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Dożynki Gminne 2022 
ISTEBNA DZIĘKUJE ZA UKOŃCZENIE ŻNIW I PRAC POLOWYCH (s. 8-10) 

z Istebnej-Polanki – misjonarzem w Japonii (s. 11-12) 

III Uroczysta Gala Sportu 
w gminie Istebna (s. 4-6)

 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
kpt. Ignacego Gazurka (s. 7) 

Rozmowa z ks. Janem Burym 



, li pa:Źdżie.Fnika 2022 
, 

DZIEN EDUKACJI 
NARODOWEJ 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne 

życzenia oraz podziękowania Dyrektorom, Nauczycielom 

oraz Pracownikom istebniańskich placówek oświatowych. 

Przekazuję Państwu wyrazy uznania za trud wkładany 

w kształtowanie osobowości młodego pokolenia, 

konsekwencję w naucza.niu oraz wychowaniu. 

W tym uroczystym dla Was dniu życzę dużo zdrowia, 

wytrwałości oraz pomyślności w życiu osobistym. 

Niech pogoda ducha oraz pasja przekazania wiedzy 

towarzyszy Państwu każdego dnia. 

•óJT GMINY ISTEBNA 
WCJA MłCHAłEK - CHUDECKA 

Dożynki Gminne 
2022 Fot. Jacek Kohut 
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przyrodniczym i kulturowym dziedzictwem regionu. ZadanieKolejna Zielona Pracownia zrealizowano w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu 

w gminie Istebna już otwarta 

Zielona Pracownia „U źródeł Olzy" w ZSP Istebna | fot. arch. UG Istebna 

Dnia 3.10.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej 
Zielonej Pracowni w Gminie Istebna. Tym razem Zielona 
Pracownia pod nazwą „U źródeł Olzy” powstała w ZSP 
w Istebnej. Na zaproszenie dyrektor szkoły Danuty Hara-
tyk-Woźniczki przybyli: Łucja Michałek-Chudecka – wójt 
gminy Istebna, Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski, śląski 
wicekurator oświaty Jacek Szczotka, Adam Lewandowski 
– zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW, zastępca dyrektora 
delegatury Elżbieta Sobieska, nauczycielka ZSP Istebna 
i pomysłodawczyni projektu Zielonej Pracowni Adriana Czer-
niecka, przedstawiciele rady gminy: przewodnicząca Komi-
sji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Barbara Kubas, przewodniczący Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji Michał Kohut, dziekan dekanatu istebniańskiego ks. 
Tadeusz Pietrzyk, proboszcz parafi E-A w Istebnej Dariusz 
Madzia, dyrektor Základná Škola Čierne oraz wicedyrektor, 
dyrektorzy szkół gminy Istebna, dyrektor CUW Teresa Kro-
wicka, przedstawiciele GOK, przedstawicielka rady rodziców 
Sylwia Godek, Małgorzata Woźny z Biura Plus oraz Wio-
leta Golik z UG Istebna. Nowo otwarta pracownia przyrod-
niczo-geografczna umożliwi uczniom zdobywanie wiedzy 
o świecie poprzez możliwość obserwacji, badań i pomiarów 
oraz odkrywanie świata za pomocą technologii informacyjno-
-komunikacyjnej. Pracownia nawiązuje do rzeki Olzy, która jest 

Na zdjęciu w nowej Zielonej Pracowni wójt Łucja Michałek-Chudecka 
wraz z wicewojewodą śląskim Janem Chrząszczem oraz zastępcą prezesa 

zarządu WFOŚiGW w Katowicach Adamem Lewandowskim 
| fot. arch UG Istebna 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w kwocie 40 000,00 zł oraz konkursu Zielona Pracownia 
Projekt’2022 w kwocie 10 000,00 zł. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Wsparcie dla aktywizacji 
dzieci i młodzieży 

Podpisanie umowy z zarządem MKS Istebna | fot. arch. UG Istebna 
9 września w Urzędzie Gminy w Istebnej podpisana została 
umowa z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Istebna z za-
kresu: Ochrona i promocja zdrowia – przeciwdziałanie alko-
holizmowi pn: „Aktywne dzieci i młodzież w gminie Istebna 
poprzez popularyzację biegów narciarskich”. Projekt skie-
rowany jest do grupy ok. 30 uczestników z terenu gminy 
Istebna, z podziałem na 3 grupy szkoleniowe po 10 osób. Za-
jęcia będą odbywać się po ok. 2 godz. 5 dni w tygodniu i będą 
mieć charakter wychowawczy ze wskazaniem na zdrowy tryb 
życia. Podczas realizacji zadania kadra trenersko-instruktorska 
zaprezentuje uczestnikom prelekcję dotyczącą zwalczania 
nałogów alkoholowych oraz skutków działania alkoholu. 
Dodatkowo uczestnicy otrzymają gadżety promujące prof-
laktykę antyalkoholową. Projekt będzie opierał się na trzech 
głównych dziedzinach: 

• proflaktyki antyalkoholowej (gadżety antyalkoholowe) 
• aktywności fzycznej (zajęcia 5 razy w tygodniu po 2 godz. 
z podziałem na grupy) 
• promocji zdrowego odżywiania (podczas prelekcji 
z proflaktyki uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób mogą 
prowadzić zdrowy tryb życia). 

Podczas zajęć sportowych dla uczestników zostanie udostęp-
niony sprzęt będący na wyposażeniu MKS Istebna. Ofertę reali-
zacji zadania publicznego złożono w trybie tzw. „Małego Grantu”. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Wyczekiwany remont 
DW 941 w Istebnej 

Wójt Istebnej oraz przedstawiciel frmy Strabag podczas wizytacji 
na remontowanym odcinku DW 941 | fot. arch UG Istebna 

Dzięki dobrej współpracy prowadzonej z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach i stałemu monitowaniu sprawy przez 
Łucję Michałek-Chudecką – Wójt Gminy Istebna (wieloma 
pismami i wizytami w urzędzie marszałkowskim oraz ZDW 
w Katowicach) długo oczekiwany przez mieszkańców i tury-
stów remont nawierzchni asfaltowej DW 941 na odcinku od 
mostu na potoku Gliniane do Istebnej-Centrum stał się faktem. 

Remont polegał na frezowaniu starej i ułożeniu nowej na-
wierzchni bitumicznej jednocześnie na całej szerokości drogi. 
Wykonawcą robót była frma Strabag sp. z o.o. W tym miejscu 
należy podkreślić, że w obecnej kadencji remonty i inwestycje 
na drogach wojewódzkich na terenie gminy Istebna reali-
zowane są sukcesywnie na niespotykaną wcześniej skalę. 
Przypomnijmy najważniejsze z nich: 

– remont drogi wojewódzkiej nr 943 w Istebnej-Jasnowicach 
od granicy państwa do ronda na Krzyżowej (zrealizowano 
w roku 2019). 

Remont nawierzchni asfaltowej na DW 941 na odcinku od mostu 
na potoku Gliniane do Istebnej-Centrum | fot. arch. UG Istebna 

– budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 
na odcinku Jaworzynka-Krzyżowa – Istebna-Beskid etap II 
(zrealizowano w roku 2020) 

– remont drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej na odcinku 
od Istebna-Dzielec do Istebna-Centrum (zrealizowano w roku 
2020) 

– remont drogi wojewódzkiej nr 941 w Istebnej na odcinku 
Jaworzynka-Krzyżowa – Istebna-Gliniane (zrealizowano 
w roku 2020) 

– przebudowa drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Konia-
ków – Laliki (zrealizowano w roku 2021) 

– projektowanie przez Gminę Istebna na odcinku Koniaków-
-Probostwo – Koniaków-Pietraszyna kompleksowej przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków 
(w trakcie realizacji) 

– projektowanie przez Gminę Istebna kompleksowej przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku Istebna-Dzielec 
– Jaworzynka-Krzyżowa (w trakcie realizacji). 

Marek Michałek – inspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Modernizacja tras 
biegowych na Kubalonce – 
prace postępują 

Prezentacja nowego systemu naśnieżania podczas spotkania 
dotyczącego tras biegowych na Kubalonce | fot. arch. UG Istebna 

Na zaproszenie przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Turystyki oraz dyrektora Centralnego Ośrodka 
Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku 
24 września Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek-Chudecka 
wzięła udział w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu mo-
dernizacji tras biegowych na Kubalonce, który obejmuje: 
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Wójt Istebnej Łucja Michałek-Chudecka wraz z Adamem Małyszem, 
prezesem Polskiego Związku Narciarskiego i Tadeuszem Krężelokiem, 

prezesem MKS Istebna | fot. arch. UG Istebna 

– budowę profesjonalnego systemu naśnieżania, utrzyma-
nie i przygotowanie na wysokim poziomie tras do zawodów 
sportowych, rozbudowę infrastruktury sportowej i zaplecza 
technicznego spełniającą wymagania organizacji zawodów 
międzynarodowych. Prowadzona inwestycja będzie miała 
pozytywny wpływ na rozwój sportu w gminie Istebna, za-
wodnicy będą mogli trenować na miejscu, profesjonalnie 
przygotowane trasy na Kubalonce podniosą atrakcyjność 
gminy oraz będą zachętą dla amatorów do spróbowania takiej 
formy spędzenia wolnego czasu. 

