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Ogłoszenie
 – terminy naboru wniosków 

o udzielenie dotacji na 
modernizację źródeł ciepła 

w budownictwie indywidualnym



W ójt gminy Istebna Łucja Michałek, dyrektor GOK Istebna Łucja Dusek i klaun 
wręczający dzieciom czekoladowe prezenty | fot. Jacek Kohut 

Park im. Pawła Stalmacha w Istebnej - podpisanie umowy. Od lewej: Justyna 
Dragon, Kamila Kazimierczyk, Łucja Michałek - wójt, Jan Golik, Józef Michałek, 

oraz Andrzej Iwanek | fot. Małgorzata Owczarczak 

Uczestnicy góralskiej majówki dla św. Jana Pawła II | fot. Jacek Kohut 

Wizualizacja nowej kładki pieszo-rowerowej na Trójstyku 
mat. graf. UG Istebna 

W ójt gminy Istebna Łucja Michałek i starosta gminy Cierne na Słowacji 
Pavel Gomola podczas podpisania umowy na Trójstyku 

fot. Aneta Legierska 

JEDNOSTEK OSP W GMINIE ISTEBNA 

13.06.2021 r. godz. 14:00 OSP Koniak ów-Centrum 
18.06.2021 r. godz. 18:00 OSP Istebna-Zaolzie 
19.06.2021 r. godz. 18:00 OSP Koniak ów-Kosarzyska 
20.06.2021 r. godz. 14:00 OSP Jaworzynka-Zapasieki 
26.06.2021 r. godz. 18:00 OSP Jaworzynka-Centrum 
03.07.2021 r. godz. 18:00 OSP Istebna-Centrum 

Lucyna Legierska 
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Kubalonka – kolejne 6 mln
złotych dofinansowania
na naśnieżanie tras 
Wójt gminy Istebna Łucja Michałek 
wraz z burmistrzem Miasta Wisła Tomaszem 
Bujokiem i posłem Przemysławem Drabkiem 
12 maja wzięli udział w konferencji prasowej 
w Szczyrku, podczas której podpisano 
umowę na naśnieżanie tras narciarskich 
na Kubalonce. 

Na zdjęciu od lewej: Jacek Osuch – sekretarz stanu w MKDNiS, 
Tomasz Laszczak – dyrektor COS-OPO Szczyrk, Michael Thomas 
Smaniotto – prezes TechnoAlpin, Andrzej Kalinowski – dyrektor 

Centralnego Ośrodka Sportu, Łucja Michałek – wójt gminy Istebna
 | fot. Aneta Legierska 

Jak podkreśla wójt Łucja Michałek jest to niezwykle ważna 
inwestycja nie tylko dla zawodnik ów, którzy już od listo-
pada będą mogli trenować swoje umiejętności, ale także 
dla amatorów, którzy z tras będą korzystać rekreacyjnie. Ta 
kilkumilionowa inwestycja była długo wyczekiwana przez 
środowisko sportowe i samorządy. Lata starań, współpracy 
i działania w kierunku tej inwestycji zaowocowało podpisa-
niem umowy na wykonanie systemu naśnieżania. To kolejny, 
milowy krok wykonany w kierunku rozwoju Kubalonki. 

W podpisaniu umowy udział wzięli: 

• Jacek Osuch – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

• Tomasz Laszczak – dyrektor COS-OPO Szczyrk 

• Michael Thomas Smaniotto – prezes TechnoAlpin (włoski 
wykonawca inwestycji) 

• Andrzej Kalinowski – dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu. 

Trasy narciarskie na Kubalonce, baner reklamowy | fot. arch. UG Istebna 

Jak informuje Jacek Osuch z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu koszt naśnieżania tras i całego sys-
temu rurociągów wyniesie około 6 mln złotych. Warto dodać, 
iż wcześniej prowadzono prace związane z zabezpieczeniem 
systemu energetycznego na trasach, kt óre kosztowały około 
1 mln złotych. 

Jak wcześniej zapowiedział dyrektor COS-OPO Szczyrk To-
masz Laszczak, to nie koniec procesu odnowienia obiektu, 
na którym w miesiącach zimowych trenują narciarze biegowi 
czy biathloniści. Chce on, aby za dwa lata trasy były w pełni 
oświetlone. Pragnie, aby ośrodek żył cały rok. Dlatego ma 
tam też powstać m.in. trasa nartorolkowa. 

System naśnieżania ma być gotowy w lutym 2022 roku, 
a jego długość obejmie około 5 km rurociągów. Wszystkie 
fundusze (łącznie 7 milionów złotych) pochodzą ze środ-
k ów ministerstwa. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej 
GOK Istebna 

Na zdjęciu przedstawiciele władz rządowych i samorządowych 
oraz Centralnego Ośrodka Sportu po podpisaniu umowy na system 

naśnieżania na Kubalonce | fot. Aneta Legierska 
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OGŁOSZENIE O WYZNACZENIU TERMINU NABORU 
WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
 NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM 
NA ROK 2021 

Gmina Istebna informuje o terminie naboru wniosk ów o udzielenie 
dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie 
indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia 
niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”. 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 
2021, wraz z formularzami stanowiącymi załączniki, które 
są obowiązujące w całym procesie inwestycyjnym, można 
pobrać ze strony internetowej urzędu: www.istebna.eu 
lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 201, 
po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. 

NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 
OD 1 LIPCA DO 7 LIPCA 2021 R. 
W GODZINACH PRACY URZĘDU 

(zgodnie z regulaminem obowiązuje 
kolejność złożonych wniosk ów). 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epide-
mii ogłoszony z powodu COVID-19, zaleca się zachowanie 
odpowiednich odległości w trakcie składania wniosk ów, 
natomiast w procesie informacyjnym preferuje się kontakt 
za pośrednictwem dostępnych środk w komunikacji elektro-
nicznej, tj. e-mail, e-puap. Informacje można również uzyskać 
telefonicznie pod numerem telefonu 33 855 65 00 w. 44. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonym 
do tego miejscu, znajdującym się w holu przy wejściu do 
budynku, w godzinach pracy urzędu. Na składanym wniosku 
zostanie odnotowana data i godzina wpływu oraz numer 
porządkowy zgodny z kolejnością wpływu. 

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejno-
ści składania wniosk ów. W przypadku wniosk ów złożonych 
w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia 
ww. dokumentu. Informacje na temat listy mieszkańców za-
kwalifikowanych do zawarcia umowy oraz listy rezerwowej 
zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
zakończenia naboru. 

UWAGA 

Dotacja dotyczy łącznie 69 wymian węglowego źródła cie-
pła, niespełniającego wymaganych prawem norm, na eko-
logiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: 

kocioł na biomasę (pellet) – 50 szt., spełniających wymogi 
ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych 
w normie PN-EN 303-5:2012; 

OGŁOSZENIE O WYZNACZENIU TERMINU NABORU 
WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
 NA MODERNIZACJĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA 

W BUDOWNICTWIE INDYWIDUALNYM 
NA ROK 2021 

Gmina Istebna informuje o terminie naboru wniosk ów o udzielenie 
dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie 
indywidualnym w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia 
niskiej emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”. 

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 
2021, wraz z formularzami stanowiącymi załączniki, które 
są obowiązujące w całym procesie inwestycyjnym, można 
pobrać ze strony internetowej urzędu: www.istebna.eu 
lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 201, 
po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. 

NABÓR WNIOSKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 
OD 1 LIPCA DO 7 LIPCA 2021 R. 
W GODZINACH PRACY URZĘDU 

(zgodnie z regulaminem obowiązuje 
kolejność złożonych wniosk ów). 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epide-
mii ogłoszony z powodu COVID-19, zaleca się zachowanie 
odpowiednich odległości w trakcie składania wniosk ów, 
natomiast w procesie informacyjnym preferuje się kontakt 
za pośrednictwem dostępnych środk w komunikacji elektro-
nicznej, tj. e-mail, e-puap. Informacje można również uzyskać 
telefonicznie pod numerem telefonu 33 855 65 00 w. 44. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wyznaczonym 
do tego miejscu, znajdującym się w holu przy wejściu do 
budynku, w godzinach pracy urzędu. Na składanym wniosku 
zostanie odnotowana data i godzina wpływu oraz numer 
porządkowy zgodny z kolejnością wpływu. 

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolejno-
ści składania wniosk ów. W przypadku wniosk ów złożonych 
w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia 
ww. dokumentu. Informacje na temat listy mieszkańców za-
kwalifikowanych do zawarcia umowy oraz listy rezerwowej 
zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
zakończenia naboru. 

UWAGA 

Dotacja dotyczy łącznie 69 wymian węglowego źródła cie-
pła, niespełniającego wymaganych prawem norm, na eko-
logiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze: 

kocioł na biomasę (pellet) – 50 szt., spełniających wymogi 
ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych 
w normie PN-EN 303-5:2012; 

kocioł węglowy (ekogroszek) – 15 sztuk, spełniających wy-
mogi ekoprojektu oraz 5 klasy kotłów wg kryteriów zawartych 
w normie PN-EN 303-5:2012; 

kocioł na gaz – 2 szt.; 

pompa ciepła – 2 szt. 

MONTOWANE KOTŁY MUSZĄ POSIADAĆ KONSTRUK-
CJĘ UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ SPALANIE STAŁYCH ODPA-
DÓW KOMUNALNYCH. 

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą określoną 
w Regulaminie udzielania dotacji celowej w 2021 oraz 2022 roku 
na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym 
w ramach „Aktualizacji programu ograniczenia niskiej emisji 
dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”. 

KOSZTY PODLEGAJĄCE REFUNDACJI NIE MOGĄ ZOSTAĆ 
PONIESIONE WCZEŚNIEJ NIŻ DATA PODPISANIA UMOWY 
O DOFINANSOWANIE INWESTYCJI MODERNIZACJI ŹRÓ-
DŁA CIEPŁA ZAWARTEJ POMIĘDZY GMINĄ ISTEBNA 
A INWESTOREM. 

Wysokość dofinasowania jednostkowego wynosi maksymal-
nie: 22 000,00 zł dla pompy ciepła oraz 7 600,00 zł dla 
pozostałych kotłów bez względu na rodzaj paliwa i jest uza-
leżniona od całkowitych kosztów kwalifikowanych poniesio-
nych przez Inwestora. 

