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Wójt Gminy Istebna zaprasza serdecznie wszyst-
kich mieszkańców Istebnej, Jaworzynki i Konia-
kowa do wzięcia udziału w Dożynkach Gmin-
nych 15 września 2019 r.

Organizacja Dożynek to nieoceniona, społecz-
na praca mieszkańców oraz trud przygotowania 
uroczystości dożynkowej, a zwłaszcza zadbanie 
o strój góralski, dekorację wozów oraz przygo-
towanie i przekazanie darów. Zaproszenie na 
poczęstunek kierujemy do wszystkich uczestni-
ków korowodu. Uprzejmie proszę mieszkańców 
o przybycie w strojach góralskich.

Bądźmy razem w tym szczególnym dniu i uczcij-
my nasze gminne Święto Plonów!

Na rozpoczynający się
 nowy rok szkolny życzymy wszystkim
uczniom powodzenia, sukcesów oraz

radości ze zdobywania wiedzy i cennych
doświadczeń. 

Nauczycielom, wychowawcom 
i katechetom satysfakcji z wykonywanej

pracy i uśmiechu na co dzień.
 WÓJT GMINY 

WRAZ Z ZASTĘPCĄ
 ORAZ RADA GMINY ISTEBNA

Msza Trzech Narodów na Trójstyku 

WÓJT GMINY ISTEBNA WRAZ Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY W ISTEBNEJ 

Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
Dziękczynna Msza Dożynkowa
w kościele pw. św. Bartłomieja 

Ceremoniał Dożynkowy 
„Pod Skocznią" 
Konkurencje dla gazdów

Występ zespołu "Mały Koniaków", 
heligonistów z OPP Koniaków oraz 

pokaz gry na trąbitach i rogach pasterskich

20:30    KONCERT ZESPOŁU STRANGE
DALSZA CZĘŚĆ ZABAWY Z DJ

WÓJT GMINY ZAPRASZA  WSZYSTKICH 
UCZESTNIKÓW KOROWODU DOŻYNKOWEGO 

Bracia Kukuczka 
z cennymi Nagrodami 

w Bukowinie Tatrzańskiej
str. 17

str. 6
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Msza Trzech Narodów 
na Trójstyku str. 6
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Ogłoszenie
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na stanowisko Za-

stępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Zgodnie z art. 8  ustawy z dnia  28.11.2014 r. Prawo o ak-

tach stanu cywilnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2224/  kandydat 
powinien spełniać następujące warunki:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynno-
ści prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych 

lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu za-
wodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych stu-
diów prawniczych lub administracyjnych za granicą, o któ-
rym mowa w art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 
2024), albo uznany za równoważny polskiemu dyplomowi 
potwierdzającemu uzyskanie tytułu zawodowego magistra 
zgodnie z art. 327 ust. 1 tej ustawy lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowe-
go magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomo-
wych w zakresie administracji;

4) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na sta-
nowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych 
jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzę-
dach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem 
stanowisk pomocniczych i obsługi.

Regulamin konkursu przewiduje możliwość zatrudnienia 
na pełnym etacie lub jego części. Decydować będzie o tym 
umowa pomiędzy stronami.

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

Termin składania dokumentów upływa 26 września 2019 r. 
o godz. 15.00. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej 30 września 2019 r.

Uroczyste podpisanie umów 
na realizację inicjatyw lokalnych 
w Powiecie Cieszyńskim
13 sierpnia 2019 roku w Leśnym Ośrodku Edukacji Eko-

logicznej w Istebnej miało miejsce podpisanie umów w 
ramach inicjatyw lokalnych dotyczących udzielenia przez 
Województwo Śląskie  pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację przez gminy zadań istotnych dla so-
łectw z terenu województwa śląskiego. 

Wsparcie finansowe dla sołectw służy realizacji celów 
określonych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2020+ oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Śląskiego do roku 2030”.

W podpisaniu umów z przedstawicielami gmin z terenu 
powiatu cieszyńskiego udział wzięli udział Wicemarszałek 
Województwa Śląskiego Beata Białowąs, Dyrektor Wydzia-

łu Terenów Wiejskich Województwa Śląskiego Jerzy Mot-
łoch, Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Zastępca Wójta 
Gminy Istebna Ryszard Macura, Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Klimek, Sołtys Istebnej Barba-
ra Juroszek, Sołtys Koniakowa Jan Gazur, Sołtys Jaworzynki 
Bogusława Kawulok oraz wójtowie, burmistrzowie i sołtysi 
Gmin Powiatu Cieszyńskiego.                    Oprac. BJ

Zadania w ramach usuwania skutków 
klęsk żywiołowych realizowane przez 
Gminę Istebna
Gmina Istebna z otrzymanych środków w ramach usu-

wania skutków klęsk żywiołowych  w roku 2019 wykonuje 
następujące zadania: 

1) Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna 
we wsi Istebna. Długość wykonywanego odcinka to 140 m. 
Wykonano następujący zakres robót: remont przepustu pod 
drogą, wykonanie odwodnienia liniowego oraz położenie 
nowej nawierzchni asfaltowej -   wartość brutto podpisanej 
Umowy to 93.961,11 zł. Termin realizacji zadania to 10 wrze-
sień 2019 r.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec 
we wsi Istebna. Długość wykonywanego odcinka to 253 m. 
Wykonano następujący zakres robót: wykonanie podbudo-
wy na całym odcinku drogi, położenie nowej nawierzchni 
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asfaltowej, wykonanie mijanki oraz zjazdów indywidualnych 
- wartość brutto podpisanej Umowy to 159.965,24 zł. Termin 
realizacji zadania to 10 wrzesień 2019 r.

3) Przebudowa drogi gminnej nr 617 105S Wilcze 
we wsi Istebna. Długość wykonywanego odcinka to 244 m, 
wykonano następujący zakres robót: wykonanie odwodnie-
nia drogi, położenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz na-
wierzchni z płyt drogowych, wykonanie zjazdów indywidu-
alnych. Wartość brutto podpisanej Umowy to 170.004,03 zł. 
Termin realizacji zadania to 10 wrzesień 2019 r.

Promesa na powyższe zadania została przyznana 
przez wojewodę w wyniku zgłoszenia szkód powodzio-
wych, które miały miejsce w roku 2017. Zadania są na 
końcowym etapie realizacji, a przewidywany termin odbioru 
robót wyznaczony jest na 10 września 2019 r.

Informacja w sprawie wyników przetargu 
na rozbudowę drogi wewnętrznej Zaolzie 
w Istebnej – etap 2 
Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje, że w w/w 
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego pro-

ZBIóRKA WIeLKOGABARytóW 
i zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego
Koniaków 7-8.10.2019 Legiery parking pod wyciągiem
Jaworzynka 14-15.10.2019 Czadeczka rejon „basenu”

Istebna 21-22.10.2019 tartak – teren oczyszczalni
Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne 

powstające w naszych domach, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kon-
tenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszel-
kiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 
umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety jak również części samochodowe, motorowery, ko-
siarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 
worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, odpady 
pochodzące  działalności rolniczej.

wadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w termi-
nie składania ofert czyli do dnia 7 sierpnia 2019 r. wpłynęły 
następujące oferty:

1. Wykonawca: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o, 
Wysoka ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław

Wartość brutto oferty: 9 882 965,44 zł
Gwarancja i rękojmia: 5 lat od dnia podpisania protoko-

łu końcowego odbioru robót
termin wykonania: do 15 listopada 2019 r.
2. Wykonawca: Eurovia Polska S.A

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Wartość brutto oferty: 8 730 117,88 zł 
Gwarancja i rękojmia: 5 lat od dnia podpisania protoko-

łu końcowego odbioru robót
termin wykonania: do 15 listopada 2019 r.
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 

6.300.000,00 zł. brutto. W wyniku postępowania przetargowe-
go najtańsza oferta wyniosła 8 730 117,88 zł. Do tej kwoty nale-
ży doliczyć wypłatę odszkodowań w szacowanej wysokości ok. 
600 000,00 zł oraz niezbędne nadzory.  Przewidziana wartość 
inwestycji kształtuje się na poziomie ok. 9 000 000,00 zł - to zbyt 
wysoki koszt przy ograniczonym dofinansowaniu do niespełna 
3 000 000,00 zł (tj. ok. 30% wartości zadania) za remont 848 
metrów drogi. Z tych względów przetarg został unieważniony. 
Wójt podjął decyzję o ponownym złożeniu wniosku do kolej-
nego naboru po aktualizacji kosztorysów w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych, który umożliwia dofinansowanie na po-
ziomie 50%, co z kolei w znaczący sposób poprawia sytuację 
Gminy. Jednak realizacja zadania będzie uzależniona od kwoty 
dofinansowania i możliwości budżetu Gminy w roku 2020.

Dla informacji: przebudowa drogi Zaolzie etap I wyniosła 
9 621 768,13 zł, do której należy doliczyć wypłatę odszkodo-
wań w wysokości 810 000,00 zł z dofinansowaniem zewnętrz-
nym na poziomie 27%. Gmina Istebna zaciągnęła kredyt na 
realizację zadania w wysokości 6 000 000,00 zł, który podlega 
spłacie ze środków własnych budżetu Gminy do roku 2030. 
Przebudowany odcinek obejmował 1100 m drogi od skrzyżo-
wania na Buczniku w kierunku Zagronia.
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Informujemy, że można oddawać następujący sprzęt 

elektryczny i elektroniczny:
 - urządzenia gospodarstwa domowego (miksery, lodów-

ki, czajniki, roboty kuchenne itp.)
- sprzęt informatyczny (komputery, monitory)
- urządzenia audio-wizualne (telewizory, kamery)
- elektronarzędzia oraz każde inne urządzenie wykorzy-

stujące prąd (świetlówki)
- zużyte baterie i akumulatory.
Można oddawać również opony z samochodów oso-

bowych pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą 
przyjmowane opony pochodzące z prowadzenia działalno-
ści gospodarczej lub z innych samochodów niż osobowe czy 
traktorów.

Zbiórka odbędzie się w godzinach od 10.00 -16.00, 
prosimy przywozić odpady tylko w tych godzinach, w 
wyznaczonych punktach dwa dni w każdej wsi. Inne od-
pady niż wymienione nie będą odbierane! 

Odpady komunalne
15 października mija termin płatności piątej raty opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wrzesień i 
październik. Prosimy o dokonywanie terminowych płatności.

Przypominamy także o obowiązku przyklejania etykiet 
na worki komunalne z numerem identyfikacyjnym, które 
można odebrać w Urzędzie Gminy (pokój 207).

W listopadzie nastąpi zmiana harmonogramu wywozu 
odpadów komunalnych dla przysiółków, które mają odbiór 
odpadów w pierwszy piątek miesiąca: Pietraszyna, Gołówka, 
Ochodzita, Szańce z prawej strony drogi, Legiery, Kosarzy-
ska, Rupienka, Pańska Łąka. Zastępczy termin wywozu za 1 
listopada to 4 listopada (poniedziałek).

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (GKRPA) jest 
komisją działającą na podstawie Ustawy z 
dnia 26 października 1982r. (Dz.U. z 2018r. 
poz. 2137) o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tworzy ją 

zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże 
ustawy, a także Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pod-
stawowym zadaniem Komisji jest prowadzenie czynności 
zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 
w ośrodku lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie 
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych, oraz integracji społecznej osób uzależ-
nionych od alkoholu.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Istebnej została powołana Zarządzeniem Nr 
0050.57.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 29.04.2019r. 
w składzie:

1. edyta Kukuczka - Przewodniczący komisji
2. Józef Herzyk - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Mirosław Książczyk  - członek Komisji
4. Michał Gretkowski  – członek Komisji
5. Bartłomiej Jałowiczor – członek Komisji
6. Joanna Kohut – członek Komisji
7. Magdalena Bury – członek Komisji
Jednym z podstawowych zadań GKRPA jest podejmowa-

nie działań w celu motywowania osób pijących w sposób 
problemowy (tj. powodujących rozkład życia rodzinnego, 
demoralizację nieletnich, zakłócania porządku publicznego) 
do podjęcia leczenia odwykowego.

Komisja przeprowadza postępowanie, którego celem 
jest udzielenie pomocy osobie dotkniętej problemem alko-
holowym, oraz jej rodzinie.

Postępowanie wszczyna się na wniosek:
a. najbliższej rodziny
b. osób wspólnie mieszkających
c. GOPS
d. policji
e. prokuratury
f. szkoły
g. zakładu pracy
1. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Sekretariacie 
Urzędu Gminy Istebna.

2. Osoba, wobec której wszczyna się postępowanie zo-
staje zaproszona na rozmowę motywacyjną w sprawie pod-
jęcia ewentualnego leczenia.

3. W przypadku stwierdzenia występowania, w związku 
z nadużywaniem alkoholu przez daną osobę okoliczności, 
które uzasadniają skierowanie do biegłych sądowych celem 
przeprowadzenia badania wraz z wydaniem opinii w przed-
miocie uzależnienia od alkoholu, osoba ta zostaje skierowa-
na na takie badanie biegłych sądowych.

