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Konsekracja kościoła na Stecówce
Niepodległości   w Gminie Istebna   

100 lat

Uroczysta akademia w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej na Buczniku  

(dawne gimnazjum)
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i zniczy w miejscach pamięci ofiar Wojny i walk  

o wolność
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Złoci i Diamentowi Jubilaci 2018
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XX Zaduszki Istebniańskie 
już za nami...

Konsekracja kościoła 
na Stecówce

Gmina Istebna z dwoma 
cennymi nagrodami!!!

str. 22 str. 24

Gmina Istebna z nagrodą Gmina Przyjazna Turystom

Nagroda główna dla �lmu promocyjnego Gminy Istebna – siła tradycji!
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Szanowni 
Mieszkańcy 
Mimo, że czeka nas jesz-

cze wybór jednego radne-
go do Rady Gminy, można 
powiedzieć, że wybory sa-
morządowe są już rozstrzyg-
nięte. Wójtem gminy na lata 
2018 - 2023 została wybrana 
Pani Łucja Michałek, nato-
miast w Radzie Gminy zasiądą  
w większości radni z KWW 
Wspólne Dobro, z którego 
również ja startowałem.

Finał wyborów samorzą-
dowych jest okazją do tego 

aby Wam podziękować za tak liczny w nich udział. W spo-
sób szczególny pragnę podziękować wszystkim tym Wy-
borcom, którzy zauważyli efekty mojej dotychczasowej 
pracy i obdarzyli mnie swoim zaufaniem, oddając swój 
głos na moją osobę. 

Nowo wybranej Pani Wójt, gratuluję wygranej i życzę, 
aby udało Jej się zrealizować jak najwięcej dobrych roz-
wiązań, służących naszym mieszkańcom i przybywają-
cym do nas coraz liczniej turystom. W tej niezwykle trud-
nej i odpowiedzialnej pracy życzę Pani Wójt sukcesów, 
które przełożą się na dalszy rozwój naszej Małej Ojczyzny 
- Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa.  

Henryk Gazurek 
Wójt Gminy Istebna

Wyniki II tury wyborów na Wójta Gminy Istebna 
w poszczególnych okręgach wyborczych

Okręg nr 1
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Informacja o aktualnym stanie 
zadłużenia gminy Istebna
Na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy 

Istebna, w obecnej kadencji i w kadencjach poprzednich, 
zostały zaciągnięte, na podstawie obowiązujących prze-
pisów prawa, kredyty i pożyczki,  głównie na realizację 
inwestycji gminnych.

Aktualne zadłużenie Gminy Istebna wynosi 15 536 
311,- zł; w tym pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach to kwota 2 332 311,- zł, natomiast kredyty 
zaciągnięte, w trybie przepisów ustawy o zamówieniach 
publicznych, to kwota 13 204 000,- zł. Oprocentowanie 
kredytów w skali roku nie przekracza 1% marży dolicza-
nej do stawki WIBOR 3M, natomiast pożyczki oprocento-
wane są na 3% rocznie. 

Szczegółowe informacje i wszystkie wskaźniki doty-
czące zadłużenia zawarte są w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030 przyjętej  
w postaci uchwały przez Radę Gminy Istebna. Z opraco-
wanej wieloletniej prognozy �nansowej gminy wynika, że 
planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu wraz  
z odsetkami, w stosunku do planowanych dochodów 
ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym progno-
zą są mniejsze, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobo-
wiązań ustalony dla poszczególnych lat.
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Spotkanie Złotych 
i Diamentowych Jubilatów
Zgodnie z coroczną tradycją Urząd Stanu Cywilnego w 

Istebnej zorganizował w dniu 26 września spotkanie małżon-
ków, którzy obchodzą w tym roku Złote i Diamentowe Gody.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Istebna Henryk Gazu-
rek złożył Zacnym Jubilatom z okazji 50 i 60–lecia pożycia 
małżeńskiego najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata wspólnego życia zaś 
następnie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczył im medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

W uroczystości, którą prowadziła Kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Barbara Gwarek wzięli udział także Zastępca 
Wójta Gminy Istebna Józef Polok oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda od-
znaczył medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nastę-
pujące pary: 

Teresę i Stanisława Biernat
Barbarę i Jana Czyż
Annę i Antoniego Juroszek
Annę i Franciszka Juroszek
Annę i Jana Kaczmarzyk
Helenę i Józefa Legierskich
Bolesławę i Józefa Legierskich
Helenę i Józefa Ligocki
Stanisławę i Pawła Lipowski
Annę i Franciszka Łupieżowiec
Annę i Edwarda Macoszek
Małgorzatę i Franciszka Małyjurek
Helenę i Jana Małyjurek
Jadwigę i Jana Mocigemba
Marię i Mieczysława Podgórskich
Aleksandrę i Mieczysława Sołtysiak
Jadwigę i Franciszka Waszut
Mirosławę i Kazimierza Węgrzyn
Krystynę i Józefa Wydra
Honoratę i Jerzego Zawistowskich
50 lat w związku małżeńskim przeżyli Danuta 
i Jan Urbaczka (mąż zmarł w marcu tego roku).
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzą:
Zuzanna i Franciszek Gorzołka
Czesława i Henryk Hyszko
Marta i Ernest Kulik
Ewa i Paweł Legierscy
Anna i Antoni Zawada
Helena i Michał Czepczor
60 lat w związku małżeńskim przeżyli Anna i Bolesław 

Stuchlik (żona zmarła w kwietniu tego roku).
Barbara Kubalok- Gwarek

Apel do mieszkańców
Urząd Gminy w Istebnej apeluje do mieszkańców gminy 

o nie wyrzucanie odpadów komunalnych w miejscach zabro-
nionych. Nowelizacja ustawy „śmieciowej” ze stycznia 2012 r. 
narzuciła nowe metody zagospodarowania odpadów - bar-
dziej ekologiczne. Mimo tych zmian w dalszym ciągu trwa 
nielegalna praktyka podrzucania śmieci. Ludzie zaśmiecają 
lasy, przydrożne rowy, łąki i tworzą dzikie wysypiska śmieci. 
Obniża to walory estetyczno - krajobrazowe naszej gminy, a 
przed wszystkim szkodzi naszemu zdrowiu. Niestety więk-
szość śmieci, które tra�ają do lasu, rozkładać się będzie dzie-
siątki, a nawet setki lat. Dziwi czasem ile ludzie potra�ą zadać 
sobie trudu, by wyrzucić odpady na łono przyrody - zamiast 
do koszy przy swoich domach czy domkach letniskowych.

W ostatnim czasie zo-
stało zlikwidowanych kilka 
dzikich wysypisk, z których 
wywieziono ponad 50m3 
różnego rodzaju odpadów. 
Posprzątanie takich zanie-
czyszczonych miejsc to nie 
tylko szeroko pojęte dzia-
łania, w które zaangażo-
wana jest duża ilość osób, 
ale również poniesione 
ogromne koszty ok. 4 tys. 
zł. Za tę kwotę można by wyposażyć szkoły np. w nowy sprzęt 
sportowy czy inne użyteczne rzeczy. Ktoś bezmyślnie wyrzu-
ca śmieci, a niestety ktoś inny musi je posprzątać za pieniądze 
podatników czyli nasze.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich miesz-
kańców o dbałość o naszą miejscowość i o pozbywanie się 
odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
Przypominamy, że odbierane są wszystkie odpady komu-
nalne zmieszane i selektywnie zebrane. Dodatkowo czynny 
jest  Punkt Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych 
(Istebna Tartak) gdzie można oddać odpady zebrane w spo-
sób selektywny oraz odpady rozbiórkowe i remontowe. Nie 
wyrzucaj śmieci masz je zapłacone!!!

Osoby będące świadkami podrzucania śmieci prosimy 
o natychmiastową interwencję i zgłaszanie nielegalnego 
procederu na Policję, gdyż tylko wtedy możliwe jest szybkie 
ujęcie i ukaranie sprawcy. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń 
art. 154 za wyrzucanie śmieci do lasu grozi kara grzywny 
do 1000 zł natomiast za zaśmiecanie miejsc publicznych 
grozi kara do 500 zł zgodnie z art. 145.  

Okres jesienno-zimowy sprzyja procederowi spalania 
odpadów w domowych piecach. Podczas spalania śmieci 

w domowym piecu uwal-
niane są do środowiska 
szkodliwe substancje ta-
kie jak: tlenek i dwutlenek 
węgla, dwutlenek siarki, 
metale ciężkie, kadm, 
chlorowodór. Substancje 
te kumulują się w organi-
zmie uszkadzając komórki 
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oraz narządy wewnętrzne. Art. 191 ustawy o odpadach 
mówi „kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie prze-
kształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspa-
larnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Apelujemy również, by popiół oddawać systematycznie 
do worków, które powinny być mocno związane oraz nie-
przeładowane. Do worków należy wkładać popiół suchy 
i ostudzony. Gromadzenie popiołu przez zimę wokół bu-
dynku znacząco wpływa na jego ciężar. Wielu mieszkańców 
kumuluje popiół z całego sezonu grzewczego i oddaje go 
dopiero porą wiosenną gdy jest o ponad połowę cięższy. 
Dlatego tak ważne jest by na bieżąco oddawać suchy popiół 
i nie magazynować go wokół domu.

20-lecie Powiatu Cieszyńskiego
Jednostki samorządowe, jakimi są powiaty obchodzą 

20-lecia swojego utworzenia. 8 października swój jubileusz 
obchodził powiat cieszyński, a główne obchody miały miej-
sce w kościele pw. Św. Marii Magdaleny oraz w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie.

11 listopada 1998 społeczeństwo, prócz rady gminy czy 
rady miasta wybrało także radę powiatu, a w roku 1999 roz-
poczęły swą działalność starostwa powiatowe.

W czasie jubileuszu w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
nadano sztandar Powiatu Cieszyńskiego, odbyła się również 
projekcja �lmu o Powiecie Cieszyńskim, a także koncert Or-
kiestry Kameralnej ARTIS.

W obchodach 20-lecia naszego powiatu udział wzięli 
przedstawiciele lokalnych samorządów, w tym Wójt Gminy 
Istebna, Henryk Gazurek, który podkreśla:

Jednym z największych osiągnięć naszego powiatu jest po-
zyskanie od 2000 roku sumy ponad 112,2 mln zł środków unij-
nych na realizację 47 projektów. Łączna wartość inwestycji w 
ramach funduszy UE to ponad 145,7 mln zł.

Podczas obecnej kadencji z powodzeniem korzystamy ze 
wsparcia powiatu w naszych inwestycjach w Gminie Istebna.

Dziękuję za merytoryczne rozmowy Panu Wicewojewodzie 
Śląskiemu Janowi Chrząszczowi oraz Staroście Cieszyńskiemu 
Panu Januszowi Królowi. Wierzę, że nasza udana współpraca 
będzie kontynuowana.

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY ISTEBNA na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 

40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami  (Dz.U.2018.121 ze zm.) w związku z uchwałą 
NR XLI/327/2018 Rady Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograni-
czonego, ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w gminie Isteb-
na, obręb: Istebna, stanowiącej działkę nr 6617/16 – przetarg 
ograniczony do właścicieli działek Nr 237/2 i Nr 237/3.

Nr KW: BB1C/00052000/7 (brak obciążenia hipoteczne-
go oraz innych zobowiązań)

Nr działki obręb: 6617/16 Istebna. Pow. 636 m2

Opis nieruchomości: działka 6617/16 położona jest we  
wsi Istebna – Olecki, w odległości ok. 4,2 km od centrum 
handlowo – administracyjnego gminy, jest niezabudowana. 
Działka ma kształt nieregularny, jest wąskim pasem gruntu 
o długości ok. 117 m, o zmiennej szerokości. Teren w grani-
cach działki posiada znaczny spadek. Otaczający teren po-
siada jedynie uzbrojenie w sieć energetyczną. W sąsiedztwie 
działki znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz tereny rolne i leśne. Działka posiada bez-
pośredni dostęp do drogi gminnej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zago-
spodarowania zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr  
XXI/215/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2009 r. 
uchwalającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Istebna opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego Nr 92/2009 poz. 2003 z dnia 
29 maja 2009 r. działka Nr 6617/16 położona jest w części w 
jednostce „Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej 
Istebna 2.2 MN/U7” w części w jednostce „Tereny drogi 
klasy dojazdowej Istebna 2.2 KDD3” w części w jednostce 
„Teren gruntów rolnych Istebna 2.2 R7”.

Cena nieruchomości (wywoławcza): 24.000,00 zł *
Uwagi: cena nieruchomości podlega zapłacie nie póź-

niej niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena wywoławcza  24.000,00 zł *
Wadium   2.400,00 zł
Minimalne postąpienie 240,00 zł
*Do ostatecznej ceny uzyskanej w przetargu doliczony 

zostanie należny podatek VAT.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu: wybrano for-

mę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nie-
ruchomości przyległych tj. działek Nr 237/2 i Nr 237/3, 
ponieważ działka o Nr 6617/16 obręb: Istebna, ze wzglę-
du na parametry geometryczne nie stanowi samodziel-
nej działki budowlanej i może być zagospodarowana 
tylko łącznie z działkami do niej przylegającymi.

Ustalenia formalne I przetargu:
• Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o 

godz. 900 w pok. nr 201, II piętro - Urzędu Gminy Isteb-
na; 43-470 Istebna 1000.
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• Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, 

jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywo-
ławczej o kwotę postąpienia.

• Przetarg może być odwołany lub unieważniony z uza-
sadnionych przyczyn.

• Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane 
z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Istebna.

• Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym 
przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 ze 
zm.) upłynął w dniu 07 września 2018 r.

Warunki przetargu:
• Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pi-

semnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu przez 
właścicieli lub współwłaścicieli działek nr 237/2 i Nr 
237/3 wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej 
lub wydrukiem z księgi wieczystej prowadzonej w 
systemie informatycznym, potwierdzającym prawo 
własności nieruchomości, w terminie do dnia 19 li-
stopada 2018r. (termin zgłoszenia uczestnictwa) oraz 
wpłata wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym 
terminie.

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym w 
Ustroniu O/Istebna nr 32 8129 1014 2002 0000 0172 0006 do 
dnia 19 listopada 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa 
się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

• Lista osób zakwalifikowanych przez komisję przetargo-
wą do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy w Istebnej nie później niż dzień  
przed wyznaczonym terminem przetargu.

• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieru-
chomości.

• Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu.

• Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unie-
ważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatyw-
nym.

• Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedające-
go w zawiadomieniu, Wójt Gminy Istebna może odstąpić od 
zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas 
zwrotowi.

• Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowią-
zana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umo-
wy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nierucho-
mości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone 
wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstąpienie 

od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata powinna 
nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie 
umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się 
wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy 
Istebna w Banku Spółdzielczym w Ustroniu O/Istebna nr 70 
8129 1014 2002 0000 0172 0001

• Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opła-
ty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

• W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub oso-
by �zycznej przez pełnomocnika należy przedłożyć pełno-
mocnictwo w formie aktu notarialnego  upoważniające  do 
uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i nabycia w 
drodze umowy notarialnej.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzy-
skać w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodar-
czym i Rolnictwa, pok. nr 201, II piętro, tel. (33) 855-
65-00 wew. 44 od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy urzędu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
1.  Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy jest 
Wójt Gminy Istebna z siedzibą 43-470 Istebna, Istebna 1000. 

2.  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administra-
tora jest Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:

• telefonicznie, pod numerem: 883 993 965;

• pisemnie na adres Urząd Gminy Istebna;

• na adres poczty elektronicznej: iod@istebna.eu.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury prze-
targowej związanej ze sprzedażą nieruchomości.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w w/w 
celach dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

• organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wyma-
ganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statu-
towych, powierzonych Administratorowi;

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zada-
nia publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicz-
nej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbęd-
ny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami 
prawa.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy 
ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej 
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarza-
nia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu 
nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych jest ustawowym warunkiem, umożliwiającym 
uczestnictwo w przetargu, a ich niepodanie skutkować będzie nie-
dopuszczeniem do udziału w przetargu.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowa-
ny, administrator nie przewiduje ich pro�lowania.
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Wójt Gminy informuje

Przedłużona umowa na ubezpieczenie 
od następstw nieszczęśliwych wypadków 
dla dzieci rolników 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 

Krzysztof Ardanowski oraz Prezes Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam 
Wojciech Sekściński podjęli decyzje o konty-
nuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez 
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 paź-
dziernika 2018 roku i również była �nansowana przez Fundusz 
Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dla którego pre-
zes KRUS pełni rolę zarządu. 

- „Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpiecz-
nia dzieci spotkały się z dużym zainteresowaniem  i bardzo dobrym 
przyjęciem wśród rolników, tak więc ich kontynuowanie jest od-
powiedzią na potrzebę środowiska rolniczego - napisali w swym 
liście do rolników minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezes 
KRUS.  - Dzięki działaniom prewencyjnym podejmowanym przez 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz coraz bardziej 
powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy 
rolniczej - ryzyko wypadków i ich liczba maleje. Niemniej jednak, 
dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy narażone są 
na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony 
ubezpieczeniowej”.  

Ponieważ ubezpieczenie ma charakter grupowy, rodzice nie 
muszą wypełniać żadnych formalności. Ubezpieczenie obejmu-
je dzieci z automatu. W razie wypadku lub choroby KRUS będzie 
potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy 
przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, 
poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emery-
talno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym 
i macierzyńskim) w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym. 

Kto jest objęty ubezpieczeniem?
Ubezpieczenie obejmuje:
• dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspól-

nym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami praw-
nymi, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie 
ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego,

• wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwe-
go wypadku – rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka 
będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem spo-
łecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego.

Jak zgłosić roszczenia z ubezpieczenia
Można tego dokonać w różny sposób: telefonicznie za pośred-

nictwem infolinii (pon.-piąt. 8.00-18.00): pod numerem tel. 48 370 
43 21; mailowo na adres: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapoczto-
we.pl; pisemnie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń 
Wzajemnych ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom. 

Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:

Dziękuję za okazane zaufanie w wyborach do Rady Gmi-
ny Istebna mieszkańcom z okręgu nr 1.

Jestem przekonany, że wspólnie zadbamy o lepszą przy-
szłość naszej Gminy.        Radny Marek Iwanek

• nr polisy 1401 N 0000 0005,
• dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe,
• data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpiecze-

niowego,
• opis doznanych urazów,
• numer telefonu do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia. 
Podstawą do wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubez-

pieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. For-
mularza zgłoszenia roszczenia) wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi zajście zdarzenia. 

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych 
społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie można 
pobrać ze stron internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.
pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stro-
nach internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl, bez-
pośrednio w oddziałach regionalnych i placówkach tereno-
wych KRUS oraz pod numerem telefonu 22 745 13 40 od ponie-
działku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00.

Szanowni Państwo
Drodzy mieszkańcy Istebnej, 

Jaworzynki i Koniakowa. Dziękuję 
bardzo za oddane na mnie głosy do 
Rady Powiatu Cieszyńskiego. Tak 
wysokie poparcie, jakim Państwo 
mnie obdarzyliście, jest dla mnie 
mobilizacją dla pracy dla dobra 
naszej gminy i całego Powiatu Cie-
szyńskiego.              Janusz Juroszek

Pani Anecie Staniek oraz córce Marcie 
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci męża i ojca

śp. ks. Alfreda Staniek
Składają: 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Całej wspólnocie Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego 
w Istebnej

Najszczersze kondolencje z powodu śmierci proboszcza

śp. ks. Alfreda Staniek
Składają: 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy oraz 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
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Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 12 października 2018 roku w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Istebnej wspólnie świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. 

W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia 
przekazał pracownikom szkoły dyrektor Robert Biernacki. 
Serdecznie powitał nauczycieli, pracowników administracji , 
obsługi i nauczycieli emerytowanych. W swoim przemówie-
niu pan dyrektor zaznaczył, że wszyscy, którzy szkołę two-
rzą: nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi, rodzice 
oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i re-
lacje. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i ogromny 
wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym 
obdarzani są uczniowie. 

Ciekawe przedstawienie z tej okazji przygotowali 
uczniowie z klas szóstych z paniami Barbarą Bołdys-Że-
gocką, Jolantą Juroszek i Katarzyną Raszką. Oryginalną 
dekorację wykonała z uczniami pani Danuta Konarzew-
ska, a o oprawę muzyczną zadbali pani Beata Kawulok i 
Pan Piotr Kohut.

Uczniowie dla swoich pedagogów przygotowali arty-
styczną ucztę, zabarwioną dużą dawką humoru. Odtworzy-
li - słowem, gestem, tańcem i piosenką – klimat szkolnego 
życia. Wyrazili swoim nauczycielom i pracownikom szkoły 
wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie.

Pani Jolanta Juroszek przygotowała prezentację przed-
stawiającą zdjęcia z okresu dzieciństwa nauczycieli. Za-
daniem uczniów było rozpoznać na nich swojego wycho-
wawcę. Wszyscy świetnie się przy tym bawili, a pokaz zdjęć 
zintegrował uczniów z nauczycielami.

Uczniowie Samorządu Szkolnego wręczyli nauczycielom 
i pracownikom szkoły kwiaty życząc im wszystkiego najlep-
szego.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia ŚDTM 
(ang. World Multiplication Table Day) to akcja eduka-

cyjna, która odbywa się każdego roku w ostatni piątek 
września. „Celem akcji jest propagowanie zabawowej for-
my nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić 
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjem-
ny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do 
nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Nato-
miast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swo-
ją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.” - tak 
zapewniają organizatorzy ŚDTM.

Szkoła podstawowa nr 2 w Koniakowie po raz drugi włą-
czyła się do wspólnej zabawy w VIII Światowy Dzień Tablicz-
ki Mnożenia. Udekorowaliśmy szkołę gazetką informacyjną 
oraz plakatami z TM.

W piątek 28 września 2018 r. zostały przeprowadzone 3 
zabawy. Jedna z nich to Egzamin pisemny, w którym przez 
5 minut młodzież rozwiązywała dowolną liczbę mini testów. 
Zabawa przebiegała w każdej klasie i uczeń z najwyższą licz-
bą prawidłowych rozwiązanych działań otrzymał tabliczkę 
czekolady wraz tyłem MT EXPERT (Agata Lipowska z kl.4, 
Wiktoria Białożyt z kl. 5, Tatiana Juroszek z kl. 5, Julia Zawada 
z kl.6, Michał Polok z kl. 7, Samuel Rabin z kl. 8)

Następna zabawa Błędne koło wymagała od dzieci umie-
jętności poszukiwawczych, ponieważ na terenie szkoły były 
zawieszone koła z kilkoma iloczynami TM w wśród nich były 
zapisane błędne wyniki, należało przynieść i wskazać błędne 
działanie. I tu dla nich czekał słodki upominek. 

Kolejna zabawa pt. Szczęśliwy traf polegała na rozwiąza-
niu zadnia matematycznego z TM i wrzucenia go do koszy-
ka. Na przerwie obiadowej pani Dyrektor losowała los, który 
został nagrodzony.

Ta sama akcja,choć po raz pierwszy, odbyła się również 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, gdzie udekoro-
waliśmy szkołę gazetką informacyjną, wieloma zagadkami 
matematycznymi oraz plakatami z TM wykonanych przez 
każdą klasę.

W piątek 28 września 2018 r. każda przerwa między 
lekcyjna była wypełniona zabawami matematycznymi. Za-
częliśmy od Egzaminu pisemnego, do którego w długich 
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kolejkach przystępowali uczniowie klas IV – VIII. Niemal 
pięćdziesięciu uczniów (tylu udało się przeegzaminować na 
kilku przerwach) mogło sprawdzić swoje umiejętności roz-
wiązując mini test z TM. W kategorii klas IV – VI tytuł Eksperta 
Tabliczki Mnożenia zdobył Kacper Juroszek z kl. 5b a w kate-
gorii VII – VIII –  Błażej Haratyk z kl.8a. 

Zabawa Minutka polegała na rozwiązaniu jak najwięk-
szej liczby działań TM w czasie jednej minuty. W tej zabawie 
przeegzaminowano 20 uczniów. Najlepszymi okazali się: Ja-
kub Marekwica z kl. 6b oraz Małgorzata Suszka z kl. 7.

Następna zabawa Obłędny liść była zaadresowana dla 
klas IV – VI. Wymagała od dzieci umiejętności poszukiwaw-
czych, ponieważ na terenie szkoły były rozwieszone papie-
rowe liście z iloczynami TM. Na kilku liściach były zapisane 
błędne wyniki, które należało odszukać i przynieść. W tym 
wyzwaniu przodowali uczniowie z klasy 6b: Julia Rucka, 
Ewelina Legierska, Karol Rabin oraz Wiktoria Matuszny.

Udało się także przeprowadzić zabawę KAHOOT Ma-
tematyczny z wykorzystaniem technologii ICT. Tym razem 
uczniowie z VII i VIII mieli za zadanie wskazać na swoich te-
lefonach komórkowych prawidłowe wyniki działań TM wy-
świetlane na ekranie. Najszybsze okazały się Kinga Legierska 
i Zosia Kohut z kl. 8a.    

Kolejna zabawa pt. Szczęśliwy traf polegała na rozwią-
zaniu zadania matematycznego z TM. Przeprowadziły go 
matematyczki na lekcji matematyki w klasach IV – VIII. Ucz-
niowie najpierw losowali małą karteczkę. Po kilku minu-
tach panie wyłoniły szczęśliwego zwycięzcę, który posiadał 
ten sam ciąg liczbowy co panie przedstawiły. Zabawa była 
emocjonująca, gdyż wygrywał ten uczeń, który wylosował 
szczęśliwą karteczkę i ponadto umiał ją bezbłędnie rozwią-
zać. Oto lista rozradowanych uczniów: Amelia Matysiak (4a), 
Kasia Bielesz (4b), Antoni Matuszny (5a), Aneta Krężelok (5b), 
Piotr Fiedor (6a), Michał Pajestka (6b), Małgorzata Suszka (7), 
Błażej Haratyk (8a), Kinga Sikora (8b).

Udział w zabawie pt. Los TM nie ominął także dorosłych 
(nauczycieli, pracowników szkoły czy rodziców). Dwie dziew-
czynki dzielnie spacerowały na każdej przerwie zapraszając 
dorosłych do wylosowania jednego działania z tabliczki 
mnożenia. Wynik prawidłowy nagradzały cukierkiem. 

Akcja była udana, sprawiła wiele radości uczniom. Uświa-
domiła również, że znajomość tabliczki mnożenia jest nie-
zbędna w życiu codziennym. Mam nadzieję, że to mate-
matyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego 
kalendarza.

Wszystkim uczestnikom zabawy składamy wielkie Gra-
tulacje!  Dziękujemy także asystentom akcji ŚDTM za zaan-
gażowanie i pomoc oraz Radzie Rodziców za ufundowanie 
słodkich nagród dla zwycięzców.

Jeżeli zorganizowanie tego dnia sprawiło, że każdy z nas 
utrwalił sobie choćby jeden przykład tabliczki mnożenia – 
WARTO BYŁO! Do zobaczenia za rok! 

mgr inż. Gizela Kubica
Koordynator Akcji ŚDTM w SP1 oraz SP2 w Koniakowie

*   *   *
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia został również zazna-

czony w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej, gdzie 
zostały przeprowadzone „egzaminy” ze znajomości tabliczki 
mnożenia w klasach 3-8 szkoły podstawowej oraz 3 oddziału 
gimnazjalnego. Uczniowie losowali karteczki z działaniami 
do wykonania, a nagrodą za bezbłędną znajomość tabliczki 
mnożenia był słodki upominek. Egzaminowani byli także do-
rośli – rodzice oraz pracownicy szkoły.  

Poprzez wspólną zabawę łączymy się z ludźmi na całym 
świecie. Chcemy propagować zasadność uczenia się tab-
liczki mnożenia, a także poznawania matematyki. Szybkie 
i sprawne liczenie w pamięci przydaje się każdego dnia. 
Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi ra-
dzić, dlatego warto znać tabliczkę mnożenia.                  

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbu-
dziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć 
zdrowej rywalizacji oraz, miejmy nadzieję, zachęciły  do dal-
szej nauki. Jeśli zorganizowanie tego dnia sprawiło, że każdy 
z nas utrwalił sobie choćby jeden przykład tabliczki mnoże-
nia – warto było!

Gratulujemy wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia, a 
uczniom - którzy włączyli się w organizację tego dnia – dzię-
kujemy.

Grażyna Pince-Polok
nauczycielka matematyki
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Z życia szkół
Noc Naukowców
W piątkowe popołudnie 28.09. 2018 r. uczniowie ze szkół 

SP 1 Koniaków, SP 2 Koniaków, SP 2 Jaworzynka, SP 2 Istebna 
brali udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, która odby-
ła się  na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie. Wszyscy uczniowie, którzy pojechali do Krakowa 
brali udział w pokazach, prelekcjach, wykładach i doświad-
czeniach. Zajęcia odbywały się w salach i laboratoriach Wy-
działów Biotechnologii i Ogrodnictwa i Hodowli i Biologii 
Zwierząt. Zajęcia były dostosowane do wieku młodych na-
ukowców i przybliżały zagadnienia związane z biologią.

um Gleb, które znajduje się w Centrum Edukacji Gleboznaw-
czej Uniwersytetu Rolniczego.

Na zakończenie wszyscy zostali zaproszenie na wykład 
pt. „ Barwny świat geo�tów”, na którym przybliżono tematy-
kę związaną z lasem i leśnymi kwiatami. Pomiędzy zajęciami, 
każdy miał możliwość zwiedzić wystawy na których prezen-
towano m.in.  komórki cebuli w trakcie podziału mitotyczne-
go, ikrę ryb krajowych, łuski ryb, komórki i tkanki  zwierzęce 
(obserwacje mikroskopowe) i wiele innych biologicznych 
ciekawostek.

Po piątku pełnym wrażeń i krótkim noclegu młodzi na-
ukowcy udali się na krakowski rynek, a następnie do Ogrodu 
Zoologicznego, by poznać żyjące w nim zwierzęta. Wyczer-
pani, ale i wyedukowani w sobotni wieczór wszyscy cali i 
zdrowi wrócili do domu.              Damian Polok

Pierwsze zajęcia, pt. „Rośliny olejkodajne wokół nas”  - 
uczestnicy warsztatów poznali rożne rośliny olejkodajne. 
Dowiedzieli się, czym są olejki eteryczne, w jakich gatunkach 
i w których częściach roślin występują, jakie jest ich działa-
nie i zastosowanie. Poznali metody pozyskiwania olejków 
eterycznych i oglądali pokaz ekstrakcji metodą destylacji z 
parą wodną z użyciem aparatu Derynga. Po zakończeniu de-
stylacji przeprowadzona została ocena sensoryczna świeżo 
pozyskanego olejku w porównaniu z olejkami zakupionymi.  

Zajęcia drugie „Sensoryczna gra terenowa w Uniwersy-
teckim Ogrodzie Roślin Ozdobnych”. Uczniowie pod osłoną 
nocy rozpoznawali rośliny świetnie się przy tym bawiąc.

Zajęcia trzecie „Zostań sommelierem, czyli trenerem 
smaku”, próbując różnych potraw i napojów uczniowie oce-
niali smaki produktów z którymi spotykają się na co dzień.

Zajęcia trzecie: „Kolorowy świat barwników” - młodzi na-
ukowcy samodzielnie wydobywali i rozdzielali barwniki za-
warte w liściach.  

 Zajęcia czwarte „Tajemnice kwasów nukleinowych. Izola-
cja DNA metoda kuchenną”. Zajęcia rozpoczęły się od wykła-
du, który przybliżył rolę i budowę kwasów nukleinowych. W 
drugiej części słuchacze izolowali DNA z owoców i warzyw.

Zajęcia piąte „Mody�kacje genetyczne roślin” - zapre-
zentowano sprzęt laboratoryjny, następnie uczniowie prze-
prowadzili elektroforezę w żelu agarozowym oraz wykonali 
transformację genetyczną roślin metodami pośrednimi i 
bezpośrednimi.

Zajęcia szóste „Kolory roślin” - przeprowadzono ekstrak-
cję barwników roślinnych, wydobywając barwy z różnych 
części roślin.

Zajęcia siódme „Ochra, sepia czy umbra – jaki kolor ma 
gleba? Wszyscy uczniowie mieli możliwość zwiedzić Muze-

Wizyta policjanta w naszej szkole
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej duży na-

cisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem 
naszych dzieci. Na początku tego roku szkolnego odbyło się 
spotkanie z policjantem dzielnicowym panem st. asp. Krzysz-
tofem Czarneckim, który omówił zasady poruszania się w 
pobliżu jezdni oraz bezpiecznego przechodzenia przez drogę.

Policjant przypomniał uczniom także o korzyściach no-
szenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tor-
nistrze, o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa 
podczas jazdy samochodem. Poinstruował dzieci jak należy 
zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Dzieci czynnie 
uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeże-
niami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.   
Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzie-
ciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze 
i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.
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Z życia szkół

Warsztaty ekologiczne
W dniach 19.10 – 20.10.2018 r. uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Koniakowie i Szkoły Podstawowej nr 
1 w Jaworzynce brali udział w warsztatach ekologicznych 
w Domu Wczasów Dziecięcych w Rajczy. Głównym celem 
wyjazdu było zapewnienie bezpieczeństwa, a także roz-
budzenie zainteresowań naukami przyrodniczymi, zdoby-
wanie doświadczeń poprzez udział w niestandardowych 
zajęciach, wykładach i pokazach. Wyjazd zrealizowano  
w ramach projektu „Zapewnienie równego dostępu do do-
brej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna”, a opieku-
nami byli p. Renata Haratyk, p. Anna Dziewior, p. Damian 
Polok.

W piątkowe popołudnie uczniowie w ramach rozwijania 
zainteresowań i szukania pasji zaznajomili się z techniką ma-
larstwa na szkle, a także samodzielnie wykonywali obrazy.  
Prace inspirowane były motywami przyrodniczymi i sztuką 
ludową żywieczczyzny.

W sobotę podczas zajęć terenowych - edukacji przyrod-
niczo leśnej - młodzi obserwatorzy poznawali walory przy-
rodnicze i krajobrazowe Beskidu Żywieckiego, oglądali pa-
noramę sąsiednich pasm, oznaczali rodzime gatunki �ory i 
fauny, a także zaznajomili się z właściwościami leczniczymi 
oraz użytkowymi wybranych gatunków roślin.

Pozytywnym skutkiem wyjazdu była integracja uczniów 
z różnych szkół Trójwsi oraz wymiana pomysłów i doświad-
czeń pomiędzy nauczycielami.                Opracowali opiekunowie 

Egzaminy w Zespole Szkół Technicznych 
w Ustroniu znowu na 5
Egzaminy zawodowe w ZST Ustroń rozpoczęły się w styczniu 

2018r. od kwali�kacji M.44 w zawodzie technik mechanik oraz E.14 
w zawodzie technik informatyk. Wyniki tych egzaminów Okrę-
gowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podała w marcu tego 
roku. Zdawalność egzaminu z kwali�kacji M.44 uczniowie ZST 
osiągnęli na poziomie 100%, natomiast z kwali�kacji E.14 na po-
ziomie 90%. Dla porównania zdawalność w województwie śląskim 
wyniosła dla kwali�kacji M.44 – 69%, natomiast z kwali�kacji E.14 
– 66%. Z kolei w powiecie cieszyńskim zdawalność wyniosła odpo-
wiednio 90% i 74%. Z powyższego zestawienia wynika, że ustroń-
skie technikum osiągnęło w dwóch ww. kwali�kacjach wyniki zde-
cydowanie lepsze od średnich wojewódzkich i powiatowych.