OSTATECZNY TERMIN ZAKOŃCZENIA I ROZLICZENIA 
REALIZACJI INWESTYCJI PRZYPADA NA 31.10.2021 r. 

podinspektor RI Anna Kubica-Barska 
e-mail: a.barska@istebna.eu, tel. 33 855 65 00, wew. 44 

„NIE ZAŚMIECAJ – ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” 
15 czerwca mija termin płatności kolejnej raty opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi za maj i czerwiec. 
Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach. 

Apelujemy do mieszkańców oraz turystów o nie wyrzucanie 
odpadów w miejsca niedozwolone! Pomimo przeprowadzo-
nych wiosennych akcji sprzątania śmieci, w którą zaanga-
żowano było wielu mieszkańców, którzy bezinteresownie 
poświęcili swój czas i doprowadzili do pozbierania całej masy 
odpadów, niestety ciągle możemy zauważyć powracające 
zjawisko podrzucania śmieci. 

Okazuje się, że nie wszyscy mają odpowiedni stosunek do 
środowiska, w którym żyjemy. Zaśmiecamy lasy, przydrożne 
rowy, łąki, potoki, tereny przy cmentarzach, tworząc dzikie wy-
sypiska śmieci. Składowane odpady z czasem zaczynają się 

http://www.istebna.eu/
mailto:a.barska@istebna.eu
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rozkładać, w konsekwencji czego następuje rozwój bakterii 
chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów, nieprzyjemne 
zapachy przyciagają różne owady, a miejsca takie stają się wy-
lęgarnią szczurów. Ciekawostką jest, że w przysiółku Gazury 
w Istebnej ktoś urządził sobie wysypisko odpadów produktów 
mlecznych i nabiału, tzn. wyrzucone zostały PET-y ze swojskim 
mlekiem, grudki sera czy nawet jajka, wszystko w ogromnych 
ilościach. Poniżej załączamy zdjęcie obrazujące ten proceder. 

Przykładowe kary za zaśmiecanie lasu to np. zgodnie z art. 
162 kodeksu wykroczeń kara grzywny lub nagany, czy nawet 
kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 zgodnie 
z art. 182 kodeksu karnego. 

Dążmy do zmiany świadomości, byśmy nie „utonęli” w górze 
własnych śmieci. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców o dbałość o swoją miejscowość 
i o pozbywanie się odpadów w sposób zgodny z obowiązu-
jącymi przepisami. 

Jednocześnie przypominamy, że odbierane są bez 
ograniczeń wszystkie odpady komunalne zmieszane 
i selektywnie zebrane, z kolei na PSZOK znajdujący się 
w Istebnej na Tartaku, naprzeciwko amfiteatru, który jest 
czynny w każdy poniedziałek i piątek od 7.00-15.00 
można przywieźć następujące rodzaje odpadów: 
• drobne metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opako-
waniowe wielomateriałowe – żółty worek 
• szkło – worek zielony 
• bioodpady – worek brązowy 
• papier – worek niebieski 
• popiół – worek szary 
• przeterminowane leki i chemikalia 
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyj-
mowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek 
• zużyte baterie i akumulatory 
• odpady tekstyliów i odzież 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
• odpady budowlane i rozbiórkowe (wyłącznie pochodzące 
z remontów prowadzonych samodzielnie – limit 500 kg/rok 
od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej) 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe – limit 800 kg/rok 
od danego właściciela nieruchomości zamieszkałej 
• opony – limit 8 sztuk/rok od danego właściciela nieru-
chomości zamieszkałej. Opony dostarczane do PSZOK 
mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, 
wózk ów, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, które 
nie są wykorzystywane do 
prowadzenia działalno-
ści gospodarczej. 

Dzikie wysypisko w przysiółku 
Gazury w Istebnej | fot. UG Istebna 

OBOWIĄZEK POSIADANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPA-
DÓW W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY 

Urząd Gminy w Istebnej informuje, iż przystępuje do ob-
ligatoryjnej kontroli przedsiębiorców w zakresie posiada-
nia aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych 
z prowadzonych działalności. 

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 
r., poz. 1439) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący 
działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indy-
widualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Istebna. 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, zakłady produk-
cyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, itp. 

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych 
z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi 
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej! 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobo-
wiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Wykaz pod-
miotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy: 
www.istebna.eu; w zakładce ekologia, sprawy komunalne 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. prze-
znaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na dzia-
łalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni: 
– uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, za część dotyczącą nierucho-
mości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją, 
– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunal-
nych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości nieza-
mieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, 
a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, 
obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa 
na właścicielu lokalu, chyba, że umowa najmu stanowi inaczej. 

Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze 
biurowym. W takim przypadku opłatę za gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty doty-
czącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospo-
darczą, iż jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy 
Istebna zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie 
tego dokonać. Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy 
na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny. 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie UK 

http://www.istebna.eu/
https://7.00-15.00
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Dobre wieści z Trójstyku 
Włodarze gmin: Łucja Michałek – wójt gminy 
Istebna i starosta Pavel Gomola – Obec Čierne 
spotkali się 28 maja 2021 roku na Trójstyku, 
aby wspólnie podpisać umowę na wyłonienie 
wykonawcy mostu łączącego Polskę, Czechy 
i Słowację. 

Jest to kolejny krok w drodze do bezpiecznego umożliwienia 
przepływu turystów pieszych i rowerowych przez granice 
trzech państw. 

W ramach porozumienia między Istebną i Čiernem, na któ -
rych terenie będzie się znajdował most, konkurs na wyło-
nienie firmy realizującej budowę mostu ogłosi gmina Čierne, 
po uprzednim skompletowaniu wszystkich dokumentów 
przez obie strony. 

W spotkaniu udział wzięli również sołtys wsi Jaworzynka Bo-
gusława Kawulok i Józef Michałek z UG Istebna. 

W planach jest most o konstrukcji stalowej z elementami 
drewna. Ważny jest fakt iż, oprócz pieszych zwiedzających te-
ren Trójstyku, bez przeszk ód granicę przekroczą także rowe-
rzyści. To dobra wiadomość, szczególnie że tuż za słowacką 
granicą znajdują się historyczne Szańce (Valy), do których 
prowadzi ścieżka, a dalej do Svrčinovca na Stare Szańce i do 
Czadeczki w stronę drogi łączącej Polskę i Słowację. 

Mamy nadzieję, że wszystkie zadania i plany pójdą zgodnie 
z założeniami i już niedługo będziemy mogli spokojnie przejść 
na słowacką stronę. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej 
GOK Istebna 

W ójt gminy Istebna Łucja Michałek i starosta gminy Cierne na Słowacji 
Pavel Gomola, sołtys wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok 

i Józef Michałek podczas spotkania na Trójstyku | fot. Aneta Legierska 

Trójstyk łączy 
Gdy po raz pierwszy pojawiłem się 
w Istebnej, na propozycję krótkiej wycieczki 
okolicoznawczej, rzuciłem krótko: „Chcę 
zobaczyć Trójstyk!” 

„Ale tam nic nie ma?!” – oponowała moja ówczesna 
dziewczyna, a dziś żona (w nawiasie dodam – autochtonka). 

Uparłem się jednak. Na miejscu żałowałem wprawdzie, 
że po drewnianym mostku, łączącym wcześniej Polskę i Sło-
wację, zostały już tylko resztki fasady i przyczółku, ale i tak 
byłem przeszczęśliwy, że schodząc do niewielkiego potoku, 
mogę w jednym momencie być w trzech państwach. 

Gdy już zamieszkałem w gminie Istebna na stałe, okazało 
się, że zdecydowana większość odwiedzających mnie sta-
rych znajomych ciągnie mnie w to samo miejsce. Co takiego 
magnetycznego jest w trójstyku granic? 

Moda od stulecia 

Okazuje się, że zdobywanie trójstyk ów było już modne ponad 
sto lat temu! Historia tej formy turystyki sięga przełomu XIX 
i XX w., kiedy to po likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej 
zbiegały się granice trzech europejskich mocarstw: Rosji, 
Prus (później Niemiec) i Austrii (później Austro-Węgier). Linie 
graniczne biegły wówczas w okolicach dzisiejszych terenów 
Mysłowic i Sosnowca. Popularność temu miejscu przyniosły 
odbywające się tam konwencje cesarzy, tzw. Dreikaisereck, 
bo tak z niemieckiego nazywano „Kąt Trzech Cesarzy”. Dodat-
kową atrakcją stała się 20-metrowa Wieża Bismarcka, z której 
w pogodne dni można było dostrzec nawet Krak ów. Trójkąt 
Trzech Cesarzy każdego tygodnia odwiedzało podówczas 
po kilka tysięcy ludzi! 

Sześć trójstyków 

Nie każde państwo może poszczycić się trójstykami. W Pol-
sce jest sześć miejsc, w których stykają się granice trzech 
państw. Kiedyś były tylko dwa, ale po rozpadzie Czechosło-
wacji i ZSRR ich liczba się potroiła. Jednym z nowych jest 
powstały w 1993 roku trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji 
w Jaworzynce. Te swoiste punkty styczne poznać można 
po specjalnych oznaczeniach. Raz są to flagi, innym razem 
tablice czy graniczne słupki. Ciekawostką jest, że na styku 
granic w Jaworzynce, stoją aż trzy obeliski (ktoś kojarzy 
inne takie miejsce na świecie?). Każde państwo ma swój 
ponaddwumetrowy monument, ważący około 800 kilogra-
mów. Polski i czeski stoją w odległości kilku metrów od sie-
bie, słowacki nieco dalej, za korytem granicznego potoku. 
Czemu aż trzy? Właściwy styk wypada bowiem w rzeczonym 
strumyku. Strumień ten w zależności od tego, przez które 
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Wizualizacja nowej kładki pieszo-rowerowej na granicy polsko-słowackiej
 | mat. graficzny UG Istebna 

z państw przepływa, nosi inną nazwę: Wawrzaczowy Potok 
(Polska), Potok Kubankowski (Czechy), Potok Gorylów (Sło-
wacja). W korycie woda mogłaby podmyć obelisk. Ostatecz-
nie w potoku umiejscowiony został tylko kamień graniczny, 
znacznie już skromniejszy, wskazujący dokładnie położenie 
miejsca, w którym spotykają się trzy granice. 