4. Końcowym etapem w postępowaniu jest przesłanie 
wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego wraz z mate-
riałami dotyczącymi okoliczności nadużywania alkoholu przez 
osobę, wobec której złożony został wniosek i opinią biegłych 
Sądu Rejonowego w Cieszynie w celu zajęcia stanowiska.

PUNKt KONSULtACyJNy GMINNeJ KOMISJI 
ROZWIĄZyWANIA PROBLeMóW ALKOHOLOWyCH
Wszystkich mieszkańców gminy Istebna, znajdują-

cych się w trudnej sytuacji życiowej zmagających się z 
problemami i szukających pomocy w ich rozwiązaniu, 
w związku z rozszerzeniem działalności Punktu Konsul-
tacyjnego GKRPA  zapraszamy  od miesiąca września do 
skorzystania w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w Isteb-
nej  z bezpłatnych konsultacji i porad w zakresie uzależ-
nienia od alkoholu oraz porad prawnych.

Pomoc skierowana jest do osób:
• będących w różnych sytuacjach kryzysowych
• zmagających się z problemami wynikającymi z nad-

używania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, 
w tym cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub in-
nych środków psychoaktywnych przez bliska osobę

• szukających i poszukujących wsparcia, motywacji do 
podjęcia leczenia, oraz wskazania miejsca, gdzie można 
podjąć terapię
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XI Msza trzech Narodów na trójstyku
„Chodź i zobacz” - te słowa skierowane do św. Bartło-

mieja Apostoła były hasłem przewodnim XI Mszy trzech 
Narodów na trójstyku. W miejscu spotkania trzech gra-
nic po raz kolejny duchowni, samorządowcy i wierni 
trzech narodów wspólnie modlili się o pokój, jedność i 
wzajemną miłość.

Uroczystość miała miejsce w sobotę 24 sierpnia 2019 r. 
Msza Święta tradycyjnie rozpoczęła się od trzech procesji, 
które wyruszyły na Trójstyk z Polski, Czech i Słowacji. Był to 
piękny widok – pośród zielonych pól i lasów szli wierni w 
strojach regionalnych, a po groniach niosło się echo pieśni 
śpiewanych w trzech bratnich językach. Pogoda dopisała 
więc Msza odbyła się pod bezchmurnym niebem, w promie-
niach mocno przygrzewającego słońca.

Przybywających na Trójstyk wiernych witał Zastępca 
Wójta Gminy Istebna Ryszard Macura, który przybliżył hi-

Wójt Gminy informuje
• doświadczających pomocy w rodzinie i w związku tym 

szukających wsparcia psychologicznego i prawnego
Bezpłatnych porad i konsultacji w ww. sprawach udziela-

ją wykwalifikowani specjaliści: 
• Psycholog –  porady i konsultacje w zakresie uzależnień 

od alkoholu dla osób z problemem alkoholowym i ich ro-
dzin, oraz motywowanie do podjęcia leczenia, poradnictwo 
psychologiczne w zakresie przemocy w rodzinie.

• Prawnik – porady i konsultacje z zakresu prawa rodzin-
nego i opiekuńczego, pomoc w kierowaniu spraw o znęca-
nie, alimentacje itp., do prokuratury i sądu. 

Dyżury psychologa i terapeuty uzależnień  – w każdy 
poniedziałek  miesiąca w godzinach 16.00 – 20.00.

Dyżury prawnika – w  1 i 3  środę miesiąca w godzi-
nach 11.15 – 13.15.

Punkt Konsultacyjny w Istebnej – mieści się w budynku  
Strażnicy OSP Istebna  600 (II pietro).

W przypadku zmiany dyżurów mieszkańcy będą infor-
mowani na stronie Gminy Istebna.

Sporządził: Edyta Kukuczka Przewodniczący GKRPA

teRMINy ZeBRAŃ WIeJSKICH
Sołtysi Gminy Istebna informują, że w miesiącu wrześniu 

2019 roku planowane są zebrania wiejskie w poszczegól-
nych sołectwach gdzie będą uchwalane wnioski dotyczące 
realizacji funduszu sołeckiego w roku 2020.

Lp. Sołectwo Miejsce zebrania wiejskiego Termin zebrania wiejskiego

1. ISTEBNA budynek OSP – Istebna Centrum
17 września (wtorek) 

godz. 18:00

2. JAWORZYNKA 
budynek OSP – Jaworzynka 

Centrum

20 września (piątek) 

godz. 18:00

3. KONIAKÓW budynek OSP – Koniaków Centrum
25 września (środa) 

godz. 18:00

Zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. z 
2014r. poz. 301): 

1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym 
środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) przez sołectwo wniosku.

2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie 
z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełno-
letnich mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
środków określonych dla danego sołectwa na podstawie in-
formacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 wraz z oszacowaniem 
ich kosztów i uzasadnieniem.” 

Wysokość środków przeznaczonych na każde Sołe-
ctwo na rok 2020 to kwota 47 538,98 zł. 

Szczegółowych informacji udzielają sołtysi wsi:
1. Sołtys wsi Istebna Pani Barbara Juroszek tel. 667 554 560
2. Sołtys wsi Jaworzynka Pani Bogusława Kawulok tel. 

513 163 962
3. Sołtys wsi Koniaków Pan Jan Gazur tel. 691 414 252

Sporządziła Inspektor Leokadia Białożyt

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej
W związku z występowaniem przypadków wścieklizny 

na terenie polski Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Bogu-
sław Kubica przypomina o obowiązku szczepienia psów. 

Posiadacze psów powyżej trzeciego miesiąca życia są 
zobowiązani do zaszczepienia ich przeciwko wściekliźnie w 
terminie 30 dni od ukończenia 3 miesiąca życia psa, a na-
stępnie nie rzadziej niż  co 12 miesięcy od dnia ostatniego 
szczepienia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w związku z wy-
stępowaniem przypadków wścieklizny zaleca również szcze-
pienie kotów przeciwko tej chorobie. 

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek 
ogłasza dodatkowy termin składania 
wniosków w trybie uzupełnienia list 
na dotację dotyczącą wymiany 
kotłów i likwidacji nisko sprawnych 
źródeł ciepła
Nabór wniosków odbędzie się od dnia 16 do 18 września 

2019 w godzinach pracy Urzędu (zgodnie z regulaminem 
obowiązuje kolejność złożonych wniosków). 

Uzupełnienie listy dotyczy:   
- kotłów węglowych retortowych (ekogroszek) 1 szt., 

spełniających wymogi 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawar-
tych w normie PN-EN 303-5:2012

- kotłów opalanych gazem - 1 szt. 
UWAGA! Istnieje możliwość złożenia wniosku na 2 szt. 

kotłów opalanych biomasą spełniających wymogi 5 kla-
sy kotłów w/g kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-
5:2012, które zostaną uwzględnione w razie braku zaintere-
sowania wyżej wymienionymi rodzajami kotłów. 

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu: www.istebna.
eu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Istebna pok. 203/204  
tel. 33 8556500 wew. 46
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Wójt Gminy informuje
storię modlitewnych spotkań w Jaworzynce. Mówił także 
o symbolice patronów okolicznych kościołów. „Wierni z 
polski udają się na Trójstyk z kościoła MB Frydeckiej – to 
swego rodzaju symbol, że w Jaworzynce czci się Matkę 
Bożą Frydecką – patronkę Śląska Cieszyńskiego. Wierni ze 
Słowacji wychodzą w kościoła pw. śś. Piotra Pawła patro-
nów naszego kościoła, którzy dali początek tej wspólno-
cie, Czesi wyruszają z kościoła pw. śś. Cyryla i Metodego na 
Hyrczawie, patronów Europy, tych którzy przynosili słowia-
nom chrześcijaństwo.” - podkreślił. Przypomniał też o nie-
dawnej tragedii w Tatrach i poprosił o uczczenie zmarłych 
minutą ciszy.

Pieśnią „Pod Twą obronę” rozpoczęła się uroczysta msza. 
Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy diecezji biel-
sko-żywieckiej Piotr Greger. Przy ołtarzu modlili się z hierar-
chą pasterz diecezji żylińskiej w Słowacji Tomáš Galis oraz 
biskup pomocniczy diecezji ostrawsko-opawskiej Martin 
David, który wygłosił kazanie. W liturgii udział wzięli księża 
i wierni z przygranicznych diecezji.

Głównym tematem kazania były zaproszenia – te które 
dajemy i te, które otrzymujemy. Punktem wyjścia był od-
czytany fragment Ewangelii św. Jana opowiadający o spot-
kaniu św. Bartłomieja z Filipem. „I my żyjemy w czasach, gdy 
stale zapraszają nas na różne wydarzenia. Niebezpieczna 
jest postawa rezygnacji, gdy człowiek powie „nie będę ni-
gdzie chodzić” i zostanie w domu przed telewizorem.” - mó-
wił biskup. „Jezus nie mówi apostołom, by zostali w ukryciu, 
lecz aby szli na cały świat. (…) Nie bójcie się zapraszać, nie 
bójcie się przyjmować zaproszeń, jak święty Bartłomiej. 
Boże wezwanie na różne sposoby przychodzi do naszego 
życia i musimy stale, pomalutku wzrastać i oczekiwać jesz-
cze większych rzeczy. (…) Niech w tej drodze dawania i 
przyjmowania zaproszeń prowadzi nas Bóg i Matka Boża, 
która także przyjęła Jego wezwanie. ”– podkreślił biskup 
Martin David.

W modlitwie wiernych modlono się m.in. za biskupów, o 
światło Bożej prawdy dla samorządowców, pokój i wzajem-
ne zrozumienie, za wszystkich chrześcijan i trzy bratnie naro-
dy. Liturgię pięknie ubogaciła „Mała Jetelinka” grając pieśni 
religijne na góralską nutę.

Na koniec biskupi udzielili błogosławieństwo na czas bu-
dowania mostów w rodzinach parafiach, między narodami. 
Ksiądz Marek Modzelewski, proboszcz parafii pw. Matki Bo-
żej Frydeckiej na Trzycatku podziękował wszystkim koncele-
brującym księżom, oraz osobom zaangażowanym w organi-
zację mszy, w tym artyście Pawłowi Jałowiczorowi, który co 
roku z grupą parafian dekoruje plenerowy ołtarz. „Dziś Bogu 
ojcu składamy dzięki za ten krzyż na granicy, która dzieli a 
nie łączy. ” - mówił kapłan.

Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek wyraziła radość, że 
tylu wspaniałych ludzi odpowiedziało na zaproszenie na 
wspólną modlitwę. Podkreśliła, że tradycja mszy na Trójstyk 
będzie kontynuowana. Okolicznościowe przemówienia wy-
głosili także : Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej Stanisław Szwed, Starosta Gminy Cierne Pavol Gomola, 

Starosta Gminy Hrcava Marek Sikora i Erika Jurinová prze-
wodnicząca kraju Żylińskiego.

Zwieńczeniem plenerowej Mszy Świętej były występy 
zespołów regionalnych. Za organizację programu arty-
stycznego w tym roku odpowiadała strona polska. Nasz 
folklor pięknie reprezentowali muzykanci z zespołu„Mała 
Jetelinka” pod kierownictwem pani Moniki Wałach - Kacz-
marzyk oraz kapela Fahla. Wystąpił również zespół Ozvena 
z Ciernego, małe heligonistki Łucja i Nikola oraz kapela Bu-
koń z Jabłonkowa. Dla wszystkich przybyłych czas po mszy 
był okazją do spotkania z sąsiadami, czy rodziną, czy sko-
rzystania z oferty prowadzonych na miejscu punktów ga-
stronomicznych. Miłym akcentem ze strony Gminy Istebna 
było poczęstowanie wiernych kołaczami, dzięki staraniom 
pani Bogusławy Kawulok - sołtys wsi Jaworzynka. Z fundu-
szy gminnych pokryto także część kosztów związanych z 
dekoracją ołtarza, czy zapewnienia warunków sanitarnych 
w trakcie wydarzenia.

Msza na Trójwstyk to wydarzenie , które ma przede 
wszystkim wymiar duchowy ale też społeczny. To okazja dla 
samorządowców, by spotkać się i porozmawiać o wspól-
nych inwestycjach i planach na przyszłość. W tegorocznej 
Mszy licznie wzięli udział samorządowcy wszystkich trzech 
państw, a wśród nich: Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jan Ka-
wulok - Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, 
Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Christian Jaworski 
, Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, Zastępca Wójta Gminy 
Istebna Ryszard Macura, Przewodniczący Rady Gminy Isteb-
na Stanisław Legierski , Radni Gminy Istebna, Józef Herzyk 
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Monika 
Wałach - Kaczmarzyk - Radna Powiatu Cieszyńskiego, Sołtys 
Jaworzynki Bogusława Kawulok, Sołtys Koniakowa Jan Ga-
zur (inicjator spotkań na Trójstyku), Starosta Gminy Hrcava 
Marek Sikora , przewodnicząca kraju Żylińskiego Erika Juri-
nová, Starosta Gminy Cierne Pavol Gomola, Starosta Gminy 
Skalité Jožef Cech, starostka Gminy Svrčinovec Renáta Maj-
chráková. 