W spotkaniu komisji uczestniczył również m.in. prezes Pol-
skiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, przedstawiciele 
Lasów Państwowych oraz reprezentacja klubu narciarskiego 
MKS Istebna. 

red. nacz. Marek Michałek 

Budowa zbiornika wody 
oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej 
dla przysiółka Łupienie 
W dniu 30.09.2022 r. w Urzędzie Gminy w Istebnej Łucja 
Michałek-Chudecka – Wójt Gminy Istebna podpisała umowę 
z frmą Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych, Inwestycyjnych 
i BHP „SPIŻBUD” Hieronim Spiżewski na realizację zadania pn. 
„Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej 
dla przysiółka Łupienie w gminie Istebna”. 

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. 
„Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej 

dla przysiółka Łupienie w gminie Istebna” | fot. arch. UG Istebna 

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w którym 
Gmina Istebna uzyskała Promesę inwestycyjną w kwocie 
1.520.000,00 zł 

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 23.12.2023 r. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

ODPADY KOMUNALNE 

15 PAŹDZIERNIKA MIJA TERMIN PŁATNOŚCI V RATY 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAL-
NYMI ZA WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK. 

Przypominamy o zmianie wywozu odpadów w listopadzie: 

– zamiast 1 listopada 
wypadający w pierw-
szy wtorek miesiąca 
(Cisowe, Bąbolówka, 
Jasiówka, Wołowa, 
Kościanowice koło 
SKR, koło Butano-
wicza w kierunku 
Rastoki, Brzestowe) 
wywóz będzie 7 listo-
pada w poniedziałek 

– zamiast 11 listopada wypadający w drugi piątek miesiąca 
(Małysze, Byrty, Jasie, Czepczory, Klimki, Krzyżowa, Czerchla, 
Stańki, Gorzołki) wywóz będzie 14 listopada w poniedziałek. 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 
Urzędu Gminy w Istebnej 
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III Uroczysta Gala Sportu 
w gminie Istebna 
4 października 2022 r. odbyła się III Uroczysta Gala Sportu 2022. 
Dzięki inicjatywie wójt Istebnej Łucji Michałek-Chudeckiej 
Gala Sportu stała się świętem, podczas którego co roku gro-
madzą się najważniejsze osobistości sportu naszej gminy oraz 
znani działacze sportowi i prezesi. 

Wydarzenie jest okazją do podsumowania zasług sportow-
ców i trenerów w roku 2021. 

Laureaci Nagrody Wójta Gminy Istebna | fot. arch. UG Istebna 

Podczas uroczystości wręczono nagrody Wójta Gminy 
Istebna, statuetki „Zasłużony dla sportu w gminie Istebna” 
oraz nagrody Rady Gminy za wysokie osiągnięcia sportowe 
w roku poprzedzającym. 

Tegoroczną już 3. Galę Sportu poprowadziła konferansjerka 
Hanna Blokesz-Bacza, która, witając wszystkich gości, za-
prosiła do wspólnego, uroczystego świętowania. 

Wójt Łucja Michałek-Chudecka przywitała wszystkich przy-
byłych gości. W swoim przemówieniu nawiązała do osią-
gnięć obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego 
– Adama Małysza oraz życzyła wszystkim laureatom sukce-
sów i zwycięstw na miarę „Orła” z Wisły. Słowami: „Wzorujcie 
się na nim, a zajdziecie daleko. Wszystkiego dobrego!” za-
kończyła swoje powitanie. 

Wójt Łucja Michałek i prezes PZN Adam Małysz | fot. arch. UG Istebna 
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Prezes PZN Adam Małysz wyraził ogromne zadowolenie 
z zaproszenia delegatury Polskiego Związku Narciarskiego 
na galę oraz podziw dla podjętych działań w dziedzinie sportu 
w gminie Istebna. Podkreślił, że pani wójt całymi siłami walczy 
o to, by sport w naszej gminie wciąż istniał i się rozwijał. 

Następnie wszystkim zgromadzonym w pięknej, elegancko 
przystrojonej sali przedstawiony został krótki flm prezentujący 
zdjęcia nagrodzonych sportowców oraz wywiad z przedsta-
wicielami klubów z Trójwsi. 

Na pytania zadawane przez Roksanę Klamkę z Działu Pro-
mocji istebniańskiego GOK-u o przygotowania, perspektywy 
i tajniki sukcesu odpowiedzieli Małgorzata Galej – skarb-
nik klubu MKS Istebna oraz Mariusz Zowada – trener klubu 
NKS Trójwieś Beskidzka. Po zakończeniu flmu przystąpiono 
do wręczania nagród za wyniki sportowe osiągnięte w 2021 r. 

Na zakończenie ofcjalnej uroczystości odbył się przepiękny 
koncert saksofonisty Wojciecha Zięby. Był czas na rozmowy, 
taniec i pyszną kolację. 

Wsród zaproszonych gości na gali obecni byli:  Łucja  Michałek-
Chudecka – wójt gminy Istebna, Adam Małysz – prezes PZN, 
Andrzej Wąsowicz – szef komitetu organizacyjnego Pu-
charu Świata w Wiśle, Jan Winkler – sekretarz generalny 
PZN, Jarosław Konior – członek zarządu PZN ds. szkół mi-
strzostwa sportowego, Magdalena Wawrzeczko z Departa-
mentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Tomasz Laszczak 
z Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, Mirosław Dudek 

Zasłużeni dla sportu w gminie Istebna | fot. arch. UG Istebna 

oraz Łukasz Michałek wspierający fnansowo sportowców 
z gminy Istebna oraz Karolina Lewkowicz, Tadeusz Kręże-
lok – prezes MKS Istebna, sztab szkoleniowy MKS Istebna: 
Małgorzata Galej, Mikołaj Michałek – zastępca prezesa, 
Mirosław Kapaś, a także Kazimierz Kilian – prezes NKS 
„Trójwieś Beskidzka”, Mariusz Zowada – trener NKS „Trój-
wieś Beskidzka”, Marcin Pudalik – prezes klubu piłkarskiego 
UKKS, Rafał Legierski – prezes APN Góral Istebna oraz Da-
riusz Rucki – członek zarządu APN Góral Istebna. 
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 Na wydarzeniu obecni byli ponadto: przedstawiciele rady 

gminy Istebna: Barbara Kubas – przewodnicząca Komisji Kul-
tury i Oświaty, Magdalena Mucha, Kazimierz Łacek, Hubert 
Kukuczka, Władysław Zowada, Michał Kohut, Krzysztof 
Wawrzacz; a także sołtys wsi Jaworzynka Bogusława Ka-
wulok, przedstawiciele Urzędu Gminy Istebna oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przy-
czynili się do przygotowania wspaniałej, podniosłej uroczy-
stości, jaką była tegoroczna 3. edycja Gali Sportu. 

Koncert saksofonisty Wojciecha Zięby uświetnił galę 
| fot. arch. UG Istebna 

Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie inter-
netowej Gminy Istebna. 

Roksana Klamka – Dział Promocji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 

3. Gala Sportu w Istebnej | fot. arch. UG Istebna 
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Uroczyste odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej kpt. 
Ignacego Gazurka z Istebnej 

Uroczystość odsłonięcia tablicy, przemowa insp. Marka Michałka 
przed budynkiem gminnego urzędu | fot. arch. UG Istebna 

26 września w Istebnej przed budynkiem Urzędu Gminy 
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej po-
święconej kpt. Ignacemu Gazurkowi – bohaterskiemu spa-
dochroniarzowi z Istebnej. Wydarzenie było uczczeniem jego 
78. rocznicy śmierci, która przypadała 24 września. 

Odsłonięcia tablicy dokonała Wójt Gminy Istebna – Łucja 
Michałek-Chudecka wraz z ppłk. Marcinem Wilgą – do-
wódcą 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego 
i Stanisławem Szwedem – sekretarzem stanu w Minister-
stwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz płk. w st. spocz. Wła-
dysławem Blicharskim – wiceprezesem zarządu głównego 
Związku Polskich Spadochroniarzy. 

Po odsłonięciu tablica została poświęcona przez księdza ka-
nonika Tadeusza Pietrzyka, proboszcza parafi pw. Dobrego 
Pasterza w Istebnej. 

W uroczystościach odsłonięcia tablicy uczestniczyli samorzą-
dowcy gminy Istebna, dyrektorzy i uczniowie lokalnych szkół 
z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele rodziny, lokalnej 
społeczności oraz mediów. 

Warta honorowa przy nowo odsłoniętej tablicy | fot. arch. UG Istebna 

Ułożenie wojskowej szachownicy – symbolu polskich sił powietrznych, w hali 
ZSP w Istebnej, przez uczniów szkół z terenu Trójwsi | fot. arch. UG Istebna 

Wśród zaproszonych gości byli również: minister rodziny i po-
lityki społecznej Stanisław Szwed, żołnierze 18 Bielskiego 
Batalionu Powietrznodesantowego, przedstawiciele XVIII Od-
działu Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy. 