Świętowanie bez granic 

Wydaje się banalne, ale trójstyk to nie tylko zwykły symbol 
ścierania się granic. To mieszanka trzech kultur, język ów, tra-
dycji i historii. Ten w Beskidzie Śląskim chyba bardziej spaja 
niż dzieli. Te ziemie niegdyś stanowiły przecież jeden orga-
nizm. Dziś obywatele trzech państw: Polski (gmina Istebna), 
Czech (gmina Herczawa) i Słowacji (gmina Czerne) – to są-
siedzi, których łączy przyjaźń, wspólna historia i kultura oraz 
wspomniany trójstyk. Tu odbywają się wydarzenia kulturalne, 
sportowe i religijne, takie jak: stawianie moja, sierpniowy Goral 
Marathon czy plenerowa Msza Trzech Narodów. Już w sobotę 
19 czerwca na styku trzech granic czeka nas prawdziwe 
Święto Jaworzynki z okazji 400-lecia wpisania pierwszych 
tutejszych osadnik ów do Urbarza Cieszyńskiego. O godzinie 
14.00 przy trójstyku odbędzie się msza święta, a po niej zapo-
wiedziane są występy artystyczne i wspólne biesiadowanie, 
do którego będą mogli się przyłączyć wszyscy odwiedzający 
tego dnia to miejsce. 

Nowy wymiar trójstyku 

Świętować możemy z jeszcze jednej okazji – już wkrótce 
znowu będziemy mogli spokojnie przejść na słowacką stronę. 
Otóż 28 maja doszło do spotkania Łucji Michałek i Pavla 
Gomoli, podczas którego podpisane zostało porozumienie 

pomiędzy gminami Istebna i Čierne 
(Czerne). Dotyczyło ono wyłonienia 
wykonawcy kładki łączącej polską 
i słowacką część Trójstyku Beskidz-
kiego. Przetarg ogłosi słowacka 
gmina. W planach jest wybudowanie 
stalowej konstrukcji z drewnianymi ele-
mentami, która ma służyć pieszym i ro-
werzystom. Zdaniem wójt Michałek, 
jest szansa, że jeszcze w tym roku do-
czekamy się nowej konstrukcji (więcej 
o moście w poprzednim artykule). 

Zresztą ten trójstyk stale się rozwija. 
Już teraz jest dobrze dostępny nie 
tylko dla pieszych, ale i dla rowerzy-
stów. Z polskiej i czeskiej strony jest 
wygodne dojście również dla tury-
stów z wózkami, a końcowy odcinek 
na polsko-czeskiej granicy dostępny 

jest także dla osób z niepełnosprawnościami. Z polskiej 
i czeskiej strony droga jest oświetlona, tak więc na Trójstyk 
Beskidzki możecie bezpiecznie wyruszyć również wieczorem. 
Na miejscu odwiedzający mogą odpocząć w drewnianych 
wiatach, po słowackiej stronie z paleniskiem. 

Atrakcyjność tego miejsca po polskiej stronie stale wzrasta – 
w ubiegłym roku oprócz zadaszonej wiaty powstał miniplac 
zabaw oraz zewnętrzna siłownia. W planach jest jeszcze 
budowa wiaty z tężnią solankową, utworzenie źrodełka 
trzech narodów, uzupełnienie istniejącego placu zabaw 
oraz postawienie rzeźb trzech harnasi. Za słowo TRZYmamy! 

Artur Jackowski 

Uczestnicy Rajdu Trzech Prezydentów podczas otwarcia Zbójnickiej 
Ścieżki Trzech Harnasi (3 października 2020 r.). W tle zabudowania na 
trójstyku polsko-czesko-słowackim | fot. Aneta Legierska 
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Park wypięknieje 
Podpisano umowę na realizację projektu 
obejmującego rewitalizację Parku im. Pawła 
Stalmacha w Istebnej. 

Podpisanie umowy przez wójta gminy Łucję Michałek 
oraz wykonawcę Jana Golika. W tle przedstawiciele UG Istebna: 

Kamila Kazimierczyk, Józef Michałek oraz Justyna Dragon. 
Park im. Pawła Stalmacha w Istebnej | fot. Małgorzata Owczarczak 

Dnia 2 czerwca 2021 r. podpisana została umowa na realiza-
cję projektu obejmującego rewitalizację objętego nadzorem 
konserwatorskim Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej. 

Jej sygnatariuszami są Łucja Michałek – wójt gminy Istebna 
oraz wykonawca Jan Golik „Budowa Obiektów Drogowych 
Wywóz Nieczystości – Handel”. Termin realizacji umowy to 
październik 2021 rok. Podczas spotkania obecni byli również 
przedstawiciele Urzędu Gminy Istebna: Józef Michałek, Ka-
mila Kazimierczyk, Justyna Dragon oraz Andrzej Iwanek. 

Omówione zostały prace dotyczące realizacji projektu, który 
z pewnością znacząco wpłynie na wizerunek centrum Isteb-
nej oraz jego atrakcyjność turystyczną. 

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

Zadanie odbywa się w ramach projektu: 
Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
gmin Hlboke nad Vahom i Istebna. 

Partner projektu: Obec Hlboké nad Váhom 
Euroregion Beskidy 

Małgorzata Owczarczak – redaktor naczelna 

Dowóz uczniów 
Wójt Gminy Istebna informuje, iż do 30 
czerwca br. należy składać wnioski na dowóz 
i zwrot kosztów przejazdu uczniów szkół 
i dzieci niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca 
zamieszkania do najbliższego obwodowego 
publicznego przedszkola, szkoły obwodowej 
lub ośrodka umożliwiającego realizację 
rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na rok 
szkolny 2021/2022. 
Wnioski mogą składać rodzice, na podstawie wytycznych 
wskazanych w art. 39 Prawa Oświatowego, których dzieci 
spełniają następujące warunki: 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
1) 3 km – w przypadku dzieci od 5 roku życia do ukończenia 
7 lat. 
2) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szk ół podstawowych. 
3) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szk ół podstawowych. 

Spełniając powyższe kryteria będzie można ubiegać się 
o zwrot kosztów za: 
– zakup biletów miesięcznych, 
– zakup tzw. „karty opiekuna” dla opiekuna dziecka do ukoń-
czenia 7. roku życia, korzystającego ze środk ów komunika-
cji publicznej, 
– zakup paliwa rodzicom, kt rzy dowozić będą dzieci do 
szkoły własnym samochodem. 

Gmina Istebna zapewnia także, w granicach określonych 
przepisami, dowóz zbiorowy dzieciom i młodzieży niepełno-
sprawnej do szk ół i ośrodk ów wskazanych przez rodziców. 

Po upływie wyznaczonego terminu wnioski będą rozpatry-
wane negatywnie. 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy 
Istebna: www.istebna.eu, w zakładce Edukacja → Dowóz 
uczniów do szk ół lub w sekretariatach szk ół. 

Grażyna Matuszna – samodzielne stanowisko ds. oświaty 

www.istebna.eu
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Góralska majówka
dla św. Jana Pawła II 
101 lat temu, 18 maja 1920 roku na świat przyszedł Karol 
Wojtyła, późniejszy papież – św. Jan Paweł II. Z tej okazji górale 
z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa spotkali się wspólnie na ma-
jowym, by śpiewem i modlitwą uczcić ten wyjątkowy dzień. 

Ze względu na deszczową pogodę zaplanowane na szczy-
cie Złotego Gronia majowe przeniesione zostało do Parafii 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła Jaworzynka. 

W kościele, gdzie znajdują się relikwie Świętego Papieża 
Polaka, przywitał wszystkich ksiądz Grzegorz Strządała – 
wikary parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej, który zaprosił 
do wspólnego „koncertowania” Maryi i Janowi Pawłowi II 
i poprowadził nabożeństwo majowe. 

Modlitwa ubogacona była wspólnym śpiewem pieśni maryj-
nych. Kościółek w Jaworzynce wypełniły po brzegi dźwięki 
muzyki i mocne góralskie głosy. Zagrali i zaśpiewali: Zespół 
Regionalny Istebna – The Polish Folk Song And Dance 
Ensemble, grupa góralska działająca przy Kościele Dobrego 
Pasterza w Istebnej, kapela Wałasi, grupa śpiewacza Jawo-
rzynczanki i Leszczynianie. Ukochane pieśni Ojca Świętego 
i góralskie nutki wybrzmiały tego dnia i w tym miejscu wyjąt-
kowo pięknie i podniośle podobnie jak powtórzone przez 
wszystkich razem zawołanie papieskie: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”. Była to piękna inau-
guracja Roku Górali w Województwie Śląskim. 

W nabożeństwie wzięła udział Łucja Michałek – wójt gminy 
Istebna,radni Gminy Istebna,reprezentacja Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej, wierni z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 

Uczestnicy nabożeństwa majowego w kościele pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Jaworzynce| fot. Jacek Kohut 

Po nabożeństwie przywitał wszystkich ksiądz Stanisław Pin-
del – proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce. Wspomniał między innymi wizytę Jana Pawła II 
pod Wielką Krokwią w 1997 roku i zakończył słowami „Sunsum 
corda” – „w górę serca”. Podczas spotkania obecny był także 
wikary parafii Łukasz Lach, kt ry zadbał o relację na żywo 
z wydarzenia. 

Na koniec przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcie, 
a przed kościołem dalej trwało spontaniczne koncertowanie 
i zabrzmiały już także bardziej „świeckie” góralskie melodie. 

Wydarzenie organizowane było przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej w ramach obchodów Rok Górali w Woj. 
Śląskim. 

Serdecznie dziękujemy księdzu wikaremu Grzegorzowi 
Strządale za poprowadzenie wspólnej modlitwy, księdzu 
proboszczowi Stanisławowi Pindlowi za przyjęcie w Jawo-
rzynce, obecnym zespołom i grupom regionalnym i wszystkim 
obecnym za wspólną modlitwę. 