I tak słoneczna, XI Msza na Trójstyk przeszła do historii a 
duchowni już dziś zaprosili na XII Spotkanie , które odbędzie 
się 22 sierpnia 2020 roku. Zaś niech słowa „Chodź i zobacz”- 
skierowane do św. Bartłomieja będą zachętą do licznego 
uczestnictwa i do ciągłego budowania międzyludzkich mo-
stów.                       Oprac. BJ

Podziękowania Wójta Gminy Istebna
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 

przyczynili się do przygotowania podniosłej i historycznej 
uroczystości, jaką była XI Msza Trzech Narodów na Trójstyku.

Składam serdeczne podziękowania biskupom: Tomaszo-
wi Galisowi ordynariuszowi Diecezji Żylińskiej, Martinowi 
Davidowi biskupowi pomocniczemu Diecezji Ostrawsko-
-Opawskiej oraz biskupowi pomocniczemu Diecezji Biel-
sko - Żywieckiej Piotrowi Gregerowi, który przewodniczył 
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„Są chwile i ludzie 
o których 

nie można zapomnieć”

Z okazji przejścia na emeryturę
dla PANI BeAty GOŚCINIAK

wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 
w Istebnej Zaolziu oraz Zespołu Szkół 

(Ponadgimnazjanych) w Istebnej
PODZIĘKOWANIA

za wieloletni trud  i serce włożone w przekazywanie wie-
dzy i kształtowanie charakterów uczniów, 

nieustanną walkę o utrzymanie 
szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Trójwsi, 

dzielenie się wieloletnim doświadczeniem 
pedagogicznym oraz serdeczność i zawsze wyciągniętą 

dłoń w kierunku drugiego człowieka
NAJLePSZe ŻyCZeNIA

realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych do-
brym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych 

dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Wdzięczni:

Uczniowie, Rodzice,
 Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkół (Ponadgimnazjalnych) w Istebnej
oraz  Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu.

Wycieczka do Cieszyna
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Istebnej realizuje 

projekt przy wsparciu finansowym Gminy Istebna „Pieśni, 
zabytki naszego regionu”. Pierwszym akordem realizowa-
nego projektu była wycieczka do Cieszyna, która pozwoliła 
poznać bliżej historię naszego regionu.

Wycieczka odbyła się 22 czerwca. W samym Cieszynie 
uczestnicy spędzili ponad 8 godzin. Pierwszym zwiedzanym 
miejscem był Kościół Jezusowy, wraz ze znajdującym się w 
nim Muzeum Protestantyzmu. Będąc tam, mogliśmy bliżej 
przyjrzeć się m.in. wkładowi mieszkańców dawnej Istebnej, 
Jaworzynki w budowie tej świątyni 310 lat temu. Z Kościo-
ła Jezusowego grupa udała się do Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego. Tam także była okazja zobaczyć wystawy związane z 
naszą Gminą, ale przede wszystkim wiele usłyszeć na temat 
ciekawych zbiorów Muzeum i ich historycznych odniesień.

liturgii. Dziękuję wszystkim księżom celebransom ze Sło-
wacji, Czech i Polski na czele z ks. Markiem Modzelewskim 
Proboszczem parafii Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce 
Trzycatku. 

Dziękuję mojemu zastępcy Ryszardowi Macurze za przy-
witanie gości i wygłoszenie słowa wstępnego. Dziękuję Sta-
roście Słowacji Pawłowi Gomola, staroście Hrčavy Markowi 
Sikorze, Sołtys Jaworzynki Bogusławie Kawulok wraz z córką 
Justyną Dragon, Dyrektor Elżbiecie Legierskiej - Niewiadom-
skiej z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, 
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej za współpracę i czu-
wanie nad prawidłowym przebiegiem uroczystości.

Dziękuję wszystkim obecnym na Mszy samorządowcom 
oraz pocztom sztandarowym ze Słowacji, Czech i Polski. 
Dziękuję kapeli „Mała Jetelinka” z panią Moniką Wałach – 
Kaczmarzyk oraz organistce Judycie Łacek za oprawę mu-
zyczną. 

Dziękuję dekoratorom ołtarza, artyście Pawłowi Jałowi-
czorowi z Jaworzynki za jego aranżację oraz paniom: Marii 
Kajzar, Annie Czubak, które co roku przytowowują wieńce 
zdobiące ołtarz. 

Dziękuję mieszkańcom Trójwsi, którzy zgromadzili się 
na mszy św. na Trójstyku, zwłaszcza tym, którzy ubrali strój 
regionalny. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej uroczysto-
ści i którzy poprzez swoje zaangażowanie, budują jedność w 
umacnianiu kultury i tradycji między narodami. 

Wójt Gminy Istebna
Łucja Michałek 

Kolejnym miejscem, które znalazło się w programie wy-
cieczki, był klasztor Ojców Bonifratrów. Grupę oprowadził 
brat Serafin, przedstawiając historię kościoła, całego za-
konnego zgromadzenia, jak i obecności braci zakonnych 
na Śląsku Cieszyńskim. Uczestnicy wycieczki mili możliwość 
zwiedzić bibliotekę klasztorną, a w niej zobaczyć stare księgi 
szpitalne. W spisach szpitalnych można było znaleźć infor-
macje sprzed ponad 200 lat o ludziach, którzy znajdowali 
pomoc w szpitalu Bonifratrów. Już w tamtych latach docie-
rali tam mieszkańcy naszych wiosek, ze swojsko brzmiącymi 
i dziś nazwiskami.

W dalszej części wędrówki grupa odwiedziła szczególne 
miejsca w mieście, takie jak: Studia Trzech Braci, cieszyńską 
Wenecję, miejsce narodzin ks. Jerzego Trzanowskiego, który 
w szczególny sposób łączy Słowaków i Polaków. Ostatnim 
punktem wędrówki po Cieszynie było zwiedzanie wzgórza 
zamkowego i znajdujących się na nim obiektów.

W ramach realizowanego projektu 29 września odbędzie 
się w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Istebnej koncert 
w ramach wieczorku Hadynowskiego. Początek koncertu o 
godz. 1600. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania pieśni w 
wykonaniu Chóru Kościelnego z Cieszyna. Wstęp na koncert 
jest wolny.

Współfinansowano ze środków Gminy Istebna
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10. rocznica śmierci śp. Zuzanny Kędzior 
z domu Kędzior z Istebnej - Wyśnigo Pola 
(1928 - 2009)
W tym miesiącu przypada 

10. rocznica śmierci mej bab-
ci, Zuzanny Kędzior z domu 
Kędzior z Istebnej - Wyśnigo 
Pola. Dlatego, jako jej wnuk po-
stanowiłem na łamach „Naszej 
Trójwsi” przybliżyć jej życiorys.

Zuzanna Kędzior z domu 
Kędzior z Istebnej - Wyśnigo 
- Pola urodziła się 6 sierpnia 1928 roku w Wiśle jako trze-
cie dziecko Pawła Kędziora zwanego „Wawrzyczko” (1885 - 
1957) i Anny z domu Rabin (1891 - 1943). Jej dziadkami byli: 
ze strony ojca: Jan Kędzior i Zuzanna z domu Martynek; zaś 
ze strony matki: Jan Rabin i Anna z domu Kędzior. Jej ro-
dzeństwem byli: starsza siostra, Anna; starszy brat, Józef oraz 
młodsza siostra, Maria

Babcia ochrzczona została 26 sierpnia 1928 roku w Koś-
ciele Ewangelicko - Augsburskim Ap. Piotra i Pawła w Wiśle. 
Aktu chrztu udzielił jej ówczesny proboszcz Parafii Ewangeli-
cko - Augsburskiej w Wiśle - ks. Jerzy Mrowiec (1860 - 1941). 
Jej rodzicami chrzestnymi byli: Zuzanna Krzok oraz Michał 
Kędzior. Również w Kościele Ewangelicko - Augsburskim Ap 
Piotra i Pawła w Wiśle, 25 kwietna 1942 roku odbyła się kon-
firmacja mej babci. Zaś aktu konfirmacji udzielił jej ówczesny 
proboszcz - administrator Parafii Ewangelicko - Augsburskiej 
w Wiśle - ks. Karol Urbanke.  

Babcia jako dziecko początkowo przez krótki czas miesz-
kała w rodzinnym domu swego ojca, w Wiśle - Głębcach „u 
Wawrzyczka”.  Jednakże jako kilkuletnia dziewczynka - wraz 
ze swymi najbliższymi - przeprowadziła się do domu swe-
go chrzestnego, Michała Kędziora. Tu właśnie moja babcia 
w domu swego chrzestnego - na istebniańskiej „Mraźnicy” 
uczyła się Boga znać i modlić się zaczęła.

Lata szkolnej edukacji moja babcia spędziła w Szkole Po-
wszechnej w Wiśle - Głębcach. Początkowo uczęszczała do 
starego, drewnianego budynku (obecnie Przedszkole nr 1 
w Wiśle), zaś ostatnie lata do nowego, murowanego budyn-
ku (obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. sen. Franciszka 
Michejdy w Wiśle). Jednakże od dzieciństwa była zaangażo-
wana do ciężkiej pracy w dość dużym gospodarstwie swego 
chrzestnego.

Babcia bardzo boleśnie przeżyła lata II Wojny Światowej. 
Często - ze łzami w oczach  wspominała, że cztery razy mia-
ła przyłożony karabin do swych skroni.; raz przez Gestapo, 
a innym razem przez partyzantów. W czasie wspomnianej 
wojny musiała także trzy razy stanąć nad otwartymi gro-
bami bliskich jej sercu osób. Najpierw musiała się pogodzić 
ze śmiercią swej starszej siostry, później ze śmiercią swego 
brata. Zaś jako dorastająca dziewczyna przeżyła śmierć uko-
chanej matki.

Dnia 2 lutego 1947 roku babcia poślubiła Józefa Kędzio-
ra (1921 - 1987), syna Pawła Kędziora (1881 - 1941) i Marii z 
domu Polok (1893 – 1960) z wiślańskiej „Wyśniorki” (obecnie 
os. Górne Głębce), który mieszkał w Chałupie „na Przygónie” 
w Istebnej - Wyśnim Polu. Ich ślub odbył się w Kościele Ewan-
gelicko - Augsburskim Ap. Piotra i Pawła w Wiśle. Aktu ślubu 
udzielił im ks. Adolf Frank (1907 - 1980). Pan Bóg obdarzył ich 
czwórką dzieci: Anna Kędzior, zamężna Pilch (1948 - 2002), 
Jan Kędzior (1949), Aniela Kędzior (1955 - 2010) oraz Maria 
Kędzior zamężna Cieślar (1959).

Moja babcia po zamążpójściu przeprowadziła się do 
domu swego męża, i zamieszkała w Chałupie „na Przygónie” 
w Istebnej -  Wyśnim Polu. Przez całe swe dorosłe życie pro-
wadziła wzorowo gospodarstwo domowe. Pracowała w 
dość dużym gospodarstwie w Istebnej - Wyśnim Polu oraz 
na swym gruncie „za Rowienkami” (terytorium Wisły - os. 
Mrózków). Zaś hobbistycznie bardzo chętnie zajmowała się 
szyciem na maszynie.

Babcia prowadziła dom „otwartych” drzwi. Jako gospo-
dyni Chałupy „na Przygónie” dała schronienie swemu ojcu, 
Pawłowi Kędziorowi „Wawrzyczko” oraz Ewie Pilch, znanej 
jako Ciotka „spod Buka”. W Chałupie „na Przygónie” przyjmo-
wała także wczasowiczów. Z jej wspomnień utkwiły mi trzy 
rodziny, a więc rodzina ks. Jana Bolesława Fusska rodem z 
Jasienicy (1913 - 1974), rodzina Litewków oraz rodzina Ga-
niów.

Także w późniejszych latach swego życia moja babcia 
musiała stanąć nad otwartymi grobami bliskich jej sercu 
osób. A więc 10 grudnia 1987 roku zmarł jej ukochany mąż - 
a zarazem mój dziadek - Józef Kędzior; zaś 11 sierpnia 2002 
roku zmarła jej ukochana córka, Anna Kędzior zamężna 
Pilch.

