchu drogowego korzystanie z dróg. 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wła-
ścicieli nieruchomości przylegających do dróg gminnych, 
których zieleń wchodzi w pas drogowy o przycięcie gałęzi 
drzew i krzewów do wysokości 2,5 m nad skrajnią chodnika 
i do 4,5 m nad skrajnią drogi. Obowiązki te wynikają z ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozpo-
rządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Pamiętajmy, że chodzi o nasze bezpieczeństwo, gdyż wy-
stające na drogę gałęzie stanowią utrudnienie dla przejazdu 
większych pojazdów takich jak wozy bojowe OSP czy ka-
retki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie wskazujemy, 
iż w razie szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez elementy 
wystające z terenu działki, poszkodowany może rościć za-
dośćuczynienia z tytułu odpowiedzialności cywilnej od wła-
ściciela przedmiotowej nieruchomości. 

Marek Michałek i Marek Łysek – 
inspektorzy w Referacie 

Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 
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Nowi mieszkańcy gminy, kolaż zdjęć | fot. arch. UG Istebna 

Witamy nowych 
mieszkańców Gminy Istebna 
Małych górali w gronie mieszkańców naszej gminy w dniu 
24 sierpnia powitała Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna. 
Bruclik powędrował do Michała, a kabotek otrzymała Maja. 
Mamy nadzieję, że dzieciaki z wielką chęcią i dumnie będą 
prezentować się w stroju góralskim. 

Zaś 25 sierpnia w Urzędzie Gminy w Istebnej gościliśmy ko-
lejnych najmłodszych obywateli wraz z rodzicami, tym razem 
góralskie kabotki otrzymały: Sara Czepczor z Jaworzynki i An-
tonina Szarzec z Istebnej. Brucliki otrzymali Mikołaj Ligocki 
z Koniakowa, Antoni Michałek z Koniakowa, Natan Stelmach 
z Koniakowa, Kacper Świtała z Jaworzynki, Marcel Worek 
z Koniakowa i Nikodem Zawada również z Koniakowa. Pozdra-
wiamy rodziców i życzymy wszystkiego dobrego dla maluszków. 

Wioletta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Projekt „Jestem świadom 
– walczę” ze wsparciem 
Gminy Istebna 
22 sierpnia Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna podpi-
sała umowę z Rzymskokatolicką Parafią pw. Dobrego Pa-
sterza w Istebnej z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia 
– przeciwdziałanie alkoholizmowi pn. „Jestem świadom 
– walczę”. W ramach grantu planowane jest zorganizowa-
nie wyjazdu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Istebna 
do Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wado-
wicach oraz zwiedzanie zabytku UNESCO mieszczącego się 
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie w kościele Dobrego 
Pasterza w Istebnej zostanie przeprowadzona przez specja-
listę prelekcja dla uczestników zadania poruszająca zagad-
nienia związane z uzależnieniem od alkoholu, promująca 
takie wartości jak: rodzina, trzeźwość, odpowiedzialność i wol-
ność. Organizator przewiduje także zorganizowanie konkursu 
profilaktycznego z nagrodami, a także każdy z uczestników 
otrzyma gadżet profilaktyczny. 
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Ofertę realizacji zadania publicznego złożono w trybie tzw. Młodzież miała możliwość nie tylko odpocząć, ale przede wszyst-
„Małego Grantu. kim zgłębić swoją wiedzę historyczną o Krakowie, zobaczyć miej-

Podpisanie umowy | fot. arch. UG Istebna 

Wioletta Golik – podinspektor w Referacie Rozwoju 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Kolejne wyjazdy z cyklu Wakacji z Wójtem 
już za nami 

Wakacje z Wójtem | fot. arch. UG Istebna 

„Wakacje z Wójtem” w Krakowie 

10 sierpnia po raz drugi dzieci z rodzin wielodzietnych z Trój-
wsi Beskidzkiej miały możliwość pojechać na wycieczkę w ra-
mach inicjatywy „Wakacje z Wójtem” organizowanej przez 

sce spoczynku królów polskich oraz zobaczyć piękne krakowskie 
zoo, w którym mieszka ponad 300 gatunków zwierząt. 

Anna Juroszek – podinspektor w Referacie Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

„Wakacje z Wójtem” 
w Energylandii 

17 sierpnia odbył się 
trzeci zorganizowany 
z cyklu „Wakacji z Wójtem” 
wyjazd dla dzieci z rodzin 
wielodzietnych w celu 
zakosztowania nowych 
przygód i wyjątkowych 
chwil, tym razem do parku 
rozrywki w Zatorze. 

Dzięki wyjazdowi mło-
dzież mogła odpocząć 
i zregenerować siły przed 
nadchodzącym rokiem 
szkolnym. Wspaniałej za-
bawie nie było końca, dzieciaki korzystały z fantastycznych 
urządzeń, które przyprawiały o szybsze bicie serca. 

Młodzież podczas zabawy 
na rollercoasterze w Energylandii 
w Zatorze | fot. arch. UG Istebna 

Atrakcje przygotowane dla młodzieży przez park rozrywki w Zatorze 
| fot. UG Istebna 

Łucję Michałek – Wójt Gminy Istebna. 

Tym razem była to wycieczka do 
Krakowa. W pierwszej kolejno-
ści uczestnicy zwiedzili piękny, 
zabytkowy Wawel, a następnie 
udali się na obiad oraz chwilę 
odpoczynku na krakowskim 
rynku. Drugim punktem wy-
cieczki był przejazd do ogrodu 
zoologicznego w Krakowie. 

Zoo w Krakowie | fot. UG Istebna 

Wyboru uczestników wyjazdów w ramach „Wakacji z Wój-
tem” dokonali dyrektorzy szkół podstawowych ze szczegól-
nym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i osób samotnie 
wychowujących dzieci. Kierownikiem wszystkich trzech wy-
cieczek był wójt. Dziękujemy wszystkim opiekunom zaanga-
żowanym w to wspaniałe przedsięwzięcie, szczególnie Pani 
przewodnik Aldonie Glombie. 