Ignacy Gazurek urodził się 16 marca 1907 r. w Istebnej. Kapitan 
piechoty Wojska Polskiego, ofcer wojsk powietrznodesanto-
wych podczas II wojny światowej. Poległ w czasie bitwy pod Ar-
nhem, trafony 24 września 1944 r. kulą niemieckiego snajpera, 
w Oosterbeek, gdzie polscy żołnierze ochraniali odwrót brytyj-
skich spadochroniarzy. Kpt. Gazurek został wyróżniony wysokimi 
odznaczeniami polskimi i brytyjskimi, w tym Krzyżem Walecznych. 

Na koniec uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze zasłużonemu żołnierzowi Polskich Sił Zbrojnych. Na czas 
podniosłego wydarzenia odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
żołnierze 18 bpd z Bielska-Białej zaciągnęli wartę honorową. 

Uroczystości towarzyszyło także ułożenie wojskowej sza-
chownicy – symbolu polskich sił powietrznych, w hali ZSP 
w Istebnej, przez uczniów pobliskich szkół z terenu naszej 
gminy. Nauczyciele z tej okazji przygotowali ciekawe prezen-
tacje historyczne na tematy związane z polskim lotnictwem 
i postacią kpt. Ignacego Gazurka. Z tej okazji w szkołach 
zorganizowano również konkursy historyczne, które zostały 
nagrodzone przez wójt Istebnej Łucję Michałek-Chudecką 
voucherami z przeznaczeniem dla każdej ze szkół zaanga-
żowanej w upięknienie tego podniosłego wydarzenia. 

Dla samorządowców z Istebnej i licznie zebranego społe-
czeństwa ta uroczystość miała swoje ponadczasowe znacze-
nie. Był to wzruszający moment – po wielu latach zapomnienia 
synowi naszej ziemi, bohaterowi, który oddał życie za naszą 
wolność – został oddany hołd. 

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich przedstawicieli władz rządowych, samorządo-
wych, wojska, szkół, rodziny i mieszkańców za pomoc w zor-
ganizowaniu tej uroczystości. 

red. nacz. Marek Michałek 
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Istebniańskie Święto Plonów 
W niedzielę 11 września hucznie świętowaliśmy istebniańskie 
Święto Plonów. Gminne Dożynki to wydarzenie niezwykłe, 
kiedy to gazdowie i rolnicy wyrażają wdzięczność i świętują 
zakończenie prac gospodarskich. Bogactwo tej imprezy tkwi 
przede wszystkim w tym, że angażuje do współpracy sąsia-
dów, place i rodziny, a dzięki sile góralskiej tradycji zyskuje 
wyjątkowy koloryt. 

Wydarzenie rozpoczęły tradycyjne nabożeństwa odprawione 
w każdej, pięknie przystrojonej, parafi na Trójwsi. Gospoda-
rzem tegorocznych dożynek była wieś Koniaków, dlatego 
główne nabożeństwo eucharystyczne odprawione zostało 
w kościele pw. Św. Bartłomieja w Koniakowie. Po mszach św. 
gospodarze gminy, sołtysi z gośćmi i gazdowie ze wszystkich 
parafi w barwnym i rozśpiewanym korowodzie wyruszyli wo-
zami do amfteatru „Pod Skocznią” na wspólne świętowanie. 

Kapryśna pogoda nie zepsuła piękna dożynkowego koro-
wodu. Mimo niesprzyjającej aury zgromadzeni mieli okazję 
podziwiać istebniańskie barwy – biel kabotków, czerwień 
bruclików, granat fortuszków, zieleń wonióńczek i ustrojonych 
wozów. Tradycyjnie korowód prowadziła banderia konna, 
następnie na przyozdobionych wozach i bryczkach jechali 
włodarze gminni, reprezentacja koła łowieckiego oraz gaz-
dowie poszczególnych placów. Korowód eskortowali jak za-
wsze niezawodni strażacy z gminnych jednostek OSP oraz 
radiowozy policyjne. 

Tłumnie zgromadzonych turystów i mieszkańców powitała 
Wójt Gminy Istebna – Łucja Michałek-Chudecka oraz kon-
feransjerka dożynek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Łucja Dusek. Ze sceny rozbrzmiał dźwięk trombit w wykonaniu 
Piotra Kukuczki z synem Pawłem, dając znak do rozpoczęcia 
świętowania. Hymn narodowy zagrała orkiestra dęta z Trójwsi. 

Dożynki Gminne 2022 | fot. Jacek Kohut 

Zaszczytną funkcję gospodarzy tegorocznych istebiańskich 
dożynek pełnili: 

– Małgorzata i Józef Juroszek z Jasiówki 
– Paulina i Piotr Ligoccy z Bombolówki 
– Monika i Wojciech Legierscy z Jasiówki 
– Aneta i Tomasz Guzik z Cisowego. 

Gazdowie z Koniakowa reprezentowali place: Dejówka, Ja-
siówka, Bombolówka, Gąszcz, Cisowe, Chrechlówki, Długa 
Czerchla, Mała Łączka. 

Dożynkowe konkurencje dla gazdów, w roli głównej krowa „Krasula" 
| fot. Jacek Kohut 

– Jadwiga i Marek Kubica z Beskidu 
– Maria i Władysław Zowada z Leszczyny. 

Gazdowie z Istebnej reprezentowali place: Beskid, Wojtosze, 
Poloki, Burowie, Kohuty, Szarce, Zagroń i domy za Olzą oraz 
Mlaskawkę, Leszczynę, Łączynę, Skałę, Pietroszonkę, Ste-
cówkę, Murzynkę, Filipionkę i Zaolzie. 

– Monika i Jacek Bury z Małyszy 
– Katarzyna Bestwina z Korbasów i Franciszek Kubalok z Polany. 
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Uczestnicy korowodu w drodze do amfiteatru „Pod Skocznią" | fot. Jacek 
Kohut 

Gazdowie z Jaworzynki reprezentowali place: Małysze, Czep-
czory, Jasie i Byrty oraz Wawrzaczów Groń, Małejurki i Szka-
wrany na Trzycatku. 

Tegoroczny ceremoniał dożynkowy poprowadziła Kapela 
„Jetelinka” z Jaworzynki pod kierownictwem Moniki Wa-
łach-Kaczmarzyk wraz z Zespołem Regionalnym „Koniaków” 
z Koniakowa z Januszem Macoszkiem na czele. Pięknie 
ozdobione chleby pobłogosławione zostały przez probosz-
cza Krzysztofa Pacygę z parafi św. Bartłomieja Apostoła 
w Koniakowie oraz ks. Dariusza Madzię z kościoła ewan-
gelicko-aubsburskiego w Istebnej. Dożynkowe chleby z rąk 
gospodarzy otrzymali: wójt Istebnej Łucja Michałek, sołtys wsi 
Koniaków Jan Gazur, sołtys wsi Istebna Barbara Juroszek, 
sołtys wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok oraz nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka. 

Nawiązując do napisu na otrzymanym chlebie: „Szczęść 
Boże”, wójt Łucja Michałek-Chudecka przekazała ważne 
i trafające do serca przemówienie. Podkreśliła, jak ważne 
jest to, że mamy wolność i dzięki temu mogliśmy się spotkać 
i świętować. „Dziękujmy – nauczmy się tego pięknego słowa” 
– powiedziała. Wójt wręczyła w podziękowaniu gazdom parę 
lalek góralki i górala w strojach istebniańskich oraz kosz z ła-
kociami, podkreślając, iż to w dniu dożynek oni (gazdowie) 
są najważniejsi. Kończąc ceremoniał, tancerze z zespołu „Ko-
niaków” zaprosili włodarzy, gazdów i gości do wspólnego 
walczyka i poleczki na scenie. 

Antosia Kraszewska z „The Voice Kids" 
oraz Łucja Dusek, dyrektor GOK | fot. Jacek Kohut 

Po ofcjalnej ceremonii i przemówieniu przyszedł czas 
na rozrywkę. Tegoroczni gazdowie zaproszeni zostali po-
nownie na scenę, by zmierzyć się w trzech konkurencjach. 
Rywalizowali, obierając ziemniaki, wbijając gwóździe do pnia 
czy dojąc krowę na czas. Wszyscy gazdowie świetnie pora-
dzili sobie z konkurencjami i otrzymali nagrody – mąkę, miotłę 
oraz domowy trunek na zimowe wieczory. Konkurencje, opa-
trzone żartobliwymi komentarzami prowadzącej Łucji Dusek, 
jak zawsze rozbawiły licznie zgromadzoną publiczność 

Wszyscy uczestnicy korowodu, zespoły regionalne, kapele 
i zaproszeni goście kolejny raz już z inicjatywy wójt Łucji 
Michałek-Chudeckiej zostali obdarowani regionalnym obiadem 
przygotowanym przez kuchnie z SP1 oraz SP2 w Koniakowie. 