Kiedy moja mama, Aniela Kędzior po urlopie macie-
rzyńskim wróciła do zarobkowej pracy, to właśnie moja 
babcia w głównej mierze mnie wychowywała. Ale  przede 
wszystkim była dla mnie jednym z pierwszych moich wo-
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dzów wiary. To Ona uczyła mnie składać już moje malutkie, 
dziecięce rączki do modlitwy. To Ona czytała  mi historie bi-
blijne, i to często według przekładu Biblii Gdańskiej. To Ona 
czytała mi wartościowe oraz budujące kazania; przeważnie 
z postylli autorstwa ks. Wilhelma Raschkego oraz z postylli 
autorstwa ks. bpa dra Andrzeja Wantuły. To Ona śpiewała 
i uczyła mnie nabożnych pieśni; przeważnie z Kancjonału 
ks. Jerzego Heczki. To Ona także od najmłodszych moich lat 
przybliżała mi treść Małego Katechizmu ks. dra Marcina Lu-
tra. Tak, więc było mi łatwiej na naukach konfirmacyjnych, 
czy później podczas studiów teologicznych na Chrześci-
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ale przede 
wszystkim moja babcia zachęcała mnie, że warto zawierzyć 
swoje wczoraj, swoje dziś i swoje jutro  w Trójcy Świętej je-
dynemu Bogu.

Moja najukochańsza babcia zakończyła swe ziemskie 
pielgrzymowanie - w zaciszu swego pokoju - dnia 8 wrześ-
nia 2009 roku. Jej pogrzeb odbył się 11 września 2009 roku. 
Podczas żałobnego nabożeństwa w Kościele Ewangelicko                   
- Augsburskim w Istebnej „na Kurzyszowskim” okolicznoś-
ciowe kazanie wygłosił  ówczesny proboszcz Parafii Ewan-
gelicko - Augsburskiej w Istebnej - ks. Alfred Staniek  (1966  
- 2018). Zaś nad otwartym grobem przemawiał ks. dyr. Emil 
Gajdacz  z Dzięgielowa. Pochowana została - u boku swego 
męża - na cmentarzu ewangelickim w Istebnej „na Brzyżko-
wym”.

Jako wnuk śp. Zuzanny Kędzior z domu Kędzior jestem 
Panu Bogu bardzo wdzięczny za życie mej babci. Soli Deo 
Gloria.

Z działalności Zespołu Regionalnego 
„Koniaków”
Bardzo intensywnie rozpoczęliśmy miesiąc sierpień. 

Przygotowywaliśmy się do programu do 50-lecia Festiwalu 
Górali Polskich w ramach TKB. Wystąpiliśmy w konkursie, 
przedstawiając program „Szkubaczki”. 

Bardzo się radujym, bo udało się „napytać” starszych 
członków Zespołu do tego przedsięwzięcia, toteż na scenie 
wystąpiły trzy pokolenia. Za całokształt otrzymaliśmy wyróż-
nienie. Bardzo się cieszymy bo to wielka nagroda wśród 27 
zespołów. Dodatkowo w przeglądzie śpiewaków na rynku w 
kategorii „Mistrz i uczeń” otrzymaliśmy III miejsce. 

Na Festynie Istebniańskim oraz w Szczyrku. Dzięki dotacji 
z Urzędu Gminy mogliśmy pokazać piękno naszej beskidz-
kiej kultury u naszych wołoskich braci w Rumunii, w Lugo-
cji na Międzynarodowym Festiwalu „Ana Lugolia”. Byliśmy 
gwiazdami Festiwalu. Organizatorzy ocenili nas jako „najlep-
szy zespół” pod względem muzyki, tańca i śpiewu. Zapropo-
nowano nam nawet uczestnictwo w następnym festiwalu.

Po powrocie wystąpiliśmy na naszych pięknych „Dniach 
Koronki” w Koniakowie, a pod koniec sierpnia czekał nas 
jeszcze jeden piękny XX Międzynarodowy Festiwal we Frysz-
tacie na Walasku w Czechach.

Bardzo się radujemy i dziękujemy Zbyszkowi Wałachowi 
za piękne grani i spiywani wroz z kapelom, co łobiecoł kulty-
wować, tak jako aji insi strasi członkowie zespołu.

Dziękujemy też młodym tancerzom za piękne tańcowa-
ni, a kapelom, kierzy chcóm nóm zagrać. 

Urszula Gruszka 
Kierownik Zespołu Regionalnego „Koniaków”

Zespół Regionalny „Istebna” w Rumunii
W dniach od 16 do 21 sierpnia przebywaliśmy na 21. Mie-

dzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Szent István-
-napi Nèptanctalálkozó w Rumunii. Głównym punktem festi-
walu była miejscowość Kluż-Napoka, drugie pod względem 
wielkości miasto w Rumunii, nazywane również stolicą Sied-
miogrodu w regionie Transylwanii.

Wyróżnienie dla Zespołu Regionalnego 
„Istebna”
W ramach 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu 

nasz zespół wystąpił w kategorii zespołów tradycyjnych pre-
zentując program pt.: „Istebniański kiermasz na św. Jadwigę”. 
Zespół otrzymał WYRÓŻNIENIE za ukazanie elementów oby-
czajowości istebniańskiego kiermaszu na Św. Jadwigę.

Zespół przedstawił program o wyjątkowej tematyce. 
Związek Niewiast Katolickich organizował jesienią kiermasz 

ZŁOte ŻyWIeCKIe SeRCe 
w kategorii mistrz i uczeń śpiewak
W ramach 50. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu 

odbył się jak co roku przegląd kapel, solistów i grup śpiewa-
czych. W tym roku w kategorii mistrz i uczeń śpiewak ZŁOte 
ŻyWIeCKIe SeRCe otrzymała Maria Motyka z uczennica-
mi Anią i Magdzią Juroszek prezentując tradycyjne pieśni 
z regionu Trójwsi Beskidzkiej.

W przeglądzie udział wzięły również grupy śpiewacze z 
Zespołu Regionalnego „Istebna”.

II miejsce zdobyła męska grupa śpiewacza w składzie 
Wojciech Bojko, Michał Kajzar, Maciej Kajzar, Paweł Legierski, 
Jakub Kaczmarzyk, Błażej Rucki i Marcin Szkawran.

III miejsce zajęła żeńska grupa śpiewacza w składzie 
Anna Haratyk, Anna Legierska, Anna Kukuczka, Anna Heczko, 
Maria Motyka, Zuzanna Motyka oraz Alicja Niewiadomska.

Maria Motyka

Niezwykły klimat i krajobraz zachwycił wszystkich. Pod-
czas festiwalu nasz zespół wystąpił na różnych scenach w 
wielu miastach takich jak Kluż-Napoka, Luna, Magyarfenes, 
Sancraiu, Válaszút. Charakterystycznym elementem festi-
walu były również korowody ulicami miast, mające na celu 
prezentację pięknych strojów, śpiewów, muzyki i tańców dla 
lokalnej społeczności. W tegorocznej edycji festiwalu udział 
wzięło wiele zespołów zagranicznych m.in. kilka grup z Wę-
gier, Grecji, Macedonii, Włoch i innych. Wśród zespołów z 
Polski znalazł się również Zespół Pieśni i Tańca „Legnica”.

Niezwykły czas spędzony na festiwalu długo pozostanie 
w naszej pamięci. Tymczasem przed nami wiele pracy i przy-
gotowań do nowych wyzwań jakie czekają nas jeszcze w tym 
roku. Szczegóły zdradzimy już niebawem.               Maria Motyka
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Istebna w Sieci 
Najciekawszych Wsi 

Na drodze do odkryć. 
Poznaj Sieć Najciekawszych Wsi

Współczesna wieś dynamicznie 
się zmienia. Niestety w wielu regio-
nach naszego kraju wciąż funkcjo-

nuje przekonanie, że jest ona miejscem nieatrakcyjnym, nud-
nym i niewiążącym się z rozwojem zawodowym czy z moż-
liwością zarobku. Jednym ze sztandarowych celów Polskiej 
Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) jest zmiana takiego 
postrzegania obszarów wiejskich.

Członkowie PSORW postawili sobie za cel stworzenie 
platformy współdziałania na rzecz zachowania istniejących 
i tworzenia nowych istotnych wartości, w szczególności w 
sferach tożsamości, zrównoważonego rozwoju gospodar-

na święto Świętej Jadwigi. Głównym darem stołu sprzeda-
wanym podczas kiermaszu była gęsina. Ważnym elementem 
obyczajowości podczas istebniańskiego kiermaszu była mu-
zyka, czyli rodzaj zabawy organizowanej w karczmie „U Ga-
zura”. Jako, że było to wydarzeniem społecznym, wójt płacił 
muzykę, czyli opłacał salę i muzykantów, przez co przyciągał 
górali do udziału w zabawie. Dochód z kiermaszu przezna-
czano dla potrzebujących.

Informacje turystyczne
czego i społecznego, zachowania dziedzictwa kulturowego, 
a także wsparcia oddolnej aktywności mieszkańców wsi.

W stowarzyszeniu PSORW aktywnie działa 30 gmin z całej 
Polski. Wspólnie realizujemy wiele wartościowych inicjatyw, 
odwiedzamy się i wspieramy swoje działania. Naszym sztan-
darowym projektem jest Sieć Najciekawszych Wsi (SNW) 
– markowy produkt turystyczny i sposób na zachowanie 
najcenniejszych wsi pod względem walorów materialne-
go dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz 
form życia mieszkańców.

W 2018 roku stowarzyszenie PSORW zrealizowało wyjąt-
kowy projekt na rzecz wsparcia SNW. Operacja pn. „Pomysł 
na wieś – Sieć Najciekawszych Wsi elementem zrównoważo-
nego rozwoju obszarów wiejskich” otrzymała dofinansowa-
nie ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie 
wiedzy przedstawicieli 23 miejscowości objętych Strategią 

Ważnym elementem programu było również ukazanie 
archaicznych tańców beskidzkich takich jak łowiynziok, 
masztołka, świnszczok czy rejna.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a szczególnie 
byłym członkom zespołu Katarzynie Juroszek, Łucji Dusek- 
Francuz, Hance Łupieżowiec, Karolinie Juroszek, Paulinie 
Kupczyk, Wojciechowi Ligockiemu oraz muzykantom m.in. 
Janowi Kaczmarzykowi za grę na gajdach.              Maria Motyka
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Informacje turystyczne
SNW ( w tym sołectwo Istebna) w zakresie spełnienia przez 
ich wsie standardów marki oraz przygotowanie ich do uzy-
skania Certyfikatu Uczestnika SNW. Na przełomie sierpnia i 
września 2018 r. sołtysi, członkowie organizacji wiejskich, a 
także przedstawiciele lokalnych społeczności i samorządów 
zaangażowanych w proces powstawania Sieci Najciekaw-
szych Wsi wzięli udział w innowacyjnych szkoleniach z za-
kresu wdrażania marki SNW.

ISTEBNA na tle całego kraju została oceniona najwyżej 
jako wieś, w której zachowane jest dziedzictwo, ale także 
wioska stale rozwija się turystycznie. W karcie ocen punkta-
cji poddawano między innymi dostępność komunikacyjną, 
dziedzictwo, bazę noclegową i gastronomiczną, wydarzenia, 
atrakcje turystyczne i cechy charakterystyczne wsi, do któ-
rych głównie zaliczono wołoski charakter Istebnej. Eksperci 
wskazali także kulturę wołoską jako kierunek, w którym na-
leży stworzyć „opowieść o Istebnej” i wyznaczyć szlak zwie-
dzania dla turystów. Rozpocznie się on w centrum Istebnej w 
parku i pobiegnie „Dziedziną” przez Wojtki i Kulonki, dojdzie 
do drogi głównej, a potem na Kubalach pobiegnie koło „źło-
bów” przez Kohuty, ponownie do drogi głównej. Następnie 
będzie się dochodzić do Kurnej Chaty Kawuloka jako punk-
tu udostępnienia, a stamtąd turysta będzie miał możliwość 
wędrować do Karpackiej Zagrody Zbyszka Wałacha na Woj-
toszach i wróci się z powrotem na Wywóz, by pójść na Złoty 
Groń i tam grzbietem w stronę przekaźnika, by drogą polną 
zejść do drogi głównej na Kubalach i wrócić do parku.

Teraz kilkuletni proces tworzenia SNW wkracza w 
finalną fazę. Przedsięwzięcia wspierające ten proces spo-

wodowały, że pierwsza pula miejscowości osiągnęła stan 
umożliwiający im ubieganie się o certyfikację. Będzie to 
oznaczało formalne uczestnictwo w Sieci. Prace po stro-
nie wsi-kandydatów mają zostać zakończone na przełomie 
czerwca i lipca 2019 r., tak aby komisja certyfikacyjna mogła 
dokonać potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa 
w Sieci w lipcu lub sierpniu. Wręczenie certyfikatów za-
planowano na 30 września 2019 r. tego dnia w Istebnej 
odbędzie się uroczysta konferencja inaugurująca funk-
cjonowanie SNW.