Wioletta Golik – podinspektor w Referacie Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Uroczyste obchody Święta 
Wojska Polskiego w Istebnej 

Święto Wojska Polskiego | fot. Jacek Kohut x6 

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego, które odbyły 
się 15 sierpnia 2022 r. w istebniańskim amfiteatrze na długo 
pozostaną w pamięci mieszkańców, turystów i znamienitych 
gości. Organizacji tak ważnego dla każdego Polaka i pa-
trioty wydarzenia, z inicjatywy wójt Łucji Michałek, podjęła 
się Gmina Istebna przy współpracy z Ministerstwem Obrony 
Narodowej, na czele z Ministrem Obrony Narodowej Mariu-
szem Błaszczakiem oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji. 

Obchody tego szczególnego dnia rozpoczęte zostały uroczy-
stą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, która została odprawiona 
w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej-Centrum. Pośród 
dzieł słynnych artystów: Ludwika Konarzewskiego i Jana Wa-
łacha wysłuchaliśmy pięknego kazania księdza dziekana 
Tadeusza Pietrzyka, który podkreślił ważny wkład wartości 
patriotycznych i narodowych w kształtowaniu młodego po-
kolenia Polaków oraz historycznej nierozerwalności wojska 
polskiego i chrześcijaństwa. 

Pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami delegacji obecnych 
na obchodach Święta Wojska Polskiego w Istebnej 

Podczas Mszy Świętej głos zabrała Pani Wójt, podkreślając, 
że w kręgu istebniańskich górali wartości takie jak Bóg, Honor 
i Ojczyzna są najważniejsze. Wykazała przekonanie i nadzieję, 
że najmłodsze pokolenie będzie krzewiło wiarę i nadal szło 
drogą wartości wyznaczonych przez swoich praojców. Nadszedł 

także czas na podziękowania dla licznych delegacji wojskowych 
oraz olimpijczyków z naszej gminy: Dominika i Kamila Burego, 
którzy reprezentują Centralny Wojskowy Zespół Sportowy. 

Po mszy, przed kościołem w centrum Istebnej, rozpoczął 
się uroczysty patriotyczny pochód ze 100-metrową flagą 
narodową w asyście Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. 
Flaga niesiona była aż do Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej 
Pochód prowadziła gospodarz, Wójt Gminy Istebna Łucją 
Michałek wraz z pułkownikiem Ryszardem Najczukiem oraz 
Magdaleną Wawrzeczko z Departamentu Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Wystrzał z armaty dał sygnał do podniesienia flagi i odśpie-
wania Mazurka Dąbrowskiego. Po hymnie, zgromadzonym 
rozdane zostały parasole z logiem Gminy Istebna, by wspól-
nie na boisku ułożyć biało-czerwoną szachownicę – symbol 
sił powietrznych. 

Pokaz uzbrojenia podczas II Pikniku Wojskowego w Istebnej 

Prowadząca II Piknik Wojskowy Łucja Dusek – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej powitała wszystkich 
przybyłych znamienitych gości, mieszkańców naszej gminy 
oraz turystów. Zaproszona na scenę Wójt Gminy Istebna Łucja 
Michałek podziękowała wszystkim obecnym żołnierzom 
za trud, poświęcenie, wierność ojczyźnie i codzienną obronę 
naszych granic. Podkreśliła, że dzięki ich pracy i ofiarności 
wszyscy możemy się cieszyć wolnością i bezpieczeństwem. 
Płk. Ryszard Najczuk podziękował za zaproszenie i zaak-
centował, że sprzęt, który mieliśmy przyjemność oglądać 
jest w każdej chwili gotowy, by bronić naszego bezpieczeń-
stwa. Natomiast płk. Marek Majocha nawiązał do historii 
Bitwy Warszawskiej i jej wkładu w utrzymanie niepodległo-
ści II Rzeczpospolitej. W tym miejscu minutą ciszy uczcili-
śmy pamięć poległych żołnierzy. Magdalena Wawrzeczko 
zwróciła uwagę, że te właśnie wydarzenia doprowadziły do 
ustanowienia Święta Wojska Polskiego. Jak przyznała dzięki 
dobrej współpracy Gminy Istebna z Ministerstwem Obrony 
Narodowej możliwe było tak uroczyste świętowanie tego dnia 
połączone z piknikiem wojskowym i prezentacją sprzętu, któ-
rym dysponuje nasze wojsko. Dr Marcin Mazuryk przytoczył 
słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że Państwo Polskie 
to co najbardziej wartościowe posiada z daleka od serca, 
na kresach. Istebna znajduje się właśnie daleko od serca 
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Pokazy dla młodzieży przygotowane przez żołnierzy RP podczas pikniku 

– Warszawy, jednak ilość zainteresowanych i świętujących 
osób świadczy o tym, że te słowa są nadal aktualne. 

Wydarzenie zostało uświetnione przez pieśni góralskie i pa-
triotyczne w wykonaniu Kapeli „Jacy Tacy” z Koniakowa. 
Po występach czas przyszedł na „kino frontowe”, w ramach 
którego na scenie wyświetlony został film pt. „Powstanie 
Warszawskie”. 

Po krótkiej przerwie na scenie pojawiła się Orkiestra Wojska 
Polskiego z Krakowa na czele z kapelmistrzem Dariuszem 
Byliną. Zagrali utwory patriotyczno-rozrywkowe. Po występie 
brawom nie było końca, zachwycona publiczność sprawiła, 
że orkiestra zagrała aż dwa utwory „na bis”. 