Tradycyjny taniec gazdów na rozpoczęcie dożynek | fot. Jacek Kohut 

Mimo „dożynkowiczów” udających się na sąsiedzkie imprezy 
w placach, w amfteatrze „Pod Skocznią” impreza trwała dalej. 
Na scenie pojawiła się Antosia Kraszewska z „The Voice 
Kids", racząc publiczność pięknym śpiewem. Po niej scenę 
przejęli muzykanci z Kapeli „Ochodzita”, przygrywając trady-
cyjne góralskie nuty. Wieczorną zabawę taneczną rozkręcił 
zespół Johnny Band z Brennej. 

Tradycyjnie podczas dożynek nie mogło zabraknąć twórców 
ludowych. Swoje rękodzieło i warsztat pracy mieli okazję 
zaprezentować: hafciarka Weronika Łacek, koronczarka 
Teresa Legierska, plecionkarz Jan Zogata , hafciarka czep-
ców Kinga Zawada, podopieczni stowarzyszenia „Dobrze, 
że Jesteś” z Bogusławą Juroszek na czele, koronczarka 
Monika Kubieniec, rzeźbiarz Zdzisław Kozłowski, malarka 
Helena Setla, rzeźbiarz Marian Łoboz, kowal Aleś Krajći, 
baca i wytwórca serów Jan Bzdyk, pszczelarz Jerzy Polok, 
twórczyni makramy i malarka Izabela Walusiak, twórczyni 
makramy i biżuterii Eweliny Handzel. 

Pięknie przystrojona kuchnia oraz stanowiska gastronomiczne 
przygotowane przez SP1 Koniaków oraz SP2 Koniaków-Rastoka 
tłumnie przyciągały klientów wonią placków z blachy, smażo-
nych kotletów, serów czy krupnioków. Nie zabrakło także dzie-
cięcych przysmaków – waty cukrowej, popcornu i lodów. Jak co 
roku, największym powodzeniem cieszył się kołaczdożynkowy. 
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Uczestnicy dożynek jadący w barwnym korowodzie | fot. Jacek Kohut 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania: 
– wszystkim mieszkańcom z sołtysami i gazdami na czele 
za tak liczny udział i zaangażowanie w organizację tego-
rocznych obchodów Święta Plonów 
– wszystkim rodzicom, nauczycielom i obsłudze na czele 
z dyrekcją SP1 oraz SP2 Koniaków za pomoc w organizacji 
dożynek 
– wszystkim zespołom i kapelom, którzy uświetnili 
całość wydarzenia począwszy od mszy św. w Koniakowie 
aż po ceremoniał i występy artystyczne na scenie isteb-
niańskiego amfteatru 
– wszystkim księżom z dekanatu istebniańskiego za udział 
w obchodach oraz odprawienie uroczystych nabożeństw 
w intencji rolników i gospodarzy naszej gminy 
– wszystkim jednostkom OSP wraz z zarządem z Trójwsi 
oraz jednostkom policji za pomoc w organizacji i zabezpie-
czeniu korowodu oraz całości uroczystości 
– Służbom Maltańskim za zabezpieczenie medyczne 
wydarzenia 
– Piekarni Koniaków za pięknie ozdobione i pyszne chleby 
dożynkowe 
– sołtysom z Jaworzynki i Istebnej oraz szkołom z Konia-
kowa za podarowanie kołaczy dożynkowych dla gości 
– Jerzemu Kawulokowi z Istebnej za pomoc i podarowane 
kwiaty na piękną dekorację sceny 
– KGW Koniaków za użyczenie wieńca dożynkowego, 
który pięknie uzupełnił dekorację istebniańskiej sceny 
„Pod Skocznią” 
– Barbarze Bielesz – radnej gminy Istebna za podarowanie 
nagród dla gazdów w konkurencjach 
– właścicielom marketu „Rema” za udostępnienie parkingu 
dla gości dożynkowych 
– frmie Base Camp za udostępnienie „krowy" na konku-
rencję dla gazdów 
– pracownikom urzędu gminy za pomoc w organizacji 
– pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
za ogrom pracy włożonej w organizację dożynek... 
Serdecznie dziękujemy! 

Chociaż emocje tego wydarzenia jeszcze nie opadły, to już 
nie możemy się doczekać przyszłorocznych dożynek, by 
znów spotkać się w tak licznym, ubranym w regionalny strój 

gronie. Mamy pewność, że jak co roku, ponownie stworzymy 
niepowtarzalny klimat istebniańskich dożynek! 

W dożynkach wzięli udział przedstawiciele władz gminnych 
i samorządowych, służb mundurowych i leśnych. Byli wśród 
nich m.in.: Łucja Michałek-Chudecka – wójt gminy Istebna, 
Łukasz Małysz – z-ca wójta gminy Istebna, Dorota Tobiszow-
ska – senator RP, Mieczysław Szczurek – starosta Powiatu 
Cieszyńskiego, Andrzej Kudełka – nadleśniczy Nadleśnictwa 
Wisła, Adam Lewandowski – zastępca prezesa Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Zdrowia i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, bryg. Ryszard Kukuczka, zastępca komendanta PSP 
w Cieszynie, Marek Sikora – starosta gminy Hrćava, Pavel Go-
mola – starosta gminy Cierne, Renata Majchrakova – starostka 
Śvercinowca, Robert Piętka – wójt gminy Milówka, Zbigniew 
Kopeć – przewodniczący rady gminy w Rajczy, Monika Wa-
łach-Kaczmarzyk – radna Powiatu Cieszyńskiego, Janusz 
Juroszek – radny Powiatu Cieszyńskiego, Bogusława Ka-
wulok – sołtys wsi Jaworzynka, Barbara Juroszek – sołtys 
wsi Istebna, Jan Gazur – sołtys wsi Koniaków, Stanisław Le-
gierski – przewodniczący rady gminy Istebna, radni gminy 
Istebna; ponadto kapłani: ks. Krzysztof Pacyga – proboszcz 
parafi św. Bartłomieja w Koniakowie, ks. Grzegorz Tomaszek 
– wikary parafi w Koniakowie, ks. Tadeusz Pietrzyk – dziekan 
parafi Dobrego Pasterza w Istebnej, ks. Mrukwa – ks. emeryt 
z Istebnej, ks. dr Marek Studencki – wikariusz generalny die-
cezji, ks. Wojciech Kamiński – wikary parafi Dobrego Pasterza 
w Istebnej, ks. Dariusz Madzia – pastor parafi ewangelic-
ko-augsburskiej w Istebnej, ks. Robert Szczotka – parafa 
Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce, ks. Marek Mo-
dzelewski – proboszcz parafi Matki Bożej Frydeckiej na Trzy-
catku, ks. Andrzej Żmuda – ks. emeryt mieszkający w parafi 
na Trzycatku, ks. Tomasz Wala – administrator parafi Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, o. franciszkanie ze 
Śliwkuli – brat Antoni Rojek oraz brat Joachim Sendecki; a 
także dyrektorzy szkół: SP1 Koniaków – dyr. Andrzej Ryłko, 
SP2 Koniaków-Rastoka – dyr. Magdalena Marek, ZSP Istebna 
– dyr. Danuta Haratyk-Woźniczka, SP2 Istebna-Zaolzie – dyr. 
Bogdan Ligocki, SP1 Jaworzynka – dyr. Dorota Kukuczka, SP2 
Jaworzynka-Zapasieki – dyr. Dorota Małyjurek. 

Roksana Klamka – Dział Promocji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 

Kapela „Jetelinka z Jaworzynki | fot. Jacek Kohut 
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Rozmowa z ks. Janem 
Burym z Istebnej-Polanki 
– misjonarzem w Japonii 
Ks. Jan Bury jest pochodzącym z Istebnej-Polanki salezjani-
nem, misjonarzem od 48 lat związanym z Japonią. Do Kraju 
Kwitnącej Wiśni trafł razem z trzema innymi klerykami w roku 
1974 dzięki staraniom ks. Michała Moskwy. Jego działalność 
od początku była związana z młodzieżą. Pracował on w sie-
rocińcach salezjańskich, pełniąc także funkcję dyrektora sie-
rocińca Nakatsu oraz wychowawcy i nauczyciela w szkołach 
podstawowych i średnich. Prowadził parafe w Czofu, Aino 
i Tokio. Obecnie związany z parafą Matki Boskiej z Lourdes 
mieszczącej się w Suzuce w diecezji Kyoto. Ks. Jan został 
wyświęcony 25 lutego 1981 roku w Nagasaki przez papieża 
Jana Pawła II, który w tym czasie przebywał z wizytą w Japo-
nii. W roku 2019 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu prezydenta RP duchow-
nego udekorował szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof 
Szczerski. Miało to miejsce podczas wizyty pierwszej damy 
Agaty Kornhauser-Dudy w ambasadzie RP w Japonii. 

Święcenie kapłańskie ks. Jana przez papieża Jana Pawła II 
| fot. arch. prywatne 

MM: Proszę opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło? 