Barbara Juroszek – instruktor GOK Istebna 

Uczestnicy góralskiej majówki dla św. Jana Pawła II | fot. Jacek Kohut 
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Joanna Marekwica-Piełka 
ukończyła 101 lat! 
Dnia 28 maja 2021 roku swoje 101 urodziny 
obchodziła najstarsza mieszkanka naszej 
gminy – pani Joanna Marekwica-Piełka 
z Istebnej. 

Od lewej stoją Barbara Gwarek – kierownik USC Istebna, jubilatka 
Joanna Marekwica-Piełka, wójt gminy Istebna Łucja Michałek oraz pani 

Bogusława Kaczmarzyk | fot. arch. GOK 

Z kwiatami i życzeniami zdrowia i uśmiechu do wyjątkowej 
Jubilatki wybrały się Łucja Michałek – wójt gminy Istebna 
i Barbara Gwarek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. 

Pani Joanna jest osobą bardzo zasłużoną dla lokalnej spo-
łeczności. W czasach wojny i okupacji z narażeniem życia nio-
sła pomoc partyzantom. Przez długie lata była pielęgniarką, 
pracowała od 1954 r. w Ośrodku Zdrowia z Istebnej wraz 
z doktorem Raszykiem. Do chorych chodziła na piechotę, 
czasem podwożono ją saniami lub furmanką, nieraz po no-
cach przemierzała ogromne odległości. Organizowała akcje 
krwiodawstwa w Istebnej i ocaliła swoją pracą wiele istnień 
ludzkich. Jest laureatką nagrody Srebrnej Cieszynianki. 

Zacnej Jubilatce oraz Jej Opiekunom życzymy 

Bożego błogosławieństwa, zdrowia, 
pomyślności, niegasnącego optymizmu 
i radości na dalsze lata życia oraz wielu 

życzliwych, serdecznych ludzi wokół. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej 
GOK Istebna 

Dzień Dziecka w SP 2 Jaworzynka-Zapasieki | fot. Jacek Kohut 

Na Dzień Dziecka 
W tym roku, ze względu na nadal obowiązujące restrykcje 
dotyczące organizowania imprez, nie mogliśmy zorganizować 
wielkiego wydarzenia publicznego dla dzieci i tym samym spo-
tkać się na wspólnej zabawie w Amfiteatrze „Pod Skocznią”. 
Dzień ten mimo wszystko został zorganizowany nieco inaczej. 

Dzień Dziecka w SP 1 Koniak ów | fot. Jacek Kohut 

Z inicjatywy wójta gminy Istebna Łucji Michałek dzieci uczęsz-
czające do oddziałów przedszkolnych wszystkich szk ół pod-
stawowych na terenie gminy Istebna zostały obdarowane 
słodkimi podarunkami. Ogromną radość sprawiły dzieciom 
niespodzianki, które zostały wręczone w ich klasach przez 
wójt gminy Istebna Łucję Michałek oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Łucję Dusek, a towarzyszący rozbawiony, 
kolorowy klaun, tryskający dobrym humorem i wesołą roz-
mową doprawdy skradł ich serca. Najmłodsi obdarowani 
zostali czekoladami. 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Dzień Dziecka w ZSP Istebna | fot. Jacek Kohut 
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Piotr Majeranowski –
istebniański archiwista 
i strażnik pamięci 

Piotr Majeranowski i część jego zbiorów | fot. Jacek Kohut 

Piotra Majeranowskiego z pewnością nie 
trzeba przedstawiać żadnemu z regionalistów 
Trójwsi. To do jego archiwum i biblioteki 
kierujemy nieraz kroki, chcąc zgłębić jakiś 
dział rodzimej historii czy odkryć dawne 
zdjęcia. Tym razem odwiedzamy go jednak 
w innym celu – chcąc porozmawiać o nim 
samym i jego nietypowej bibliofilskiej pasji, 
którą jest kolekcjonowanie wszelkich druków, 
prasy i książek, a także monet, znaczków 
czy ciekawych kamieni. A zaczęło się to już 
w najmłodszych latach... 

Na jednym ze zdjęć z rodzinnego archiwum widzimy grupę 
uśmiechniętych przedszkolak ów trzymających się za ręce 
pod opieką wychowawczyni, notabene córki doktora Raszyka. 
Wśród nich stoi – może trzyletni – przyszły istebniański 
bibliofil. Pan Piotr do teraz pamięta pierwsze wycieczki 
i zapach przedszkolnych racuchów ale największym 
rarytasem były… dziecięce gazety, które mógł tam przeglądać! 

Kiedy jako kilkuletnie dziecko odwiedzał dom dziadka 
na Matysce, często buszował na strychu dawnego 
XVIII-wiecznego zajazdu, który był własnością rodziny 
Majeranowskich. Otworzył go pradziadek „Matyjasz”, od którego 
nazwę wziął przysiółek Matyska. Z portret ów na ścianach 
spoglądali wówczas na niego władcy monarchii austro-
węgierskiej, od Marii Teresy począwszy. Dziadek gromadził 
tam egzemplarze „Gazety Lwowskiej”, „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
„Wienerzeitung”, stare kancynoły. Widać już w nim była żyłka 
archiwisty... Przeglądając tacikowe gazety, przy głupocie jo sie 
nauczył czytać – wspomina pan Piotr. 

„Jak za młodu tym nasiónkniesz – 
uż żeś stracony!” 

Tata pana Piotra pracował w Istebnej jako bibliotekarz. Mały 
Piotr często go zastępował, kiedy ten był zajęty pracą w polu. 
Uczył się wypożyczać książki i zapisywać czytelnik ów. Pierw-
sze „zarobione” w ten sposób pieniądze przeznaczył oczy-
wiście na świeżą prasę – w kiosku Ruchu czekały „Tygrysy” 
„Świerszczyk”, „Miś”, „Płomyczek”, „Płomyk” , „Świat Młodych” 
,„Sport” – te tytuły nie miały przed nim tajemnic. Jak za młodu 
tym nasiónkniesz – uż żeś stracony! – śmieje się pan Piotr. 

Kiedy wyrósł już z prasy dziecięcej, zabrał się za prozę Kra-
szewskiego. Przy pasieniu krów pochłaniał kolejne tomy. 
Po dziś dzień zauważa cechy stylu Kraszewskiego w swoim 
sposobie pisania. Inspektor w szkole nieraz przyłapał go także 
na czytaniu pod ławką, na przykład kiedy zaśmiewał się, czy-
tając „Bery i bojki śląskie” Ligonia. 

Na zajęciach z Tadeuszem Maciejczykiem w pracowni, zamiast 
sklejania modeli i rakiet, interesowała go półka z „Młodymi 
Technikami”. To zainteresowanie spotkało się z uznaniem 
nauczyciela. Dzięki „Technikom” po etapie „historycznym” 
pan Piotr zaczytywał się w opowiadaniach science-fiction. 

Po szkole powszechnej uczęszczał do Technikum Mecha-
niczno-Kuźniczego w Ustroniu. W tym czasie nieraz zamiast 
kupić sobie bułkę, odkładał na gazetę czy książkę. Wspomina 
dobrze ówczesną kadrę profesorów, patriotów, o ogromnej 
wiedzy. Byli prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. 
Profesor Kiecoń, który stracił nogę w czasie wojny, potrafił 
nieraz „zastrzelić” pytaniem: „Majeranowski, jaki kaliber działa 
miał pancernik Bismarka?”, „Jak na Syberii zaopatrywali 
pociągi w wodę?”, „Jaka była grubość pokładu na angiel-
skim pancerniku Hood?”. Trzeba było być przygotowanym 
na wszytko. Profesora Kieconia nie dało się „ocyganić”. 

Humanista w kuźni 

Pan Piotr przez pewien czas studiował matematykę i fizykę 
w Katowicach. Do dziś uważa, że każdemu humaniście 
bardzo dobrze robi taka właśnie nauka logicznego rozu-
mowania. Jednak chęć usamodzielnienia się i rozpoczęcia 
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pracy zarobkowej pokierowała go do kuźni w Ustroniu, gdzie 
na własne życzenie zaczynał na produkcji. Warunki pracy były 
tam wówczas bardzo ciężkie, a temperatura iście piekielna. 
Nieraz wylewało się pot nawet z butów, zdarzało się że ko-
goś musieli wynieść, polać wodą dla ocucenia. Ale miało się 
własny grosz na realizację swoich pasji. 

W 1972 roku pan Piotr został jednym z założycieli Klubu 
Hobbystów w Cieszynie. Tam poznał ludzi, którzy dzielili jego 
zainteresowania i których wiedza jego zdaniem przerastała 
profesorską. Specjalizowali się w wąskich dziedzinach – je-
den kolekcjonował tylko obrazki prymicyjne, inny monety czy 
znaczki. Nic dziwnego, że i kolekcja pana Piotra powiększała 
się. Kiedy po ślubie przeprowadzał się „pod Siwe”, furman 
zawiózł tam jeden wóz jego „szpargałów” . Kiedy potem prze-
prowadzał się do nowo wybudowanego domu na Matyskę 
kolekcja wymagała już dwóch kursów furmanką! 

Stare dukaty wykopane niegdyś na Matysce | fot. Jacek Kohut 

Kiedyś, przy pracy na Matysce, pan Piotr był świadkiem jak 
wyorano 3 austriackie monety – grajcary z XVIII wieku. Ma 
je po dziś dzień – to solidny kawałek mosiądzu z ledwo czy-
telnym nominałem, niemy świadek historii. Od tego czasu 
zaczął zbierać także i monety. Od niego dowiaduję się między 
innymi, że brakteaty to monety średniowieczne wydawane 
na Śląsku, a destrukty (błędnie wybite monety) mają dużą 
wartość i są także poszukiwane na numizmatycznym rynku 
(i jedne i drugie znajdują się w kolekcji pana Piotra). Jednak 
numizmatyka to bardzo kosztowne hobby. Miał swego czasu 
fantastyczny zbiór wszystkich monet księstw niemieckich. Przy 
budowie sprzedał je pewnemu kolekcjonerowi. Za to sprawił 
sobie ogrzewanie centralne. Dziś zbiera już tylko monety 
wydawane okolicznościowo. Czeka aż listonosz przyniesie 
paczkę z medalem na okoliczność 230-lecia uchwalenia kon-
stytucji 3 Maja. Ten Skarbnica Narodowa wydała bezpłatnie 
dla każdego Polaka. 