 Orkiestra Wojska Polskiego z Krakowa w istebniańskim amfiteatrze 

W wydarzeniu wzięły udział jednostki wojskowe prezentu-
jące stoiska promocyjne oraz sprzęt wojskowy: 
13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej z Katowic 
133 Batalion Lekkiej Piechoty z Cieszyna 
34 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej z Bytomia 
Jednostka Wojskowa KOMANDOSÓW z Lublińca 
18 Batalion Powietrzno-Desantowy z Bielska-Białej 
Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych 
17 Brygada Zmechanizowana 
23 Pułk Artylerii 
4 Pułk Przeciwlotniczy 
Żandarmeria Wojskowa z Bielska-Białej 

Zgromadzeni mogli zobaczyć, dotknąć, a w niektórych przy-
padkach nawet wsiąść do pojazdów wojskowych. Były to 
m.in.: quady, jelcz, armata ZU-23-2, trenażer cyklop, samo-
chód terenowy HMMWV, samochód z urządzeniem samo-
załadowczym Jelcz P.862/MULTILIFT, crafter, moździerz 
samobieżny RAK, KTO ROSOMAK, wyrzutnia RW-40 Langu-
sta, samobieżny zestaw pplot POPRAD. 

Podczas pikniku skosztować można było wojskową gro-
chówkę przygotowaną przez 18 Batalion Powietrzno-
-Desantowy z Bielska-Białej, a także lokalną gastronomię 
przygotowaną przez KGW Istebnianki i KGW Jaworzynczanki 

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom wydarze-
nia: MON, Gminie Istebna, Wojskowemu Centrum Rekrutacji, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej, KGW Istebnianki 
i KGW Jaworzynczanki, jednostkom wojskowym, OSP, PSP, 
GOPR, policji, straży pożarnej, bractwu kurkowemu i wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji wydarzenia. 

Występ Kapeli „Jacy Tacy" z Koniakowa 

W II Pikniku Wojskowym udział wzięli m.in.: wójt gminy Istebna 
Łucja Michałek, zastępca wójta gminy Istebna Łukasz Małysz, 
dyrektor Departamentu Infrastruktury MON dr Marcin Mazur-
czyk, dr płk. Ryszard Najczuk oraz Magdalena Wawrzeczko 
z Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Europo-
seł Jadwiga Wiśniewska, poseł Kazimierz Matuszny, konsul 
generalny RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwatowicz, v-ce 
przewodniczący Rady Powiatu w Bielsku-Białej Józef Herzyk, 
sołtys wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok,szef i dowódca ge-
neralny Rodzajów Sił Zbrojnych płk dypl. Roman Nowogrodzki, 
Płk Marek Majocha oraz ppłk Jacek Zawada z Centralnego 
Wojskowego Centrum Rekrutacji, Ośrodka Zamiejscowego 
w Katowicach, Tomasz Maj z Wojskowego Centrum Rekrutacji, 
dowódca Garnizonu Bielsko-Biała ppłk Marcin Wilga, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, kap. Irena Ruchała 
ze Straży Granicznej, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśni-
czej w Ustroniu st. kap. Adrian Zygmański, Wojciech Troszok 
z GOPR, prezes Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego Leszek 
Machej, Dominik i Kamli Bury z Centralnego Wojskowego 
Zespołu Sportowego, przewodniczący Rady Gminy Istebna 
Stanisław Legierski oraz radni gminy Istebna. 

red. nacz. Marek Michałek 
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Uczestnicy Mszy Świętej za Ojczyznę na Tynioku | fot. arch. GOK 

Msza Święta za Ojczyznę 
na Tynioku 
Na górze Tyniok, w malowniczym miejscu Koniakowa, odpra-
wiona została w sobotę 13 sierpnia plenerowa Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. 

Hasłem przewodnim tegorocznej Eucharystii, której przewod-
niczył ksiądz dziekan Tadeusz Pietrzyk, były słowa polskiego 
poety Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek”. 

Ksiądz Tadeusz przytoczył epilog „Pan Tadeusz, czyli Ostatni 
zajazd na Litwie” Adama Mickiewicza. 

W wydarzeniu wzięli udział zastępca wójta gminy Łukasz 
Małysz, radny Ignacy Zawada, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Łucja Dusek wraz z pracownikami oraz mieszkańcy 
Trójwsi i turyści. 

Eucharystyczne wydarzenie rozpoczął rozbrzmiewający 
z rogu pasterkiego hejnał zagrany przez Tadeusza Ruckiego. 

Po mszy świętej wszyscy przybyli goście udali się na poczę-
stunek do koliby pana Ignacego Zawady. 

Małgorzata Owczarczak – GOK Istebna 

Tradycyjna Msza Święta 
na Trójstyku 
W sobotę, 20 sierpnia celebrowaliśmy tradycyjną Mszę Świętą 
Trzech Narodów, która odbyła się w Jaworzynce-Trzycatku, 
w pięknej letniej scenerii. 

Jak co roku, tuż przed godziną dziesiątą, na styk trzech granic 
dotarły procesje z trzech sąsiadujących diecezji: bielsko-ży-
wieckiej z Polski, ostrawsko-opawskiej z Czech i żylińskiej 
ze Słowacji. Wierni zgromadzili się przy ołtarzu plenerowym 
zbudowanym na tle przygranicznych pól i świerkowych lasów. 
Procesja z Polski wyruszyła po nabożeństwie z kościoła pw. 
Matki Boskiej Frydeckiej na Trzycatku. 

Przed mszą głos zabrała Łucja Michałek – wójt gminy Istebna 
i Pavol Gomola – starosta Ciernego. 

Witając wiernych i przybyłych gości podkreślili jak ważne jest 
to, że w każdym z tych państw panuje pokój i dzięki temu 
możemy – jak co roku – spotkać się podczas wspólnej mszy 
świętej. 

Tegorocznej liturgii przewodniczył biskup żyliński Tomáš 
Galis, a towarzyszyli mu: biskup diecezji bielsko-żywieckiej 
Roman Pindel oraz biskup ostrawsko-opawski Martin David. 
Przy ołtarzu asystowali im liczni księża z okolicznych parafii. 
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Pamiątkowe zdjęcie na nowej kładce na Trójstyku | fot. arch. GOK 

Po mszy czas umilały kapela Jetelinka oraz zespół Ozvena 
z Čiernego. Gmina Istebna przygotowała dla zgromadzonych 
poczęstunek w postaci kołaczy, a słowaccy myśliwi zapraszali 
na swoją stronę, gdzie zakupić można było przygotowany 
przez nich gulasz z dziczyzny. 