Ks. Jan Bury: Jak byłem dzieckiem zawsze marzyłem, żeby 
iść w ślady ojca i zostać stolarzem. Moja mama miała jednak 
inne plany i chciała mnie wysłać do liceum ogólnokształ-
cącego w Wiśle. Od moich kolegów dowiedziałem się, 
że w Oświęcimiu jest szkoła zawodowa prowadzona przez 
salezjanów i oni też się tam wybierają, więc zaproponowali 
bym poszedł razem z nimi. Trochę się martwiłem, jak to bę-
dzie, bo za szkołę trzeba było płacić, a nasza rodzina utrzymy-
wała się tylko z renty mamy. Gdy jeszcze chodziłem do szkoły, 
codziennie dostawałem od mamy 50 gr kieszonkowego, żeby 
kupić sobie bułkę, ale ja te pieniądze odkładałem na nowe 
opony do roweru. Do końca szkoły udało mi się zebrać akurat 
50 zł i postanowiłem, że będę się modlić do św. Antoniego 

Padewskiego, żeby pomimo trudności fnansowych udało 
mi się dostać do wymarzonej szkoły salezjańskiej. Gdy się 
dowiedziałem, że moje zgłoszenie zostało rozpatrzone po-
zytywnie, to udałem się do kościoła w Istebnej i tam te moje 
zaoszczędzone z kieszonkowego pieniądze ofarowałem 
do skarbony przed fgurą św. Antoniego. Po ukończeniu 
szkoły zawodowej zapisałem się do wieczorowego liceum 
chemicznego w Oświęcimiu, gdzie w roku 1974 zdałem ma-
turę. Wtedy też dużo modliłem się do św. Antoniego i zdecy-
dowałem, że wstąpię do seminarium i zostanę misjonarzem. 
Do dzisiaj pamiętam, jak przyszedłem powiedzieć o tym 
mamie – akurat kopała ziemniaki nad domem na Polance. 
Podszedłem do niej i mówię: „mamo, idę do seminarium”. Ona 
oparła się ze łzami w oczach o kopaczkę i powiedziała: „idź, 
ale wytrwaj do końca!” Te słowa zapadły mi w pamięć i były 
dla mnie bardzo motywujące do mojej dalszej życiowej drogi. 
Tak też wstąpiłem do salezjańskiego seminarium w Krakowie 
i ukończyłem dwuletni kurs flozofi i jeden rok teologii. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi” – Jan Paweł II. 

Msza św. w Japonii | fot. arch. prywatne ks. Jana 

MM: Dlaczego akurat Japonia? 

Ks. Jan Bury: W tamtym czasie marzyłem, żeby zostać misjo-
narzem i pojechać do Wenezueli, ale tak się złożyło, że do 
seminarium przyjechał akurat ks. Michał Moskwa, który szukał 
kleryków chętnych na wyjazd misyjny do Japonii. Sponta-
nicznie wraz z dwoma kolegami podniosłem rękę i tak się 
zaczęła nasza przygoda. Sam wyjazd był wielkim wydarze-
niem, bo pamiętajmy, że wtedy w czasach głębokiej komuny 
ciężko było gdziekolwiek wyjechać. Na paszporty trzeba było 
czekać kilka miesięcy. Ta decyzja nie obyła się niestety bez 
represji wymierzonych we mnie i moją rodzinę. Musiałem 
stawiać się na przesłuchania w Urzędzie Bezpieczeństwa, 
a moja mama w tym czasie miała wstrzymaną rentę. W końcu 
się jednak udało i po otrzymaniu dokumentów i kilkuset dola-
rów od naszych przełożonych ruszyliśmy w drogę do Japonii. 
Droga wiodła najpierw samolotem do Moskwy, później do 
Chabarowska, stamtąd koleją transsyberyjską do Nachodki, 
aż w końcu promem „Bajkał” do Japonii, gdzie dotarliśmy 16 
sierpnia 1974 roku. 
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Delegacja z Polski podczas odwiedzin u ks. Jana | fot. arch. prywatne 
MM: Czy bariera językowa i kulturowa była na początku wiel-
kim problemem? 

Ks. Jan Bury: Przyjechałem tam z otwartością na nowe do-
świadczenia i kulturę. W tamtym czasie moja wiedza o Japonii 
opierała się na obrazkach o samurajach, kimonach i buddyj-
skich świątyniach z krzywymi daszkami – jak się okazało nie 
miało to za wiele wspólnego z codziennością. Na początku 
miałem trudności z językiem, który w żaden sposób nie można 
porównać do naszego. Ciężko było przyzwyczaić się też do 
wysokich temperatur, do których nasze podróżne garnitury 
z Polski nie były przystosowane. Moja działalność misyjna 
rozpoczęła się od pracy z dziećmi w sierocińcach, dzięki 
czemu szybko przyswoiłem podstawy języka. W późniejszym 
czasie uczęszczałem do szkoły językowej dla obcokrajowców 
prowadzonej przez franciszkanów. Swoje studia teologiczne 
kontynuowałem na jezuickim Uniwersytecie Sophia. Tam też 
mogłem liczyć na duże wsparcie ks. prof. Tadeusza Obłąka, 
profesora prawa kanonicznego. Pomimo 48 lat na misjach da-
lej doskonalę język, co w Japonii jest naturalne nawet wśród 
rdzennych mieszkańców, ponieważ jest on bardzo złożony. 
Tak właśnie płynął mi misyjny czas, który w dużym stopniu 
spędziłem na pracy z młodzieżą, głównie sierotami jako ich 
wychowawca. W późniejszym okresie rozpocząłem pracę 
w szkole jako nauczyciel etyki. Potem pracowałem przez 
sześć lat jako odpowiedzialny za Centrum Misyjne w Beppu. 
Byłem także przez dziewięć lat kapelanem więziennym 
w Ōita. Przed parafą Suzuka, gdzie obecnie przebywam, 
pracowałem również w Unzen, najmniejszej parafi w archidie-
cezji Nagasaki. Pełniłem tam funkcję dyrektora przedszkola. 

MM: Jak ksiądz wspomina swoje święcenia i wizytę Ojca 
Świętego w Japonii? 

Ks. Jan Bury: Było to w 1981 roku w mieście Nagasaki. Pa-
miętam, że padał wtedy śnieg. O wizycie Ojca Świętego do-
wiedzieliśmy się od kard. Josepha Asajirō Satowaki, który 
pełnił funkcję arcybiskupa Nagasaki. To właśnie on zdecy-
dował, że papież udzieli święceń kapłańskich 15 diakonom 
pochodzącym z różnych krajów, w tym dwóm z Polski, a ja by-
łem jednym z nich. Podczas święceń każdy z nas podchodził 

Boże Narodzenie w Japonii | fot. arch. pryw. ks Jana 

do papieża, aby podać mu dłoń, wtedy też Jan Paweł II po-
wiedział mi na ucho: „żyj tu w zgodzie ze wszystkimi na tym 
końcu świata”. Do dziś staram się wypełniać te słowa, które 
wziąłem sobie głęboko do serca. W tym samym roku miałem 
też okazję spotkać się z ówczesnym szefem „Solidarności” 
Lechem Wałęsą, który 13 maja przebywał w Japonii i, gdy 
dowiedział się o zamachu na papieża, zażyczył sobie pol-
skiego księdza, który odprawi mszę w intencji jego powrotu 
do zdrowia. Byłem wtedy jednym z koncelebransów. To wła-
śnie podczas tej wizyty Lech Wałęsa powiedział historyczne 
słowa, że: „chciałby, żeby Polska stała się drugą Japonią". Te 
słowa zachwyciły Japończyków, ponieważ tym samym uznał 
pierwszeństwo Japonii. 

MM: Co najbardziej ksiądz lubi w powrotach do kraju ? 

Ks. Jan Bury: Cieszy mnie możliwość powrotu w rodzinne 
strony, w szczególności do domu na Polankę, gdzie mam 
wciąż żywe wspomnienia związane z mamą i bratem. Tutaj też 
mogę spotkać się ze swymi znajomymi z lat młodości. Często 
odwiedza mnie mój dobry przyjaciel, rówieśnik i imiennik Jan 
Bury z Dzielca, z którym znamy się dosłownie od najmłod-
szych lat, bo urodziliśmy się w tym samym dniu na porodówce 
i nosimy te same imiona. Podoba mi się, jak na przestrzeni 
lat Polska i Istebna odbudowały się i wypiękniały po czasach 
komuny. Życzyłbym sobie tylko, żeby moi rodacy nie zapo-
minali o wzajemnej życzliwości i mieli w pamięci nauki Jana 
Pawła II, który w Japonii jest bardzo ceniony. 

MM: Dziękuję za rozmowę. 

Ks. Jan Bury: Pożegnajmy się po japońsku: Arigatou! 
– Dziękuję! 

Rozmawiał: 
red. nacz. Marek 

Michałek 

Kościół parafalny w Suzuce 
w diecezji Kyoto 
| fot. arch. prywatne ks. Jana 
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Wycieczka dla zdolnej 
młodzieży z gminy Istebna 

Zwiedzanie katedry wrocławskiej | fot. arch. UG Istebna 

W dniach 4-5 października odbyła się wycieczka zorgani-
zowania z inicjatywy wójt Łucji Michałek-Chudeckiej do 
Wrocławia. 