Następne egzaminy odbyły się w czerwcu 2018r. z kwali�ka-
cji E.12 i E.13 w zawodzie technik informatyk oraz z kwali�kacji 
M.19 w zawodzie technik mechanik. Wyniki tych egzaminów OKE 
w Jaworznie opublikowała we wrześniu br. Uczniowie klas dru-
giej i trzeciej, a obecnie już trzeciej i czwartej technikum osiągnęli 
następujące wyniki: z kwali�kacji E.12 – 79%, z kwali�kacji E.13 
– 79% i z kwali�kacji M.19 – 89%. Dla porównania, średnie wyniki 
w całym województwie śląskim wyniosły odpowiednio, z kwali�-
kacji E.12 - 86%, M.19 - 83% oraz E.13 - 74%.

Warto również podkreślić, że tegoroczni absolwenci tech-
nikum w Ustroniu (25 uczniów w tym 10 z terenu Trójwsi) w za-
wodzie technik mechanik osiągnęli z obu kwali�kacji, czyli M.19 i 
M.44 100% zdawalność, czyli wszyscy uzyskali dyplomy technika 
mechanika. Analogicznie, dyplomy technika informatyka uzy-
skało 90% absolwentów tego kierunku. Wszystkim absolwentom 
gratulujemy osiągniętego wyniku.

Pisząc o wynikach egzaminów zawodowych nie sposób pomi-
nąć wyników  egzaminów maturalnych, które są również bardzo 
dobre. Egzamin z języka polskiego zdało 100% przystępujących 
do egzaminu absolwentów technikum, z języka angielskiego 
również 100%, a z matematyki 90%.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniów technikum w Ustroniu 
czekają egzaminy z kwali�kacji M.44 i E.14 w styczniu oraz M.19 i 
E.13 w czerwcu. Oczywiście, życzymy obecnym trzecio- i czwarto-
klasistom osiągnięcia 100% zdawalności i gratulujemy dotychcza-
sowych bardzo dobrych wyników. 

Marek Sikora
Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu
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Uniwersytet seniora

Wycieczka Seniorów na Lubelszczyznę
W dniach 9.10 – 12.10.2018 r. zorganizowaliśmy wyciecz-

kę autokarową dla seniorów, w której uczestniczyło 68 osób. 
Wynajęto aż 70 – osobowy autokar. Pogoda dla nas jak zwy-
kle rewelacyjna- prawdziwa „polska złota jesień”. Wyjazd  6 
rano, bowiem trasa przed nami daleka. Pierwszy cel naszej 
wycieczki to Sandomierz – zwany często małym Rzymem 
– malowniczo położony na nadwiślańskiej skarpie. To histo-
ryczne, pełne zabytków miasteczko z niezliczoną ilością uro-
czych kamieniczek, rynkiem, ratuszem z attyką, katedrą, za-
mkiem kazimierzowskim, domem Jana Długosza czy Bramą 
Opatowską. Potem, pełni podziwu patrzyliśmy z okien auto-

karu na kilometrami ciągnące się sady pełne owoców . Do-
jechaliśmy do miejscowości Uściąż i willi „Prezydent”, gdzie 
była nasza baza noclegowa. Wieczorem, jak zwykle, wspól-
ne, integracyjne biesiadowanie z muzyką i śpiewem. Drugi 
dzień to wczesny wyjazd do kozłówki i zwiedzanie wnętrz 
Pałacu Ordynacji Zamoyskich – pełne bogatych mebli, obra-
zów, zastaw stołowych, księgozbiorów, żyrandoli, parkietów 
i innych dóbr. Obejrzeliśmy również Kaplicę Pałacową i Wo-
zownię. Następnie Lublin, zwany też Kozim Grodem. Tutaj 
podziwialiśmy Wzgórze Zamkowe z Kaplicą Świętej Trójcy z 
cudownymi freskami, wzgórze staromiejskie, klasztor i bazy-
likę O.O. Dominikanów z relikwiami Drzewa Św. Krzyża, uro-
czy rynek z kamieniczkami, archikatedrę lubelską z akustycz-
ną zakrystią, bramę krakowską czy wieżę trynitarską. Same 
cudowności, od których aż kręci się w głowie!

Rozpoczęcie Nowego Roku Akademickiego 
Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora

Trzy miesiące zasłużonych wakacji minęły dla seniorów 
błyskawicznie. Już 2.10.2018 roku zabrzmiał dla nas kolejny 
raz dzwonek wzywający do spotkań. Uroczyste rozpoczęcie 
działalności zaszczycił swą obecnością Henryk Gazurek Wójt 
Gminy Istebna, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Ku-
dełka, Radna Powiatowa p. Łucja Michałek oraz nasza opie-
kunka z ramienia gminy p. Joanna Kohut. Całość uświetnił 
dziecięcy zespół regionalny pani Marysi Motyki. Prezes Sto-
warzyszenia, p. Agata Wisełka przedstawiła plan działalności 
na I półrocze 2018/2019 zachęcając zebranych do korzysta-
nia ze spotkań, prelekcji, wycieczek, zajęć, które umożliwiają 
kontakty z rówieśnikami i nie tylko.

Trzeci dzień wycieczki to przyjazd do Wąwolnicy i zwie-
dzanie Sanktarium Maryjnego, następnie zwiedzamy Nałę-
czów – uzdrowisko, spacerujemy po Parku Zdrojowym i po 
Alei Lipowej, gdzie są zbudowane drewniane wille w stylu 
„zakopiańskim”, stare Łazienki. Delektujemy się leczniczymi 
wodami w Pijalni. Czujemy się jak kuracjusze, łapiąc promie-
nie jesiennego słońca.

Ale przed nami były dalsze atrakcje – Kazimierz Dolny i 
znowu cudowności: Wzgórze Klasztorne, Zamkowe, Kościół 
farny z najstarszymi organami w Polsce z 1620 roku, Góra 
Trzech Krzyży, kirkut żydowski ze Ścianą Płaczu, rynek z 
bezcennymi, renesansowymi kamieniczkami. Wszyscy są 
zauroczeni! To trzeba zobaczyć na własne oczy! Na koniec 
– niespodzianka – pojechaliśmy meleksami do Wąwozu Ko-
rzeniowego – jednego z wielu lessowych wąwozów. Oczom 
naszym ukazały się tysiące korzeni – cudo! Ale wszystko co 
dobre szybko się kończy. Wróciliśmy do Uściąży.
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Wycieczka po Żywiecczyźnie
Kolejna wycieczka odbyła się po ziemi żywieckiej, a pro-

wadzona była przez bardzo kompetentnego przewodnika, 
pana Tadeusza Leżańskiego – naszego seniora. Zwiedzili-
śmy: fort w Milówce, liczne zabytki sakralne np. kościół św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie, oczywiście Żywiec z 
pięknym parkiem oraz ciekawą historią od Skrzyńskich do 
Habsburgów. Renesansowy stary zamek wzbudzał nasz po-
dziw, podobnie jak Nowy Zamek oraz precyzyjne miniatury 
wielu budowli cieszyńsko – żywieckich zabytków. Ukoro-
nowaniem tego wyjazdu była wizyta i pokazy chemiczno 
– techniczne w Beskidzkim Centrum Nauki w Świnnej w pa-
nów D. i B. Martyniaków, bowiem na naukę nigdy nie jest za 
późno. 

Spotkanie z panią Aleksandrą Nosowicz
16 października 2018 roku odbyło się spotkanie z panią 

Aleksandrą Nosowicz – profesjonalną instruktorką gimna-
styki, narciarstwa, pływania, nauczycielką wychowania �-
zycznego, która przybliżyła nam cel i znaczenie ruchu dla 
seniora. Ruchu, który jest warunkiem zdrowia szczególnie 
starszych ludzi. Zachęcała do uczestnictwa w każdego ro-
dzaju zajęciach ruchowych. 

W tym dniu został również podsumowany konkurs – zai-
nicjowany przez prezes stowarzyszenia – na „Piękny Ogród”. 
W konkursie uwzględniano bioróżnorodność środowisk z 
zachowaniem naturalnych form. Komisja w składzie: inż. E. 
Borejza, A. Kohut – pracownik Urzędu Gminy, J. Gazurek – 
członek IUS, A. Wisełk – prezes IUS zwiedziła ogródki w maju, 
niestety esienne oględziny nie odbyły się ze względu na po-
godę. Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani przez Śląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie dyplomami 

Poznanie tego regionu Polski zawdzięczamy rewelacyj-
nemu przewodnikowi, panu Łukaszowi Folbie, który bardzo 
starannie przygotował program wycieczki, byśmy mogli 
zobaczyć piękną ziemię sandomiersko – lubelską, ubar-
wiając kilka razy swoim profesjonalnym śpiewem zwiedza-
nie, szczególnie kościołów. Trzeba dodać, że w sobotę miał 
zawrzeć związek małżeński ale zechciał towarzyszyć nam 
przez te 3 dni. 

i sadzonkami, a sekretarz Urzędu Gminy p. Teresa Łaszew-
ska wręczyła „ogrodnikom” upominki zachęcając innych do 
uczestniczenia w kolejnych edycjach konkursu.

Nagrodzeni to:
•	 Bojko Helena – Jaworzynka
•	 Łacek Edward – Jaworzynka
•	 Wisełka Agata – Jaworzynka
•	 Haratyk Michalina – Koniaków
•	 Podgórska Maria – Koniaków
•	 Widermann Grażyna – Koniaków
•	 Czepczor Maria – Istebna
•	 Tomica Małgorzata – Istebna
Wszystkim gratulujemy!

Uniwersytet seniora

W czwartym dniu byliśmy już w Zamościu zwanym perłą 
renesansu, miastem arkad i „Padwą Północy”. Miasto wpisa-
ne na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – a więc pereł-
ka! Zamość to miasto związane z Janem Zamojskim, które 
powitało  nas salwą armatnią z bastionu VII. Potem zwiedza-
liśmy Stare Miasto, Rynek Solny i Wodny, liczne barokowe 
kościoły i katedrę w stylu renesansowym pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego, manierystyczny barokowy Ratusz oraz 
sąsiadujące ormiańskie kamienice z attykami i podcieniami. 
Znowu tra�liśmy na rewelacyjnych przewodników, którzy 
swą wiedzą, kompetencją i pasją wprowadzili nas w historię 
tego uroczego, zabytkowego miasta. Byli to pani Dominika 
i pan Tomasz ubrani w stroje historyczne. Byliśmy setki kilo-
metrów od domu ale było warto.

Wszyscy seniorzy jednogłośnie stwierdzili, że piękna na-
sza Polska cała!!!
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O tym jak ważna jest rola wolontariusza w życiu społe-
czeństwa lokalnego wielu z nas doskonale zdaje sobie spra-
wę. Wolontariusz angażując się bezinteresownie służy dobru 
ogółu, co jest warunkiem aktywnego obywatelstwa, zwięk-
sza solidarność w społeczeństwie, a jego zaangażowanie 
sprzyja również osobistemu rozwojowi wolontariusza. 

Od 12 lat w Trójwsi prężnie działał wolontariat VIDES 
skupiając lokalną młodzież, która z całym sercem oddała się 
bezinteresownej pracy na rzecz dzieci w Istebnej, Jaworzyn-
ce i Koniakowie. 

Od samego początku VIDES w Trójwsi tworzyli ludzie – 
młodzi ludzie, dla których wolontariat był i jest nadal pasją 
życia. To właśnie ci ludzie, ukształtowani na fundamencie 
wielu lat pracy i doświadczenia, postanowili uczynić kolejny 
krok i założyć własną Fundację. Ich Fundacja „Jest BOSKO!” 
jest owocem potrzeby serca, by dalej się rozwijać i jeszcze 
lepiej służyć dobru społeczeństwa lokalnego. 

Od maja tego roku prowadzony był dialog ze stowarzy-
szeniem VIDES oraz s. Lidią Strzelczyk, inpektorką Inspektorii 
Warszawskiej, która sprawuje pieczę nad inicjatywami sióstr 
salezjanek, również VIDESem. W wyniku rozmów zrodził się 
pomysł, by wolontariusze w Trójwsi usamodzielnili się i ot-
worzyli własną strukturę, jaką będzie fundacja.  

Tak właśnie się stało! 19 października 2018 roku w Ustro-
niu został podpisany akt notarialny ustanawiający Fundację 
„Jest BOSKO!”, a w sobotę 27 października odbyło się spotka-
nie o�cjalnie otwierające jej działalność. 

W spotkaniu przygotowanym przez wolontariuszy udział 
wzięły dzieci, rodzice, przedstawiciele lokalnych władz – Wójt 
Gminy Istebna Henryk Gazurek oraz Radna Gminy Barbara 
Kubas, dyrektor istebniańskiego GOKu Elżbieta Legierska – 
Niewiadomska wraz z pracownikami oraz wielu przyjaciół i 
sympatyków działań młodych wolontariuszy. Szczególnego 
znaczenia spotkaniu nadała obecność Sióstr Salezjanek na 
czele z s. Lidią Strzelczyk- Inspektorką. 

Na początku wszystkich gościom przybliżona została 
istota wolontariatu i rola wolontariusza w lokalnej społecz-
ności, a także �lm ze zdjęciami i wypowiedziami młodych, 
którzy odpowiadali na pytanie: dlaczego tak naprawdę są 
wolontariuszami. Po części merytorycznej przyszedł czas 
na kilka słów wyjaśnień jak doszło do powstania Fundacji i 
czym ona będzie się zajmowała. Otóż cele Fundacji pokry-
wają się z dotychczasową działalnością VIDES, a są to m.in.:

− działania o charakterze edukacyjnym i wychowaw-
czym i rozwojowym na rzecz dzieci i młodzieży,  

− działania na rzecz ochrony praw dziecka w kraju i po 
za jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów 
rozwijających się, 

− wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności kul-
turalnej, rozrywkowej i rekreacyjnej

− upowszechnianie kultury �zycznej i sportu, promo-
wanie zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw 
w zakresie rozwoju kultury �zycznej i sportu wśród dzieci i 
młodzieży,

− inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie 
organizacji rodzinnych form spędzania czasu wolnego,

− działania na rzecz integracji i rozwoju środowiska lo-
kalnego

− działania na rzecz podtrzymania tradycji regionalnej 
oraz narodowej, a także pielęgnacji polskości,

− kształtowanie osobowości i właściwych postaw etycz-
nych i moralnych młodego pokolenia, w oparciu o metodę 
wychowania wykreowanej i reprezentowanej przez św. Jana 
Bosko

− promocja wolontariatu.
Fundację „Jest BOSKO!” tworzą i prowadzą dotychcza-

sowi wolontariusze VIDES, dlatego charakter i styl pracy nie 
zmieni się, jak również inicjatywy, które do tej pory prowa-
dzili będą nadal kontynuowane. 

Podczas spotkania 
głos zabrała także Sio-
stra Inskektorka Lidia 
Strzelczyk, która w imie-
niu zgromadzenia sióstr 
salezjanek Inspektorii 
Warszawskiej (do któ-
rej terytorialnie należy 
Istebna) wyraziła wielką 
radość z powstania Fun-
dacji. Podkreśliła także, 
że wolontariusze „Jest 
BOSKO!” mają zawsze 
się czuć członkami ro-

dziny salezjańskiej, ponieważ łączy nas ten sam duch – duch 
świętego Jana Bosko. W prezencie od Sióstr na dobry począ-
tek Fundacja otrzymała msze wieczyste, które od niedzieli 28 
października będą odprawiane na Jasnej Górze. 

Słowa uznania i poparcia dla Fundacji wyrazili również: 
Henryk Gazurek wójt Gminy Istebna, a także Elżbieta Legier-
ska – Niewiadomska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej. 

W bardzo miłej i serdecznej atmosferze można było jesz-
cze kilka chwil porozmawiać, napić się dobrej kawy i skosz-
tować domowych wypieków. 

Słowa wdzięczności kierujemy do Nadleśnictwa Wisła, w 
sposób szczególny do pana Zbigniewa Vasiny, za bezpłatne 
udostępnienie nam Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej 
na potrzeby organizacji tegoż spotkania.

„Jest BOSKO!” to Fundacja utworzona z myślą o dzieciach 
i młodzieży. W myśl systemu wychowania św. Jana Bosko, 
którym od lat inspirują się młodzi wolontariusze w Trójwsi, 
dalej chcą dbać o wszechstronny rozwój i wychowanie mło-
dego pokolenia organizując dla nich wiele różnych i cieka-
wych form spędzania wolnego czasu, animacji i inicjatyw, 
które zintegrują społeczeństwo lokalne. Dlatego też ser-
decznie zachęcamy do dalszej współpracy z Fundacją inne 
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Wolontariusze na Stadionie Narodowym
„Stadiom Młodych” – ogólnopolska inicjatywa, która mia-

ła na celu pomóc odpowiedzieć młodym ludziom na pyta-
nie o ich miejsce w świecie, o sens życia. Osobą bezpośred-
nio odpowiedzialną za organizację Stadionu Młodych był 
ks. Rafał Jarosiewicz, Misjonarz Miłosierdzia, autor książek 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, szkoły, para�e 
oraz wszystkich ludzi dobrej woli, jednocześnie dziękujemy 
za wszelkie formy wsparcia i pomocy, jakie przez wiele lat 
jako VIDES do nas napływały. 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby być wolonta-
riuszami w Fundacji zapraszamy na spotkanie forma-
cyjne, które odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 
12:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej Cen-
trum obok kościoła. By zostać wolontariuszem Fundacji 
należy mieć ukończone 15 lat. 

Życzmy sobie wzajemnie, by w Trójwsi zawsze było BOSKO!
Karina Czyż – Prezes Fundacji „Jest BOSKO!”

Konsekracja Kościoła pw. Matki Bożej 
Fatimskiej na Stecówce
Sobotnim popołudniem 13 października w Kościele 

pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce odprawiona zosta-
ła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa  
Ordynariusza Romana Pindla połączona z konsekracją 
odbudowanej w latach 2014 – 2016 świątyni. Wydarzenie 
to stanowiło ukoronowanie wielu miesięcy pracy nad budo-
wą, wyposażaniem i upiększaniem nowego kościoła, jakiej 
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tuż po pożarze z wielką wiarą i determinacją podjął się tam-
tejszy duszpasterz ks. Grzegorz Kotarba oraz liczne grono 
wspierających go para�an.