Nad bezpieczeństwem – oprócz strażaków z OSP Jaworzyn-
ka-Centrum, OSP Jaworzynka-Zapasieki, a także ze Słowacji 
i Czech – czuwała Maltańska Służba Medyczna. 

Tradycyjna Msza Święta na Trójstyku | fot. arch. GOK 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w przygotowanie tak wspaniałego wydarzenia. 

W tegorocznej Mszy Świętej na Trójstyku wzięli udział m.in.: wójt 
gminy Istebna Łucja Michałek, minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznejStanisław Szwed, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Jan Kawulok, sołtys Jaworzynki Bogusława 
Kawulok, sołtys Koniakowa Jan Gazur, starosta Hrcavy Marek 
Sikora, starosta CiernegoPavol Gomola, burmistrz Jabłonkowa 
Jiří Hamrozi, delegacja Oddziału Górali Śląskich, delagacja Od-
działu Górali Żywieckich, radni gminy Istebna: Ignacy Zowada, 
Bartłomiej Jałowiczor,Kazimierz Łacek,Krzysztof Wawrzacz, 
Barbara Bielesz, Barbara Kubas, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej Łucja Dusek wraz z pracownikami oraz wielu 
przybyłych gości z wszystkich trzech państw. 

Roksana Klamka – dział promocji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

 Uroczysta procesja mieszkańców w strojach góralskich 
zmierzających na Mszę Świętą na Trójstyku | fot. arch. GOK 
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Wakacyjne półkolonie w ZSP Istebna | fot. arch. szkoły x4 

Wakacyjne półkolonie 
w ZSP Istebna 
16 sierpnia w pierwszym dniu półkolonii dzieci udały się do 
Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej. Pod-
czas zwiedzania stałej ekspozycji Pan leśniczy Aleksander 
Skrzydłowski zapoznał je z ciekawostkami dotyczącymi flory 
i fauny beskidzkich lasów. Następnie półkoloniści uczestni-
czyli w warsztatach plastycznych Autorskiej Szkółki Malarskiej 
Pani Iwony Konarzewskiej. Nie zabrakło także wspólnych 
gier zespołowych oraz zabaw na placu zabaw przy Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej. 

Drugi dzień wakacyjnej przygody upłynął pod hasłem „Daw-
nych zabaw czar” 

Odbyły się pogadanki 
i dzieci obejrzały filmiki 
prezentujące zapomniane 
zabawy. Potem wszyscy ba-
wili się w ciuciubabkę, klasy, 
kolory, skakanie w gumę, 
skakanie przez sznur, kap-
sle. W tym dniu dzieci obej-
rzały również prezentację 
o zdrowym żywieniu. Była 
ona inspiracją do tworze-
nia owocowych stworków 
i potworków. Następnie 
przygotowały sałatkę owo-

cową do pysznych gofrów. 
Nie mogło zabraknąć rów-

nież sportowych rozgrywek na hali, którymi zakończył się 
wczorajszy dzień półkolonii. 

Wycieczki i spacery
 podczas półkolonii 

19 sierpnia dzieci odwiedziły leśną 
szkółkę na Wyrchczadeczce. 

Po obiekcie oprowadził je leśniczy p. 
Aleksander Skrzydłowski. W zielonej 
scenerii z dala od zgiełku z wielką przy-
jemnością słuchały wykładu o głuszcach, 
świerkach istebniańskich i pszczołach. 
Dzieci na własnej skórze doświadczyły jak 
wspaniale można odpocząć w otoczeniu 
przyrody. Do atrakcji tego niesamowitego 
dnia zaliczono również pyszne kiełbaski 
z grilla, ciasto i orzeźwiające arbuzy. 

W życiu tak bywa że wszystko co dobre 
szybko się kończy. W ostatnim dniu pół-
kolonii dzieci wzięły udział w pokazie 
pierwszej pomocy. Pan Łukasz Skwara 
opowiedział również o trudnej, ale jakże 

 Zajęcia w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej-Dzielcu 

Radosna nauka gotowania 

ważnej pracy ratownika GOPR, zaprezentował sprzęty wy-
korzystywane podczas akcji ratowniczych. Następnie pół-
koloniści udali się do parku wodnego Olza. Dzieci spędziły 
na basenie dwie radosne i pełne beztroskiej zabawy, godziny. 
Pamiątkowe zdjęcie będzie przypominać wspólnie spędzony 

czas tegorocznych półkolo-
nii w ZSP Istebna.

 W tym roku nasi uczniowie 
mieli możliwość uczestni-
czenia w półkoloniach or-
ganizowanych z inicjatywy 
Łucji Michałek – Wójt 
Gminy Istebna w szkole 
w dniach 16-22.08.2022r. 
Wypoczynek sfinanso-
wano ze środków Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Z półkolonii skorzystało 40 

dzieci w wieku od 8 do 14 
lat. Do zobaczenia za rok. 

Wioletta Golik –podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Istebnej 2022 

W tym roku zrealizowano budowę wiaty nad piaskownicą 
na placu zabaw w gminnym przedszkolu. Inwestycja została 
sfinansowana ze środków Rady Rodziców i Gminy Istebna. 

Gruntowny remont przeszły 
również urządzenia spor-
towe na ogólnodostępnym 
placu zabaw. Prace polegały 
na wymianie uszkodzonych 
belek i malowaniu. 

W ramach remontu odświe-
żono i odmalowanie 2 sale 
lekcyjne w szkole podsta-
wowej w dolnym budynku 
nr 1345. 