Uczestnikami była młodzież z klas 7 i 8 ze wszystkich 
szkół w Trójwsi, która osiągnęła w zeszłym roku szkol-
nym 2021/2022 wysokie wyniki w nauce, świadectwa 
z wyróżnieniem. 

Wycieczka wyruszyła wcześnie rano z Istebnej: 44 dzieci 
i 6 opiekunów, wśród nich zastępca wójta Istebnej Łukasz 
Małysz. We Wrocławiu na młodzież oczekiwał już przewod-
nik – dyrektor seminarium ks. Artur Szela. O godzinie 11.30 
odbyło się spotkanie w sali obrad rady miasta z Jarosła-
wem Krauze. 

Wizyta w Panoramie Racławickiej | fot. arch. UG Istebna 

Następnie nasza młodzież gościła u prezydenta Wrocławia Jacka 
Sutryka, który opowiedział o swojej ważnej i odpowiedzialnej 
pracy. Było to bardzo miłe i budujące spotkanie, podczas którego 
młodzież otrzymała pamiątki. Wraz z przewodnikiem dzieci zwie-
dziły katedrę wrocławską i mogły podziwiać jej piękno. 

Kolejną atrakcją była wizyta w Panoramie Racławickiej, która 
wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. Po kolacji mło-
dzież udała się na wieczorny spacer po Wrocławiu. 

Następnego dnia wycieczka udała się do wrocławskiego ZOO, 
Afrykarium oraz Hydropolis: Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Zwiedzanie z przewodnikiem było ciekawą lekcją i rozrywką. 
Zrobiło to ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. 

Pamiątkowe zdjęcia będą jeszcze na długo przypominać 
ciekawą i pełną wrażeń wycieczkę. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie 
Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Istebniańska młodzież z wizytą u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
 | fot. arch. UG Istebna 
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VII Spotkanie z historią 
za nami 
29 września w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
odbyło się kolejne Spotkanie z historią. Cykl pod patronatem 
Łucji Michałek-Chudeckiej – Wójt Gminy Istebna po raz ko-
lejny cieszył się dużym zainteresowaniem. 

Prelegent Wojciech Kempa – historyk, pisarz, dziennikarz, 
autor szeregu publikacji historycznych | fot. arch. organizatora 

Prelegentem był niezawodny Wojciech Kempa – historyk, 
pisarz, dziennikarz, autor szeregu publikacji historycznych 
w większości dotyczących powstań śląskich oraz Armii Kra-
jowej. Wśród nich są pozycje książkowe: „Na przedpolu War-
szawy”, „Śląscy Czwartacy”, „Śladami bolesnej przeszłości. 
Śląskie tropy w KL Auschwitz” (jako współautor), pięcioto-
mowe opracowanie „Okręg Śląski Armii Krajowej”. Jest także 
współautorem cyklu flmów biografcznych „Siemianowiccy 
dowódcy”. Historyk już po raz drugi gościł w istebniańskim 
GOK-u podczas Spotkań z historią. Poprzednio, podczas 
czerwcowej wizyty, przybliżył historię powstań śląskich, 
zaś tym razem wysłuchaliśmy prelekcję o Okręgu Śląskim 
Armii Krajowej. 

Wojciech Kempa jest Ślązakiem z dziada pradziada. Jego 
pradziadkowie walczyli w powstaniach śląskich o złączenie 
śląskiej ziemi z Polską, przy czym jego pradziadek po mie-
czu, Euzebiusz Kempa, stał na czele gniazda Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Łabędach, a także był pierw-
szym komendantem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego 
Śląska w tej miejscowości (dziś będącej dzielnicą Gliwic). 
W III powstaniu śląskim początkowo dowodził kompanią 
powstańczą, a następnie pełnił funkcję ofcera w Oddziale 
II (wywiad) Grupy Środkowej. Natomiast jego dziadek, Kon-
stanty Kempa, był ofcerem Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 
Aresztowany przez Niemców, został skazany na karę śmierci 
i stracony w KL Auschwitz. 

„Najukochańsi Rodzice, jestem po wyroku (…). Proszę Was, 
nie rozpaczajcie. Życie daję za Ojczyznę”. 

Te słowa napisał w grypsie Konstanty Kempa, skazany na karę 
śmierci przez wyrok sądu doraźnego w KL Auschwitz 5 stycz-
nia 1945 r. Mężczyzna nie dożył swoich 29. urodzin. 

Tego wieczoru mieliśmy przyjemność przenieść się w fa-
scynującą podróż z historią z jego wnukiem prelegentem 
Wojciechem Kempą 

Uroczyste wręczenie podarunków Wojciechowi Kempie 
przez wójt Istebnej Łucję  Michałek-Chudecką | fot. arch. organizatora 

„Ta historia jest niesamowita. W 1944 roku na Śląsku zakonspi-
rowanych i zaprzysiężonych było ponad 25 tys. AK-owców. To 
prawie 10 proc. stanu osobowego organizacji w całej Polsce, 
gdzie na innych obszarach warunki do konspiracji były o wiele 
prostsze” – zaczął swoją opowieść Wojciech Kempa. 

W spotkaniu licznie uczestniczyła młodzież z okolicznych 
szkół, która z ciekawością wysłuchała o działalności konspi-
racyjnej w warunkach niemieckiej okupacji, w szczególności 
o operacjach partyzanckich prowadzonych w rodzinnych 
Beskidach. Już pod koniec października zapraszamy na ko-
lejne Spotkanie z historią. 

red. nacz. Marek Michałek 

Mieszkańcy gminy 
Istebna z odznaczeniami 
państwowymi 

7 października w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Bielsku-Białej wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz 
w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył odzna-
czenia państwowe dla osób nominowanych przez Związek 
Podhalan. 

Postanowieniem prezydenta RP odznaczeni zostali m.in. 
mieszkańcy gminy Istebna: 
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GMINNY OSRODEK KULTURY W ISTEBNEJ 
zaprasza, na bezp lat n e 

~ .. - -

~ 

Zajęcia prowadzi 
istreynl cienkiej nici 

Bul.a.. ~ 
Zapraszallijl' w katdą środę 

w godzina:ch !5.00 - 17.00 

– za zasługi dla kultury polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi: 
Zbigniew Wałach 

– za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, 
za propagowanie tradycji oraz kultury góralskiej Brązowym 
Krzyżem Zasługi: Józef Michałek. 

Józef Michałek z Istebnej odbiera odznaczenie z rąk wicewojewody 
śląskiego Jana Chrząszcza | fot. arch. prywatne 

Gratulujemy odznaczonym i dziękujemy za krzewienie 
tradycji i kultury góralskiej. 

red.nacz. Marek Michałek 

Szkolenie dla nauczycieli 
Dobry nauczyciel jest istotą cechującą się różnokierunkową 
osobowością skierowaną na współpracę i współdziałanie. 
Lubi on swoją pracę, ma wizję, ciekawość otaczającego 
świata, posiada zdolność odkrywania, kształtowania i rozbu-
dzania indywidualnych możliwości swoich uczniów. 

Dlatego 30 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Sta-
nisława Wyspiańskiego w Koniakowie odbyło się bardzo 
ciekawe i praktyczne szkolenie dla nauczycieli, które po-
prowadził prof. ndzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, 
polski pedagog i socjolog, doktor habilitowany nauk huma-
nistycznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Pedagogicz-
nego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku. Celem szkolenia było nowatorskie spojrzenie 
na naukę i edukację oraz wzbogacenie wiedzy nauczycieli 
o nowe metody i praktyczne, proste wskazówki do pracy 
z dziećmi i młodzieżą. 

Nauczyciele podczas szkolenia | fot. arch. szkoły 

Według przyjętych trendów edukacyjnych dobry nauczyciel 
to taki, którego wyróżniają następujące cechy: mądrość i wie-
dza, pomysłowość i zaradność, opanowanie, energia, zdecy-
dowanie, schludność, troskliwość, życzliwość, stanowczość 
i obowiązkowość, sprawiedliwość i wyrozumiałość. 

Naszym nauczycielom życzymy owocnego wdrożenia nowo zdo-
bytej wiedzy w praktyce i codziennej chęci samodoskonalenia. 

red. nacz. Marek Michałek 
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Spotkanie Złotych 
i Diamentowych Jubilatów 

Niezwykle uroczysty charakter miało spotkanie małżonków 
obchodzących w tym roku Złote i Diamentowe Gody, które 
zgodnie z coroczną tradycją odbyło się w dniu 21 września 
w Halniakowym Dworze w Istebnej. 