Uroczystość rozpoczęła się od procesyjnego wejścia do 
kościoła służby liturgicznej oraz księży. Wraz z biskupem Eu-
charystię koncelebrowali: Dziekan Dekanatu Istebniań-
skiego ks. Tadeusz Pietrzyk, Proboszcz Para�i pw. Matki 
Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorz Kotarba, Pro-
boszcz Para�i pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
w Jaworzynce ks. Stanisław Pindel, a także wikariusz tejże 
para�i ks. Paweł Then, Proboszcz Para�i Świętego Bar-
tłomieja Apostoła w Koniakowie ks. Krzysztof Pacyga, 
Administrator Para�i pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go na Kubalonce ks. Bogusław Golarz, Dekanalny Dusz-
pasterz Młodzieży ks. Grzegorz Strządała, o. Boguchwał 
Orczyk, o. Innocenty Kiełbasiewicz, ks. Piotr Góra,  
ks. Jerzy Palarczyk, ks. Antoni Kulawik oraz księża sprawu-
jący niegdyś posługę w tutejszej para�i ks. Marian Kubecki,  
ks. Jan Gawlas oraz ks. Jacek Wójcik.

Bp. Roman Pindel został powitany i poproszony o po-
święcenie nowego Domu Bożego przez przedstawicie-
li wspólnoty para�alnej oraz samego księdza proboszcza.  
W swych przemowach opowiedzieli oni zwierzchnikowi na-
szej diecezji nie tylko o trudach i obawach związanych z za-

„Ewangelizacja bez granic” i „Miłość chodzi po Woodstocku”, 
dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji koszaliń-
sko-kołobrzeskiej, znanym ze stałej współpracy z hip-hopo-
wymi zespołami Full Power Spirit i Stworzeni do Walki oraz z 
inicjatywą Przystanek Jezus.

6 października na stadionie narodowym w Warsza-
wie odbyło się to największe spotkanie ewangelizacyjne 
w Polsce w 2018 roku, skierowane do młodzieży. Udział w 
„Stadionie Młodych” wzięła także grupa młodych z Trójw-
si. Razem z 40 tysiącami swoich rówieśników uczestniczyli 
oni w tych 12-godzinnych rekolekcjach, podczas których 
wysłuchali ciekawych konferencji, koncertów, świadectw 
znanych i lubianych muzyków, mogli modlić się, tańczyć, 
doświadczyć tak wielkiej wspólnoty młodego Kościoła. W 
centrum wydarzenia była Eucharystia, którą koncelebrowało 
600 kapłanów, a przewodniczył jej kard. Kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski. Spotkanie zakończyło się spektaklem 
artystycznym rysowania na piasku oraz błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem. 

Rekolekcje na Stadionie były eksplozją młodzieńczej ra-
dości, która umocniła ich przekonanie o miejscu i roli w dzi-
siejszym Kościele.                  Karina Czyż
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kończoną odbudową tej pięknej drewnianej świątyni, ale też 
i o potędze żarliwej modlitwy oraz doświadczeniu ludzkiej 
solidarności. Po powitaniu konsekrator dokonał pobłogosła-
wienia wody i poświęcenia nią zarówno ludu, jak i ołtarza oraz 
ścian kościoła, co stanowi symboliczne odwołanie do chrztu.

Zgodnie z tradycją w czytaniu pierwszym, Stanisław 
Kędzior odczytał tekst z Księgi Nehemiasza opisujący, jak 
ludność Jerozolimy zebrała się u kapłana Ezdrasza, by wysłu-
chać proklamacji Prawa Bożego. Następnie Krystyna Kacz-
marzyk zaśpiewała psalm „Doskonałość prawa Bożego”. 
Lektorką drugiego czytania z Listu do Hebrajczyków (Hbr 
12, 18-19. 22-24) była Maria Kukuczka. Dziekan Dekanatu 
Istebniańskiego przeczytał Ewangelię św. Jana (J2, 13 – 22) – 
Oczyszczenie świątyni ze sprzedawców.

Wygłaszając homilię Bp. Roman Pindel zwrócił uwagę 
na podobieństwo sytuacji, jaka spotkała para�ę na Steców-
ce, do tej która miała miejsce w Jerozolimie. „Pożar sprzed kil-
ku lat, trudny do przyjęcia, smutek i przygnębienie, następujące 
po tym wzajemne pocieszanie się i radość z widocznego budo-
wania przypominają takie doświadczenia, które były udziałem 
uczestników poświęcenia świątyni w Jerozolimie” – powie-
dziawszy to wskazał, że ta wybudowana za czasów króla Sa-
lomona świątynia została zniszczona przez Babilończyków,  
a odbudowana po powrocie z niewoli babilońskiej docze-
kała się narodzin Mesjasza. Hierarcha mówił o wypływającej  
z wiary potrzebie udania się do miejsca świętego i związanej 
z tym radości. Nawiązał on także do wieloletniej historii po-
łożonej wśród gór polany Stecówka, jako miejsca modlitwy. 
Ludzie zdążali tu na spotkanie z Bogiem i Jego Matką, o wie-
le wcześniej niż powstała tu pierwotna „Owczarnia”.

Po wygłoszonej modlitwie konsekracyjnej biskup doko-
nał obrzędu namaszczenia ołtarza olejem krzyżma świętego, 
w czterech miejscach namaszczone zostały też ściany koś-
cioła. W obrzędzie tym oprócz konsekratora udział wzięli: 
nadzorujący odbudowę duszpasterz tutejszej para�i – ks. 
Grzegorz Kotarba, Dziekan Dekanatu Istebniańskiego 
ks. Tadeusz Pietrzyk oraz ks. Marian Kubecki, sprawujący 
opiekę nad miejscową wspólnotą w latach 1981-1994.

Kolejno nastąpiły obrzędy okadzenia ołtarza, świątyni  
i wiernych oraz nakrycia, przybrania i oświetlenia ołtarza. Nie-
zwykły był moment, kiedy do pogrążonego w wieczornym 
półmroku kościoła z zapaloną świecą weszła zasłużona pa-
ra�anka Maria Bocek, a po modlitwie biskupa ks. Grzegorz 
Kotarba przeniósł płomień z jej świecy, na ołtarzowe. Koś-
ciół wypełnił się zapachem kadzidła, światłem i muzyką.

Nadszedł najważniejszy moment dedykacji kościoła –  
liturgia eucharystyczna. Biskup odmówił modlitwę euchary-
styczną ze specjalną prefekcją na poświęcenie świątyni „Ty 
cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały,  aby wszędzie 
sławiono Twoje imię, nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc 
przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów.  Dlatego 
z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy wzniesiony 
pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni i obrazem 
niebieskiego Jeruzalem”. Modlitwę za świat i za Kościół od-
mówił ks. Grzegorz Kotarba kończąc ją słowami „Przyjmij 
łaskawie pragnienia tej wspólnoty, która o�aruje Tobie kościół, 
niech on stanie się dla niej domem zbawienia i przybytkiem nie-
bieskich tajemnic. Niech tutaj rozbrzmiewa Ewangelia pokoju  
i niech się odbywają święte obrzędy. Niech Twoi wierni, którzy 
będą w nich uczestniczyć pouczeni słowem życia i umocnieni 
łaską Bożą, pielgrzymując przez doczesność, dojdą do wieku-

istego Jeruzalem, w którym, dobry Ojcze, zjednoczysz ze sobą 
wszystkie dzieci swoje, rozproszone po całym świecie”.

Po Komunii Świętej wierni odśpiewali uroczyste Te Deum 
laudamus. Powoli dobiegała końca najważniejsza Msza 
Święta w dziejach tego niewielkiego drewnianego kościół-
ka. Nadszedł czas podziękowań – pierwsze z nich skiero-
wane do Biskupa Ordynariusza Romana Pindla wygłosili 
młodzi para�anie, którzy w swym przemówieniu zapewniali 
hierarchę o żywym pragnieniu podtrzymywania tradycji 
przodków i wierności wierze katolickiej. Następnie swą 
wdzięczność konsekratorowi oraz wszystkim wspierającym 
go w dziele odbudowy księżom  wyraził Proboszcz Para-
�i pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorz 
Kotarba. Duszpasterz dziękował też osobiście wszystkim, 
którzy w tym tak trudnym i wymagającym dla niego oraz 
jego para�an czasie wyciągnęli pomocną dłoń by wesprzeć 
budowę i wyposażanie świątyni na Stecówce. W tym pa-
miętnym dniu dedykacji kościoła ksiądz proboszcz starł się 
do każdego skierować kilka serdecznych słów, o nikim nie 
zapomnieć, choć przecież przy takim ogromie pracy, jaką ta 
niewielka para�a ma za sobą, nie jest to możliwe, za co bar-
dzo przeprosił.

Ks. Bp Roman Pindel pogratulował wspólnocie ukoń-
czonego dzieła odbudowy, a także wcześniejszej mobilizacji 
i podjętego wysiłku. Udzielając zebranym błogosławieństwa 
wypowiedział on niezwykle piękne i ważne dla nas wszyst-
kich słowa „Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy się tu 
gromadzą jako para�anie i którzy przybywać będą jako piel-
grzymi, czy też turyści i mogę tylko życzyć, by ta miłość, która 
będzie promieniowała w życiu członków tej para�i przemienia-
ła tych, którzy przychodzić tu będą jako turyści, żeby odchodzili 
stąd jako pielgrzymi.” 

Zwracała uwagę niezwykła staranność i dbałość  
o szczegóły, jaką przygotowując uroczystości konse-
kracyjne wykazał się zarówno tutejszy proboszcz, jak  
i wszyscy zaangażowani para�anie, którzy aby podkreślić 
podniosły  charakter tego wydarzenia założyli tradycyjne 
stroje regionalne. Zadbano również o integralną część 
Liturgii jaką jest muzyka. Przy organach zasiadł prof.  
Tomasz Gronkowski, rolę scholi pełnił zaś kwartet wokalny  
w składzie: sopran - Kamilla Gicala, alt - Aleksandra  
Kohut, tenor - Piotr Brożek, bas - Piotr Maga. Po zakoń-
czonej Mszy Świętej artyści dali krótki koncert, podczas 
którego można było usłyszeć utwory J. Pachelbela, J. S. Ba-
cha, D. Buxtechudego, G. F. Haendla, a także naszego pol-
skiego kompozytora M. Lorenca. Koncert ten stanowił nie 
tylko muzyczne uświetnienie całej uroczystości, ale tak-
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Informacje turystyczne
Nagroda główna dla �lmu promocyjnego 
Gminy Istebna – siła tradycji!
Gmina Istebna otrzymała nagrodę główną w kategorii 

turystyka wiejska i przyrodnicza za �lm promocyjny „Istebna 
- siła tradycji!” na międzynarodowym Festiwalu Filmów Tu-
rystycznych i Korporacyjnych FilmAT w Warszawie, w jubile-
uszowym roku 30-to lecia �lmów turystycznych na świecie.

Film powstał na zlecenie Gminy Istebna. Realizacją pro-
jektu zajęła się �rma Machej ze Skoczowa pana Marcina Ma-
cheja, która posiada ogromne doświadczenie w realizacji 
tego typu �lmów promocyjnych. Szczegóły umowy, działa-
nia merytoryczne i �nansowe koordynowała Anna Pilch - Ru-
cka Inspektor UG w Istebnej, zaś wydział promocji przy GOK 
Istebna współpracowała w zakresie reżyserii, doboru miejsc, 
rozmów z gestorami i sprawami technicznymi, a także doko-
nał zgłoszenia do konkursu i koordynował działania z tym 
związane. Z tego miejsca dziękujemy serdecznie wszystkim 
naszym Gestorom, którzy działają w branży turystycznej i po-
mogli w realizacji �lmu, a także radnym gminnym, którzy za-
głosowali za przekazaniem środków na realizację �lmu. Pod-
czas nagrań często realizator zostawał na całą noc w obiekcie 
by nagrywać tzw. „timelapsy” od zmierzchu do świtu. Równie 
gorąco dziękujemy i gratulujemy panu Marcinowi Mache-
jowi za realizację pięknego �lmu! To Nasza wspólna zasługa!

18 października 2018 roku podczas gali w Warszawie na-
grodę odebrał Wójt Gminy Istebna Henryk Gazurek oraz 
kierownik wydziału promocji GOK Istebna Aneta Legierska.

Festiwal FilmAT to jeden z największych na świecie festi-
wali �lmów turystycznych i korporacyjnych organizowany 
przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem 
Festiwali Filmu Turystycznego (International Committee of 
Tourism Film Festivals CIFFT).

Spot do obejrzenia w tle pro�lu Gminy Istebna na Fb, a 
cały �lm znajduje się na pro�lu Gmina Istebna na YouTube i 
na stronie istebna.eu w zakładce �lmy promocyjne.

Uwaga! Niedługo pokażemy Wam także jak wygląda 
zima w Istebnej!

Gmina Istebna z nagrodą 
Gmina Przyjazna Turystom
W dniu 4 października 2018 roku w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się uroczysta 
gala Samorządowiec województwa śląskiego 2018 w orga-
nizowana przez Dziennik Zachodni, podczas której przyzna-
no również nagrody w Konkursie „Gmina na 6”. 

Główną nagrodę w kategorii Gmina przyjazna tury-
stom zdobyła gmina Istebna, a dyplom i statuetkę odebrał 
Wójt Gminy Istebna - Henryk Gazurek.

że zaprezentował słuchaczom niedawno zainstalowane  
w kościele organy piszczałkowe.

Czuwający nad przygotowaniem wydarzenia komitet 
organizacyjny zaprosił  licznych gości, pragnąc w ten spo-
sób wyrazić wdzięczność  wspólnoty para�alnej względem 
osób, które w różnoraki sposób przyczyniły się do dzieła od-
budowy. W ich gronie znalazł się także Wójt Gminy Istebna 
Henryk Gazurek wraz z małżonką.

Proboszczowi Para�i pw. Matki Bożej Fatimskiej na 
Stecówce ks. Grzegorzowi Kotarbie, a także całej Wspól-
nocie Para�alnej gratulujemy wspaniałego dzieła odbudowy 
świątyni oraz dopracowanej w najdrobniejszych szczegółach 
uroczystości jej konsekracji, pragnąc jednocześnie życzyć, by 
ten poświęcony Bogu dom modlitwy był zawsze wypełniony 
głęboką wiarą, pełną ufności nadzieją i wzajemną miłością 
gromadzącego się w nim ludu.                          Oliwia Szotkowska

Do konkursu przystąpiło ponad 20 gmin wiejskich i miej-
sko-wiejskich w 4 kategoriach: gmina przyjazna środowisku, 
mieszkańcom, turystom i inwestorom. Oceny prezentacji w 
siedzibie Dziennika Zachodniego w dniu 26 września 2018 
roku dokonała kapituła w składzie m.in.: 

Grzegorz Chmielewski – wiceprezes Śląskiej Organizacji 
Turystycznej
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Prof. dr hab. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu 
Ekonomicznego
Krystyna Papiernik – prezes Śląskiej Izby Turystyki
Grzegorz Pasieka – prezes Polskiej Izby Ekologii
Janusz Michałek – prezes KSSE
Artur Tomasik – prezes Górnośląskiego Towarzystwa 
Lotniczego
Kazimierz Karolczak – Kazimierz Karolczak 
Przewodniczący GZM
Marek Twaróg – redaktor naczelny Dziennika Zachodniego.

Komisja oceniała walory 
turystyczne gminy na podsta-
wie nadesłanego �lmu promo-
cyjnego i prezentacji słownej 
przygotowanej przez kierowni-
ka promocji – Anetę Legierską. 
Dodatkowo jury potwierdzało 
atrakcyjność naszej gminy na 
podstawie osobistych poby-
tów w naszym regionie.

Z tego miejsca serdecznie 
dziękujemy Wszystkim gesto-
rom turystycznym działającym 
na naszym terenie, dzięki któ-

rym oferta turystyczna w Trójwsi Beskidzkiej - jak podkre-
ślała kapituła, jest niezwykle bogata. Jak zawsze zachęcamy 
do dzielenia się pomysłami i do współpracy. Dzięki Wam, to 
Nasza wspólna nagroda.                                     Oprac. A. Legierska 

Informacje turystyczne

„Rączka gotuje” w Istebnej

29 rocznica śmierci Jerzego Kukuczki
„Wreszcie najwspanialszy moment w każdej wspinaczce. 

Chwila, kiedy od szczytu dzieli mnie już tylko kilka kroków, 
kiedy wiem, że już nic nie stanie mi na przeszkodzie, kiedy 
wiem, że zwyciężyłem… Zwyciężyłem nie górę, czy pogo-
dę, lecz przede wszystkim siebie, swoją słabość i swój strach. 
Kiedy mogę już podziękować górze, że i tym razem była dla 
mnie łaskawa. Tych chwil nie oddam nikomu za żadne skarby 
i jeżeli muszę w drodze do szczytu pokonywać przeszkody i 
ocierać się o nigdy nieokreśloną granicę między kalkulowa-
nym ryzykiem a ryzykanctwem, to trudno, zgadzam się. Zga-
dzam się na walkę ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które 
na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami 

biją w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleń-
stwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy wytrzy-
małości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą otrzymuję za 
te trudny, jest niebotycznie wielka. Jest nią radość życia.”

– Jerzy Kukuczka, fragment z książki „Mój pionowy świat”

24 października tego roku minęło 29 lat od chwili odej-
ścia najwybitniejszego polskiego himalaisty w historii Jerze-
go Kukuczki. 

24 października 1989 roku zdobywca Korony Himalajów 
odpadł od południowej ściany ośmiotysięcznika Lhotse.

W drodze po Koronę Jerzy wytyczał nowe szlaki na ośmio-
tysięczniki, a także dokonał pierwszych w historii zimowych 
wejść na szczyty Kanczendzongi, Annapurny i Dhaulagiri.