Stowarzyszenie PSORW chce, aby Sieć Najciekawszych 
Wsi była produktem otwartym na nowych członków. W 
jej szeregi przyjmiemy wsie z potencjałem turystycznym 
– mające odpowiednie walory, a przede wszystkim zasób 
przestrzennej atrakcyjności wyrażający się pozytywnym 
wizerunkiem miejscowości. Wartość podnoszą też zabytki, 
zachowana dawna zabudowa zagrodowa czy specyficzny 
budulec i detal architektoniczny. Ważne są także np. typy 
zieleni wewnątrz miejscowości oraz powiązania wnętrz wsi 
z otaczającym krajobrazem.  Warunkiem jest jednak, aby za-
soby materialne wsi (jakość wiejskiej przestrzeni oraz infra-
struktura pobytu i udostępnienia walorów)  zdecydowanie 
przewyższały krajową przeciętność.

Masz pytania dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia 
PSORW oraz Sieci Najciekawszych Wsi? W gminie Istebna – 
Aneta Legierska 338556158, zaś pełnomocnik ds. SNW Mo-
nika Buk – nr tel.: 77 40 76 814, a także z sekretariat PSORW: 
Maria Tyszer –  nr tel.: 74 832 56 81 i Kamilą Kossowską – nr 
tel.: 74 832 56 82. E-mail: sekretariat@psorw.pl.

XVI Dni Koronki Koniakowskiej
Dźwięk trombit rozlegający się pod Ochodzitą, setki 

turystów a przede wszystkim - olśniewające piękno ko-
niokowskich róziciek - to klimat kolejnych, XVI już Dni Ko-
ronki Koniakowskiej. W dniach 15- 18 sierpnia 2019 roku 
w Koniakowie wszystko kręciło się właśnie wokół koronki. 
Heklowanych atrakcji jak zwykle nie brakowało! Wyda-
rzenie organizowane było przez Gminny Ośrodek Kultu-

ry w Istebnej, Fundację Koronki Koniakowskie, Chatę „na 
Szańcach” w Koniakowie i Izbę Pamięci Marii Gwarek.

Koronka w centrum i trombity na Szańcach czyli 
pierwszy dzień obchodów. 

„Matki Boskiej Zielnej” - tak zwano kiedyś dzień 15 sierp-
nia, kiedy to święcono bukiety kwiatów i ziół. Nic dziwnego, 
że wtedy zaczyna się święto koronczarek   bo przecież ko-
ronka to właśnie „heklowany zielnik”. Na plenerowej scenie 
„Na Szańcach” powitali zebranych Lucyna Ligocka – Kohut 
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Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie i tadeusz Rucki z 
Chaty na Szańcach. Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek 
– powitała wszystkich w Gminie Istebna  życząc dobrej zaba-
wy na święcie koronki.

W świąteczny czwartek o 
godz. 15.00 zabrzmiały rogi 
alpejskie, pasterskie i trom-
bity na których zagrali arty-
ści z Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego 
Radia. Gościnnie zaśpiewa-
ła z nimi Katarzyna Suszka 
z Koniakowa. Ci, którzy czuli 
siłę w płucach mogli stanąć 
w szranki konkursu gry na 
trombicie. Nagrody – pięk-
ne trombity pasterskie dla 
najlepszych wykonał i prze-
kazał pan tadeusz Rucki, 

jeden z inicjatorów Święta Koronki Koniakowskiej.  
Występ Zespołu Regionalnego „Istebna” z Istebnej 

ujął radosną i przepiękną prezentacją rodzimego folkloru. 
Po nim zaś Lucyna Ligocka Kohut – mgr. etnologii i antro-
pologii, pasjonatka koronki wygłosiła wykład, który w piguł-
ce przybliżył historię „koniokowskij rózićki” . Na koniec zaś 
wszyscy udali się do Centrum Koronki Koniakowskiej, gdzie 
miał miejsce wernisaż wystawy „Historia heknadlą pisana”. 
Dla wielu była to pierwsza okazja by zagościć w progach 
nowo otwartej atrakcji turystycznej pod Ochodzitą. To właś-
nie Lucyna Ligocka Kohut – lokalna menadżerka koronki 
podjęła decyzję o założeniu Fundacji Koronki Koniakowskie 
i zaadaptowaniu dawnej strażnicy na punkt, gdzie będzie 
można o koronce dowiedzieć się wszystkiego. Jej marzenie 
szybko udało się urzeczywistnić dzięki pasji, determinacji i 
pomocy koronczarek. W efekcie goście Centrum mogą dziś 
podziwiać przepiękne ekspozycje, bezcenne serwety i czep-
ce autorstwa legendarnych mistrzyń szydełka, plansze i pre-
zentowane na manekinach kreacje.  Dumę centrum stanowi 
„wzornik”, gdzie niczym w kalejdoskopie, za szkłem prezen-
tują się wzory wyheklowane wspólnymi siłami przez konio-
kowski góralki. Na piętrze znajdują się sale, gdzie odbywają 
się cykliczne warsztaty heklowania, a na poszukiwaczy nie-
tuzinkowych pamiątek czeka sklepik.

„To miejsce które powstało z potrzeby chwili i ogromnej mi-
łości do koronki koniakowskiej. Wymyśliłam je całkiem sama 
ale to nie udało by się bez waszej pomocy.  Cały Koniaków był 
ze mną, otwierał drzwi, heklował, udzielał informacji. Chciałam 
stworzyć miejsce, gdzie każdy pozna koronkę koniakowską.   
Koronka Koniakowska to tradycja, która ściąga do Gminy Isteb-
na ludzi. Mam nadzieję, że koronczarki mnie nie opuszczą” – 
mówiła wzruszona Lucyna Ligocka- Kohut, dziękując wszyst-
kim, którzy jej pomogli w realizacji koronkowego marzenia.

„To miejsce ma nie tylko walor estetyczny. To wartość na-
szej tradycji, naszej tożsamości, naszego dziedzictwa. (…) Gra-
tuluję pomysłu i inicjatywy i życzę wszystkiego dobrego koron-

czarkom, które mają złote dłonie ”– powiedziała Wójt Gminy 
Istebna Łucja Michałek.

„To miejsce, które jest hołdem dla koronczarek – tych które 
tu są ale też tych których już nie ma. Ten obiekt zawsze służył 
ludziom – jako remiza, muzeum a teraz Centrum Koronki. Gra-
tuluję ci Lucyno, a paniom koronczarkom życzę sił cierpliwości 
i uczniów” – dodał Stanisław Legierski Przewodniczący 
Rady Gminy Istebna.

Koronki na różne sposoby czyli co można było zoba-
czyć w Koniakowie przez 4 dni świętowania

W czasie 4 dni świętowania, przez nowo otwarte Centrum 
Koronki przewinęły się setki turystów i mieszkańców po-
szukujących źródeł tradycji. Ale warto było zajrzeć również 
do nowo wybudowanego hotelu Marii i Piotra Kohutów 
znajdującego się nieopodal Centrum Pasterskiego. W prze-
pięknym wnętrzu obiektu wspaniale prezentowała się Naj-
większa Koronka Świata, która co roku wraca do miejsca, 
gdzie 6 lat temu została komisyjnie zmierzona i okrzyknięta 
rekordem Guinessa! Goście wznosili okrzyki zachwytu nad 
tym pokaźnym arcydziełem. W tym samym miejscu można 
było podziwiać prace Beaty Legierskiej, która wspięła się 
na wyżyny koronczarskiego artyzmu dzięki olśniewającym 
kompozycjom heklowanym z najcieńszych nici, które wy-
różnia niezwykła subtelność wykonania. Można było oso-
biście spotkać mistrzynię szydełka i zobaczyć, jak hekluje z 
iście chirurgiczną precyzją.  „Mówi się, że nic nie jest dosko-
nałe ale prace pani Beaty są doskonałe” - powiedziała jedna 
ze zwiedzających. Prezentowane prace na co dzień zdobią 
wnętrze Galerii Kukuczka na Jasnowicach.

Przy drodze głównej na Szańcach nie brakło stoisk miej-
scowych koronczarek, gdzie można było „podglądnąć” ich 
pracę i nabyć wyroby. Prócz koronek na stoiskach można było 
zakupić drewniane miski od Zbigniewa Mokwy, koszyki z 
korzenia świerkowego Jana Zogaty, czy hafty Anny Kąkol, 
a także znakomite wyroby niezawodnego KGW Koniaków.

Mieszkańcy i turyści chętnie zaglądali do Muzeum Ko-
ronki Koniakowskiej, gdzie tradycyjnie, pod kierunkiem 
pań:  Urszuli Rybki, Sylwii Rybki, Barbary Gwarek  odby-
wał się Konkurs na Najładniejszą Koronkę Koniakowską. 
Każdy turysta był zachęcany, aby oddać głos na swoją heklo-
waną faworytkę.

Dla tych, którzy chcieli przekonać się na własnej skórze, 
że koronka to sztuka niełatwa, w sobotę w Centrum Koronki 
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Koniakowskiej odbyły się otwarte warsztaty heklowania pro-
wadzone przez Małgorzatę Pawlusińską.

Można też było odkryć sekrety czeskiej koronki klocko-
wej, którą w Chacie na Szańcach prezentowała pani  Hana 
Hyžáková  z Wałaskiego Stowarzyszenia Koronczarek i Twór-
ców Ludowych. Jej obrazki, naszyjniki, torebki, broszki zachwy-
cają bogactwem form i kolorów oraz pomysłowym wykorzy-
staniem materiałów jak np. drzewo przywiezione z podróży z 
Etiopii. Wernisaż prac pani Hany miał miejsce w sobotnie popo-
łudnie. Była to okazja, by poznać tą niezwykłą osobę, którą jak 
mówi „stukot drewnianych klocków prowadzi przez życie”. Ko-
ronczarka bardzo prosiła, by w artykule podziękować wszyst-
kim organizatorom i uczestnikom za wspaniałą atmosferę. W 
Dniach Koronki wzięła także udział Anna Sýkorová, zakochana 
w „rózićce” Słowaczka prezentując na nich swoje prace.

Dopełnieniem sobotniego świętowania był festyn w 
Karczmie „Pod Galerią”, na którym bawiono się przy muzy-
ce DJ- a i zespołu „Jacy Tacy”.

Niedziela 18 sierpnia czyli moda, muzyka i … małe 
zaskoczenie na koniec.

Zwieńczeniem koronko-
wego święta była niedziela 18 
sierpnia. Pierwsze akordy zagrali 
tutaj Zbigniew Wałach i Woj-
ciech Golec dając wspaniały 
niemal godzinny koncert na 
akordeon i skrzypce. Następnie 
prowadzący: Lucyna Ligocka 
- Kohut i Martin Wałach zapo-
wiedzieli wyczekiwany pokaz 
mody koronkowej. Tym razem 
przygotowała go Beata Bojda 
ze Skoczowa. –wybitna wiza-
żystka, stylistka ubioru, projek-

tantka mody, która zaprezentowała kolekcję “Reaktywacja” - 
wizje kostiumów z koronką koniakowską w roli głównej. Mo-
nochromatyczne, awangardowe, czarno – białe stroje wzbo-
gacały ciekawe dodatki. Koronka była tu obecna nie tylko 
jako element stroju ale i akcent - na toczkach, wiankach, czy 
paskach.  Swoją przygodę z projektowaniem rozpoczęła od 
koronki koniakowskiej i za prace z nią związane otrzymała 
tytuł artysty roku. Kreacje w trzech wyjściach prezentowały 
przepiękne finalistki wyborów Najpiękniejszej Góralki, a tak-
że Finalistka Miss Polski Alicja Tabaka.

Po modowych wrażeniach nadszedł czas na ogłoszenie 
wyników Konkursu na Najpiękniejszą Koronkę Konia-
kowską prowadzonego w Izbie Pamięci Marii Gwarek. 
W tegorocznej edycji oddano aż 660 głosów, a w konkursie 
wzięło udział 21 osób! Jury w składzie: Elżbieta Legierska- 
Niewiadomska, Urszula Rybka, Barbara Gwarek ogłosiło wer-
dykt. W konkursie wzięło udział 21 osób. III miejsce zajęła te-
resa Legierska (76 głosów), II miejsce - Halina Skurzok (98 
głosów) , zaś tytuł najpiękniejszej przypadł w udziale serwet-
ce Dominika Legierskiego, który otrzymał aż 104 głosy!!. Po 
raz pierwszy w historii tego konkursu pierwsze miejsce zajął 

heklujący mężczyzna. „To swoisty „głos czasów”- powiedziała 
Dyrektor GOK Elżbieta Legierska - Niewiadomska. Nagrody 
w postaci kawy ufundowane przez tommy Cafe i zestawów 
nici wręczyli włodarze gminy - Wójt Łucja Michałek i Zastęp-
ca Wójta Ryszard Macura.

Obchody zamknął występ Zespołu Regionalnego „Ko-
niaków”, który właśnie w świetnej formie powrócił z Ru-
munii i w pełnym słońcu popołudnia na rodzimym gruncie 
przepięknie zatańcowoł „Szołtyskym”, „Kapitana”, czy „Koło-
majkym”. Usłyszeliśmy także solowe popisy najmłodszych 
uczennic kierowniczki zespołu - Urszuli Gruszki nagrodzo-
nych na Przeglądzie w Żywcu.