Jubilaci obchodzący 60-lecie małżeństwa (Diamentowe Gody) 
| fot. Jacek Kohut 

Jubilaci 50 lat małżeństwa 

Bestwina Józef i Anna 
Bury Jan i Irena 
Chmiel Józef i Maria 
Fuchs Antoni i Marta 
Kowalczuk Jan i Irena 
Kukuczka Teresa i Stanisław 
Kukuczka Teresa i Stanisław 
Kukuczka Czesława i Tadeusz 
Kurek Michał i Teresa 
Legierscy Janina i Jan 
Leżańscy Maria i Tadeusz 
Ligoccy Anna i Kazimierz 
Łacek Jadwiga i Józef 
Michałek Maria i Antoni 

Jubilaci w sali Halniakowego Dworu | fot. Jacek Kohut 

Zespół Regionalny "Mała Istebna" uświetnił  spotkanie | fot. Jacek Kohut 

Rabin Helena i Stanisław 
Stebel Magdalena i Franciszek 
Suszka Anna i Bolesław 
Urbaczka Wanda i Andrzej 
Waszut Ema i Józef 
Wawrzacz Teresa i Władysław 

Jubilaci 60 lat małżeństwa 

Gazur Jan i Maria 
Gerat Antoni i Jadwiga 
Juroszek Jan i Jadwiga 
Kaczmarzyk Franciszek i Teresa 
Legierscy Józef i Maria 
Małyjurek Józef i Maria 
Olejniczak Józef i Sigrid 
Urbaczka Michał i Marianna 
Zawada Alojzy i Helena 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Podziękowania 
Rodzina Bocek składa serdeczne 

podziękowania dla służb mundurowych, 
sąsiadów, rodziny i mieszkańców za udział 

w poszukiwaniu zaginionego brata. 

Akcja poszukiwawcza | fot. mat. red. 
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Dominacja naszych 
W sobotę 10 września 
odbyły się II Zawody 
O Puchar Wójta Gminy 
Istebna oraz Marwe 
Cup – Puchar Polski 
na Nartorolkach. 

Rywalizacja na drogach Jaworzynki 
| fot. Jacek Kohut Zawody dzieliły się 
na dwie części: pierwsza to rywalizacja dla dzieci na terenie 
tras nartorolkowych zlokalizowanych obok Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Istebnej w ramach biegu z przeszkodami. 

Druga część, czyli kategorie Open mężczyzn, Open Kobiet, 
Młodzika, Młodziczki, rozpoczęła się rywalizacją o godzinie 
16.00 na nartorolkach w Jaworzynce. Trasa zawodów pro-
wadziła od miejscowości Cierne na Słowacji i, biegnąc doliną 
Czadeczki, kończyła się w Jaworzynce-Centrum. 

Zwycięzcami biegu w kategorii seniorów mężczyzn byli: 
Dominik Bury – AZS AWF Katowice 
Mateusz Haratyk – NKS Trójwieś Beskidzka 
Posiadała Arkadiusz – UKS Rawa Siedlce 

W kategorii open kobiet najlepsze były: 
Kobielusz Magdalena – AZS AWF Katowice 
Fujak Zuzanna – NKS Trójwieś Beskidzka 
Idziniak Kamila – NKS Trójwieś Beskidzka 

Nagrody dla zwycięzców ufundowane zostały z budżetu 
Gminy Istebna. Pragniemy podkreślić, że we wszystkich ka-
tegoriach dominowali zawodnicy z gminy Istebna. Zarówno 
zwycięzcom, jak i wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy powodzenia w kolejnych biegach 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Polski Związek Narciarski, Międzyszkolny Klub Sportowy 
Istebna, Gmina Istebna, Śląsko Beskidzki Związek Narcia-
ski, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. 

red. nacz. Marek Michałek 

Podium w kategorii seniorów | fot. Jacek Kohut 

Medalowy plon 
Siedem medali – w tym cztery złote – wywalczyli nasi 
biegacze podczas rozegranych w Zakopanem Mistrzostw 
Polski w biegach na nartorolkach. 

W zmaganiach mężczyzn najlepszy okazał się  Kamil 
Bury z Istebnej, zaś jego młodszy brat i zarazem obrońca 
tytułu mistrzowskiego Dominik Bury był drugi. 

Kamil Bury (w środku) i Dominik Bury (z lewej) | fot. PZN Facebook 

W rywalizacji kobiet na czwartej pozycji została sklasyfko-
wana Zuzanna Fujak (NKS Trojwieś Beskidzka), która za-
razem została mistrzynią Polski w kategorii juniorek. Z kolei 
w kategorii juniorek młodszych mistrzynią Polski została Julia 
Rucka (MKS Istebna), a jej koleżanka klubowa Elżbieta Za-
wada – wicemistrzynią. 

Z grona naszych biegaczy na podium stanęli także Łukasz 
Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) – drugi w gronie junio-
rów, Przemysław Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierw-
szy w grupie juniorów młodszych. 

W celu wyłonienia medalistów rozegrano trzy biegi – prolog 
techniką dowolną, bieg ze startu wspólnego techniką kla-
syczną oraz bieg na dochodzenia techniką dowolną. 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Oliwia na podium zawodów 
pod patronatem Kamila Stocha! 

Od sukcesu do sukcesu kroczy Oliwia Bury z Istebnej, która 
tym razem stanęła na drugim stopniu podium rozegranej 
w Zakopanem kolejnej edycji Blachotrapez Pucharu Tatr 
w skokach narciarskich. 

Rozegrane pod honorowym patronatem Kamila Stocha na Kom-
pleksie Średniej Krokwi im. Bronisława Czecha zawody zgroma-
dziły na starcie ponad 200 uczestników z kraju i zagranicy. Oliwia, 
która startowała w kategorii Dziewczynki 2009 i młodsze 
osiągnęła na skoczni HS40 odległości 34,5 i 35,5 m, co dało 
jej w sumie 199,6 pkt. 
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Oliwia Bury na drugim stopniu podium w towarzystwie Kamila Stocha
 | fot. mat. internetowe 

Nasza młoda zawodniczka walnie przyczyniła się również do 
triumfu WSS Wisła w punktacji klubowej imprezy. 

Wśród obserwatorów zawodów byli  Kamil Stoch i Da-
wid Kubacki. 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Gminne Drużynowe Biegi Przełajowe 
Drużyny dziewcząt i chłopców ZSP Istebna wygrały Gminne 
Drużynowe Biegi Przełajowe, które rozegrane zostały 
we wtorek 27 września na obiekcie „Pod Skocznią” w Istebnej. 

Dziewczynki 2010 i młodsze 
1. ZSP Istebna I 
2. SP 1 Koniaków 
3. ZSP Istebna II 
4. SP 1 Jaworzynka 

Chłopcy 2010 i młodsi 
1. ZSP Istebna 
2. SP 1 Koniaków 
3. SP 1 Jaworzynka 

Dziewczęta 2008 - 2009 
1. ZSP Istebna 
2. SP 1 Koniaków 

Chłopcy 2008 - 2009 
1. ZSP Istebna 
2. SP 1 Koniaków 
3. SP 1 Jaworzynka 

Jacek Kohut – instruktor GOK 
Istebna 

PIŁKA NOŻNA Sezon 2022/2023 Runda jesienna 

UKKS Istebna Kobiety 
IV Liga Kobiet Śląsk Grupa II 
24.09.22 SWD II Wodzisław – UKKS Istebna 3:4 
28.09.22 UKKS Istebna – Wisła Skoczów 8:0 
01.10.22 Pielgrzymowice – UKKS Istebna 0:4 
09.10.22 KS Niepokorni Orzesze – UKKS Istebna 0:4 

APN Góral Istebna Seniorzy 
Puchar Polski 
14.09.22 APN Góral Istebna – Puńców 3:4 

Liga Okręgowa Żywiec-Skoczów 
25.09.22 APN Góral Istebna – Ślemień 2:3 
02.10.22 Rajcza – APN Góral Istebna 1:1 
09.10.22 APN Góral Istebna – LKS Pogórze 3:0 
15.10.22 CKS Piast Cieszyn – APN Góral Istebna 0:3 (wo.) 

APN Góral Istebna Młodzicy I 
III Liga Wojewódzka Skoczów 
24.09.22 Pogwizdów – APN Góral Istebna 3:7 
01.10.22 APN Góral Istebna – Chybie 14:2 
09.10.22 CKS Piast Cieszyn – APN Góral Istebna 0:3 
15.10.22 APN Góral Istebna – UKS Cieszyn 10:2 

APN Góral Istebna Młodzicy II 
VI Liga Wojewódzka Skoczów 
24.09.22 APN Góral II Istebna – Kończyce Małe 14:2 
02.10.22 Rudnik – APN Góral II Istebna 2:13 
08.10.22 APN Góral II Istebna – Strażak Dębowiec 0:5 
15.10.22 LKS 99 Pruchna – APN Góral II Istebna 3:3 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Fotografa zbiorowa uczestników Gminnych Drużynowych Biegów Przełajowych | fot. Jacek Kohut 

https://15.10.22
https://08.10.22
https://02.10.22
https://24.09.22
https://15.10.22
https://09.10.22
https://01.10.22
https://24.09.22
https://15.10.22
https://09.10.22
https://02.10.22
https://25.09.22
https://14.09.22
https://09.10.22
https://01.10.22
https://28.09.22
https://24.09.22
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Rowerowe ściganie 
Anny Kaczmarzyk 

Anna Kaczmarzyk | fot. arch. prywatne 

W dniu 4 września kolarka Anna Kaczmarzyk wzięła udział 
w dziesiątej edycji wydarzenia „Rowerem na Śnieżkę”. Trasę 14,5 
km wiodącą z centrum Karpacza na szczyt Śnieżki 1602 m n.p.m. 
pokonała ona w 1h 20min, co dało jej wysokie drugie miejsce 
w kategorii K3 oraz trzecie open pośród wszystkich startujących 
kobiet, z zaledwie 5-sekundową stratą do drugiej zawodniczki. 