Danuta Woźniczka – 
dyrektor ZSP w istebnej 

Wyremontowana infrastruktura 
na placu zabaw przy budynku 
ZSP Istebna | fot. arch. szkoły 

Malowanie klas, naprawa 
okien dachowych 
| fot. arch. SP2 w Istebnej 

Wyremontowana wiata nad piaskownicą przy ZSP Istebna | fot. arch. szkoły 

Remonty w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Istebnej w roku szkolnym 
2021/2022 

W okresie wiosenno-letnim wyko-
nano następujące remonty: 

Naprawa schodów wejściowych 
do szkoły za kwotę 4 200,00 zł – 
zrealizowano z budżetu gminnych 
środków ujętych w planie finansowym 
SP – 2 Istebna na rok 2022. 

Remont kominów, dachu oraz dwóch 
okien dachowych na budynku szkoły 
za kwotę 11 326,93 zł. – zrealizo-
wano z budżetu gminnych środków 
ujętych w planie finansowym SP2 
Istebna na rok 2022. 

Jedna z wyremontowanych sal wraz z uczniami | fot. arch. SP2 Istebna 

Naprawa pieca, tj. wykonanie zasobnika pieca wraz z mon-
tażem drzwiczek zasypowych za kwotę 4 784,70 zł – 
zrealizowano z budżetu gminnych środków ujętych w planie 
finansowym SP 2 Istebna na rok 2022. 

Malowanie we własnym zakresie dwóch klas za kwotę 
1 053,73 zł – zrealizowano z budżetu gminnych środków 
ujętych w planie finansowym SP 2 Istebna na rok 2022. 

Naprawa rynien za kwotę 4 550,00 zł. – zrealizowane 
z ubezpieczenia budynku szkoły. 

Remont stołówki tj. kuchni i jadalni oraz zakup wyposażenia 
za kwotę 100 000 zł – zrealizowano w ramach projektu „Po-
siłek w domu i w szkole”. 

Bogdan Ligocki – dyrektor SP2 Istebna 

Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Jaworzynce 

W czasie wakacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Jaworzynce zostało wymienionych 10 
okien, z czego 8 sztuk w kwocie 47.200,00 zł sfinansowano 
z budżetu Gminy Istebna. 

Ściana frontowa SP1 w Jaworzynce | fot. arch. szkoły 
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Wymienione okna w budynku 
| fot. arch. SP1 w Jaworzynce 

Koszt malowania i reno-
wacji starych okien był 
bardzo zbliżony do ceny 
zakupu nowych okien, 
w związku z tym za zgodą 
organu prowadzącego 
Dyrektor w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego podjął de-
cyzję o wymianie starych 
okien na nowe. 

Wykonane prace obejmowały:
 – wymianę okien drewnianych na okna PCV, których para-
metry, kształt i wygląd jest zgodny z oknami starymi
 – wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 – wykucie starych okien
 – wstawienie nowych okien, uzupełnienie tynków i farb 
na ścianach
 – wywiezienie i utylizację odpadów. 

Ponadto w czasie wakacji w szkole pomalowano: korytarz dolny, 
wejście od strony przybudówki, dwie szatnie i dwie sale lekcyjne. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardow-
skiego nr 1 w Jaworzynce, razem z pracownikami oraz 
dziećmi, składa serdeczne podziękowanie Pani Wójt – mgr 
Łucji Michałek, za sfinansowanie tego przedsięwzięcia, dzięki 
czemu nasza społeczność szkolna będzie mogła powitać 
nowy rok szkolny w odświeżonym i upiększonym otoczeniu. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do poprawy 
wizerunku naszej szkoły. 

B. Probosz – zastępca dyrektora SP nr 1 w Jaworzynce 

Pracowity rok szkolny w Szkole Podstawowej 
nr 2 w Jaworzynce 

W roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej nr 2 w Jawo-
rzynce zakończono prace związane z naprawą nawierzchni bo-
iska szkolnego. Prace remontowe przebiegały w trzech etapach: 
stabilizacja skarpy poprzez mikropalowanie, remont podbudowy 
oraz położenie nawierzchni poliuretanowej i malowanie linii. 

Koszt remontu – 36 548,00 zł. 

Zmodernizowana sala polonistyczno-informatyczna | fot. arch. szkoły 

Z inicjatywy nauczycielki – Pani Anny Pudalik, przy współpracy 
Rady Rodziców, zmodernizowano salę polonistyczno-informa-
tyczą. Modernizacja obejmowała malowanie, tapetowanie oraz 
zakup mebli. Koszt modernizacji sali – 5 362,00 zł 

W okresie wakacyjnym pomalowano szatnię, salę nauczania 
początkowego oraz kuchnię. 

Na bieżąco prowadzone są prace remontowe, wykonywane 
przez szkolnego konserwatora. 

Dorota Małyjurek – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 

Remonty w Szkole Podstawowej nr 1 
w Koniakowie 

Naprawiona nawierzchnia boiska | fot. arch. SP2 w Jaworzynce Wyremontowna sala w SP1 Koniaków | fot. arch. szkoły 



13 

Z  Ż Y C I A  G M I N Y

NR 9 (350) | WRZESIEŃ 2022NASZA TRÓJWIEŚ

W bieżącym roku kalendarzowym w Szkole Podstawowej nr 
1 w Koniakowie została odnowiona sala lekcyjna (pracownia 
j. angielskiego) – pomalowano ściany i wymieniono podłogę. 
Zostały wyremontowane pomieszczenia po OPP i zaada-
ptowane na świetlicę szkolną, gabinet logopedy, intendenta 
i higienistki szkolnej. W czasie wakacji pomalowano pomiesz-
czenie stołówki szkolnej, dokonano doraźnych remontów da-
chu nad salą gimnastyczną. Zmodernizowano istniejącą sieć 
internetową. W całej szkole zainstalowano przewodową sieć 
internetową, wymieniono okablowanie i dzięki temu zostały 
wyeliminowane problemy ze słabym sygnałem interneto-
wym dotychczasowej sieci bezprzewodowej. Obecnie trwa 
adaptacja jednego z pomieszczeń na studio nagraniowe. 
Związane jest to z realizacją projektu „Laboratoria Przyszłości”. 