Pan Piotr ma także ciekawe albumy ze znaczkami, pocztów-
kami, zdjęciami. Nawet zwykłe zbieranie kamieni na „k ónsku” 
było dla niego zawsze okazją do znajdywania skarbów – cie-
kawych kamieni z pozostałościami prehistorycznych poro-
stów, roślin czy odciskami zębów. Zaś jeden tajemniczy,czarny 

jak węgiel kamień, który ponoć w chwili znalezienia czuć 
było jeszcze siarką, podejrzewa o kosmiczne pochodze-
nie. Jego zdaniem może to być prawdziwy meteoryt! 

Prasa – największa kolekcjonerska miłość 

Największą kolekcjonerską miłością pana Piotra niezmiennie 
od dziecka pozostaje prasa. Mówi, że nie ma praktycznie 
polskiego czasopisma, które by nie przeszło przez jego ręce. 
„Widnokręgi”, „Kulisy”, „Tygodnik Powszechny”, „Przekrój” 
– wymienianiu tytułów nie ma końca. Wyrobił sobie swoją 
klasyfikację gazet, widzi jak zmieniają się nurty, wzrasta lub 
spada poziom artykułów. Pan Piotr twierdzi, że po lekturze 
kilku tekstów autora „można poznać jego noturym”. Są ga-
zety, które jego zdaniem bardzo się popsuły. Preferuje te 
prawicowe, patriotyczne. Prenumeruje „Biuletyny IPN”, które 
bardzo poleca. Posiada wszystkie gazety lokalne – nie tylko 
każdy numer „Naszej Trójwsi”, ale i gazety samorządowe 
innych okolicznych gmin Śląska Cieszyńskiego. 

Jego zdaniem prasa ma nad literaturą tę przewagę, że daje 
pełniejszy obraz na dany temat – widać jak pisali o tym samym 
temacie różni redaktorzy w różnych etapach czasu. Są niuanse, 
który wyłapie tylko wprawny znawca. Ni można pływać w jed-
nej zupie, trzeba skosztować różnych potraw, jako na wiesielu 
– porównuje pan Piotr. Zbierał prasę latami, a po czasie po-
stanowił... „chwycić za nożyczki”. Grupuje artykuły tematycz-
nie, wycina i porządkuje w segregatorach. Ta syzyfowa praca 
zajmuje mu wiele godzin dziennie. W nagrodę w każdej chwili 
może sięgnąć do zbioru informacji na temat, który w danej chwili 
go interesuje. Na segregatorach widnieją podpisy „Istebna”, 
„Koniak ów”, „Biografie istebniok ów” , „Biografie cieszyniok ów”, 
„Rzeźbiarze”, „Księża” i wiele innych. Aktualnie pracuje nad 
porządkowaniem bazy wiedzy o parafiach i kościołach. Dzie-
siątki segregatorów, tysiące koszulek, setki klejów – wymienia, 
podsumowując swoją pracę. Często spędza na niej nocne 
godziny, słuchając ciekawych audycji radiowych. 

Na każdej gazecie czy książce z jego księgozbioru widnieje 
własny ekslibris – jest to nieduży linoryt, który zdobi herb Isteb-
nej, koronka, otwarta książka, w tle zaś las i groniczek. Miłość 
do folkloru zaszczepiła w nim mama Stanisława Majeranow-
ska, aktywna członkini Zespołu „Istebna”. Pamięta spotkania 
z redaktorami: Jareckim, Marcinkową, którzy wiecznie bywali 
w rodzinnym domu, rejestrując dawne pieśniczki czy zwyczaje. 

Pasja odziedziczona po przodkach została przekazana także 
kolejnym pokoleniom. Zainteresowania pana Piotra podziela 
córka Izabela, która ukończyła etnografię na Uniwersytecie 
Śląskim w Cieszynie. Obrała jednak drogę zakonną, wstąpiła 
do zgromadzenia sióstr serafitek (Zgromadzenia Córek Matki 
Bożej Bolesnej). Swoją wiedzą pan Piotr dzielił się z czytelnikami 
„Naszej Trójwsi” poprzez liczne artykuły i prowadzenie działu 
kalendarium. Dziś aktywnie udziela się w przestrzeni interne-
towej, wypowiadając się na popularnej grupie „po naszymu”. 
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Stary kancynoł z kolekcji pana Piotra | fot. Jacek Kohut 

Najwspanialsze w pasji kolekcjonera jest chyba to, że ciągle 
na coś z ciekawością czeka. Na nowo wydaną książkę, nowy 
numer prenumerowanego biuletynu, jeszcze pachnący farbą 
drukarską czy lśniącą nowością monetę, wydaną z okazji ja-
kiegoś wydarzenia. Widzisz, co mi się udało kupić? „Herody” 
Niedoby! – mówi pan Piotr z dumą, pokazując swój ostatni 
zakup – trudno dostępne wydanie. Widać tu najprawdziwszą 
radość z kolejnego „białego kruka”, kt rego zdobył do swojej 
kolekcji. Chyba taka sama radość musiała towarzyszyć mu 
przed laty, kiedy za pierwsze „zarobione” w bibliotece pie-
niądze kupił sobie pierwsze dziecięce pismo! 

„Każdy musi mieć jakigosi ptoka” 

„Rękopisy nie płoną” – cytat znany z powieści „Mistrz i Małgo-
rzata” Michaiła Bułhakowa mówi o tym, że to, co raz zapisane, 
istnieje już na zawsze. I właśnie to słowo pisane stało się naj-
większą życiową pasją Piotra Majeranowskiego W archiwum 
pana Piotra można przepaść na długie godziny. Przeglądając 
jego zbiory można się na przykład dowiedzieć, kiedy miał 
miejsce ostatni seans filmowy w kinie „Olza” i jaki ostatni film 
był wyświetlany. Można trafić na młodzieńcze rysunki Ernesta 
Zawady z czasów wczesnej podstawówki, przeczytać pierw-
szy tekst o Zbigniewie Wałachu jako o „dobrze zapowiada-
jącym się muzyku”, zapoznać się z kronikami Koła Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej kaligrafowanymi starannie pismem Marii 
Wałach. Wychodzi się bogatszym o wiedzę, a zarazem z po-
czuciem, że i tak zgłębiło się zaledwie mały wycinek całości. 

Każdy musi mieć jakigosi ptoka. Jeden po karczmach chodzi, 
drugi podróżuje, inny szporuje, czyli „żizmoni”... – tłumaczy 
pan Piotr. On kolekcjonuje ślady historii pisane na papierze, 
wybite w metalu i srebrze, uwiecznione kliszą fotografa. Jego 
pasja nie tylko przynosi mu radość, ale jest też bardzo poży-
teczna. Z jego bogatych zbiorów korzystają nieraz studenci 
czy badacze, przygotowując różnego rodzaju opracowania. 
Piotr Majeranowski zgromadził naprawdę unikalne prywatne 
archiwum, o którym opowiadać potrafi godzinami. Zachował 
też przed zniszczeniem wiele cennych pamiątek istebniań-
skiej historii. I za dzielenie się z nami tymi skarbami należą mu 
się ogromne podziękowania! 

Barbara Juroszek – instruktor GOK Istebna 

Koronka koniakowska 
i bursztyn 
Koronka koniakowska i bursztyn to chyba jedne z dwóch 
największych polskich „skarbów” kojarzących się z pięknem 
i naturą. Jeden z nich pochodzi z g r, drugi znad morza. Efekt 
ich połączenia jest zachwycający! 

Wystarczy popatrzyć na pracę Beaty i Karoliny Legierskich 
zgłoszoną do 25. Międzynarodowego Konkursu na Projekt 
Biżuterii z Bursztynem AMBERIF DESIGN AWARD 2021. 

Jury poddało ocenie 273 prace nadesłane na konkurs pod ha-
słem Skarb-Bijou-Schatz-Treasure przez 210 artystów z 31 
krajó w: Argentyna, Austria, Białoruś, Belgia, Kanada, Chiny, Ko-
lumbia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania, Węgry, Iran, Włochy, Japonia, Łotwa, Litwa, 
Meksyk, Holandia, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Ko-
rea Południowa, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, USA. 

Praca naszych koronczarek – matki i córki – jako jedna z nie-
licznych została wybrana do prezentacji w cyfrowym katalogu 
AMBERIF DESIGN AWARD 2021 oraz na wystawę zdjęć jury. 

Katalog można zobaczyć pod adresem: 
http://amberif.amberexpo.pl/ 
title,AMBERIF_DESIGN_AWARD... 

Beacie i Karolinie Legierskim – serdecznie gratulujemy! 

Barbara Juroszek – instruktor GOK Istebna 

Koronka koniakowska z bursztynem | fot. arch. organizatora 

http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF_DESIGN_AWARD_2021,pid,4637.htm?fbclid=IwAR2LOCrFC3h773g_42VsThGyOQ6hICHhJL6OsZc5svKNc4c0psZs9ycgJ7E
http://amberif.amberexpo.pl/title,AMBERIF_DESIGN_AWARD_2021,pid,4637.htm?fbclid=IwAR2LOCrFC3h773g_42VsThGyOQ6hICHhJL6OsZc5svKNc4c0psZs9ycgJ7E
https://www.facebook.com/beata.legierska.7?__cft__%5b0%5d=AZXc6HnhpYmmL630Odb9gPP5hO1D2VaFU1Ztgviq0NtDFN5paIMNVZQdkEDrxcJ-wLAm13tnMSRz-fXqFpudY7tvw65opQkGrUsBrbUj0xgfhoaQV3saFb1xTZ3pz8KIIAfz_RHHnvmJBiraFSnZ9Jiy&__tn__=-%5dK-R
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Nabór wniosków o przyznanie marki 
„Górolsko Swoboda produkt regionalny®” 
Mikroregion Górolsko Swoboda przy współpracy z Miejsco-
wym Kołem Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego 
w Jabłonkowie i Stowarzyszeniem Marek Regionalnych oraz 
partnerami projektu Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Jabłonkow-
skiej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej ogłasza IX nabór 
wniosk ów o przyznanie marki „Górolsko Swoboda produkt 
regionalny®” 

Zapraszamy wytwórców wyrobów rzemieślniczych, pro-
duktów spożywczych, rolniczych i naturalnych, działają-
cych w Mikroregionie Górolsko Swoboda, do składania 
wniosk ów o przyznanie rejestrowanej, chronionej marki 
w nieprzekraczalnym terminie do 23. 06. 2021r. 