W niedzielę 11 września Anna Kaczmarzyk po raz kolejny 
w tym sezonie stanęła trzy razy na najwyższym stopniu po-
dium podczas Bike Atelier Maratonu w Rzykach. 

Pierwszy raz jako najszybsza kobieta open dystansu hobby 
na trasie 29 km z sumą przewyższeń 1100 m i czasem 
2h 4min, następnie jako pierwsza w swojej kategorii K3, a do-
datkową niespodzianką była premia górska polegająca na po-
konaniu odcinka 6 km na szczyt góry Potrójna w Beskidzie 
Małym, którą zawodniczka ukończyła jako pierwsza wśród 
wszystkich startujących w wyścigu kobiet. 

Końcem września przypadł kolejny pracowity, rowerowy week-
end Anny Kaczmarzyk – w sobotę 24 września wygrała ona 
w kategorii open kobiet w górskiej wspinaczce MTB z centrum 
Bystrej na szczyt Klimczoka – Uphill Klimczok MTB, a w nie-
dzielę 25 września po ciężkim, błotnistym maratonie pokonała 
linię mety Bike Atelier Maratonu w Czerwionce-Leszczynach 

jako druga w swej kategorii i trzecia open kobiet. Jak, tuż po tym 
wydarzeniu, mówiła sama zawodniczka, był to czas pełen wiel-
kich emocji i sportowej satysfakcji! 

W sobotę 1 października w Dąbrowie Górniczej miał miejsce 
fnał cyklu Bike Atelier MTB Maratonu. W tym dniu miesz-
kająca w Istebnej Anna Kaczmarzyk po raz kolejny w tym 
sezonie miała okazję trzykrotnego stanięcia na podium. Po raz 
pierwszy jako druga zawodniczka w swej kategorii wieko-
wej – po 40 km ścigania na urozmaiconej piaszczystej trasie 
w Dąbrowie Górniczej. Za drugim razem jako zwyciężczyni 
całego cyklu w kategorii K3, a następnie jako trzecia kobieta 
open wszystkich zawodniczek imprezy! 

Komentując to wydarzenie, Anna Kaczmarzyk podkreśliła, 
że wygraną w klasyfkacji generalnej swej kategorii uważa 
za swój największy sukces: „Dziesięć startów w różnych wa-
runkach – góry, piasek, błoto, równiny, to idealny przegląd 
umiejętności i woli walki, aby wygrać nie tylko z innymi za-
wodniczkami, ale z samą sobą”. 

Jak zapowiada reprezentująca barwy MDJ Transport Konia-
ków kolarka przed nią jeszcze dwie ważne imprezy – Uphill 
Stożek i Duathlon Rysianka. 

Życzymy kolejnych sportowych sukcesów, mając jednocze-
śnie nadzieję, że osiągnięcia Pani Anny przyczynią się do 
popularyzacji kolarstwa wśród młodzieży. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK Istebna 

Rajdowe emocje 
na naszych drogach 
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody liczni fani sportu samocho-
dowego podziwiali w sobotę 1 października popisy kierowców 
oraz widokowe uroki naszej Trójwsi podczas przebiegającego 
naszymi drogami odcinka specjalnego 67. Rajdu Wisły. 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

67. Rajd Wisły w Trójwsi | fot. Jacek Kohut 
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SZACH I MAT! 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ SZACHOWY 

ISTEBNA 2022 

Sport w skrócie 
*** Grzegorz Legierski wygrał kategorię M-50 i zajął czwarte 
miejsce w klasyfkacji Open zaliczanego do klasyfkacji Fi-
scher Cup biegu na nartorolkach „Uphill Ochotnica 2022”, 
który odbył się 4 września w Ochotnicy Dolnej. 

*** Nasi biegacze na nartorolkach w dużym stopniu zdomi-
nowali rozegrany 10 września w Bystrej Puchar Klimczoka. 
W zaliczanych do klasyfkacji Marwe Cup Pucharu Polski za-
wodach reprezentanci naszych klubów narciarskich stanęli 
na podium aż 12 razy. 

Zwycięzcami swoich kategorii zostali: Julia Krężelok (MKS 
Istebna), Julia Rucka (MKS Istebna), Jonasz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka). 

Na drugim stopniu podium stanęli: Kinga Gazurek (MKS 
Istebna), Amelia Juroszek (MKS Istebna), Elżbieta Zawada 
(MKS Istebna), Mateusz Bury (MKS Istebna), Szymon Zawada 
(MKS Istebna). 

Trzecie miejsca zajęli: Hanna Michałek (MKS Istebna), 
Anna Probosz (MKS Istebna), Filip Juroszek (NKS Trój-
wieś Beskidzka), 

*** W rozegranym 10 września w Bystrej konkursie skoków 
w ramach Orlen Cup Kids trzecie miejsce w kategorii Chłopcy 
rocznik 2011-2012 zajął reprezentujący WSS Wisła Paweł 
Wałach z Jaworzynki. 

*** Kinga Gazurek z Istebnej i Grzegorz Legierski z Konia-
kowa (dwukrotnie) wygrali swoje kategorie wiekowe podczas 
dwudniowych zawodów Uphill, które rozegrano w Cichem 
i Gaboniu. Osiągnięte przez Grzegorza wyniki dały mu także 
trzecie miejsca w klasyfkacji Open mężczyzn, zaś Kinga za-
jęła w drugim dniu zawodów drugie miejsce w klasyfkacji 
generalnej wśród kobiet. 

*** Oliwia Bury z Istebnej wygrała kategorię Dziewczęta rocznik 
2009-2010 na skoczni K-37, zaś Paweł Wałach był trzeci wśród 
chłopców rocznik 2011-2012 w trzecich w tym sezonie zawodach 
w kombinacji norweskiej w ramach Orlen Cup Kids Lato 2022. 

*** W dniach 23-25 września w okolicach Liberca od-
były się Mistrzostwa Czech w Biegach na Nartorolkach, 
w których z dobrej strony zaprezentowali się nasi biegacze. 
W sprincie techniką dowolną seniorów trzecie miejsce za-
jął Kamil Bury, zaś jego brat Dominik był trzeci w biegu 
na 15 km. 

W rywalizacji juniorek na 10 km triumfowała Zuzanna Fujak 
(NKS Trójwieś Beskidzka). 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Sukcesy strażaków 
z OSP Koniaków-Centrum 
Drużyna strażaków reprezentująca Jednostkę OSP Konia-
ków-Centrum zdobyła Superpuchar dla najlepszej ekipy Za-
wodów Sportowo-Pożarniczych Gminy Istebna i Miasta Wisły, 
które zostały rozegrane w niedzielę 25 września na obiekcie 
„Pod Skocznią” w Istebnej. 

W ramach zawodów rodzina i przyjaciele Jacka Suszki przy 
współpracy organizatorów Zawodów Sportowo-Pożarniczych 
zorganizowali „Rodzinny Tor Przeszkód” pod nazwą „Wal-
czymy dla Jacka”, podczas którego można było wesprzeć 
jego leczenie i rehabilitację. 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Zwycięskie drużyny kobiet i mężczyzn z OSP Koniaków | fot. Jacek Kohut 

ZAPROSZENIE NA NIEPODLEGŁOŚCIOWY 
TURNIEJ SZACHOWY – Istebna 2022 

13 listopada – niedziela – godz. 14.00 
Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Istebna Dzielec 

Kategorie wiekowe: Dzieci rocznik 2009 i młodsi, Młodzież 
rocznik 2004-2008, Dorośli rocznik 2003 i starsi. 

Zgłoszenia przyjmuje GOK w Istebnej do 10 listopada (czwar-
tek) telefonicznie pod numerem: 33 855 61 58 lub mailowo 
na adres: jacek@istebna.eu 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

mailto:jacek@istebna.eu
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Małżonkowie obchodzący Złote Gody w Halniakowym Dworze w Istebnej | fot. Jacek Kohut 

Wydawca: 
Gmina Istebna | 43-470 Istebna 1000, woj. śląskie, tel. 33 855 65 00, 
www.istebna.eu 
Siedziba i adres redakcji: 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 
43-470 Istebna 68 tel. 33 855 62 08 | e-mail: nasza.trojwies@gmail.com 
Zespół redakcyjny: Jacek Kohut, Roksana Klamka 
Redaktor Naczelny: Marek Michałek 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów 
i zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego. 
Skład komputerowy, korekta i druk: Dziupla grafczna 
Fot. okładka: 
Fot. Jacek Kohut | Dożynki Gminne 2022 

mailto:nasza.trojwies@gmail.com
www.istebna.eu
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