Nasz wielki himalaista pochodził rodem z Istebnej i właś-
nie tutaj w przysiółku Wilcze znajduje się Izba Pamięci prowa-
dzona przez jego żonę Cecylię. Zgromadzone w niej zostały 
pamiątki, trofea i nagrody dokumentujące niezwykłą historię 
człowieka, który pokochał góry i pozostał w nich na zawsze.

Na zaproszenie Hotel & Restauracja Złoty Groń, na szczy-
cie pięknej góry, po raz kolejny swoje pomysły kulinarne 
realizował Remigiusz Rączka. Tym razem można było pod-
patrzeć przepisy na rydze, „grzybulym” i steka po góralsku. 
Całość programu można było zobaczyć na antenie TVP Ka-
towice 27 i 28 października 2018 roku, a obecnie na stronie 
internetowej katowice.tvp.pl w zakładce Programy – Wypo-
czynek i Rekreacja. Dziękujemy Restauracji Złoty Groń za 
stałą promocję naszego regionu, a Państwa zapraszamy do 
oglądania i gotowania góralskich przysmaków!
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Dzień Tradycji w Muzeum Regionalnym 
na Grapie
Muzeum Regionalne „Na Grapie” w Jaworzynce to nie-

zwykłe miejsce na kulturalnej mapie Trójwsi Beskidzkiej, 
gdzie można naprawdę poczuć ducha dawnej góralszczy-
zny, posłuchać autentycznej gwary i spotkać prawdziwych 
pasjonatów folkloru. W tym roku to niezwykłe miejsce ob-
chodziło swoje ćwierćwiecze. Okazją do jego świętowania 
był Dzień Tradycji , który odbył się 7 października 2018 r. 

kilka tradycyjnych pieśni i odtańczył „łowiynzioka”. Świetny 
był również akustyczny koncert kapeli „Polandia”, który od-
był się  na bardzo nietypowej i malowniczo prezentującej się 
scenie bo… w stodole. Artyści potra�li zagrać i zaśpiewać 
„bez prądu” ale za to z niesamowitą energią. Nie brakło ich 
sztandarowych hitów jak „Lecimy” czy „Discopolka”, które za-
rejestrowano nawet na płycie zespołu. „Polandia” to stosun-
kowo „młoda” formacja muzyczna założona przez Gustawa 
Szepke, skupiająca młodych, utalentowanych muzyków z 
Trójwsi. Dzięki wypuszczanym regularnie nowościom i krą-
żącym w sieci teledyskom jest coraz bardziej rozpoznawalna 
w naszym regionie. 

Program artystyczny zwieńczyła wiązanka góralskich 
hitów na „binie” w wykonaniu połączonych sił „Polandii”  
i „Jetelinki”.

Chętni mogli zajrzeć w gościnne progi muzeum i obej-
rzeć wystawę dokumentującą 25 lat pracy placówki od okre-
su jej budowania, po lata najnowsze. Warto przypomnieć, że 
muzeum otwarto dokładnie w dniu 19 czerwca 1993 roku 
z inicjatywy wielkiego miłośnika cieszyńskiej ziemi, poety i 
pisarza Jerzego Ruckiego. Miało ono ocalić i zachować skra-
wek dawnej beskidzkiej ziemi i prezentować życie beskidz-
kich górali, z ich obrzędami i pracami polowymi. Przez dłu-
gie lata głównym kustoszem i opiekunem Muzeum był pan 
Stanisław Rucki, a dziś tę funkcję pełni jego córka, Katarzyna 
Rucka – Ryś. Na przestrzeni lat zorganizowano wiele pięk-
nych, wartościowych akcji i inicjatyw przeprowadzonych 
pod egidą Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Regionalnego 
„Na Grapie.” Były to na przykład konkursy solistów i grup 
śpiewaczych, wystawy prac lokalnych twórców ludowych 
prelekcje, nauki czepiynio, dni haftu krzyżykowego oraz 
warsztaty tej techniki, wyplatania koszyków korzenia świer-
kowego, czy plastyki weselnej.

W niedzielne popołudnie „Na Grapie” na miłośników re-
gionalizmu czekało mnóstwo atrakcji. Uwagę przyciągały 
stanowiska beskidzkich rękodzielników. Jan Zogata „łod 
Ciepciorza” pokazywał proces wyplatania koszyków z ko-
rzenia świerkowego. Józef Rucki prezentował tajniki szycia 
kyrpców oraz – wraz z Pawłem Ruckim – sztukę kryncynio 
notkónci . Irena Motyka z Kikuli demonstrowała  z kolei uni-
katową technikę tworzenia czepców. 

Nie brakło wrażeń muzycznych. Zespół „Mała Jetelinka” 
pod kierownictwem Moniki Wałach – Kaczmarzyk dał wspa-
niały koncert z bogatym repertuarem tradycyjnych melodii 
i nutek. Następnie „Zgrapianie” pokazali młócyni cepami, a 
potem w ruch poszedł także „fukoć”. Zespół zaśpiewał także 

Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano 
poczęstunek – pyszną, rozgrzewającą herbatę z zielin oraz 
kiełbaski, które można było upiec przy rozpalonym na łące 
nad Muzeum ognisku. Było to niezwykle miłe popołudnie 
„Na Grapie” , które upłynęło pod znakiem tradycji. Pozostały 
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po nim wspomnienia i przepiękne zdjęcia wykonane przez 
Michała Kuźmę i Daniela Fielka (Okiem Fotoreportera). 

Z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia Muzeum Regio-
nalnego na Grapie najserdeczniejsze gratulacje należą się 
Wszystkim, dzięki którym to miejsce tętni życiem, pięknieje 
i co roku poprzez atrakcyjne i ciekawe działania przypomina 
miejscowym i turystom tajemnice dawnego życia górali z 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 

„Dzień Tradycji na Grapie” odbył się w ramach projektu 
„Aktywni w kulturze – część II” realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Istebnej, do�nansowanego przez Naro-
dowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury 

+ Inicjatywy Lokalne. Była to od-
powiedź na inicjatywę zgłoszoną 
realizatorom przez Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Regionalnego 
na Grapie.

Oprac. Barbara Juroszek

Koronki koniakowskie na Krajowej Liście
Niematerialnego Dziedzictwa

W poniedziałek 22.10. 
2018 r. w Starej Oranżerii w 
Łazienkach Królewskich w 
Warszawie odbyła się uro-
czysta gala, podczas której 
wiceminister kultury, ge-
neralna konserwator za-
bytków Magdalena Gawin 
wręczyła decyzje o wpisie 
na Krajową Listę Niema-
terialnego Dziedzictwa 
osobom i instytucjom kul-
tywującym zjawiska i tra-
dycje. Na liście 15 nowych 
wpisów znalazły się dwie 

cenne dla Beskidu Śląskiego pozycje, a więc „Tradycje wy-
twarzania koronki koniakowskiej’ oraz „Gajdy - umiejętność 
wytwarzania instrumentu i praktyka gry”.

Dyplom, poświadczający wpis koniakowskich koronek na 
listę odebrała Lucyna Ligocka – Kohut z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej, promotorka koronki koniakowskiej. Na 
gali obecna była również dr Kinga Czerwińska, etnograf z UŚ 
Katowice i koronczarka Zuzanna Ptak. Warto dodać, że pod-
czas gali scenę zdobiła nasza przepiękna Największa Koron-
ka Koniakowska Świata! Dyplom honorujący umiejętność 
wytwarzania gajd i grę na tym instrumencie odbierał pan 
Józef Broda oraz Ewa Cudzich –etnograf, autorka wniosku.

Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowe-
go jest prowadzona przez ministra kultury we współpra-
cy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Znajdują się na 
niej obecnie 32 wpisy. Jest katalogiem przejawów żywego 
dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski, zawiera opis 

zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informa-
cje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących 
je społeczności. Co istotne, aby jakiś element mógł pojawić 
się na liście międzynarodowej UNESCO, najpierw musi być 
wpisany na listę krajową.

Wszystkim Koronczarkom i Gajdoszom oraz osobom, 
dzięki którym dwa wpisy unikalnych tradycji Beskidu Ślą-
skiego znalazły się na liście serdecznie gratulujemy!!

Oprac. BJ

Gajdy na III Gali Niematerialnego 
Dziedzictwa Kultury w Warszawie
Wpisu gajd na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzi-

ctwa Kultury dokonano już 14 lutego 2018 r., zaś 22 paź-
dziernika w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie wręczono o�cjalną decyzję. Gajdy – umie-
jętność wytwarzania instrumentu i praktyka, to jedno  
z dwóch zjawisk z Beskidu Śląskiego, drugim jest koronka 
koniakowska. 

Przedstawicielem społeczności gajdoszy był Józef Broda 
oraz Ewa Cudzich – autor wniosku. Dokument potwierdzają-
cy wpis wręczali: prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Staniu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartosz 
Skaldowski – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
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W bieżącym roku na listę tra�ło 15 zjawisk, pełną listę 
można zobaczyć na stronie Narodowego Instytutu Dziedzi-
ctwa www.nid.pl -  w sumie na polskiej liście znajdują się 32 
zjawiska. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis za-
mieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje 
o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je 
społeczności. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytu-
tem Dziedzictwa. 

Bartosz Skaldowski: „(…) nie można mówić o polskiej kultu-
rze bez uwzględnienia jej niematerialnego i duchowego wymia-
ru – tradycji, obrzędów, pieśni, tańców, czy rzemiosła. Wartość 
tych zjawisk jest nie do przecenienia, ponieważ buduje poczucie 
tożsamości – w wymiarze lokalnym i narodowym oraz skupia 
społeczność wokół kultywowania dawnych tradycji”.

Warto zaznaczyć, że w tym roku podjęto również stara-
nia o wpisie tradycji dudziarskich na Listę reprezentatywną 
UNESCO. Gajdy znajdą się pośród pozostałych instrumen-
tów dudowych z Polski, tj. dudy podhalańskie, dudy żywie-
ckie, kozioł wielkopolski (biały i czarny).                   Ewa Cudzich

fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Tajemnice heklowanego Różańca
Od wielu lat pielgrzymowałam z ojcem na Kalwarię Ze-

brzydowską, by uczestniczyć w obchodach uroczystości Ma-
ryjnych w sierpniu i towarzyszyć Chrystusowi w Jego Drodze 
Krzyżowej w Wielkim Tygodniu.

Idąc wielokroć w procesjach Zaśnięcia i Wniebowzięcia 
NMP na Kalwaryjskich Dróżkach zrodził się u mnie pomysł 
na wykonanie heklowanego różańca. Wiele asyst z poszcze-
gólnych regionów Polski niosło w procesjach różańce wyko-
nane z różnych materiałów. Koniakowianie ubrani w swoje 
piękne stroje góralskie szli niosąc serwetkę umieszczoną na 
płótnie na sztalugach. Marzenie uheklowania kalwaryjskie-
go różańca towarzyszyło mi przez wiele lat.

W ubiegłym roku w końcu pomysł udało  się zrealizować 
dzięki pomocy koleżanek i przyjaciółek - koronczarek  z Ko-

niakowa. Znając moc modlitwy różańcowej i  przeznaczenie 
tego różańca każda z nich bardzo chętnie uheklowała swoją 
zdrowaśkę, wkładając w to swoje serce. 

Różaniec został wykonany na bańkach 10 z tureckiego 
kordonka nr 50. „Zdrowaśki” uszydełkowane zostały z nici 
w kolorze beżowym, a pozostałe elementy mają kolor biały. 
Różaniec nie miał żadnego pierwowzoru, więc tym bardziej 
jest oryginalny i niepowtarzalny. Cieszymy się niezmiernie z 
tego, że mamy taki różaniec, który może opleść nasze dzięk-
czynienia i prośby zanoszone do Kalwaryjskiej Matki w sierp-
niu w czasie procesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia. 

Nasze życie szybko mija, chwile przesuwają się jak pa-
ciorki różańca. Życzmy sobie, żeby przyszłe pokolenia pie-
lęgnowały wiarę naszych przodków i chęć pielgrzymowania. 
Zachęcam więc wszystkich chętnych, którzy posiadają swój 
strój regionalny, aby dołączyli do naszej asysty i poszli pokło-
nić się Kalwaryjskiej Pani, a wszystkim koronczarkom, które 
poświęciły swój czas i talent  bardzo serdecznie dziękuję. 
Były to panie; Bronia Fiedor, Genia Legierska, Ola Suszka, 
Brygida Kajzar, Zuzia Kubaszczyk, Ula Rybka, Jola Krężelok, 
Grażyna Haratyk, Wanda Rucka, Jadzia Kukuczka, Marysia 
Kohut, Stasia Majeranowska, Hela Łacek, Teresa Waszut, Iwo-
na Kulik, Ula Duda, Grażyna Bryś , Marta Bryś, Joanna Bury.  
Pan Grzegorz Kawulok o�arował elementy plastikowe, zaś 
pani Gabrysia poskładała i pokleiła bombki.                         M. P.
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Spotkanie autorskie z Adrzejem Niedobą i promocja 
książki „Rzeka niepokorna. Saga cieszyńska”
W piątkowe popołudnie 5 października w Gminnym 

Ośrodku Kultury odbyła się promocja długo oczekiwanej 
powieści „Rzeka niepokorna. Saga cieszyńska”. Gości przywi-
tała Elżbieta Legierska – Niewiadomska Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Istebnej  zapraszając następnie 
autora, pana Andrzeja Niedobę do opowieści o swym naj-
nowszym dziele.

Andrzej Niedoba urodził się w 1940 roku w Cieszynie jako 
syn Adama i Janiny Niedobów. Jest absolwentem polonisty-
ki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To człowiek o 
wielu talentach - pisarz, publicysta, autor reportaży i sztuk 
teatralnych, dramaturg. Był również dziennikarzem i spike-
rem Telewizji Katowice. Obecnie mieszka w Wiśle. „ Historia 
mojej rodziny, rodziny z tzw. pogranicza, ciężko doświadczonej 
dramatami: osobistymi, rodzinnymi, dziejowymi, jest tak nie-
prawdopodobna że grzechem byłoby jej nie spisać.”- wyjaśnia 
kulisy powstania książki.

„Rzeka niepokorna” to przepiękny pejzaż najmniejszej z oj-
czyzn: ziemi, która powstała z uśmiechu samego Boga – czytamy 
na stronie wydawcy, którym jest Regionalny Instytut Kultury 
w Katowicach. Nowa powieść jest przepięknie wydana, 
wzbogacona archiwalnymi zdjęciami z albumu rodzinnego. 
Przedmowę napisał prof. Daniel Kadłubiec.

Na dwustu stronach autor z humorem, swadą i dużą dozą 
szczerości snuje historię swej rodziny od czasów sprzed wy-
buchu I wojny światowej aż do współczesności. Rodzinna hi-
storia pokazana jest na tle burzliwej historii Śląska Cieszyń-
skiego i Zaolzia. Swoistym „Leitmotivem” jest tu Olza – tytu-
łowa „rzeka niepokorna”, której pióro Niedoby nadało oso-
bowość – raz milczy, staje się coraz mniejsza i płytka, innym 
razem zaś wylewa z brzegów, mści się i gniewa, a potem, 
udobruchana, znów pokazuje spokojne oblicze. Jak wyjaśnił 
autor, Olza jest niepokorna także dlatego, że nic sobie nie 
robi z administracyjnych podziałów ustalonych przez ludzi i 
śmiało robi „uniki” ponad granicami.

Powieść Andrzeja Niedoby pokazuje, że historia ludzkie-
go życia jest jak rzeka –raz płynie miarowym rytmem, innym 
razem zaś wymyka się spod kontroli, ma lepsze i gorsze lata. 
Jedno jest pewne – nigdy się nie zatrzymuje i nie staje w 
miejscu. Lektura może być inspiracją, by sięgnąć także do 
źródeł historii swojej rodziny odkrywając jej meandry roz-
grywające się na tle fascynujących dziejów Śląska Cieszyń-
skiego.

Na zakończenie spotkania autorskiego głos zabrał  Za-
stępca Wójta Gminy Istebna Józef Polok,  który pogratu-
lował pisarzowi kolejnego, znakomitego dzieła i podzięko-
wał za ciekawe spotkanie. Także pani  Małgorzata Kiereś, 
Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle  pogratulowała 
artyście tego, że „obronił piórem własną historię rodzinną.” 
Potem zaś wszyscy uczestnicy spotkania mogli nabyć włas-
ny egzemplarz „Rzeki niepokornej” i otrzymać autograf i de-
dykację od autora.

Najnowszą książkę Andrzeja Niedoby można nabyć w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w cenie 29,90 zł. Ser-
decznie polecamy!                   BJ

Mapa Obrzędowa Śląska Cieszyńskiego

W piątek 26 października 2018 roku w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Istebnej odbyła się promocja albumu „Mapa 
obrzędowa Śląska Cieszyńskiego”. Przybyłych na promocję 
miłośników lokalnej tradycji powitała Elżbieta Legierska 
– Niewiadomska  dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Istebnej wraz z Sekretarz Gminy Istebna Teresą Łaszewską. 
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W spotkaniu wziął udział 
również Jan Gazur Sołtys Wsi 
Koniaków. 

O projekcie „Mapa Obrzę-
dowa Górnego Śląska” opo-
wiedzieli jego realizatorzy: 
Robert Garstka i Aleksander 
Lysko, autorzy publikacji 
„Czas niezwykły. Obrzędo-
wość doroczna na Górnym 
Śląsku” Jest to pokłosie dwu-
letnich  badań etnogra�cz-

nych realizowanych przez Regionalny Instytut Kultury w 
Katowicach. Badanie i prace dokumentacyjne prowadzone 
były na terenie województwa śląskiego oraz opolskiego 
i dotyczyły żywych do dziś zwyczajów i obrzędowości do-
rocznej. Miały ukazać skalę zmian, jaka zaszła na ziemi gór-
nośląskiej na przestrzeni ostatnich lat oraz pokazać, jakie 
motywacje przyświecają społecznościom pielęgnującym 
lokalne tradycje. Efektem prac badawczych jest album sta-
nowiący kompleksowe opisanie zdobytej wiedzy. Uzupełni-
ły go zdjęcia archiwalne oraz te przedstawiające najnowsze 
formy i odsłony zwyczajów. Całość tekstu została przetłuma-
czona na język angielski. 