Szczegółowe informacje odnośnie naboru łącznie 
z zasadami przyznawania i używania marki, wnioskiem 
o przyznanie marki oraz kryteriami certyfikacyjnymi dla 
marki znajdują się na stronie internetowej: www.regionalni-
znacky.cz/gorolsko-swoboda/pl/. Wniosek można również 
odebrać osobiście lub poprosić o jego wysłanie:Oliwia Szot-
kowska, e-mail: istebna@silesia.travel, tel. komórkowy: +48 784 
149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tury-
stycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68. 

Wytwórcy / producenci z  PL składają  wnioski wraz 
z wszystkimi ważnymi załącznikami w formie elektronicz-
nej lub drukowanej pod adresem: Oliwia Szotkowska, e-mail: 
istebna@silesia.travel, tel. kom rkowy: +48 784 149 139, 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej 
i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-470 Istebna 68. 

Konsultacje w zakresie warunk ów certyfikacji produktów 
rejestrowaną, chronioną marką „GÓROLSKO SWOBODA 
– produkt regionalny®” prowadzi: 

Oliwia Szotkowska, e-mail: istebna@silesia.travel, tel. komór-
kowy: +48 784 149 139, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 43-
470 Istebna 68 

lub 

Leszek Richter, regionalny koordynator marki „Górolsko Swo-
boda produkt regionalny®”,e-mail: leszek.richter@gmail.com, 
tel. komórkowy: (+420) 608 942 387, Miejscowe Koło Pol-
skiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Jabłonkowie. 
Rynek Mariacki 18, 739 91 Jabłonk ów, RC. 

Prosimy o uważne przestudiowanie wszystkich dokumen-
tów i sprawdzenie, czy spełniają Państwokryteria certyfi-
kacyjne dla marki! 

Na posiedzenie Komisji Certyfikacyjnej konieczne jest do-
starczenie próbek ocenianych produktów (jeśli nie jest to 
możliwe z powodów techniczno – logistycznych, należy 
uzgodnić z regionalnym koordynatorem marki inny sposób 
prezentacji i oceny). Osobista prezentacja produktu/ów 
przez wnioskodawcę jest obowiązkowa! 

Obrady Komisji Certyfikacyjnej planujemy pod koniec 
czerwca, szczeg ły przekażemy wnioskodawcom z od-
powiednim wyprzedzeniem. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK Istebna 
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Tydzień Bibliotek 
z Biblioteką Publiczną 
w Istebnej 
Po raz osiemnasty Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 
od 8 do 15 maja 2021 r., Tydzień Bibliotek – 
ogólnopolski program promocji czytelnictwa 
i bibliotek. 

Tydzień Bibliotek to wspólne święto: bibliotek, biblioteka-
rzy, czytelnik ów. Ma ono na celu podkreślanie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwięk-
szanie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zaintere-
sowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tą 
inicjatywę włączyła się także Biblioteka Publiczna w Istebnej. 

„Znajdziesz mnie w bibliotece” 

Tegoroczne hasło przewodnie: „Znajdziesz mnie w biblio-
tece” to zaproszenie na spotkanie z książką, z człowiekiem, 
z przygodą. Przed oczami stają nam bohaterowie książek, 
czytelnicy, pisarze. Wiele z tych spotkań jest banalnych, nic 
nie znaczących, ale na pewno są też i takie, które mogą od-
mienić nasze życie. Świadczą o tym choćby wypowiedzi czy-
telnik ów, których poprosiliśmy o to, aby podzielili się z nami 
swoimi przemyśleniami i dokończyli zdanie: „Znajdziesz mnie 
w bibliotece , bo….”. Z nadesłanych wypowiedzi, nieraz za-
bawnych, ciekawych, pomysłowych stworzyliśmy prezentację 
na profilu facebookowym biblioteki. „Książka to najtańszy 
bilet do ciekawych podróży. Lubię podróżować” , „Znajduję 
tam dobre książki, nowe pomysły i oczywiście uśmiech pań 
bibliotekarek” – to jedne z wielu odpowiedzi. 

Przez cały tydzień poprzez filmiki publikowane na Facebo-
oku odbywały się spotkania promocyjne z pisarzami. Jeden 
z nich nagrała dla nas pani Hanna Greń, autorka powie-
ści kryminalnych, thrillerów takich jak: „Uśpione królowe”, 
„Cynamonowe dziewczyny”, „Otulone ciemnością”, „Wilcze 
kobiety” oraz „Popielate laleczki” – należące do cyklu „W Trój-
kącie Beskidzkim”. 

O najnowszych swoich dziełach opowiedziała także pani 
Joanna Jurgała-Jureczka, autorka licznych artykułów 
oraz publikacji, głównie o charakterze naukowym i popular-
nonaukowym, a także książek, m.in. „Oswajanie nieznanego 
kraju. Śląsk w życiu i twórczości Zofii Kossak”. 

Z kolei pani Cecylia Kukuczka, żona himalaisty Jerzego Ku-
kuczki, ciepło opowiadała o książce „Mój pionowy świat”, 
na kartach której odnaleźć można zapis wypraw i przeżyć jej 
męża Jerzego Kukuczki. Przeczytała także fragment opowia-
dający o radości życia, jaką czerpał ze swoich niebezpiecz-
nych wypraw. 

Odwiedziliśmy również dzieci w przedszkolu w Istebnej 
i w szkole na Zapasiekach, które zaprosiliśmy na zajęcia bi-
blioteczne z lubianym przez dzieci teatrzykiem kamishibai. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Tygodnia 
Bibliotek, autorom, którzy opowiedzieli nam o swoich dzie-
łach, uczniom i nauczycielom biorącym udział w zajęciach 
bibliotecznych. 

Znajdziecie nas w bibliotece! 

Ewa Małyjurek – bibliotekarz 

KONDOLENCJE 
Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia 

dla całej rodziny 
z powodu śmierci 

śp. Marii Brody 
z Koniakowa 

składają: Wójt Gminy Istebna, Rada Gminy 

Tydzień Bibliotek, książki na łące na Zapasiekach | fot. Elżbieta Polok 
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I Nagroda w konkursie Fonogram Żródeł 
dla albumu pt: „Siumi dolina, siumi gróń” 

Album Moniki Wałach-Kaczmarzyk | fot. ROK Bielsko Biała/Facebook 

Wydany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej 
album Moniki Wałach-Kaczmarzyk „Siumi dolina, siumi 
gróń” otrzymał I Nagrodę w organizowanym przez Radiowe 
Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia konkursie 
Fonogram Źródeł. 

„Nagrodę przyznano za płytę będącą doskonale 
opracowaną pod względem dźwiękowym, merytorycznym, 
estetycznym i edytorskim wizytówką Beskidu Śląskiego. 
Jury wyraża uznanie dla doboru repertuaru, dbałości 
o szczegóły i pokoleniowy przekaz tradycji muzycznej.” 
(www.polskieradio.pl) 

Laureatów Fonogramu Źródeł 2020 wybrało jury w składzie: 
prof. dr hab. Piotr Dahlig (Uniwersytet Warszawski), dr 
Weronika Grozdew-Kołacińska (ISPAN, Uniwersytet Muzyczny 
im. F. Chopina), Maria Baliszewska (dziennikarka RCKL), 
Anna Szotkowska (dziennikarka RCKL), Magdalena Tejchma 
(dziennikarka RCKL). 

Album zawiera nagrania muzyki z Beskidu Śląskiego, 
zrealizowane przez bielski ROK na potrzeby wydawnictwa. 
Kompozycje, które starannie wyselekcjonowano ze zbiorów 
Rafała Wałacha, prezentują bogactwo i różnorodność 
repertuarową i stylistyczną muzyki tradycyjnej Trójwsi. 

Na płycie znalazły się przede wszystkim utwory o charakterze 
wokalnym, przeplatane instrumentalnymi i wokalno-
instrumentalnymi. W nagraniach wzięły udział trzy pokolenia 
muzyk ów z Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki (m.in. Józef 
Broda, Zbigniew Wałach, Jan Kaczmarzyk). 

Wydawnictwo zostało wzbogacone o 40-stronicową 
książeczkę, która zawiera notkę biograficzną artystki, 
tekst na temat muzyki Beskidu Śląskiego oraz komentarz 
autorstwa dr hab. Magdaleny Szyndler, a także archiwalne 
i współczesne fotografie. 

Album dofinansowany jest ze środk ów Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach programu Muzyczny ślad, 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Zainteresowani posiadaniem płyty proszeni są o kontakt 
z wydawcą (kocemba.darek@gmail.com). 

Monika Wałach-Kaczmarzyk jest multiinstrumentalistką 
i śpiewaczką z Jaworzynki w Beskidzie Śląskim, jedną 
z najzdolniejszych przedstawicielek średniego pokolenia 
muzyk ów. Jako uczennica Józefa Brody, jest swoistym 
łącznikiem pomiędzy najstarszymi wykonawcami a najmłodszą 
generacją muzyk ów z beskidzkiej Trójwsi. Jest kontynuatorką 
tradycyjnego stylu śpiewu oraz gry na skrzypcach 
i instrumentach pasterskich. Wśród jej mistrzów, w których 
znalazła inspirację, oprócz Józefa Brody, można wymienić 
innego laureata Nagrody im. O. Kolberga – Janka Sikorę, 
gajdosza z Koniakowa-Małej Łączki. 