 „Mam nadzieję że każdy z nas obserwujący to piękno zabie-
rze ze sobą do domu” - powiedział na zakończenie Stanisław 
Legierski Przewodniczący Rady Gminy Istebna. Talentu ko-
ronczarkom pogratulował również Zastępca Wójta Ryszard 
Macura. Na zakończenie XVI Dni Koronki Wójt Gminy Isteb-
na Łucja Michałek podziękowała organizatorom, występu-
jącym artystom i wszystkim zgromadzonym. Władze samo-
rządowe naszej Gminy podczas Dni Koronki  reprezentowali 
również: sołtys wsi Koniaków Jan Gazur, sołtys Istebnej Bar-
bara Juroszek, Sekretarz Gminy Istebna teresa Łaszewska, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej  elżbieta 
Legierska – Niewiadomska, Dyrektor USC Barbara Kuba-
lok - Gwarek, oraz  radni Gminy Istebna. Obecny był także 
Starosta Mostów u Jabłonkowa Andrzej Niedoba oraz liczni 
przedstawiciele mediów.

Dni Koronki to snujące się nici ale i opowieści. Z każdych 
zostaje jakiś cytat, słowo przewodnie. „Koniakowska koronka 
to najpiękniejsze, co poznałam w życiu” -powiedziała z ogrom-
nym przekonaniem jedna z uczestniczek. I te słowa niech 
będą dla wszystkich koronczarek, dowodem na to, że tworzą 
coś niezwykłego. W świecie chaosu, biegu, pędu i masowej 
produkcji koronka zakorzeniona w naturze i tradycji tchnie 
harmonią i spokojem. Może właśnie dlatego, że jest zaprze-
czeniem współczesnego świata, ma w sobie coś, co do niej 
przyciąga. Po tych Dniach Koronki można być pewnym, że 
dziedzictwo beskidzkich góralek jest w dobrych rękach i nie 
zaginie tak długo, jak długo snuła się w Koniakowie „historia 
pisana heknadlą”.                  opracowała Barbara Juroszek

Wernisaż ceramiki Márii Banášovej 
w Galerii Kukuczka na Jasnowicach
W sobotę 10 sierpnia 2019 r. W Galerii Kukuczka na Jas-

nowicach odbył się wernisaż 
Wystawy Ceramiki Artystycz-
nej Márii Banášovej. Mieszka-
jąca i tworząca w Bratysławie 
artystka znana jest z ceramiki 
użytkowo-dekoracyjnej. Ab-
solwentka Akademii w Berli-
nie ma w swym dorobku licz-
ne wystawy indywidualne na 
terenie całej Europy.
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Licznie zgromadzonych gości przywitał Właściciel Galerii, 
Jan Kukuczka. „Mária Banášova reprezentuje twórczość baj-
kową ale - jak każda bajka - z bardzo głębokim morałem” - 
zaznaczył gospodarz miejsca.

Po powitaniu gości dr Michał Kawulok, historyk sztuki 
przeprowadził wykład dotyczący twórczości artystki. Pod-
kreślił, że prezentacja rzeźby ceramicznej to coś nowego, 
czego dawno na lokalnym gruncie nie było. Omówił tema-
tykę, stylistykę i możliwe sposoby interpretacji dzieł. Za-
znaczył, że w swojej twórczości artystka zbudowała „szeroki 
kręg odniesień do starożytności i kultury europejskiej”.

Potem głos przekazano zespołowi Strange w składzie: 
Artur Kupczyk, Edyta Mojeścik, Wojciech Zubrzycki, z który-
mi gościnnie zagrali Kacper Legierski i Paweł Juroszek. Mu-
zycy zaprosili na kameralny lecz pełen emocji koncert, w któ-
rym prym wiodły autorskie kompozycje zespołu jak „Pocałuj 
mnie”, „Nasze Niebo”, „Mogłabym” , zaś na koniec podano sta-
rannie wyselekcjonowane covery „Babę zesłał Bóg”, „Whisky” 
czy „Skazany na bluesa”. Pasja, energia oraz profesjonalizm 
muzyków i widoczne (a raczej słyszalne) „zgranie” zespołu 
sprawiło, że ten czas upłynął zaskakująco szybko i miło. „Gra-
my, by dźwiękami ewidentne podlewać kiełkujące dobre 
chwile” - czytamy na oficjalnej stronie grupy i tego wieczoru 
zdecydowanie to im się udało.

Po tak wspaniałym preludium głos zabrał również mąż 
artystki, wybitny pisarz słowacki Józef Banáš, który żartob-
liwie przedstawił się jako „kierowca swojej żony”. Wyznał, że 
jako dziecko nieraz bywał w okolicach granicy – wędrował na 
Girową czy do Jabłonkowa ale nie śniło mu się, że w miejscu 
dawnego przejścia granicznego funkcjonować będzie gale-
ria sztuki. „Każdy obraz ma tu pozytywną energię. (...) Cieszę 
się, że moja małżonka mogła mieć tutaj wystawę.” - dodał pi-
sarz i podkreślił, że sztuka pokonuje wszelkie granice.

Na zaproszenie autorki goście przystąpili do zwiedzania 
wystawy – w istocie „bajkowej”ale i pełnej prawdy ukrytej za 
groteskową fasadą. Kluczem do rozszyfrowania przesłania 
rzeźb były inskrypcje na postumentach. Były to na przykład: 
„Ouo Vadis” (rzeźba przedstawiająca człowieka z otwartymi 
ustami i jabłkiem) , „Veni Vidi Vici”, czy „In Vino Veritas”. Nieraz 
widz mógł popaść w konsternację - na przykład oglądając 
alegoryczną rzeźbę „Schody do nieba” , na których końcu 
końcu czekają...diabelskie rogi. W pracach artystki stale prze-
wija się motyw figlarnego diabełka, który nakłania człowieka 
do jakichś nałogów i przywar. Prócz tych rogatych postaci 
artystka upodobała sobie też postaci filozofów, błaznów i 
klaunów ze „zbyt dużymi”, karykaturalnymi atrybutami jak 
korona, czapka, czy wieniec laurowy. Jakby artystka chciała 
powiedzieć, że rola i funkcja nieraz„przerasta” obarczonego 
nią człowieka. Jednak artystka daleka jest od moralizator-
stwa, a wszystko podane jest z dystansem i przymrużeniem 
oka. Poza formą przedstawiającą nie brakło także sztuki 
użytkowej- naczyń, waz,flakonów, których geometryczne 
kształty i surową kolorystykę przełamują delikatne motywy 
roślinne.

Ze słowami uznania i gratulacjami dla artystki pośpieszy-
li Stanisław Legierski Przewodniczący Rady Gminy Istebna, 
Barbara Bielesz Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, 
Teresa Łaszewska Sekretarz Gminy Istebna, Barbara Juroszek 
Sołtys Istebnej. Na wernisażu gościli także między innymi: 
Michał Bożek działacz gospodarczy koncernu Ustronianka, 
dr Jacek Proszyk kustosz Muzeum Zamku w Grodźcu, To-
masz Nowak przedsiębiorca i mecenas sztuki , Lucyna Ligo-
cka - Kohut Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie, profesor 
Ernest Zawada, Edward Dudkowiak Prezydent Miasta Tychy 
i wielu innych. Gościem specjalnym był profesor Generał 
Mieczysław Bieniek (znany autorytet w dziedzinie wojsko-
wości, były zastępca dowódcy strategicznego NATO) wraz z 
małżonką.

Na na koniec na uczestników czekał poczęstunek i okazja 
do rozmów przy wspólnym stole. Było to kolejne spotkanie 
ze sztuką, która zawsze jest ponad podziałami i pokonuje 
wszelkie granice będąc niezmiennie od lat przyczynkiem do 
zadania sobie pytania „Ouo vadis?”, które jest jakże stosowne 
w miejscu dawnej, pilnie strzeżonej granicy.

„Słynny dramaturg Friedrich Dürrenmat powiedział, że 
najbardziej poważne rzeczy mogą być wyrażone poprzez hu-
mor. Pisarz może wyrazić swoje uczucia poprzez piękne słowa 
i błyskotliwe dialogi. Jednak rzeźbiarz musi skoncentrować na 
jednym momencie, geście ,wyrazie twarzy. W moim przypadku 
dodałabym jeszcze – jednym uśmiechu …. na twarzy widza.”- 
mówi o swojej sztuce artystka. I ten efekt bez wątpienia uda-
ło się jej osiągnąć na sobotnim wernisażu w Galerii Kukuczka 
na Jasnowicach.                   opracowała Barbara Juroszek

foto: Józef Michałek/Radio Istebna

Projekt “Dziedzictwo Dłuta” 
w trakcie realizacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-

nej i Biblioteka Publiczna w Istebnej realizuje projekt „Mistrz 
tradycji - Dziedzictwo Dłuta” - zajęcia z rzeźbiarzem Zbignie-
wem Krężelokiem „Poleśnym”dofinansowany kwotą 17 000 
zł. w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu dwóch uczniów regularnie uczestni-
czy w zajęciach rzeźby prowadzonych przez Zbigniewa Krę-
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żeloka. Efektem finalnym przedsięwzięcia ma być powstanie 
rzeźby Jana Kawuloka z Istebnej.

W okresie wakacyjnym uczniowie zapoznali się także z 
historią lokalnych artystów odwiedzając m. in. Dom Rodzi-
ny Konarzewskich na Buczniku i Muzeum Jana Wałacha w 
Istebnej.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.                                     Oprac. BJ

Regulamin Konkursu literackiego 
i plastycznego „Jak matka z tacikym 
byli jeście mali” organizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z 

Gminy Istebna do udziału w konkursie plastycznym i litera-
ckim „Jako sie matka z tacikym byli jeście mali.”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej

2. Konkurs rozpoczyna się 2-go września 2019 r. i trwać 
będzie do 25 października 2019r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Jak matka z tacikym 
byli jeście mali”.

4. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z Isteb-
nej, Jaworzynki i Koniakowa.

1. KONKURS PLAStyCZNy 
Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy „Jak 

matka z tacikym byli jeście mali.” 
Porozmawiajcie z Waszymi dziadkami o ich dzieciństwie, 

pracach w polu, zabawach dzieci, obrzędach.
Przygotujcie pracę plastyczną. Powinna ona być wyko-

nana na kartonie/ kartce o formacie A 3 lub A4 wykonana 
techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, 
techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytu-
łem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szko-
ły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestni-
kiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu.

Prace plastyczne zostaną ocenione w dwóch katego-
riach wiekowych: 

1. Klasa I - IV
2. Klasa V - VIII
2. KONKURS LIteRACKI
Zadaniem uczestników jest napisanie pracy litera-

ckiej „Jak matka z tacikym byli jeście mali.”  Powinna to 
być historia z dzieciństwa opowiedziana przez starszą oso-
bę: może to być babcia, pradziadek, rodzice - każda starsza 
osoba, która podzieli się swoimi wspomnieniami z dzieciń-
stwa. 

Przykładowa tematyka historii: dawne prace w polu i w 
gospodarstwie, szkoła i wakacje, chodzyni po Mikołajach, 
obchodzenie świąt, przeżycia wojenne, niezwykłe przygody, 
opowieści o ludziach i miejscach zapamiętanych przez wa-
szych informatorów. Prace powinny być zapisane w gwa-
rze istebniańskiej.

Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytu-
łem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szko-
ły. Prosimy, by pracę dostarczyć także w wersji elektronicz-
nej - na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym (format 
strony A4, bez ograniczeń co do ilości tekstu)

Termin składania prac: do 25 października 2019 r. – w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 

Prac wyłoni powołane przez Organizatora Jury. Roz-
strzygnięcie nastąpi 31 października 2019 roku . 

Prace literackie zostaną ocenione w dwióch katego-
riach wiekowych: 

1. Klasa IV- VI
2. Klasa VII - VIII
Postanowienia końcowe
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami włas-

nymi, wcześniej nieopublikowanymi. Każdy z uczniów może 
przekazać tylko jedną pracę.

Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom najlep-
szych prac w każdej z kategorii wiekowych , a każdy uczest-
nik otrzyma drobny upominek i dyplom. Zgłoszone do kon-
kursu prace będą wystawione na ekspozycji w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Istebnej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas spotkania 
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.
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Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac 
i fotografii prac oraz przetwarzania swoich danych osobo-
wych na cele konkursu. Biorąc udział w konkursie, uczestnik 
akceptuje jego regulamin.

Informacje związane z Konkursem można uzyskać w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej pod numerem telefo-
nu 33 855 62 08.

Konkurs dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 
Funduszu Promocji Kultury w ramach zada-
nia „Łod jarzy aż do zimy tradycji się uczymy 
- cykl działań związanych z edukacją regio-
nalną dzieci i młodzieży”.