Wśród opisanych 
zwyczajów i tradycji 
znalazły się m. in. na-
sze Mikołoje, czy Sta-
wiani Moja. W ramach 
projektu powstała 
również strona inter-
netowa z interaktyw-
ną mapą. Podczas 
promocji albumu 
można było ponadto 
zobaczyć okolicznoś-
ciową wystawę zdjęć.   
                  Oprac. BJ 

Spektakl „Jak to hań downi bywało” 
zawitał do Istebnej
W sobotni wieczór 27 października 2018 roku na zapro-

szenie Gminnego Ośrodka Kultury do Istebnej przybył Teatr 
Amatorski z Milikova ze swoim hitem „Jak to hań downi by-
wało”. Spektakl odbył się na hali dawnego gimnazjum, a z za-
proszenia skorzystało kilkadziesiąt widzów, którzy przenieśli 
się w lata 70- te i 80 –te minionego wieku, pokazane z dużym 
przymrużeniem oka. 

Czteroaktowa sztuka autorstwa Ireny i Jana Czudków po-
kazywała PRL w krzywym zwierciadle, gdzie pod przykryw-
ką szumnych haseł kryła się komiczna rzeczywistość. Kolej-
ne sceny - u doktora, w sklepie, czy zakładzie kominiarskim 
demaskowały realia życia w socjalistycznej „bajce”. Dialogi, 

pisane w zaolziańskiej 
gwarze okazały się uni-
wersalne i zrozumiałe 
dla wszystkich widzów, 
którzy reagowali wy-
buchami śmiechu. Na 
koniec Elżbieta Legier-
ska – Niewiadomska 
– dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Istebnej wraz z Agatą 
Wisełką – Prezes Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora po-
dziękowały aktorom za pełen humoru spektakl.

Na zaolziu Teatry Amatorskie są niezwykle popularne. Jak 
zdradziła reżyserka, pani Halina Wacławek, teatr z Milikova 
działający przy miejscowym oddziale PZKO, co roku w Nie-
dzielę Wielkanocną przygotowuje nową sztukę. W tym roku 
dzięki inicjatywie zgłoszonej przez Istebniański Uniwersytet 
Seniora, zawitał także i do nas. Artyści zza Olzy prawdopo-
dobnie wystąpią u nas jeszcze w maju przyszłego roku. Już 
dziś serdecznie wszystkich zapraszamy!

Spektakl „Jak to han downi bywało” odbył się w ramach 
projektu „Aktywni w kulturze – część II” realizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, do�nansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom 

Kultury + Inicjatywy Lokalne. 
Była to odpowiedź na inicjaty-
wę zgłoszoną realizatorom przez 
Istebniański Uniwersytet Seniora. 

Oprac. BJ
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„Fotogra�ą patrzeć na świat” – 
warsztaty fotogra�czne 
w lokalnych szkołach 
Poznanie pasjonującego i odkrywczego świata fotogra�i, 

rozbudzenie w dzieciach i młodzieży pasji do fotografowa-
nia – to główny cel inicjatywy społecznej, która realizowana 
była w dniach 16-18 październik tego roku dla uczniów na-
szych szkół. 

„Fotogra�ą patrzeć na świat” to cykl warsztatów, jakie 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej przy współpracy z ani-
matorami wrocławskiego TIFF Center przeprowadzili war-
sztaty z cyjanotypii, spaceru fotogra�cznego oraz kamery 
otworkowej dla 15-osobowej grupy dzieci z Zespołu Szkol-
no – przedszkolnego w Istebnej, Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Koniakowie i Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce.

Cyjanotypia to jedna z najstarszych technik uzyskiwania 
fotogra�i. Dzięki łatwemu procesowi wykonywania unikal-
nych odbitek cyjanotypia dla uczestników była niezwykle 
atrakcyjną metodą fotogra�czną. Na specjalnie przygoto-
wanych kartkach papieru uczestnicy warsztatów odbijali 

zdjęcia w negatywach 
lub przedmioty takie 
jak np. liście. Podczas 
warsztatu uczestnicy 
sami rozrabiali odczyn-
niki chemiczne, nakła-
dali emulsję na papier, 
naświetlali oraz wy-
woływali przy użyciu 
bieżącej wody i wody 
utlenionej dla utrwale-
nia obrazów. W efekcie 
uzyskali błękitne obra-
zy, które po warszta-
tach każdy z uczestni-
ków zabrał do domu. 

Po krótkim wprowa-
dzeniu merytorycznym, 
udzieleniu kilku cen-

nych rad i zasad w fotografowaniu dzieci udały się na spacer 
fotogra�czny wokół szkoły, by w ciekawy sposób sfotografo-
wać to co widzą, zrobić fotogra�czny portret czy zdjęcie w 
ruchu. Następnie, po powrocie do sali prowadzący na podsta-
wie trzech wybranych przez dzieci zdjęć omawiali je. 

Kolejnym, ostatnim etapem każdych zajęć była camera 
obscura. Kamera otworkowa była okazją do zaobserwowa-
nia, jak działa fotogra�a w jej najczystszej postaci. Podczas 
dzieci poznały mechanizm, dzięki któremu powstają i są 
utrwalane świetlne obrazy. Dzieci tworzyły kamery otwor-
kowe z pomieszczeń, w których się znajdowały zakrywając 
dokładnie wszystkie okna, pozostawiając jedynie kilkumili-
metrową dziurkę w jednym z nich. Będąc  wewnątrz „apa-
ratu” widziały jak za pomocą światła wpadającego do po-
mieszczenia ukazywały się im obrazy zza okna – samochody, 
budynki. Była to bardzo ciekawa lekcja �zyki, która spełnia w 
fotogra�i bardzo ważną funkcję. 

Bardzo dziękujemy wszystkich Dyrektorom szkół: pani 
Grażynie Przybyła, panu Robertowi Biernackiemu i panu An-
drzejowi Ryłko za otwartość na tę inicjatywę, pomoc w jej 
promocji oraz za udostępnienie pomieszczeń na cele war-
sztatów.  Dziękujemy także nauczycielom – opiekunom. 

Czas spędzony na tych warsztatach był czasem niezwy-
kle twórczym, rozbudzającym w dzieciach pasję do fotogra-
�i. Dla dzieci odkryciem było to, że smartphone nie jest tylko 
narzędziem do gier i surfowania w necie, ale może również 
służyć do tworzenia dzieł sztuki i wyrażania w ten sposób 
siebie i swojego postrzegania świata. Teraz już wiemy na 
pewno, że można fotogra�ą patrzeć na świat!        

Karina Czyż

Inicjatywa odbyła się w ramach projektu „Aktywni w kulturze 
– część II” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Isteb-
nej, do�nansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.
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XX Zaduszki Istebniańskie już za nami...
Zaduszki Istebniańskie w bieżącym roku wpisują się w 

100-lecie obchodów niepodległości Polski. Tegoroczne wy-
darzenie realizowane zostało przez Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe „Na Groniach” w ramach projektu pt. „Przy gra-
nicy - Niepodległa widziana z perspektywy”. Do�nansowano 
ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

li: Klaudia Białożyt, Barbara Juroszek, Bartłomiej Jałowiczor, 
Marek Michałek oraz Monika Michałek. Całość wpisała się w 
obchodzony rok niepodległości Polski.

W części muzycznej pojawiła się Kapela Polandia, w któ-
rej wykonaniu publiczność usłyszała utwory w autorskiej 
aranżacji przygotowanej na Zaduszki. Zespół tworzą młodzi 
mieszkańcy gminy Istebna.

Rokrocznie na scenie pojawia się zespół Wałasi, tak było 
i tym razem. Do wspólnego koncertu została zaproszona 
Monika Wałach-Kaczmarzyk, Katarzyna Dendys-Kosecka 
oraz Joachim Mencel. Zabrzmiały znane utwory, jak i nowe 
aranżacje zespołu - od tradycyjnych beskidzkich dźwięków 
po autorskie kompozycje Zbigniewa Wałacha. 

Wspólnie z Katarzyną Dendys-Kosecką wykonano utwór 
„Ederlezi” (Nie ma ciebie), który w Polsce spopularyzo-
wał duet Kayah&Bregović. Niezwykłym było też spotkanie 
dwóch instrumentów gajdy beskidzkie i lira korbowa – Zbi-
gniew Wałach – Joachim Mencel. Joachim Mencel jest do-
świadczonym pianistą i kompozytorem, również cenionym 
aranżerem i producentem muzyki wokalnej. 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Na Groniach” 
dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 
Zaduszek. Hotelowi Złoty Groń i Pani Justynie Łacek za ko-
lejną wspólną realizację. Dziękuje przede wszystkim licznej 
publiczności, która po raz kolejny dzień wspomnień, dzień 
zaduszny, ale też ku uczczeniu 100-rocznicy niepodległości, 
postanowiła spędzić z nami.

Projekt pt. „Przy granicy - Niepodległa widziana z 
perspektywy pogranicza - świat mikrohistorii”.

Do�nansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”

Główną ideą wydarzenia jest przypominanie o przod-
kach, osobach zasłużonych dla Beskidu Śląskiego. Patronem 
tegorocznego spotkania był Paweł Łysek (1914-1978) – pisa-
rze, etnograf pochodzący z Jaworzynki. Twórczość powsta-
jąca na emigracji była przywoływaniem z pamięci obrazów, 
zdarzeń i ludzi - w swojej twórczości sięgał do tradycji, panu-
jących obrzędów i zwyczajów, dając obraz życia na pograni-
czu. Główny bohater wydarzenia, Paweł Łysek studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1935-39. Po wybuchu 
wojny zbiegł przed poszukującą go policją niemiecką na Wę-
gry, przedostał się stamtąd na Wyspy Brytyjskie i wstąpił do 
Polskiego Wojska. Kiedy skończyła się wojna, wyjechał do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął studia bibliotekarskie. 
Jako bibliotekarz i wykładowca pracował na City University 
w Nowym Jorku, od 1952 roku do swojej śmierci w roku 1978.  

Rys biogra�czny Łyska przedstawiła Barbara Juroszek. Do 
kolejnej odsłony i spotkania z jego twórczością wykorzysta-
no fragmenty książki „Z Istebnej w świat” i to ona stanowiła 
kanwę do przygotowania montażu literackiego „…góral, żoł-
nierz, emigrant” – od wyjścia z rodzinnych Beskidów, przez 
wojenna zawieruchę po emigracyjny los. Pomysłodawczynią 
i koordynatorem była Monika Michałek. Na scenie wystąpi-
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administracyjnie należąca w większej części do stanu New 
Jersey (w granicach miasta Jersey City), częściowo zaś do 
Nowego Jorku.

W latach 1892–1924 na wyspie działało główne centrum 
przyjmowania imigrantów do Stanów Zjednoczonych. Przez 
cały okres jej działania, do chwili ostatecznego zamknięcia 
w 1954 roku, stacja przyjęła około 12 milionów imigrantów. 
Po przybyciu na wyspę imigranci byli przesłuchiwani przez 
urzędników i badani przez lekarzy. W większości przypad-
ków była to szybka procedura i imigranci spędzali na wyspie 
tylko kilka godzin przed przewiezieniem na stały ląd i roz-
poczęciem życia w nowym kraju. Niektórzy jednak musieli 
spędzać tygodnie lub miesiące w szpitalach na wyspie, prze-
chodząc badania lub leczenie. 

Z dotychczasowych analiz wynika, że okresem, w którym 
największa ilość osób opuściła Istebną, Jaworzynkę i Konia-
ków są lata 1906-1910. Według wstępnych wyliczeń jest to 
liczba 265 osób. Kolejnym krokiem będzie porównanie list 
pasażerów znajdujących się w Muzeum Emigracji w Ballin-
Stadt - zawiera dokładne dane, dotyczące nie tylko daty wy-
jazdu podróżnych z Europy do „ziemi obiecanej”, lecz także 
ich wiek, zawód, wyznanie i miejsce pochodzenia. W pierw-
szej połowie XIX wieku fala emigrantów udających się do 
Ameryki kierowała się przede wszystkim do Bremy. Dopie-
ro z czasem wzrosło znaczenie Hamburga. BallinStadt było 
centrum emigracyjnym od 1901 r. 

Czas trwania stypendium: lipiec-grudzień 2018 r. 
„Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultu-

ry i Dziedzictwa Narodowego”

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Z Trójwsi do Ameryki - 
historia mówiona - okiem i uchem młodych 
z terenu gminy Istebna” – Ewa Cudzich
W ramach realizacji stypendium odbywają się spotka-

nia warsztatowe, podczas których przybliżana jest historia 
lokalna, a przede wszystkim wątek emigracji do Ameryki z 
przełomu XIX i XX w. Dotychczasowe spotkania odbyły się 
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej nr 2 – Istebna 
Zaolzie oraz klasach gimnazjalnych i podstawowych szkoły 
podstawowej nr 1 w Istebnej. Podczas warsztatów, uczest-
nicy poznają podstawowe narzędzia badawcze, techniki: 
wywiad, kwestionariusz wywiadu. Wiedza ta daje możliwość 
wykorzystania swoich umiejętności w pracy terenowej, zdo-
bycia wiedzy na temat emigracji, poszukiwaniu pamiątek i 
opowieści pośród krewnych, sąsiadów - praktyczne pozna-
nie metod historii mówionej. 

Przeprowadzone zostały także wywiady terenowe, opo-
wieści o przodkach, którzy zdecydowali się na emigrację. 
Obecnie trwa również szczegółowa analiza list pasażerów z 
Elias Island - wyspa położona w porcie miasta  Nowy Jork, 
niedaleko wyspy Manhattan, w Stanach Zjednoczonych, 
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Regulamin
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza Konkurs na Świą-

teczne Ciasteczka z Trójwsi. 
W naszej tradycji świąt Bożego Narodzenia istnieje zwyczaj pie-

czenia drobniutkich ciasteczek. W niemalże w każdym domu przed 
świętami unosi się ten cudny zapach kruchych ciasteczek, piernicz-
ków, kokosanek, uli i wielu innych, które zwiastują nam święta. Na-
sze gaździnki prześcigają się w przepisach, pielęgnując te najstar-
sze, ale i wymyślając coraz to nowe przy zachowaniu tradycyjnych 
receptur. 

Regulamin konkursu:
I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informa-

cji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. Osobą odpo-
wiedzialną za kontakt ze strony organizatora jest Karina Czyż. tel. 
33 855 62 08, kultura@ug.istebna.pl 

II. Cel: Popularyzacja tradycji pieczenia drobnych ciasteczek w 
Trójwsi, integracja środowiska lokalnego, pielęgnacja i podtrzyma-
nie starodawnych przepisów.

III.  Uczestnictwo: 
1. W konkursie może wziąć udział osoba pełnoletnia, zamiesz-

kująca Gminę Istebna.
2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie jednego rodzaju 

ciastka. Ciasteczka powinny być ułożone na jednym dużym talerzu 
obiadowym lub tacy. 

3. Jedna osoba może przygotować tylko jeden rodzaj ciastka. 
4. Ciasteczka muszą być tradycyjnymi, drobnymi wyrobami. 
5. Ocenie jury powołanego przez Gminny Ośrodek Kultury pod-

legać będzie: zgodność z tradycją, estetyka i staranność wykona-
nia, bogactwo form, smak, sposób podania. Każdy uczestnik powi-
nien podać również przepis na wykonanie ciasteczek.

 6. Zgłoszenia należy dokonać do 12 grudnia 2018 do godz. 
16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 

7. Ilość uczestników ograniczona do max. 25 osób. 
IV. Nagrody:
1. Przewidziane są trzy nagrody główne w formie pieniężnej: I 

miejsce – 400 zł, II miejsce 300 zł., III miejsce 200 zł.
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom i drobny upo-

minek.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręcze-

nie nagród nastąpi 13 grudnia o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej.

Niezwykła nowa kolekcja 
koniakowskiej koronki
Słoneczna i cieplutka jesień zaprasza do spacerów po be-

skidzkich gróniczkach. Wybieram zawsze te niewydeptane, 
boczne chodniczki, które tym razem prowadzą mnie do wielu 
nowych ciekawych miejsc, najczęściej nigdy nie odwiedza-
nych przez turystów. To miejsca tuż  za opłotkami, które żyją 
swoim bogactwem w ciszy i bez rozgłosu. Jednym z takich nie-
zwykłych, urokliwych miejsc okazała się być prywatna galeria 
koniakowskiej mistrzyni cieniutkiej nici Beaty Legierskiej w 
kóniokowskim przysiółku Legiery. Zaglądnęłam podczas wę-
drówki, aby powiedzieć przysłowiowe „dzień dobry” i zapytać 
co słychać w warsztacie koronkarki, który jest mi znany. Mia-
łam okazję opisywać go do publikacji, która została wydana 
przez prywatnego wydawcę, Galerię Bożeny i Jana Kukucz-
ków. W książce tej, która zatytułowana została  Narracja pisana 
nicią mogłam zaprezentować niezwykłe bogactwo pomysłów, 
wzorów, motywów zdobniczych, które przez lata zrodziły się 
w wyobraźni tej koronczarki. Wydawało mi się, że tak bogata 
kolekcja i ta zgromadzona w Galerii na Jasnowicach i zapre-
zentowana w książce to po prostu pełny dorobek tej mistrzyni. 