Monika Wałach-Kaczmarzyk to laureatka licznych konkursów. 
Wielokrotnie, jako solistka oraz w kategorii mistrz i uczeń, 
brała udział w Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, 
zdobywając m.in. Złote Serca. W 2015 roku uzyskała, 
w kategorii solistów śpiewak ów, Basztę, nagrodę główną 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewak ów Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 

Monika Wałach-Kaczmarzyk | fot. ROK Bielsko Biała/Facebook 

Artystka, opr ócz muzycznych zainteresowań, zajmuje się 
ponadto istebniańskim haftem krzyżykowym, który zdobi strój 
regionalny gó rali Beskidu Śląskiego. R ównież na tym polu 
posiada wiele wyróżnień i nagród. Należy do Beskidzkiego 
Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Regionalny Ośrodek Kultury Bielsko-Biała, info: silesiakultura.pl 

https://www.facebook.com/ROK.BielskoBiala/?__cft__%5b0%5d=AZVHkT3DQA7locvGbiH0MFk3IAkm8PBKqXTMAqtPAakvARufH6SoyUqm6gT5ei5MfLzWQJBaA2rg2o81lnIEgukyzFx7SYZSvReDy23v7nvStVM6f83QkFZH-YiC3rXWPsHp6fhTAwjOpio2rJ0qNmsdjG1eKbBRRPIkWLQzsQCI4Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/rcklpr/?__cft__%5b0%5d=AZVHkT3DQA7locvGbiH0MFk3IAkm8PBKqXTMAqtPAakvARufH6SoyUqm6gT5ei5MfLzWQJBaA2rg2o81lnIEgukyzFx7SYZSvReDy23v7nvStVM6f83QkFZH-YiC3rXWPsHp6fhTAwjOpio2rJ0qNmsdjG1eKbBRRPIkWLQzsQCI4Q&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/rcklpr/?__cft__%5b0%5d=AZVHkT3DQA7locvGbiH0MFk3IAkm8PBKqXTMAqtPAakvARufH6SoyUqm6gT5ei5MfLzWQJBaA2rg2o81lnIEgukyzFx7SYZSvReDy23v7nvStVM6f83QkFZH-YiC3rXWPsHp6fhTAwjOpio2rJ0qNmsdjG1eKbBRRPIkWLQzsQCI4Q&__tn__=kK-y-R
http://www.polskieradio.pl/?fbclid=IwAR1f8dpthxpmMqH8BH0bk1dldExJUn7Qp_jlW88T5jVo0g6dP9qKloFAFUs
https://silesiakultura.pl
mailto:kocemba.darek@gmail.com
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Potrawy regionalne 
na Rok Górali w SP nr 1 
w Jaworzynce 

W związku z tym, że rok 2021 
został ogłoszony przez Sej-
mik Wojewó dztwa Śląskiego 
Rokiem Górali, w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Jawo-
rzynce zorganizowano kon-
kurs na przepis na potrawę 
regionalną. Przepisy miały 
być zapisane gwarą, a do 
przepisu należało dołączyć 
zdjęcie wykonanej potrawy. 
Z przesłanych prac utworzono 
prezentację, którą można zo-
baczyć na stronie interneto-
wej placówki. 

Miłośnicy tradycyjnych góral-
skich potraw na pewno będą 
mieli wiele inspiracji, pojawiły 

się bowiem przepisy na potrawy z ziemniak ów, czyli placki 
z blachy, placek spod poduszki, bachora, kubuś, a także krew, 
podgarlina, kapusta ze szpyrkami oraz na słodko kołoczyczki. 

Patrząc na zdjęcia potraw przyrządzonych przez dzieci z ro-
dzicami, aż cieknie ślinka i chce się spróbować własnych 
umiejętności kulinarnych. Wszyscy biorący udział w konkursie 
zostali wyróżnieni.

 Izabela Bojko-Busek 

Prace uczniów | fot. Izabela Bojko-Busek 

Prace uczniów | fot. Izabela Bojko-Busek 

Pozytywnie nakręceni 
„Zakręć się na pomaganie” – to hasło wyjątkowej akcji cha-
rytatywnej realizowanej w świetlicy Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jaworzynce od wielu lat. W tym roku kolejny raz 
chcemy podziękować wszystkim, którzy włączyli się w ak-
cję zbiórki nakrętek. 

Dotychczas naszym rekordem było zebranie 138 kg nakrętek, 
o czym wspomniano w artykule „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. 
Tym razem mamy aż 19 ogromnych work ów! Cieszymy się, 
że mimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, możemy 
liczyć na naszych uczniów. 

Spakowane nakrętki | fot. arch. szkoły 

Ogromnie dziękujemy panu Robertowi Gazurowi, który ko-
lejny raz włącza się w akcję, organizując transport zebranych 
nakrętek do skupu. Dochód ze sprzedaży zostanie, tak jak po-
przednio, przekazany na pomoc podopiecznym Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Dziękujemy też naszym 
panom woźnym za pracę przy pakowaniu pokaźnych zbiorów. 

Akcja zbiórki nakrętek, przynosi wiele korzyści wychowaw-
czych. Uczy dzieci nie tylko działania z myślą o potrzebujących 
pomocy, ale też działania na korzyść naszej planety – w ten 
sposób dbamy o wykorzystywanie surowców wtórnych. Do-
datkowo, dzieci bardzo się cieszą, gdy po każdym pó łroczu 
podsumowujemy akcję i rozlosowujemy wśród nich kilka 
upomink ów za wzięcie udziału w zbiórce. 

Wychowawcy świetlicy 
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Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. 
Wł. Reymonta w Wiśle 

Technikum i Szkoła Branżowa I st. 
Zapraszamy po sąsiedzku! 

Pewny zawód, pewna praca! 

Budynek szkoły, internat, orlik | fot. arch. szkoły 

Na pewno nasza szkoła – Patelniok, bo w Wiśle tak o nas mó -
wią, kojarzy Ci się z gotowaniem lub pracą w hotelu – bardzo 
dobrze! Jesteśmy dumni z wieloletniej, bogatej tradycji kształ-
cenia w kierunkach bezpośrednio związanych z regionem. 

Jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy 
i chcąc zaspokoić ciekawość uczniów zainteresowanych 
branżami innymi, niż turystyczne, edukujemy także w kierun-
kach ekonomicznych (technik handlowiec, technik ekonomi-
sta, technik rachunkowości). 

A jeżeli masz w planach krótszy cykl nauki, zapraszamy Cię 
do 3-letniej Szkoły Branżowej I st. 

Oferta edukacyjna ZSGH na rok szkolny 2021/22: 

W 3-letniej Szkole Branżowej I stopnia uczymy w zawodach: 

– NOWOŚĆ: pracownik obsługi hotelowej – 
po 3 latach nauki możesz podjąć pracę w dowol-
nym hotelu lub pensjonacie, których stale przybywa 
w Tr jwsi i Wiśle. Z powodzeniem odnajdziesz pracę 
na stanowiskach obsługi w restauracji, kierownika służby 
pięter, pomocnika w  recepcji, konsjerża i podobnych. 

– NOWOŚĆ: operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych – klasa z praktyką w dobrze znanej Ci 
firmie – w Lys Fusion Poland Sp. z o.o. Rozwojowy kierunek 
– pewna praca – potrzebni fachowcy tej dziedziny na już! 
Po ukończeniu szkoły nie będziesz miał problemu ze zna-
lezieniem pracy w dowolnym przedsiębiorstwie produk-
cyjnym np. z branży automotive – kierunkowi patronuje 
firma Lys Fusion. Praca czeka także w branży produkującej 
AGD, zakładach wulkanizacyjnych, w przetwórstwie two-
rzyw termoplastycznych. Możesz także prowadzić własną 
działalność gospodarczą. 

– zapraszamy także do klasy wielozawodowej, gdzie 
na pewno znajdziesz profesję w sam raz dla siebie (do wy-
boru aż kilkanaście zawodów!) 

Rekrutacja: 
http://zsgh.wisla.pl/strona/rekrutacja-szkola-branzowa 

W 5-letnim Technikum uczymy w zawodach: 

5-letnie Technikum, kierunki: 

– NOWOŚĆ: technik handlowiec 
– technik hotelarstwa 
– technik ekonomista
 – technik rachunkowości 
– technik żywienia i usług gastronomicznych 
– technik organizacji turystyki 

Rekrutacja: 
http://zsgh.wisla.pl/strona/rekrutacja-technikum 

Strona internetowa szkoły: www.zsgh.wisla.pl 
Filmy YouTube: https://www.youtube.com/channel/ 
UCZE__4vzHxhvmifw-DbgLkA 
Facebook: https://www.facebook.com/zsgh.wisla 
Instagram: https://www.instagram.com/zsghwisla/ 

Co wyróżnia ZSGH w Wiśle? 

• Naprawdę nauczymy Cię a później utrwalimy praktyczne 
umiejętności związane z wybranym przez Ciebie zawodem. 
Kiedy to się odbywa? Podczas licznych wizyt studyjnych 
w różnych firmach oraz podczas warsztatów ze specjalistami 
rozmaitych branż. Nie zatrzymała nas pandemia – zobacz 
na naszym ® jak aktywni zawodowo pozostajemy. 

• Oddelegujemy Cię na praktyki w najlepszych przedsiębior-
stwach w regionie lub na terenie całego kraju. 

• Jeżeli zechcesz, możesz z sukcesem uczestniczyć w kon-
kursach i olimpiadach (m.in. z zakresu hotelarstwa, ekono-
mii, turystyki, w konkursach językowych, gastronomicznych, 
kelnerskich, barmańskich, sportowych). 

• Udoskonalisz umiejętności językowe ze szczególnym 
uwzględnieniem słownictwa branżowego. 

• Pomożemy Ci uzyskać akredytację umiejętności zawodo-
wych potwierdzonych certyfikatem ISO 9001. 

• Zadbamy także o Twój rozwój fizyczny, możesz uczestni-
czyć w rozmaitych zajęciach rekreacyjno – sportowych we 
wspaniałych okolicznościach wiślańskiej przyrody. 

http://zsgh.wisla.pl/strona/rekrutacja-szkola-branzowa
http://zsgh.wisla.pl/strona/rekrutacja-technikum
http://www.zsgh.wisla.pl
https://www.youtube.com/channel/UCZE__4vzHxhvmifw-DbgLkA
https://www.youtube.com/channel/UCZE__4vzHxhvmifw-DbgLkA
https://www.facebook.com/zsgh.wisla
https://www.instagram.com/zsghwisla/
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J U B I L E U S Z O W Y B I E G 
N A Z ŁO T Y G R O Ń

X 

S t a r t i m e t a : A m f i t e a t r " P o d S k o c z n i ą " 

M I ĘD Z Y N A R O D O W Y 
B I E G N A T Y N I O K 

2 6 . 0 6 . 2 0 2 1 | S O B O T A 
B i e g G ł ó w n y o k . 4 k m 

S t a r t : D o l n a S t a c j a K o l e i Z a g r o ń

M e t a : S z c z y t Z ł o t e g o G r o n i a 

B i e g d l a d z i e c i n a s z c z y c i e Z ł o t e g o G r o n i a . 