Bracia Łukasz i Paweł Kukuczka 
w Bukowinie tatrzańskiej 
W dniach od 11 do 15 sierpnia 2019 roku, w ramach Fe-

stiwalu Folkloru Polskiego odbyły się 53 Sabałowe Bajania 
w Bukowinie Tatrzańskiej. To ogólnopolski konkurs gawę-
dziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów 
weselnych. Do udziału w konkursie w kategorii instrumenta-
listów zostali wytypowani przez Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku Białej- Łukasz i Paweł Kukuczka. Po wysłuchaniu 
179 punktów programu z 11 województw, w tym 52 instru-
mentalistów jury przyznało następujące nagrody w katego-
rii młodzieżowej: 

I miejsce (ex aequo) Łukasz Kukuczka (skrzypce, piszczał-
ki, okaryna) 

II miejsce (ex aequo) Paweł Kukuczka (trombita, gajdy, 
piszczałki, drumla, heligonka) 

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe “Na Groniach” otrzy-
mało dofinansowanie dla projektu pt. “Góralska tożsamość 
- pędzlem, słowem i dźwiękiem - opowieści z przeszłości dla 
teraźniejszości w gminie Istebna” w ramach Programu Wielo-
letniego „Koalicje dla Niepodległej” na lata 2017-2022. Góralska 
tożsamość Beskidu Śląskiego opiera się m.in. na filarach 
związanych ze sztuką i kulturą, dzięki którym została zapew-
niona ciągłość tradycji. Spośród lokalnych postaci wybraliśmy 
pięć, których aktywność w obszarze kultury i sztuki, działaność 
patriotyczna i społeczna z początkiem XX w. miała znaczący 
wpływ na dzisiejszą góralszczyznę z jej materialnym i niema-
terialnym dziedzictwem. Elementem składowym zadania jest 
również historia mówiona. Całość wpisuje się w obchody rocz-
nicy odzyskania niepodległości - włącznie z koncertem finało-
wym towarzyszącym wystawie. 

Celem realizacji projektu jest przypomnienie postaci, których 
działaność wpisała się na stałe w lokalną historię, których posta-
wa i zaangażowanie miały wpływ na teraźniejszość. Spośród 
lokalnych postaci wybraliśmy pięć, których aktywność w obsza-
rze kultury i sztuki, a także działaność patriotyczna i społeczna 
budowały góralską tożsamość. Dokumenty pisane, archiwalne 
są niezwykłymi źródłami wiedzy, ale chcąc wzbogacić mate-
riały odniesiemy się do ludzkiej pamięci. Dzięki praktykowa-
niu historii mówionej przybliżamy się do czasów, których nie 
sposób poznać z podręczników historii. Opowieści świadków 
przeszłości tworzą swoiste „wyspy pamięci”. Subiektywne 
opowieści są podstawą więzi społecznej, budują świadomość 
miejsca i lokalną tożsamość. Historia mówiona jest nie tyl-
ko metodą badań. Przede wszystkim stanowi dialog między 
opowiadającym a słuchającym; dialog, który pozwala na spot-
kanie pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Postacie, które 
chcemy przywołać i pokazywać jako wzorce postaw w trudnym 
okresie historii, są nimi: Jan Wałach, Ludwik Konarzewski, Jerzy 
Probosz, Rudolf Szotkowski, Paweł Łysek.

Okres najintensywniejszej działaności tych postaci przypa-
da na czas pierwszej połowy XX w. i powojenne zawiłości histo-
rii, każdy z nich został naznaczony wydarzeniami związanymi 
z sytuacją polityczną Europy i świata. Owe lokalne autorytety 
należy przywoływać, przypominać i pokazywać, zwłaszcza 
najmłodszemu pokoleniu.

Na bazie materiałów źródłowych zostaną stworzone ob-
szerne biogramy, które będą stanowić część poświęconej im 
wystawy. Dla uzupełnienia materiałów archiwalnych zostaną 
przprowadzone wywiady - metoda biograficzna z osobami 
pamiętającymi wybrane przez nas postacie. Z całości zostanie 
stworzony materiał filmowy, który zostanie zaprezentowany 
podczas finału projektu. 

Finał odbędzie się w Muzeum Jana Wałacha w Istebnej, 
które od kilku lat promuj działalność w zakresie kultury i sztuki 
- września 16 listopada.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie i Muzeum Jana Wa-
łacha w Istebnej, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalne-
go “Na Grapie” z Jaworzynki. 

Informacje o projekcie będą się pojawiać na profilu facebo-
okowym www.facebook.com/naGroniach

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego „Koalicje dla 
Niepodległej” na lata 2017-2022.

Pokaz kulinarny
W dniu 27 września przy hotelu Złoty Groń w Istebnej miał 

miejsce pokaz kulinarny, w którym udział wzięły przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich „Istebnianki”. Pokaz ten miał 
na celu promocję kuchni regionalnej Cieszyńskiej Krainy.
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Zagrają gajdosze
Już po raz kolejny w Istebnej spotkają się gajdosze i dudziarze. 

W bieżącym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem “Gajdosze 
2019 – wspólnie dla instrumentu Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy”, 
które jest jednocześnie tytułem realizowanego przez Zbigniewa 
Wałach projektu: Program mikroprojektów dla społeczności lokal-
nej Beskidzkiego Obszaru Kulturowego 2019 - edycja II.

Organizacja spotkania wpisuje się w ochronę dziedzictwa nie-
materialnego gajd, które w 2018 r. zostały wpisane na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Cykliczne, wspólne spotkania gajdoszy, mające na celu integra-
cję. Uczestnictwo gajdoszy w licznych imprezach folklorystycznych 
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym mających na celu ochronę i 
popularyzację tej tradycji, nie tylko podczas przeglądów folklory-
stycznych, ale również prezentacja instrumentu w innych sytua-
cjach muzycznych.

W koncercie wezmą udział muzycy z Polski, Czech, Słowacji - 
reprezentanci Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego, Podhala, a 
także Słowacji, m.in. kapela Wałasi, Józef Broda, Czesław Węglarz z 
Ciśca, Jan Karpiel-Bułecka z Zakopanego, Otmar Kantor z Jabłon-
kowa, Lubomir Tatarka z Slovenskej Ľupčy. A także przedstawiciele 
młodego pokolenia instrumentalistów.

19 października na terenie Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń w 
Istebnej, godzina 18.00.

Wstęp wolny!

Zbigniew Wałach “Gajdosze 2019 – wspólnie 
dla instrumentu Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy”

Program mikroprojektów dla społeczności lokalnej 
Beskidzkiego Obszaru Kulturowego 2019 - edycja II.

Zadanie realizowane w ramach projektu 
 "Moc Tradycji/ Sila Tradic"

Stypendium „Widzieć i wiedzieć więcej. 
Archiwalia pod lupą etnografa.” 
- czyli ruszają prace nad opracowaniem historii wsi Jaworzynka.

Pani Małgorzata Kiereś, etnograf, Dyrektor Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle otrzymała stypendium „Widzieć i wiedzieć więcej 
– archiwalia pod lupą etnografa”. przyznawane przez Marszałka 

Województwa Śląskiego. Jej głównym celem jest uzupełnienie 
monograficznego ujęcia wsi Jaworzynka. W tym wypadku najważ-
niejsza jest kwerenda od XVI wieku kolejnych zasobów archiwum w 
Cieszynie oraz w Opawie.

Celem badań jest dokonanie przeglądu i opisu tych archiwa-
liów, gdzie pojawiają się pierwsze wzmianki o osadnikach wsi Ja-
worzynka, wyprowadzenie tutejszych rodów, opracowanie metryki 
gminy Jaworzynka, oraz opisanie unikatowych na skalę europejską 
jaworzyńskich Szańców ,których, jak się okazuje było kilka.

„Najważniejsze jest, aby ta moja praca została na zawsze w Ja-
worzynce” -mówi pani Małgorzata Kiereś. W ramach stypendium 
planowana jest zatem wystawa w sali  OSP najstarszych XVI - XVII 
i XVIII- wiecznych dokumentów, połączona z wykładem. Materiały 
pozyskane w ramach badań w prezencie otrzyma  Muzeum na Gra-
pie, tak jak otrzymało wcześniej  Centrum Pasterskie w Koniakowie.

Stypendia Marszałka w dziedzinie kultury ustanowione zosta-
ły w 2002 roku i mogą być przyznawane osobom zajmującym się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultu-
ry na rzecz województwa śląskiego.

Pani Małgorzacie Kiereś życzymy owocnych badań, zaś miesz-
kańców Jaworzynki zachęcamy do włączenia się w prace nad 
pierwszą w historii monografia Jaworzynki,która po Koniakowie i 
Istebnej czeka na swoje opracowanie.          Oprac. Barbara Juroszek
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Programu EtnoPolska 2019.

 

 

KALeNDARZ  IMPReZ
WRZeSIeŃ

06.09. - 31.10. - Wystawa Malarstwa Arkadiusza Legier-
skiego z Koniakowa pt. Pejzaże i nie tylko - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
07.09. -   Narodowe Czytanie;  org.  Gminny Ośrodek Kultury, 
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
07.09. -  Narodowe Czytanie w Muzeum Sztuki Jana Wa-
łacha w Istebnej; godz. 18.00
07.09. – Uroczysta Inauguracja europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Centrum Koronki Koniakowskiej; godz. 10.00
07.09. - Wyszyjym ci, wyszyjym, Janićkowi koszulom 
(beskidzki haft krzyżykowy) – Chata na Szańcach; godz. 
10.30 – 14.30
07 – 08.09. – Niech się plecie! – wystawa plecionkarstwa 
w ramach europejskich Dni Dziedzictwa –  Muzeum Re-
gionalne „Na Grapie”; godz. 10.00 – 18.00
07 – 08.09. – Wystawa obróbki wełny i tradycji wypasu 
owiec  w ramach europejskich Dni Dziedzictwa –  Cen-
trum Pasterskie w Koniakowie; godz. 9.00 – 18.00
07 – 08.09. - Weekend Otwartych Pracowni – Koronka 
Koniakowska w ramach europejskich Dni Dziedzictwa 
–  Centrum Koronki Koniakowskiej,  Gminny Ośrodek Kul-
tury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej, Izba Pamięci Marii Gwarek, Galeria na Szańcach
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BIeG NA tyNIOK - Wyniki
Nadrabiając zaległości i w nawiązaniu do zamieszczonej 

w poprzednim numerze relacji publikujemy wyniki tego-
rocznego Biegu na Tyniok.

l Sport l Sport

08.09. – IV Konkurs Muzykantów i Spiywoków – Muzeum 
Regionalne „Na Grapie”; godz. 15.00
08.09. - VIII Spotkania Integracyjne Artystów w Muzeum 
Sztuki Jana Wałacha w Istebnej; godz. 15.00
10.09. - Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku 
czci płk. Wacława Michała Szredersa - Wojewódzkie Cen-
trum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej; godz.11.00
12.09. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce; godz. 21.00
14 – 15.09. – Wystawa obróbki wełny i tradycji wypasu 
owiec  w ramach europejskich Dni Dziedzictwa –  Cen-
trum Pasterskie w Koniakowie; godz. 9.00 – 18.00
15.09. – Dożynki Gminne  - Amfiteatr „Pod Skocznią” w 
Istebnej; godz. 13.30
15.09. – Beskidzki Festiwal Podróżników org. Kwadrat Be-
skidzki – Base Camp Istebna
25.09. - Spotkanie z okazji 100. rocznicy urodzin Stani-
sława Hadyny  – prelekcja prof. Karola Daniela Kadłubca 
- Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i 
Biblioteka Publiczna w Istebnej; godz. 17.00
27- 29.09. – 65. Rajd Wisły; org. Automobilklub Śląski
29.09. - Wieczorek Hadynowski - Kościół Ewangelicko-
-Augsburski w Istebnej; godz. 16.00
30.09. – „Zasłużonym Istebnianom na drodze do Niepod-
ległej” – wykład, koncert i wystawa – Karczma „U Ujca” w 
Istebnej; godz. 16.00
do 28.09. - Wystawa twórczości Ludowej - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
 

PAŹDZIeRNIK

do 31.10. - Wystawa Malarstwa Arkadiusza Legierskiego 
z Koniakowa pt. Pejzaże i nie tylko - Gminny Ośrodek Kul-
tury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 
w Istebnej
05.10. - Noc Bibliotek - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
12.10 – „Moc tradycji” – koncert plenerowy w Amfiteatrze 
„Pod Skocznią” w Istebnej, godz. 16:00, org. Gminny Ośrodek 
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 
w Istebnej
12.10 – Międzypokoleniowy Bieg Przełajowy, amfiteatr 
„Pod Skocznią” w Istebnej, godz. 14:00,  org. Fundacja „Jest 
BOSKO!”
12.10. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce; godz. 21.00

Bieg Główny - Kobiety  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Zuzanna Fujak Jastrzębie-Zdrój 18.59,6
2 Jana Byrtusová Bukovec 20.43,5