Kiedy odwiedziłam koronkarkę w jej domu  w jesienny sło-
neczny dzień przeżyłam wielkie zdziwienie badacza. Otóż  nag-
le przed moimi oczyma pokazała się cała nowa kolekcja, której 
nigdy nie widziałam. Nagle zobaczyłam zupełnie nową nikomu 
nie znaną kolekcję misternych dzieł tej artystki. Kilkanaście no-
wych koronek wykonanych z cieniutkich nici nr 200 z japoń-
skiego jedwabiu, z zupełnie nowymi motywami zdobniczymi, 
których nie spotkałam jeszcze w żadnej kóniokowskiej różiczce. 
W nowych koronkach wykonanych przez artystkę zobaczyłam 
nie tylko zestaw zupełnie nowych motywów zdobniczych ale 
niezwykłą ich artystyczną kompozycję. Artystka dzięki niezwy-
kłej wyobraźni twórczej osadziła nowe kompozycje w trady-
cyjnym układzie koliście powtarzających się motywów, które 
jednak są tak cudownie zestawione ze sobą, że tworzą jakieś 
nowe zjawisko żywej koronki. W stworzonej nowej kolekcji 
widzimy koronkę usnutą z jedwabiu, w której centralnie uło-
żony środek ma niezwykłą konsekwencję w całej dużej okrą-
głej kóniokowskiej różi. To coś niezwykłego i fantastycznego. 
Tuż obok  cała plejada nowych koronek, w których nic się nie 
powtarza, wszystko inne, ciekawe, znakomicie uheklowane. 

 V. Postanowienia ogólne  
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i prze-

strzegania powyższego Regulaminu.
2. Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego re-

gulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
3. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i 

nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach kon-
kursu. Uczestnicy, wypełniając Formularz i przystępując do Konkur-
su wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 
przez Organizatora w celach związanych z Konkursem

Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 13 grudzień (czwartek), godz. 
11:00- sala GOKu w Istebnej Centrum 
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Obok nich pełno uheklowanych pięknie i cudownie kwiotków, 
które są całą plejadą nowych pomysłów tych niezauważanych 
kwiatów rosnących na kóniokowskim polu. Siedziałam otoczo-
na uheklowanymi koronkami, nowymi motywami zdobniczy-
mi i nie mogłam oderwać oczu od piękna, które stworzyła ta 
niewielkiej postury, drobniutka koronczarka. To jeden z pięk-
nych dni w moim zawodowym życiu etnografa, kiedy mogę 
odnotować tak  niezwykłą żywą nić tradycji. Najpiękniejsze, 
że cała ta nowa kolekcja jest autentyczną realizacja własnego 
pomysłu tej artystki. Każdy motyw łączony z następnym ma 
nowe rozwiązania, każdy kwiotek jest nowy, wymyślony, każda 
koronka ma nową własną wyraźnie indywidualną kompozycję. 
I o takich artystach, którzy mając talent mają jeszcze siłę i wy-
obraźnię zbudować  nowy twórczy świat piękna mówi się, że są 
artystami. Do tej bardzo nielicznej grupy wielkich artystek zali-
cza się Beata Legierska. Pani Beato, Pani nowa kolekcja koronki 
zaskakuje wszystkich. Z serca gratuluję.    Małgorzata Kiereś

“Z PERSPEKTYWY POGRANICZA – W ŚWIECIE 
MIKROHISTORII BESKIDZKICH GÓRALEK”
Zapraszamy do Istebnej na promocję książki “Z PERSPEK-

TYWY POGRANICZA – W ŚWIECIE MIKROHISTORII BESKIDZ-
KICH GÓRALEK”. Ta publikacja to głos góralek, których życie 
wpisane było w historię naszej ojczyzny w latach przepeł-
nionych dramatycznymi wydarzeniami, narodowymi trage-
diami, przemianami obyczajowymi i ustrojowymi. Promocja 
odbędzie się 18 listopada o godz. 17.00 w hotelu Złoty Groń.

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
postanowiliśmy oddać głos góralkom, których życie wpisa-
ne było w historię naszej ojczyzny w latach przepełnionych 
dramatycznymi wydarzeniami, narodowymi tragediami, 
przemianami obyczajowymi i ustrojowymi. Ich losy i zmaga-
nie się z dniem codziennym są świadectwem zapomnianej 
nieraz i niedocenianej kobiecej siły i waleczności, które oca-
liły niejedną rodzinę i pozwoliły trwać kolejnym pokoleniom 
mimo największych zawirowań historii.

Odwiedziliśmy kilkanaście niezwykłych osób, których 
biogra�e wpisują się w region Istebnej, Jaworzynki i Konia-
kowie. W większości urodziły się one przed II wojną świa-
tową i na przestrzeni kilkudziesięciu lat są uczestniczkami 
i obserwatorkami zmieniającego się świata w skali mikro i 
makro. Stąd tytuł projektu: Z perspektywy pogranicza – w 
świecie mikrohistorii beskidzkich góralek

Każdy człowiek jest nośnikiem fascynujących historii 
– niepowtarzalnych i zupełnie wyjątkowych dziejów swo-
jego życia. To niezwykłe bogactwo wpisanych w każdą po-
jedynczą biogra�ę wydarzeń, doświadczeń i związanych z 
nimi emocji, zindywidualizowane świadectwo czasu, który 
bezpowrotnie minął, ale wciąż żyje we wspomnieniach, w 
których przeszłość ożywa na nowo. Opowieści budzą wy-
obraźnię. Nie są zbiorem dat i faktów, ale emocjonalnymi 
obrazami pomagającymi przenieść się w przeszłość. Opo-
wieści ustne dają możliwość spojrzenia na przeszłość z wielu 
perspektyw, często bardzo odmiennych. Historia mówiona 

nie próbuje uni�kować, ustalać jednej wersji przeszłości. Za-
miast tego pokazuje różnorodność ludzkich doświadczeń i 
nie pozwala wobec nich na obojętność.

Z perspektywy kobiet przyglądamy się życiu codzien-
nemu znaczonemu wydarzeniami historycznymi. Dzięki lo-
kalnym małym historiom możemy pozostawić trwały ślad, 
swoiste świadectwo codzienności wpisanej w Niepodległą. 
Szczególne są dla nas treści opowiedziane przez kobiety 
przez pryzmat ich własnych doświadczeń i wynikające z 
kobiecego spojrzenia na rzeczywistość. Na osi czasu, od wy-
darzeń związanych z wybuchem II wojny światowej po jej 
zakończenie, okres komunizmu, znaczących dat tj. wyboru 
Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. czy wprowadzenia sta-
nu wojennego w 1981 r. i politycznych zawirowań okresu po 
1989 r. przyglądamy się lokalnej społeczności.

Rozmawialiśmy z osobami, których dzieciństwo nazna-
czone zostało czasem wojny, latami szkolnymi, podczas 
których uczyły się po polsku, potem w języku niemieckim 
i znowu po II wojnie-w języku ojczystym. O wchodzeniu w 
dorosłość, której najważniejszą wartością była praca, o za-
mążpójściu i byciu żoną – matką – gospodynią w czasie, gdy 
najprostszych środków do życia nie można było po prostu 
kupić, trzeba było je z trudem zdobywać. O pograniczu i gra-
nicy, która rozdzielała rodziny, znajomych i powolnym tych 
granic zanikaniu, aż po teraźniejszość, w której żyje ostatnie 
pokolenie pamiętające tak odmienną od dzisiejszej rzeczy-
wistość. W te kilkugodzinne podróże zabrały nas mieszkanki 
istebniańskich, jaworzyńskich i koniakowskich placów.

Efektem działań jest publikacja, która zaprezentujemy 18 
listopada 2018 r. w Istebnej.

Wszystkie opowieści zebrane w książce są autentycznymi 
wypowiedziami. Staraliśmy się w zapisie literackim zachować 
ciąg myśli rozmówczyń w ich niezmienionej formie. Pojedyn-
cze wyrazy pozostawione zostały w gwarze góralskiej. Wszyst-
kie stare fotogra�e pochodzą z prywatnych zbiorów naszych 
rozmówczyń i osób, które zechciały się nimi z nami podzielić.

Wydawcą publikacji i organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Kulturano-OŚWIATOWE “Na Groniach”.

Projekt pt. Przy granicy - Niepodległa widziana z perspek-
tywy pogranicza - świat mikrohistorii.

Do�nansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-202 w ramach Programu Do-
tacyjnego „Niepodległa”.
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Spotkanie gajdoszy i dudziarzy w tym roku skupione 
jest wokół nowego wydawnictwa „Gajdy z bliska – tech-
nika i repertuar na CD”. Jest efektem realizowanego przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Na Groniach” projek-
tu o podobnym tytule „Gajdy beskidzkie z bliska – technika 
i repertuar na CD” do�nasowany ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 
2018 – EtnoPolska”.

Gajdy i skrzypce są dwoma podstawowymi instrumenta-
mi, które charakteryzują Beskid Śląski. Ochrona umiejętności 

gry na gajdach i ich budowy jest przedmiotem troski wie-
lu osób – czynnych instrumentalistów i instytucji. Ważnym 
zadaniem jest również utrwaleni tradycyjnego repertuaru, 
który stanowi materiał źródłowy pomocny przy nauce gry 
na gajdach. Płyta CD będzie swoistym wzornikiem, znalazła 
się na niej muzyka tradycyjna, a także forma pisana - aspekty 
techniczne omawiające budową instrumentu, sposoby stro-
jenia, historia instrumentu. 

Na płycie znalazło się 11 utworów na gajdy i skrzypce 
w wykonaniu Zbigniewa Wałacha i Jana Wałacha, opatrzo-
ne słowem wstępnym Piotra Probosza oraz poezją Jerzego 
Probosza (1901-1942). Materiał stanowi jeden z elementów 
ochrony, podtrzymania tradycji gry i budowy instrumen-
tów. Tego typu inicjatywy, wraz z badania etnogra�cznymi 
i dokumentacją wizualną, prowadzenie szeroko rozumianej 
działalności edukacyjnej mają na celu uświadamianie i po-
pularyzowanie wartości i znaczenia tradycji gry, i budowni-
ctwa tegoż instrumentu. Jest to szczególnie ważne również 
w kontekście wpisu na Krajowa Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa gajd, gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu 
i praktyka gry.

W koncercie wezmą udział przedstawiciele różnych re-
gionów, reprezentanci Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywie-
ckiego, Podhala, a także Słowacji. Swój udział zapowiedzieli 
m.in. Jan Karpiel-Bułecka, Lubomir Tatarka.

Szczegółowe informacje na pro�lu facebookowym sto-
warzyszenia www.faceboook.com/NaGroniach/

Całość zostanie zaprezentowana podczas koncertu gaj-
doszy i dudziarzy w Istebnej, który odbędzie się 17 listopada 
2018 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń w 
Istebnej.

„Do�nansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. 
EtnoPolska”

PUBLIKACJE DOSTĘPNE W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał Wałach – 
12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, Antoni 
Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Konia-
ków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” – J. Hac, K. 
Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
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Łorani
Pług zazgrzitoł na niwie,
Dym się uniós z kamiynia,
Lymiyś iskrym wykrzesoł…
Twardo bracie ta ziymia!
Mały chłapiec co łopraty
Ledwo uniyść móg w rynkach,
Śieł za pługym i skropioł
Łzami ziymiym na gróniu.
łOjciec silny jako Jantała
Pług do ziymi prziciskoł,
A pług zgrzitoł i zgrzitoł
I na boki sie ciskoł.
Tak powiado przisłowi:
Żie stela blisko do nieba,
Żie tu wody poćióntek…
Za to kóniec je chleba.
Ziymio moja beskidzko,
Ziymio twardo jako skała,
O, nieroz sie po tebie
Krew moich braci poloła!
A tyś krew tóm wypiła,
Kości wziyna do łóna,
Tu sóm moi łojcowie
W tych ubogich zogónach
Niech tam ludzie se gwarzóm…
Tyś mi Ziymio je miło,
Bo tam, pod tym grónićkym
Kości łojców przikrywoś
autor wiersza „Orka” - Wawrzyniec Hubka 
łopraty - lejce
Jantała - znany w Trójwsi siłacz mieszkający pod szczy-

tem Ochodzitej
Wawrzyniec Hubka (1921 - 1999) - poeta ludowy Ży-

wiecczyzny.
Wawrzyniec Hubka urodził się w beskidzkiej malowni-

czej wsi Złatna w rodzinie drwala Jana Hubki i Marii z domu 
Fujak. Tu ukończył szkołę podstawową i wnet podjął pracę w 
lesie jako drwal.

W latach 1945-1947 walczył w partyzantce w Narodo-
wych Siłach Zbrojnych w oddziałach „Sztubaka” - Antoniego 
Bieguna. Nosił dwa pseudonimy „Drwal” i „Góral”. Pisał wier-
sze głównie o tematyce religijnej, patriotycznej i regionalnej, 
z których wiele pozostaje do dziś w rękopisie.

Tłumaćiyni na mowym istebniańskóm: Ondrzej Suś-
ka z Rupiynki łod Fiedora

LISTOPAD
 
02.11. – Zaduszki Istebniańskie - Hotel & Restauracja Złoty Groń; 
godz. 18.00
03.11. - Wieczór z muzyką góralską - Dwór Kukuczka; godz. 18.00
09.11. – Niepodległa - Uroczysta Akademia w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym na Buczniku; godz.10.00
10.11. - W stodole i zagrodzie górali beskidzkich - Muzeum Re-
gionalne „Na Grapie”; godz. 11.00
11.11. – Gminne obchody Święta Niepodległości; zbiórka przed 
Urzędem Gminy; godz. 8.15
11.11. - Wspólne śpiewanie hymnu o 12.30 w istebniańskim 
parku; dołączamy do ogólnopolskiej akcji #niepodległadohymnu; 
zapraszamy!
17.11. - Spotkanie gajdoszy i dudziarzy - Ośrodek Narciarski Zło-
ty Groń; godz.17.00
18.11. - Walczyli o niepodległość Polski! Wspomnienie Jana Ły-
ska i innych ewangelickich bohaterów; Karczma pod Ochodzitą; 
15.30
18.11. - Promocja publikacji pt. „Z perspektywy pogranicza - w 
świecie mikrohistorii beskidzkich góralek”; Hotel Złoty Groń; 
godz. 17:00; org. Stowarzyszenie na Groniach
24.11. - Wieczór z kuchnią amerykańską w Hotelu Złoty Groń; 
godz. 19.00

GRUDZIEŃ

9.12. - Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej, Hala sportowa 
ZSP Istebna (dawne gimnazjum), godz. 10.00, zapisy do 6 grudnia 
(szczegóły w rubryce: sport)
13.12. – Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi – Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Pub-
liczna w Istebnej
do 28.02. 2019 r. - Kiermasz Twórczości Ludowej – Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publicz-
na w Istebnej
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świata – 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
teka Publiczna w Istebnej

Leon Wyczółkowski, źródło: wikipedia.org

„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem �lmowym 
najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, 15 zł
Wiersze Józefa Zowady - 15 zł
„Poczta, która dawała nadzieję”, Krzysztof Kiereś – 35 zł

Muzeum Regionalne „Na Grapie” zaprasza na otwarcie 
wystawy tradycyjnych narzędzi gospodarskich w muzeal-
nej stodole oraz pokazy kowalskie - godz. 11.00
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ZAJĘCIA STAŁE w Gminie Istebna
SZKÓŁKA MALARSKA IWONY KONARZEWSKIEJ
(tel. kontaktowy 506 444 211)

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się pod 
patronatem:

1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

poniedziałek – 14.00 - 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 16.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
wtorek – 8.15 – 9.45
w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek – 12.40 – 14.10
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12.30 – 14:00 

ZAJĘCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, Istebna 
550 (wejście na trening od strony placu zabaw przez 
małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa 
zaawansowana. Kontakt: 505 128 906
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ZAJĘCIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

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

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

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

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

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

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

Kontakt: 505 128 906

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

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

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

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

l Sport l Sport

Rewelacyjny sezon Anny Kaczmarzyk
Już nieraz pisaliśmy o rowerowych sukcesach  Anny 

Kaczmarzyk, teraz gdy w miesiącu październiku zakończo-
ny został tegoroczny sezon kolarski, pora na dokonanie „ma-
łego podsumowania” osiągnięć tej znakomitej zawodniczki.

19.05.2018 – Wilkowice UPHIL Magurka WIOSNA  1 – 
miejsce

08.09.2018 – Wilkowice UPHIL Magurka JESIEŃ 1- miejsce
Klasy�kacja generalna cyklu UPHIL Magurka 1 –miejsce
21.07.2018 – Brenna Międzynarodowy Cykl Zawodów 

UPHIL MTB BESKIDY – Błatnia 912 m n.p.m. 7 km 1- MIEJSCE
22.07.2018 – Raková – Słowacja UPHIL MTB BESKIDY Vel-

ky Połom 852 m n.p.m. 7km 2-miejsce
28.07.2018 – Bystřice – Czechy UPHIL MTB –Ostry 946 m 

n.p.m. 12 km 1 – miejsce
29.07.2018 – Vendryně – Czechy – UPHIL MTB – Wielka 

Czantoria -995 m n.p.m. 13 km 1- miejsce
4.08.2018 – Ustroń – UPHIL MTB – Równica 885 m n.p.m. 

7 km 2- miejsce
Klasy�kacja generalna Międzynarodowego Cyklu UPHIL 

MTB BESKIDY
• 1 - miejsce open kobiet
• 1 - miejsce w kategorii wiekowej
• Tytuł najlepszej zawodniczki cyklu z Czech, Słowacji 

i Polski.
Bike Atelier Maraton
13.05.2018 – Żywiec –Bike Atelier Maraton 24 km 3-miejsce
27.05.2018 – Brenna – Bike Atelier Maraton 27 km 1-miejsce
10.06.2018 – Olkusz – Bike Atelier Maraton 29 km 1- miejsce
24.06.2018 – Żarki – Bike Atelier Maraton 28 km 1- miejsce
19.08.2018 – Psary – Bike Atelier Maraton 34 km 3- miejsce
2.09.2018 – Gliwice – Bike Atelier Maraton 34 km 4- miejsce
30.09.2018 – Ustroń – Bike Atelier Maraton 33 km 2 – miejsce
14.10.2018 – Dąbrowa Górnicza – Bike Atelier Maraton 32 

km 5 – miejsce
Klasy�kacja generalna cyklu BIKE ATELIER MARATON   3 – 

miejsce
Uzyskana przez Annę Kaczmarzyk trzecia lokata  

w klasy�kacji generalnej cyklu BIKE ATELIER MARATON to tym 
większy sukces, iż była to pierwsza przygoda tej zawodniczki 
z cieszącą się coraz większym zainteresowaniem wśród kola-
rzy i mediów imprezą rowerową (ponad 900 zawodników na 
starcie!). Wysoki poziom tego wydarzenia wyraźnie przypadł 
jej do gustu, bowiem już dziś planuje swój udział w przyszło-
rocznej edycji :-)
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W dniu 11 listopada o godz. 10.30 -  Złożenie kwia-
tów i zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych i po-
mordowanych w walce o wolność w latach 1939 - 1956  
na Koczym Zamku w Koniakowie.
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01.09.2018 - Mistrzostwa Polski Lekarzy – Puchar SUBA-

RU –ISTEBNA 15 KM
• 1. MIEJSCE W KATEGORII
• 2. MIEJSCE OPEN KOBIET
20.10.2018 - Hotel Podium UPHILL Stożek 1 – miejsce  

w kategorii open kobiet
Podsumowując spośród 

17 startów od maja do paź-
dziernika Anna Kaczma-
rzyk wywalczyła 10 pierw-
szych miejsc, 3 drugie, 2 
trzecie, 1 czwarte i 1 piąte. 
Osiągając w klasy�kacjach 
generalnych dwie  pierw-
sze lokaty i jedną trzecią. 
Ciesząca się fantastyczną 
formą zawodniczka obie-

cuje nie odpuszczać i  już dzisiaj planuje kolejne starty w roku 
2019!