Andrzej Ryłko – dyrektor SP nr 1 w Koniakowie 

Remonty i podjęte działania ergonomiczne 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie 
w roku szkolnym 2021/2022 

Jedna z wyremontowanych sal | fot. arch. SP2 Koniaków 

W minionym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 
w Koniakowie udało się podjąć i zrealizować następujące działania: 

Odnowiono sekretariat szkoły – 
odmalowano ściany, zakupiono 
nowe biurko oraz komputer 
wraz z monitorem. Odmalowano 
dwie klasy. Zakupiono nowe, 
brakujące ławeczki i krzesła 
dla uczniów. W jednej z klas 
wymieniono podłogę. 

Pracownię komputerową przeorganizowano i udoskonalono 
w taki sposób, by klasa służyła zarówno do zajęć 
informatycznych jak również innych lekcji. Z funduszu Rady 
Rodziców zakupiono sza�i dla uczniów klas starszych. 
W trakcie realizacji jest remont dachu oraz „Zielona Pracownia”. 

Magdalena Marek – dyrektor SP nr 2 w Koniakowie 

Sza�i dla uczniów 
| fot. arch. SP2 Koniaków 

Kolejne Narodowe 
Czytanie za nami 

Dzień Narodowego Czy-
tania w istebniańskiej 
bibliotece publicznej 
upłynął nie tylko przy 
pięknej poezji, ale rów-
nież śpiewie. Panie Biblio-
tekarki Ewa Małyjurek 
i Ela Polok po raz kolejny 
przygotowały przepiękną 
scenerię, stroje i wspaniały 
klimat. Chętnych do czyta-
nia nie brakowało. Dzięku-
jemy wszystkim gościom 
oraz Bibliotece Publicznej 
w Istebnej za świetną or-
ganizację. Już teraz zapra-

szamy za rok na kolejne 
odsłony tego fascynują-
cego cyklu. 

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest z inicjatywy Pre-
zydenta RP już od 2012 roku. Została zapoczątkowana wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W roku 2013 w ca-
łym kraju odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji czytano kolejno takie działa jak: „Trylogię" Hen-
ryka Sienkiewicza oraz „Lalkę" Bolesława Prusa. 

Anna Haratyk i Roksana Klamka, 
pracownice GOK Istebna biorą udział 
w Narodowym Czytaniu 2022 
| fot. arch. GOK 

„Ballady i Romanse" | fot. arch. GOK 

Tegorocznym tematem przewodnim Narodowego Czytania były 
„Ballady i Romanse", które zostały opublikowane w czerwcu 1822 
roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezji Adama 
Mickiewicza. Pisany wlatach 1819-1821 cykl wierszy wyznaczył 
początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla 
nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To 
zbiór niepowtarzalny i nowatorski, który jednocześnie ujmuje natu-
ralnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szeroki warsztat 
pisarski wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody prze-
nosi nas do wykreowanego fascynującego i wyjątkowego świata 
pełnego emocji, fantazji i dawnej ludowej moralności. 

red. nacz. Marek Michałek 
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Zakończenie wakacji 
Pod Skocznią 

Zakończenie wakacji w Amfiteatrze Pod Skocznią | fot. arch. GOK 

W ostatnią sierpniową sobotę w Amfiteatrze „Pod Skocznią” 
w Istebnej odbyło się muzyczne zakończenie wakacji. 

Wieczór rozpoczęliśmy w towarzystwie Kapeli Ochodzita, 
która zaprezentowała się na scenie w pięknym, góralskim 
stylu. Panowie, mieszkający po dwóch stronach najwyższego 
szczytu Trójwsi, zagrali tradycyjną muzykę Karpat. 

Następnie na scenie pojawił się DJ Elvis, który hitami lat 80’ 
i 90’ zaprosił wszystkich do tańca. Przeplatając kultową mu-
zykę tamtych lat najnowszymi utworami, zachęcił wszystkich 
do zabawy, która wydawała się nie mieć końca. 

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym za świetną imprezę. 
Wakacje zakończyliśmy godnie, w muzycznym stylu. 

Roksana Klamka – GOK Istebna 

Moc Tadycji 
w naszych ogrodach 
W maju tego roku dzięki realizacji projektu pt. „Moc tradycji / 
Sila tradic” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego z funduszy Programu Interreg V-A Republika Cze-
ska – Polska, pt. Przekraczamy Granice 2014 – 2020 na terenie 
Gminy Istebna powstało siedem niezwykłych „starodownych 
zogródek“. Są one wzorowane na dawnych tradycyjnych dla 
tego regionu przydomowych ogródkach, w których próżno było 
szukać różnorodnych iglaków i wielu współcześnie sadzonych 
krzewów ozdobnych. Ich zaletą był nie tylko piękny wygląd 
– pełne różnorodnych kwiatów cieszyły bowiem oczy od wio-
sny aż po jesień, lecz także piękny zapach, nie mówiąc o tym 
iż wiele z rosnących przy góralskich chatach ziół nadawało się 
do przyprawienia obiadu. Niektóre z roślin miały też właściwości 
lecznicze, z których nasi przodkowie umieli korzystać. 

W ramach realizacji działania kluczowego – kształtowanie 
tradycyjnego krajobrazu wiosną tego roku przedstawiciel 
czeskiego partnera projektu – Obec Hrčava zakupił sadzonki 
drzew, krzewów, kwiatów i ziół, które nieodpłatnie trafiły do 

siedmiu gospodarstw po stronie czeskiej oraz siedmiu go-
spodarstw domowych na terenie Gminy Istebna. Zadaniem 
współpracujących z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promo-
cji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej 
gospodarzy było posadzenie i całosezonowe pielęgnowa-
nie otrzymanych roślin, a także sporządzenie dokumentacji 
fotograficznej „zogródek”. Tradycyjne ogrody przydomowe 
powstały w każdym z naszych sołectw – jeden w Jaworzynce 
i po trzy w Istebnej i Koniakowie. Zobaczymy w nich między 
innymi drzewa i krzewy owocowe, takie jak jabłonie, śliwy 
i porzeczki. Cieszące oczy eksplozją barw kwiaty: jeżówkę 
purpurową, margerytki, cynie, goździki, łubin, astry, słonecz-
niki, dalie, aksamitki, ostróżkę ogrodową, bratki, czy gazanię 
lśniącą. Nie brak tu i ziół takich co to leczą lub też dodają 
potrawom smaku – rosną tam melisa, mięta, koper, pietruszka, 
lubczyk, szczypiorek, rozmaryn i lawenda, czy też od dawien 
dawna stosowane w medycynie nagietki. 