3 Daria Madzia Dięgielów 21.48,4
4 Martyna Legierska Jaworzynka 22.15,8
5 Oliwia Sroka Jaworzynka 22.15,9
6 Adriana Klappholz Cieszyn 22.55,9
7 Gabriela Krupa Mnich 23.43,1
8 Anna Sokołowska Meszna 24.40,0
9 Aleksandra Śliwa Cięcina 32.57,1

Bieg Główny - Mężczyźni  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Piotr Kudzia Bystra 16.32,8
2 Jan Zawada Istebna 17.24,4
3 Błażej Haratyk Koniaków 17.26,3
4 Ladislav Sventek Skalité 18.08,7
5 Przemysław Legierski Jaworzynka 18.45,2
6 Kazimierz Legierski Jaworzynka 18.45,4
7 Dominik Hajto Chybie 19.25,3
8 Mirosław Górny Bielsko-Biała 19.32,1
9 Kacper Soból Istebna 19.40,0

10 Arkadiusz Suszka Jaworzynka 19.42,6
11 Dariusz Haratyk Koniaków 20.57,5
12 Krzysztof Szczepański Gdańsk 21.12,0
13 Mirosław Kapaś Istebna 23.08,0
14 Krzysztof Wiedermann Kobylany 23.11,0
15 Libor Valenta Třinec 25.47,4
16 Stanisław Stolarczyk Cięcina 32.57,8

Marsz Nordic Walking - Kobiety  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Łucja Michałek Jaworzynka 34.01,1
2 Dorota Bury Jaworzynka 34.46,2

Marsz Nordic Walking - Mężczyźni  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Artur Waszut Koniaków 35.41,5

Biegi młodzieżowe - Dziewczęta - rocznik 2006-2009  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Kinga Gazurek MKS Istebna 0.55,3
2 Elżbieta Zawada MKS Istebna 0.57,8
3 Teresa Brączek NKS Trójwieś Beskidzka 0.58,1
4 Noemi Haratyk MKS Istebna 0.59,3
5 Maria Gorzołka Jaworzynka 1.14,8

Biegi młodzieżowe - Chłopcy - rocznik 2006-2009  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Paweł Kawulok MKS Istebna 0.53,4
2 Jonasz Haratyk NKS Trójwieś Beskidzka 0.54,3
3 Dariusz Słowioczek NKS Trójwieś Beskidzka 0.54,7
4 Wiktor Soból UKS APN Góral Istebna 0.56,7
5 Krzysztof Łacek NKS Trójwieś Beskidzka 0.58,7
6 Jakub Czepczor NKS Trójwieś Beskidzka 0.59,0

Biegi młodzieżowe - Dziewczęta - rocznik 2010 i młodsze  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Joanna Kawulok Istebna 0.32,7
2 Julia Zowada Istebna 1.03,2

Biegi młodzieżowe - Chłopcy - rocznik 2010 i młodsi  

M Nazwisko i Imię Miejscowość Czas
1 Nikodem Czepczor NKS Trójwieś Beskidzka 0.28,6
2 Marcin Gorzołka UKS APN Góral Istebna 0.30,8
3 Bartłomiej Waszut Jaworzynka 0.34,0
4 Tymon Haratyk Koniaków 0.56,4
5 Karol Sikora Koniaków 0.59,1
6 Antoni Zowada Istebna 1.10,2
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Kolarskie sukcesy 
Anny Kaczmarzyk
W pięknym stylu mieszka-

jąca w Istebnej kolarka Anna 
Kaczmarzyk zakończyła zma-
gania w tegorocznym Mię-
dzynarodowym Cyklu UPHILL 
MTB Beskidy. Wygrywając 
klasyfikację generalną cyklu, a 
także zdobywając na rozegra-
nym w sobotę 3. sierpnia wio-
dącym na Równicę czwartym 
etapie pierwsze miejsce w ka-
tegorii open kobiet potwier-

dziła ona swą rewelacyjną formę. Po zakończonym wyścigu 
Pani Anna z dumą prezentowała na ustrońskim rynku świeżo 
zdobytą statuetkę. 

Po dwóch tygodniach w niedzielę 18 sierpnia nasza nie-
strudzona kolarka ponownie sięgnęła po podium, tym razem 
w Psarach.  Po pokonaniu 34 kilometrów wymagającej i wielu 
miejscach piaszczystej trasy, jako trzecia w swojej kategorii 
odmeldowała się na mecie BIKE ATELIER MTB MARATON 2019 
– PSARY. Na kolejny sukces nie przyszło nam zbyt długo cze-
kać - już 25 sierpnia Anna Kaczmarzyk ponownie  zmierzyła 
się z kolarskim, tym razem typowo górskim wyzwaniem, ja-
kim był start  w UPHILL RYSIANKA. Jak przystało na góralkę 
fenomenalnie poradziła sobie ze „wspinaczką” na 1340 m n. p 
m uzyskując pierwszy czas w klasyfikacji open kobiet!

W ostatnim dniu sierpnia na terenie Gminy Istebna ro-
zegrane zostały 22. Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy oraz 3. 
Puchar Subaru MTB_2019. Podczas tej imprezy nasza nie-
strudzona zawodniczka niejako  „na własnym podwórku” wy-
walczyła pierwsze miejsce w kategorii open kobiet Pucharu 
Subaru MTB XC, a już dzień później w pierwszą wrześniową 
niedzielę Pani Anna stanęła na trzecim miejscu podium Bike 
Atelier MTB Maraton Żywiec w kategorii open kobiet poko-
nując wcześniej liczący 27 kilometrów dystans HOBBY wio-
dący pięknymi widokowo górskimi trasami. GRATULUJEMY!

l Sport l Sport l Sport l Sport l

PIŁKA NOŻNA – Sezon 2019/2020
APN Góral Istebna – Seniorzy
04.08.19  APN Góral Istebna – Kończyce Małe  1:2
11.08.19  APN Góral Istebna – Hażlach  2:1
18.08.19  Pierściec - APN Góral Istebna  2:6
24.08.19  APN Góral Istebna – Brenna  2:1
31.08.19  Nierodzim - APN Góral Istebna
APN Góral Istebna – Juniorzy
24.08.19  APN Góral Istebna – Górki  4:2
31.08.19  APN Góral Istebna – Brenna
APN Góral Istebna – Juniorzy
24.08.19  APN Góral Istebna – Górki  1:2
31.08.19  APN Góral Istebna – Brenna
APN Góral Istebna – Młodzicy
15.08.19  Beskid Skoczów – APN Góral Istebna  6:1
18.08.19  APN Góral Istebna – Goleszów  3:0 w.o.
24.08.19  Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna  3:0
29.08.19  Piast Cieszyn - APN Góral Istebna  2:5
APN Góral Istebna – Orliki II
26.08.19  Nierodzim – APN Góral Istebna  2:12
APN Góral Istebna – Żacy
28.08.19  APN Góral Istebna – Nierodzim 1:4
terminarz rozgrywek – Jesień 2019
UKKS Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk
01.09.19 17:00 UKKS Istebna – Polonia Tychy
08.09.19 13:00 Czarni II Sosnowiec – UKKS Istebna
15.09.19 17:00 UKKS Istebna – Mikołów
22.09.19 Knurów – UKKS Istebna
28.09.19 16:00 Rekord II Bielsko-Biała – UKKS Istebna
05.10.19 15:00 UKKS Istebna – Goczałkowice
12.10.19 Myszków – UKKS Istebna
19.10.19 14:00 UKKS Istebna – ROW Rybnik
26.10.19 14:00 Pietrzykowice – UKKS Istebna

Ze sportowych aren – Nartorolki
*** Kolejny dobry start zanotowali nasi biegacze amato-

rzy, którzy wzięli udział w rozegranych w Smreczynie koło 
Międzylesia a zaliczanych do klasyfikacji cyklu ‚Vexa Skiroll 
Tour’ zawodach w biegach na nartorolkach ‚Kamyk Uphill’. 
Grzegorz Legierski z Koniakowa zajął trzecie miejsce za-
równo w klasyfikacji Open jak i kategorii wiekowej biegu na 
4,5 km klasykiem. Z kolei Józef Michałek z Istebnej okazał 
się najlepszy w najstarszej grupie wiekowej mężczyzn w bie-
gu techniką dowolną.

*** Również rozegrane tym razem w Niemojowie kolejne 
zawody z cyklu ‚Vexa Skiroll Tour’ pod nazwą „Leśny Uphill” 
przyniosły naszym biegaczom miejsca na podium. Grzegorz 
Legierski wygrał bieg na 7 km techniką klasyczną triumfu-
jąc zarazem w swojej kategorii wiekowej zaś Józef Michałek 
był drugi w kategorii wiekowej na 7 km techniką dowolną.

Ze sportowych aren – Kolarstwo
*** Mariusz Michałek  z Istebnej zajął drugie miejsce 

w  XXIII Wyścigu Kolarskim o Puchar Wójta Gminy Polanka 
Wielka - Mistrzostwach Małopolski w kolarstwie szosowym 
ze startu wspólnego.       J. Kohut

Norweski sukces Magdaleny Kobielusz!
Bardzo dobrze zaprezentowała 

podczas podczas rozegranych w nor-
weskiej miejscowości Sandnes pre-
stiżowych nartorolkowych zawodów 
„Lysebotn Opp”  Magdalena Kobie-
lusz z Istebnej.

Była zawodniczka MKS Istebna wy-
grała rywalizację juniorek na dystan-
sie siedmiu i pół kilometra a uzyskany 
wynik dał jej wysokie 15 miejsce w 

klasyfikacji generalnej. Jak mocno obsadzony był to bieg 
niech świadczy fakt, że na podium znalazły się biegaczki z 
najwyższej światowej półki: mistrzynie olimpijskie i świata 
oraz zdobywczynie Pucharu Świata terese Johaug i Ingvild 
Flugstad Ostberg  a także trzykrotna zdobywaczyni Pucha-
ru Świata w biathlonie Kaisa Makarainen.     J. Kohut
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Janusz Lewandowski 
mistrzem Polski lekarzy!

Istebnej XXII Mistrzostw Polski 
Lekarzy tytuł mistrza kraju w kate-
gorii wiekowej M-5 wywalczył Ja-
nusz Lewandowski z Koniakowa.

To kolejny tytuł w bardzo bo-
gatej kolekcji naszego zasłużone-
go kolarza amatora, który w do-
datku zajął wysokie, ósme miejsce 
w rywalizacji ze znacznie młodszy-

mi konkurentami w klasyfikacji OPEN.     J. Kohut

Międzypokoleniowy Bieg Przełajowy
z okazji 30. rocznicy śmierci 
Jerzego Kukuczki
Fundacja „Jest BOSKO!” wraz z 

MKS Istebna i KGW „Istebnianki” 
zapraszają do udziału wszystkich 
mieszkańców Gminy Istebna do 
udziału w biegu przełajowym.

Data i miejsce zawodów: 12 październik 2019r. (sobota), 
start kategorii dzieci i młodzieży o godz. 14:00, 
dorosłych ok. 14:45
biuro zawodów od godz. 13:00
Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej. 
Kategorie wiekowe:
- Dzieci do lat 8, Dzieci od 9 do 12 lat, Młodzież od 13 do 

17 lat (osobna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców)
- Kobiety od 18 do 35 lat, Kobiety 36 lat i starsze
- Mężczyźni od 18 do 35 lat, Mężczyźni od 36 do 55 lat, 

Mężczyźni 56 lat i starsi
Dystanse będą dopasowane do każdej kategorii wieko-

wej (szczegóły na stronie www.istebna.eu oraz Facebook’u 
@FundacjaJestBosko. 

Narody: 
Dla każdego uczestnika organizator zapewnia pamiątko-

wy medal, ciepły posiłek i herbatę.
Za zajęcia miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej wrę-

czany będzie dyplom i medal.
Dla zwycięzców kategorii OPEN wśród kobiet i mężczyzn 

wręczany będzie puchar. 
Nagrody dodatkowe: Najmłodszy Uczestnik, Najmłod-

sza Uczestniczka, Najstarszy Uczestnik, Najstarsza Uczest-
niczka. 

Wydarzenie będzie miało formę festynu rodzinnego. 
Stoisko gastronomiczne obsługiwać będzie Koło Gospo-

dyń Wiejskich „Istebnianki”. 
Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-

-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce  oraz Stowarzyszenia Cieszyńskiej Mło-
dzieży Twórczej

l Sport l Sport
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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  

str. 10Cenne nagrody dla naszych Zespołów Regionalnych

Bilety
Wczasy

Wycieczki
Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 573 990 665
istebna@mea-travel.pl

Lato 2019 

juz w sprzedazy!

.

.

Wyróżnienie dla Zespołu Koniaków

Złote Żywieckie Serce dla Marii Motyka w kategorii Mistrz i Uczeń

U.Gruszka ze swoimi uczniami

Kiermasz na św. Jadwigę w wykonaniu Zespołu Istebna
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