To był sezon prawdziwej wojowniczki – gratulujemy Pani 
Annie Kaczmarzyk osiągniętych ciężką pracą licznych suk-
cesów sportowych!

REGULAMIN
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

PIŁKI HALOWEJ
1. Organizatorem Turnieju jest Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.
2. Celem organizacji Turnieju jest popularyzacja aktywne-
go spędzania wolnego czasu.
3. Termin i miejsce Turnieju: 09.12.2018 roku (niedziela), 
godz. 10:00, hala widowisko-sportowa ZSP w Istebnej na 
Buczniku (dawne gimnazjum)
4. Uczestnictwo w Turnieju: Uczestnikami Turnieju mogą być 
osoby pełnoletnie (nieletni wyłącznie za pisemną zgodą rodzi-
ców lub opiekunów), zamieszkujące teren Gminy Istebna.
5. Drużyny: Do udziału w Turnieju zapraszamy drużyny 6-10 
osobowe. 
6. Zgłoszenia drużyn: do dnia 06.12 br. (czwartek) w siedzi-
bie GOK (Istebna Centrum), pod numerem telefonu 33 855 
62 08 lub mailowo: karina.istebna@gmail.com. W zgłoszeniu 
należy podać nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz 
ilość zawodników. 
7. Zasady gry: 
-system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn 
(szczegóły podane będą w dzień turnieju podczas losowania) 
- czas trwania meczu to 1x10 min. 
- na boisku może przebywać 4 graczy + bramkarz
- obowiązują zmiany hokejowe
- do gry na hali obowiązuje obuwie z jasną podeszwą
- reszta zasad przekazana zostanie przez Sędziego Główne-
go przed rozpoczęciem Turnieju
- w sprawach spornych decydujący głos ma Organizator i 
Sędzia Główny 
8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Or-
ganizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 
kontuzje doznane podczas rozgrywanego Turnieju. Każdy 
zawodnik zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o 
stanie zdrowia zezwalającym na udział w Turnieju, a osoby 
niepełnoletnie muszą mieć takie Oświadczenie podpisane 
przez rodziców lub opiekunów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatniach podczas rozgrywanego Turnieju.
10. Nagrody: 
- każda drużyna biorąca udział w Turnieju otrzyma dyplom 
-drużyny na miejscach od I do III otrzymają puchary i nagro-
dy rzeczowe
- wyróżnienia otrzymają: Król Strzelców i Najlepszy Bramkarz
11. We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w niniej-
szym Regulaminie decyduje Organizator.
12. Interpretacja Regulaminu należeć będzie do Organiza-
tora. 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU

Dobre występy Kingi Legierskiej 
w kadrze Śląska!
Kolejne udane mecze w barwach reprezentacji Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej rozegrała nasza młoda piłkarka Kinga 
Legierska z UKKS Istebna. 

Podopieczna Marcina Pudalika 
z powodzeniem wystąpiła w dwóch 
spotkaniach eliminacji makroregional-
nych Mistrzostw Polski Kadr Wojewódz-
kich Młodziczek (U-13) w piłce nożnej. 
W pierwszym z nich reprezentacja 
ŚZPN  rozgromiła reprezentację Opol-
skiego Związku Piłki Nożnej aż 12:0, zaś 
następnie w trzeciej kolejce tych roz-
grywek pokonała kadrę Dolnośląskiego 
Związku Piłki Nożnej 3:0.

Kinga Legierska (na zdjęciu z pucharem za 
zwycięstwo w rozegranych w czerwcu �na-
łach Mistrzostw Polski U-13)
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Adam Cieślar wicemistrzem Polski!
Srebrny medal Letnich 

Mistrzostw Polski w kom-
binacji norweskiej to kolej-
ne trofeum naszego dwu-
boisty Adama Cieślara.

Na rozegranych w Za-
kopanem zawodach repre-
zentujący AZS ZWF Zako-
pane zawodnik z Istebnej 
przegrał tylko ze swoim 
klubowym kolegą Rafa-
łem Kupczakiem.
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Gminny Turniej Szachowy
Mimo, iż gra w szachy nie jest dziś tak mocno popularna, 

chętnych do udziału w II edycji Gminnego Turnieju Szacho-
wego nie zabrakło. W niedzielę 28 października w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Istebnej spotkali się lokalni miłoś-
nicy tej królewskiej gry. Czwórka młodych adeptów oraz 
trzech dorosłych zasiadło do szachownic, by w pojedynkach 
„każdy z każdym” wyłonili się najlepsi. 

Szkolne sztafety pod dyktando ZSP 
w Istebnej!
Złoty i srebrny medal to znakomity bilans startu sztafet 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Istebnej w �nale rejono-
wym Sztafetowych Biegów Przełajowych.

Rozegrane w Ćwiklicach zawody odbyły się  w ramach Li-
cealiady, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci.

Najcenniejsze osiągnięcie podopiecznych  Jarosława 
Hulawego to złoty medal chłopców, dzięki któremu zdobyli 
oni awans do �nałów Wojewódzkich jako najlepsza sztafeta 
z powiatu cieszyńskiego oraz pszczyńskiego.

Bardzo dobrze zaprezentowała się także sztafeta dziew-
cząt, która zajęła drugie miejsce.

Wszystkich uczestników Turnieju oraz zebranych kibi-
ców powitał Jacek Kohut, który następnie oddał głos panu 
Edwardowi Majeranowskiemu, który objaśnił wszystkim sza-
chowe zasady, służył radą, a także rozegrał partie szachów w 
swojej grupie wiekowej razem z panem Leszkiem Bujokiem 
i Józefem Kukuczką. Pojedynki odbywały się w dwóch run-
dach, a zakończyły się ciekawym wynikiem, ponieważ każ-
dy z panów raz wygrał, a raz przegrał każdy mecz. Dlatego 
wszyscy trzej ex aequo zajęli pierwsze miejsce. 

W kategorii dzieci ze szkół podstawowych również każda 
partia była rozgrywana dwukrotnie, z możliwością rewanżu. 

I miejsce, z kompletem punktów, zajął Szymon Mojeścik 
z Istebnej, II miejsce Marcel Czerniecki z Istebnej, a na miej-
sce III wywalczył Marcel Małysz z Istebnej. Wielkie wyrazy 
uznania należą się najmłodszej uczestniczce Turnieju, dzie-
więcioletniej Adeli Patyk z Jaworzynki, która dzielnie wal-
czyła w każdej partii ze starszymi od siebie kolegami. 

Przy stołach, prócz podstawowych reguł gry w szachy, 
przodowała także zasada „fair play”, dzięki czemu Turniej od-
bywał się bez sędziego. 

Swoje słowa uzna-
nia dla wszystkich sza-
chistów, a szczególnie 
dla młodszej grupy 
graczy, wyraził również 
obecny z nami Wójt, 
Henryk Gazurek. Doko-
nał on również wręcze-
nia nagród, dyplomów 
i pamiątkowych statu-
etek. 

Bardzo dziękujemy 
i gratulujemy wszystkim zawodnikom – młodym adeptom 
gry w szachy jak i tym bardziej doświadczonym – za udział w 
Turnieju, chęć spędzenia wolnego czasu w sposób aktywny. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom dzieci biorą-
cych udział w Turnieju za Waszą obecność, słowa zachęty i 
otuchy, jakie dawaliście młodym uczestnikom. 

Słowa wdzięczności kierujemy także do pana Edwarda 
Majeranowskiego, który służył nam swoją pomocą i wiedzą 
przy organizacji tego Turnieju, a także ufundował dzieciom 
słodki poczęstunek. 

Mamy nadzieję, że małymi krokami uda nam się spopula-
ryzować grę w szachy na terenie naszej gminy. 

Karina Czyż
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Uczestnicy gminnych eliminacji Szkolnych Sztafetowych Biegów Prze-
łajowych

Sztafety ZSP Istebna z opiekunem Jarosławem Hulawym

Skład sztafety chłopców: 
Kamil Kajzar, Wiktor Wojtas, Hubert Kapaś, Jakub 

Bury, Łukasz Gazurek, Kacper Soból, Błażej Krężelok - re-
zerwowy

Skład sztafety dziewcząt:
Jolanta Jałowiczor, Karolina Legierska, Anna Kobie-

lusz, Anna Probosz, Agnieszka Kulik, Martyna Michałek, 
Ewa Kulik – rezerwowa

Wcześniej rozegrane zostały eliminacje na szczeblu 
gminnym oraz �nały powiatowe.

Gminne eliminacje tych zawodów odbyły się w Komplek-
sie Pod Skocznią w Istebnej, gdzie w komplecie triumfowały 
sztafety z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej wy-
grywając wszystkie cztery kategorie i awansując do �nału 
powiatowego.

Organizator zawodów gminnych (zarazem opiekun zwy-
cięskich sztafet ZSP w Istebnej) Jarosław Hulawy dziękuje 
opiekunom sztafet Paniom Janinie Orzech, Wiolecie Stro-
kosz, Panu Marcinowi Pudalikowi, Pani Pielęgniarce Boże-
nie Skurzok za opiekę medyczną oraz Panom Eugeniuszo-
wi Gorzołce i Michałowi Juroszkowi za pomoc techniczną 
przy organizacji zawodów.

Finały powiatowe odbyły się w Cieszynie na stadionie 
„Pod Wałką”. Tu również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Istebnej zaprezentowali sie znakomicie zdoby-
wając dwa medale.

Sztafeta chłopców z rocznika 2003-2005 okazała się naj-
lepsza w swojej kategorii wiekowej po bardzo emocjonują-
cej walce w stawce 13 sztafet.

Również trzynaście sztafet rywalizowało w kategorii 
dziewcząt z rocznika 2003-2005 i tu nasza sztafeta zdobyła 
srebrny medal. 

Dzięki tym sukcesom obie sztafety awansowały do zawo-
dów rejonowych, o których piszemy na wstępie artykułu.

Trzeba dodać, że w zawodach w Cieszynie brały udział 
jeszcze dwie nasze sztafety z Zespołu Szkolno Przedszkolne-
go z rocznika 2006 i młodsi.

Chłopcy na trzynaście sztafet zajęli bardzo dobre czwar-
te miejsce a biegli w składzie: Kacper Juroszek, Szymon Za-
wada, Dawid Urbaczka, Jan Kulik, Paweł Kawulok, Marcin 
Michałek.

Dziewczęta uplasowały się na dziewiątym miejscu a bie-
gły w składzie: Kinga Gazurek, Amelia Sala, Noemi Hara-
tyk, Alicja Małyjurek, Elżbieta Zawada, Julia Rucka.

Wyjazdy na �nały powiatowe i rejonowe były bardzo 
udane i to zarówno pod względem sportowym jak i inte-
gracyjnym. Nasza młodzież miała możliwość spotkania się 
z rówieśnikami z innych miejscowości i wracała z zawodów 
bardzo zadowolona.       J. Kohut

Podsumowanie Pucharu Polski 
na nartorolkach
Prezentujemy wyniki reprezentantów naszych klubów nar-
ciarskich w końcowej klasy�kacji tegorocznego Pucharu 
Polski na nartorolkach.
Juniorki A: 
1. Marcelina Wojtyła (MKS Istebna) 
10. Kamila Gruszka (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorki B: 
1. Jolanta Byrtus (NKS Trójwieś Beskidzka) 
2. Karolina Kukuczka (MKS Istebna) 
6. Karolina Kohutova (NKS Trójwieś Beskidzka) 
12. Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka) 
18. Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorki C: 
3. Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) 
4. Jolanta Jałowiczor (NKS Trójwieś Beskidzka) 
10. Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka) 
12. Oliwia Sroka (NKS Trójwieś Beskidzka) 
13. Anna Kobielusz (MKS Istebna) 
19. Anna Probosz (MKS Istebna) 
21. Martyna Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka)
Seniorzy: 
11. Kamil Bury (MKS Istebna) 
12. Dominik Bury (MKS Istebna) 
13. Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorzy B: 
6. Wojciech Wojtyła (MKS Istebna) 
8. Adrian Marcol (NKS Trójwieś Beskidzka) 
17. Grzegorz Zawada (MKS Istebna)
Juniorzy C: 
1. Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) 
4. Wiktor Wojtas (NKS Trójwieś Beskidzka) 
8. Kamil Kajzar (MKS Istebna) 
18. Adam Puczok (NKS Trójwieś Beskidzka) 
20. Jan Zawada (MKS Istebna) 
29. Łukasz Cieślar (MKS Istebna)

J. Kohut
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PIŁKA NOŻNA – SEZON 2018/19
UKKS Istebna – Kobiety
29.09.18  Jaskółki Chorzów – UKKS Istebna  3:1
06.10.18  UKKS Istebna – Bielawa  1:14
13.10.18  UKKS Istebna – Gorzów Wielkopolski  3:5
21.10.18  Wodzisław – UKKS Istebna  4:1
27.10.18  UKKS Istebna – Mitech II Żywiec  2:2
Uwaga! Przypominamy, że w związku ze zmianą terminarza 
planowany na 8 września mecz UKKS Istebna – AZS II Wrocław 
zostanie rozegrany 10 listopada o godz. 15:00.
UKKS Istebna – Młodziczki
15.09.18  Pogwizdów – UKKS Istebna  3:1
29.09.18  UKKS Istebna – Beskid II Skoczów  1:1
07.10.18  UKS Cieszyn – UKKS Istebna  7:0
13.10.18  UKKS Istebna – Piast II Cieszyn  2:1
21.10.18  UKKS Istebna – Pogwizdów  4:3
UKKS Istebna – Orliczki
24.09.18  UKKS Istebna – Brenna-Górki  2:22
01.10.18  APN Góral II Istebna – UKKS Istebna  22:2
08.10.18  UKKS Istebna – Kuźnia Ustroń  1:16
15.10.18  Pogórze – UKKS Istebna  3:0 walkower
Uwaga! Ligi, w których występują nasze młodziczki i orliczki to 
ligi „męskie”, dlatego też rywalami naszych dziewcząt są druży-
ny chłopców.
APN Góral Istebna – Seniorzy
29.09.18  Hażlach – APN Góral Istebna  4:1
07.10.18  APN Góral Istebna – Pogwizdów  0:2
13.10.18  Zabłocie – APN Góral Istebna 3:2
21.10.18  APN Góral Istebna – Pielgrzymowice  2:1
27.10.18  Kończyce Wielkie – APN Góral Istebna  0:2
APN Góral Istebna – Juniorzy
29.09.18  Nierodzim – APN Góral Istebna  0:6
06.10.18  Zabłocie – APN Góral Istebna  0:4
13.10.18  APN Góral Istebna – Pruchna  3:0 walkower
20.10.18  Kończyce Wielkie – APN Góral Istebna  1:6
27.10.18  APN Góral Istebna – Kaczyce  5:4
APN Góral Istebna – Trampkarze
29.09.18  Nierodzim – APN Góral Istebna  0:6
06.10.18  Zabłocie – APN Góral Istebna  0:4
13.10.18  APN Góral Istebna – Pruchna  3:0 walkower
20.10.18  Kończyce Wielkie – APN Góral Istebna  1:6
27.10.18  APN Góral Istebna – Kaczyce  8:1
APN Góral Istebna – Młodzicy
29.09.18  Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna  4:0
07.10.18  APN Góral Istebna – Beskid Skoczów  0:5
14.10.18  Piast Cieszyn – APN Góral Istebna  5:1
21.10.18  APN Góral Istebna – Wisła  0:0
27.10.18  Goleszów – APN Góral Istebna  1:2
APN Góral Istebna – Orliki I
01.10.18  UKS Cieszyn – APN Góral Istebna  5:3
08.10.18  APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 0:3 walkower
15.10.18  Chybie – APN Góral Istebna  7:5
APN Góral Istebna – Orliki II
01.10.18  APN Góral II Istebna – UKKS Istebna  22:2
08.10.18  Wisła – APN Góral II Istebna  6:9
15.10.18  APN Góral II Istebna – Nierodzim  3:0 walkower

APN Góral Istebna – Żacy
27.09.18  APN Góral Istebna – Lukam Skoczów  5:15
04.10.18  Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna  9:15
11.10.18  APN Góral Istebna – Pogórze  9:5
18.10.18  Nierodzim – APN Góral Istebna  0:14

Rusza Kółko Szachowe!
Zapraszamy wszystkie dzieci chętne do nauki gry  

w szachy oraz dorosłych, którzy chcą doskonalić grę, po-
grać towarzysko.

Pierwsze spotkanie 14 listopada (środa) o godz. 16:00 
w sali GOKu w Istebnej Centrum.

Serdecznie zapraszamy!!!
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

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

OKULISTA  
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„Nasza Trójwieś” idealnym miejscem 
na twoją reklamę!

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

Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 573 990 665

istebna@mea-travel.pl
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