Fragment ogrodu | fot. arch. GOK 

Takie ogrody to nie tylko pasujące do drewnianego domu, 
estetyczne otoczenie, ale także piękne nawiązanie do tra-
dycji regionu, świeże przyprawy, które potrawom nadadzą 
niezrównany aromat i prawdziwa enklawa dla motyli i pszczół. 

Mamy nadzieję, że tych siedem „starodownych zogródek“ nie 
zakończy swego istnienia wraz z nastaniem zimy, a wręcz prze-
ciwnie z wiosną ponownie się odrodzą, być może wzbogacone 
o jeszcze inne tradycyjne nasadzenia, stając się inspiracją dla 
mieszkańców, którzy nie brali udziału w projekcie i z czasem ta-
kich miejsc, jak te będzie na terenie naszej gminy o wiele więcej. 

Wszystkim zaangażowanym w realizację działań na rzecz 
kształtowania tradycyjnego krajobrazu gminy Istebna skła-
damy serdeczne podziękowania. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK,PIT i BP w Istebnej 

Projekt nr. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001641, pt. 
„Moc tradyji / Sila tradic” finansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z funduszy Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt. Przekraczamy 
Granice 2014 – 2020. 
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Kacper Juroszek | fot. media społecznościowe PZN 

Kacper Juroszek 
najlepszy w Memoriale Olimpijczyków! 

Kacper Juroszek został zwycięzcą Międzynarodowego Me-
moriału Olimpijczyków w skokach na igielicie, który został 
rozegrany 6 sierpnia w Szczyrku. 

Reprezentujący klub WSS Wisła skoczek z Jaworzynki uzy-
skał w obu seriach konkursowych identyczną odległość 99 
metrów, co dało mu łączną notę 264 pkt. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Marwe Cup 
W sobotę 10 września w Istebnej i Jaworzynce odbyły się 
Zawody o Puchar Wójta Gminy Istebna oraz Marwe Cup – 
Puchar Polski na Nartorolkach, w których znakomicie zapre-
zentowali się nasi biegacze. 

Zwycięzcami kategorii Open mężczyzn zostali: 
1. Dominik Bury – AZS AWF Katowice 
2. Mateusz Haratyk – NKS Trójwieś Beskidzka 
3. Posiadała Arkadiusz – UKS Rawa Siedlce 

W kategorii Open kobiet najlepsze były: 
1. Kobielusz Magdalena – AZS AWF Katowice 
2. Fujak Zuzanna – NKS Trójwieś Beskidzka 
3. Idziniak Kamila – NKS Trójwieś Beskidzka 

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały z budżetu 
Gminy Istebna. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Marwe Cup | fot. Jacek Kohut 

Piłka nożna – Sezon 
2022/2023 
Runda jesienna 

APN Góral Istebna – Seniorzy 

Puchar Polski 

07.08.22 Wisła - APN Góral Istebna 2:3 
17.08.22 Zebrzydowice – APN Góral Istebna 3:7 
14.09.22 APN Góral Istebna - Tempo Puńców 3:4 

Liga Okręgowa 

14.08.22 APN Góral Istebna – Zebrzydowice 3:1 
20.08.22 Radziechowy-Wieprz – APN Góral Istebna 4:1 
28.08.22 APN Góral Istebna – Tempo Puńców 1:3 
31.08.22 Wisła – APN Góral Istebna 2:4 
11.09.22 APN Góral Istebna – Podhalanka Milówka 4:2 
18.09.22 LKS Muńcuł Ujsoły – APN Góral Istebna 1:2 

APN Góral Istebna – Młodzicy I 

III Liga Wojewódzka Skoczów 
14.08.22 APN Góral Istebna – Lukam Skoczów 0:9 
21.08.22 APN Góral Istebna – Pogwizdów 10:4 
27.08.22 Chybie – APN Góral Istebna 1:10 
30.08.22 APN Góral Istebna – CKS Piast Cieszyn 4:4 
03.09.22 UKS Cieszyn – APN Góral Istebna 5:5 
11.09.22 APN Góral Istebna – KP Beskid Skoczów 2:3 
13.09.22 LKS Wisła Strumień – APN Góral Istebna 1:9 
18.09.22 Lukam Skoczów – APN Góral Istebna 5:0 

APN Góral Istebna – Młodzicy II 

VI Liga Wojewódzka Skoczów 
28.08.22 APN Góral II Istebna – Rudnik 13:3 
04.09.22 LKS Strażak Dębowiec – APN Góral II Istebna 1:3 
10.09.22 APN Góral II Istebna – LKS 99 Pruchna 4:0 
18.09.22 LKS Zryw Bąków – APN Góral II Istebna 4:3 

UKKS Istebna – Kobiety 

IV liga kobiet Śląsk - grupa II 
04.09.22 16.00 Bestwina – UKKS Istebna 1:11 
10.09.22 11.00 UKKS Istebna – ROW II Rybnik 3:0 
18.09.22 16.00 UKKS Istebna – Wisła Skoczów 
25.09.22 16.00 SWD II Wodzisław – UKKS Istebna 
02.10.22 15.00 UKKS Istebna – Pielgrzymowice 
09.10.22 15.00 Orzesze – UKKS Istebna 

Opr. Jacek Kohut – instruktor GOK 

https://09.10.22
https://02.10.22
https://25.09.22
https://18.09.22
https://10.09.22
https://04.09.22
https://18.09.22
https://10.09.22
https://04.09.22
https://28.08.22
https://18.09.22
https://13.09.22
https://11.09.22
https://03.09.22
https://30.08.22
https://27.08.22
https://21.08.22
https://14.08.22
https://18.09.22
https://11.09.22
https://31.08.22
https://28.08.22
https://20.08.22
https://14.08.22
https://14.09.22
https://17.08.22
https://07.08.22
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Oliwia Bury Sierpień pełen 
znów najlepsza! rowerowych sukcesów! 
Po raz kolejny wiel-
kie możliwości po-
twierdziła Oliwia 
Bury z Istebnej, 
zdobywając dwa 
miejsca na podium 
w Letnim Pucharze 
Bieszczadów roze-
granym 27 sierp-
nia w Zagórzu. 

Młoda sports-
menka, która re-
prezentuje klub 
WSS Wisła trium-
fowała w kombi-
nacji norweskiej 
i zajęła drugie 
miejsce w konkur-
sie skoków nar-
ciarskich (skocznia 
K-40) w kategorii 
Dziewczęta 2008-2009. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Drwale z Koniakowa 

Oliwia Bury na najwyższym podium 
| fot. media społecznościowe WSS Wisła 

Pierwsza sobota sierpnia (06.08.) była jednym z najbardziej 
satysfakcjonujących dni w tegorocznym sezonie kolarskim 
dla mieszkającej w Istebnej Anny Kaczmarzyk. Wszak nieco-
dziennie trzykrotnie staje się na najwyższym stopniu podium 
:-) Najpierw kolarka zdobyła pierwsze miejsce w swej kategorii 
podczas czwartej edycji UPHILL MTB BESKIDY 2022 Ustroń 
– Równica, następnie stanęła na podium jako zwyciężczyni 
klasyfikacji generalnej całego cyklu Uphill MTB Beskidy 
i na koniec otrzymała zaszczytny tytuł najlepszej zawodniczki 
całego cyklu po ukończeniu zwycięskich czterech edycji! 

Finał w Ustroniu, Anna Kaczmarzyk najlepszą zawodniczką 
cyklu Uphill MTB Beskidy | fot. arch. prywatne 

na medal! 
Podczas rozegranych 6 sierpnia w Brennej 11. Mistrzostw 
Drwali Beskidzkich trzecie miejsce zajął duet z Koniakowa 
Karol Skurzok i Robert Fiedor. 

W zawodach zorganizowanych przez Gminę Brenna i Nad-
leśnictwo Wisła dwuosobowe zespoły rywalizowały w pięciu 
wyczerpujących i zarazem widowiskowych konkurencjach, 
a konkretnie: 

– demontażu łańcucha, obrócenia prowadnicy, montażu 
i przerzynki – na dokładność i czas

 – okrzesywaniu – na czas i dokładność

 – przerzynce piłą ręczną na czas

 – odcięciu plastra ze stojącego wałka na czas

 – rąbaniu wałka na czas. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Kolejnych emocji reprezentująca barwy MDJ Transport Ko-
niaków kolarka Anna Kaczmarzyk dostarczyła nam w nie-
dzielę 21 sierpnia, kiedy to podczas rozegranego na terenie 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej Bike Atelier MTB Mara-
ton 2022 – Psary po 37 km szybkiego i trudnego ścigania 
w piasku wywalczyła ona drugie miejsce w swej kategorii 
wiekowej, co zarazem dało jej trzecie miejsce open pośród 
wszystkich pań. 

Pod znakiem rowerowego ścigania upłynęła zawodniczce 
także sobota 27 sierpnia. Podczas Pucharu Subaru MTB 
XC wywalczyła ona pierwsze miejsce w kategorii open ko-
biet. Mieszkającej w Istebnej Annie Kaczmarzyk widocznie 
służyło „ściganie się na własnym podwórku”, bowiem nie 
tylko tryumfowała wśród pań, ale także bardta zo dobrze 
zaprezentowała się na tle wszystkich uczestników imprezy. 
Po dwóch pętlach biegnących przez szczyt Młodej Góry, jako 
15. przekroczyła linię mety, wyprzedzając o całe 15 minut 
kolejną zawodniczkę. 

Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszej tak wspaniałej formy! 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK, PIT i BP w Istebnej 



Święto Wojska Polskiego w Istebnej  
fot. Jacek Kohut 

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny Rozdawanie biało-czerwonych flag dla uczestników 

Stoiska przygotowane przez żołnierzy RP podczas istebniańskiego pikniku Licznie przybyłe delegacje, w tym oficerowie Wojska Polskiego 

Uroczysty przemarsz ze 100-metrową flagą narodową Cieszyńskie Bractwo Kurkowe podczas przemarszu do Amfiteatru pod Skocznią 

Żołnierze wraz ze sprzętem podczas pikniku Stoisko Żandarmerii Wojskowej udostępnione dla najmłodszych uczestników 



GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym
 w budynku szkoły na Dzielcu w Istebnej 

P S Y C H O L O G  
Renata Szczepańska 

tel.: 505 502 162 
poniedziałek: 16.00–20.00 | piątek: 15.00–19.00 

A D W O K A T  
Kornelia Maga-Caputa 

tel. 608 194 499 
w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca: 8:30-10:30 

Przed wizytą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 

Dyżur informacyjny Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

każdy ostatni wtorek miesiąca: 18.00-19.00 
tel.: 502 530 315 lub 507 335 678 

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 

Mityngi Grupy AA Na Groniu 
każdy wtorek miesiąca 

Istebna – Dom Parafialny, godz. 19.00 

Mityng Otwarty 
ostatni wtorek miesiąca, godz.19.00 

REJESTRACJA 
POJAZDÓW 
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

TANIE 

OC !
+48 502 329 865
+48 513 362 250
+48 502 217 232
 ISTEBNA 700 
            OBOK ZEGARMISTRZA
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