O R G A N I Z A T O R Z Y : S O ŁE C T W O I S T E B N A ; G M I N A I S T E B N A , G M I N N Y O ŚR O D E K K U L T U R Y , 
P R O M O C J I , I N F O R M A C J I T U R Y S T Y C Z N E J I B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A W I S T E B N E J 

R e g u l a m i n y i w s z y s t k i e i n f o r m a c j e 
o p o w y ż s z y c h i m p r e z a c h n a s t r o n i e 

w w w . i s t e b n a . e u o r a z f a n p a g e ' a c h G m i n y I s t e b n a 
i G m i n n e g o O ś r o d k a K u l t u r y w I s t e b n e j . 

EKSTREMALNY PÓŁMARATON GÓRSKI 

O PUCHAR 

DYREKTORA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

1 0 . 0 7 . 2 0 2 1 | S O B O T A 1 8 . 0 7 . 2 0 2 1 
N I E D Z I E L A 

S t a r t : 
S P 2 R a s t o k a 

M e t a : 
S z c z y t T y n i o k a 
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25. rocznica powstania
klubu piłkarskiego
w Trójwsi – cz. 1 
Na podstawie monumentalnego wydawnictwa „The Polish 
Millers (A Piece of Rotherham United History in Poland)”, któ -
rego autorem jest założyciel i pierwszy prezes KP Trójwieś 
Millers Piotr Jałowiczor (aktualnie mieszkający w Anglii), 
a także innych materiałów i osobistych wspomnień opra-
cował Jacek Kohut. 

Czas szybko upływa, a fortuna kołem się toczy. Mija właśnie 
25 lat od historycznej chwili, kiedy to na jednym ze spotkań 
istniejącego w Istebnej Fan-Klubu Angielskiej Piłki Nożnej po-
stanowiono założyć drużynę piłkarską. Wtedy jeszcze nikt nie 
przypuszczał, jakie piętno na życiu sportowym i społecznym 
w Trójwsi wyciśnie ta decyzja. Przez te wszystkie lata ludzie, 
dla których piłka nożna i sport nie były i nie są obojętne prze-
żywali niezwykłe chwile. Jak zawsze były momenty wzniosłe, 
ale także trudne. Wspomnienia pozostaną na zawsze. A za-
częło się tak... 

Pierwsze historyczne zdjęcie drużyny na Węgielku, czerwiec 1996 

POCZĄTKI 

Początki sięgają końca 1994 roku i pierwszych miesięcy 1995 
roku, kiedy to w Istebnej zaczęli się spotykać Piotr Jałowiczor 
(kibic angielskiego klubu Rotherham United), który w 1993 
roku opuścił Anglię i zamieszkał w Istebnej, Jacek Kohut 
(kibic innego klubu z Anglii – Leeds United). Spotkania te 
były to przede wszystkim dyskusje na temat „English Foot-
ball” oraz analiza materiałów dotyczących tego zagadnienia 
takich jak kasety video, programy meczowe i wydawnictwa. 
Większość z nich było własnością Piotra Jałowiczora, ale 
część członkowie Fan-Klubu (bo taki został z czasem utwo-
rzony) otrzymali z Anglii od Dyrektora Komercji i Promocji 
Klubu Rotherham United Dave’a Nichollsa – człowieka, który 
przez lata współpracował z klubem w Istebnej i był mu bardzo 
przychylny. 

ZAŁOŻENIE DRUŻYNY KP TRÓJWIEŚ MILLERS 

Na przełomie lat 1995 i 1996 spotkania Fan-Klubu odbywały 
się w coraz większym gronie. W czasie jednego z nich padł 
pomysł utworzenia drużyny piłkarskiej. Sprawy nabrały tempa 
wiosną 1996, kiedy to przyjęto dwuczłonową nazwę dru-
żyny – „Millers Trójwieś” – Millers to przydomek angielskiego 
klubu, z którym utrzymywano kontakt, czyli Rotherham United, 
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a Trójwieś... to po prostu... nasza Trójwieś. Taka nazwa klubu 
piłkarskiego to było coś wyjątkowego w skali Podokręgu, 
a może i kraju. 

WĘGIELEK 

Nabór piłkarzy do drużyny odbywał się spontanicznie na za-
sadzie przyjacielskich kontaktów członk ów Fan-Klubu. 3 maja 
1996 roku doszło do pierwszego treningu w Jaworzynce 
na Węgielku, gdzie później rozegrano też pierwsze mecze 
z miejscowymi amatorskimi drużynami. Z sentymentem dawni 
członkowie klubu wspominają pojedynki z Lys-Fusion Poland 
2:3, Gołębiorzami 4:4, SKR Koniak ów 2:1, Górnikami 6:2, Ma-
sorzami 6:2 i Budowlanką 16:1. Kamieniem milowym w tych 
pionierskich czasach był wyjazd do Wadowic i mecz z miej-
scową drużyną Klasy A wygrany przez KP Trójwieś Millers 3:2. 
Ten mecz pokazał, że w drużynie drzemie ogromny potencjał 
i pojawiły się pierwsze, nieśmiałe plany startu w oficjalnych 
rozgrywkach ligowych. Warto przypomnieć pionierów, którzy 
w tych pełnych entuzjazmu czasach tworzyli skład drużyny (ko-
lejność alfabetyczna): Józef Heczko, Jerzy Jaworski (kapitan), 
Tadeusz Kilian, Jacek Kohut, Grzegorz Kukuczka, Marcin 
Legierski, Dariusz Lipowski, Andrzej Małyjurek, Stanisław 
Marekwica, Tomasz Matuszny, Wacław Matuszny, Józef 
Michałek, Andrzej Motyka, Jan Motyka, Ryszard Motyka, 
Marian Rucki, Andrzej Sikora, Marian Suszka, Janusz Wa-
szut, Mirosław Żyrek. Sprawy organizacyjne i administracyjne 
klubu spoczywały w rękach Piotra Jałowiczora, zaś stroną 
sportową (treningi i ustalanie składu) drużyny oraz logistyką 
(organizacja meczów, transport) zajmował się Jacek Kohut. 

Ciąg dalszy w następnym numerze... 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Pierwsze zdjęcie z meczu na Węgielku, czerwiec 1996 

PIŁKA NOŻNA – RUNDA WIOSENNA 
UKKS Istebna – Kobiety – IV Liga Śląsk Grupa II 

08.05.21 Goczałkowice – UKKS Istebna 1:2 
12.05.21 Bestwina – UKKS Istebna 0:7 
15.05.21 Mitech Żywiec – UKKS Istebna 3:5 
22.05.21 UKKS Istebna – ROW II Rybnik 3:0 w.o. 
30.05.21 Pietrzykowice – UKKS Istebna 

APN Góral Istebna – Seniorzy – Klasa Okręgowa – 
Grupa spadkowa Skoczów Żywiec 

08.05.21 Chybie – APN Góral Istebna 1:0 
16.05.21 APN Góral Istebna – Pruchna 3:0 
22.05.21 Goleszów – APN Góral Istebna 0:4 
30.05.21 APN Góral Istebna – Strumień 

APN Góral Istebna – Trampkarze – III Liga Wojewódz-
ka Skoczów 

08.05.21 APN Góral Istebna – Dębowiec 9:1 
15.05.21 APN Góral Istebna – Goleszów 7:1 
23.05.21 APN Góral Istebna – UKS Cieszyn 7:1 
29.05.21 APN Góral Istebna – Kuźnia Ustroń 2:3 

APN Góral Istebna – Młodzicy – III Liga Wojewódzka 
Skoczów 

08.05.21 APN Góral Istebna – Zebrzydowice 4:0 
16.05.21 APN Góral Istebna – UKS Cieszyn 11:2 
20.05.21 UKS Cieszyn – APN Góral Istebna 2:9 
22.05.21 Beskid Skoczów – APN Góral Istebna 2:2 
25.05.21 APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 0:0 
30.05.21 APN Góral Istebna – Strumień 8:0 

APN Góral Istebna – Orliki I – Liga Wojewódzka Sko-
czów Grupa A 

10.05.21 Pogwizdów – APN Góral Istebna 2:9 
15.05.21 APN Góral Istebna – Brenna-Górki 3:0 w.o. 
24.05.21 Zebrzydowice – APN Góral Istebna 2:14 
29.05.21 APN Góral Istebna – Chybie 14:2 

APN Góral Istebna – Orliki II – Liga Wojewódzka Sko-
czów Grupa B1 

08.05.21 APN II Góral Istebna – Pogórze 14:4 
17.05.21 Goleszów – APN Góral II Istebna 0:3 w.o. 

APN Góral Istebna – Żaki – Liga Wojewódzka Sko-
czów Grupa I 

05.05.21 Nierodzim – APN Góral Istebna 6:2 
12.05.21 APN Góral Istebna – Brenna-Górki 8:6 
20.05.21 Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna 10:4 
26.05.21 APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 2:10 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

https://26.05.21
https://20.05.21
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https://08.05.21
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Nasi narciarze w Kadrach 
Narodowych PZN! 

Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego 
zatwierdził składy Kadr Narodowych 
w narciarstwie na sezon 2021/2022, w których 
znaleźli się nasi biegacze i skoczkowie oraz 
członkowie sztabów szkoleniowych. 

Biegi narciarskie – Kadra Narodowa A Kobiet: 

Karolina Kukuczka – MKS Istebna 
Eliza Rucka – Istebna/AZS AWF Katowice 
Wg informacji zamieszczonej na stronie PZN Eliza 
Rucka przejdzie badania lekarskie i po akceptacji pozosta-
nie w grupie. 

Biegi narciarskie – Kadra Narodowa A Mężczyzn: 

Dominik Bury – Istebna/AZS AWF Katowice 
Kamil Bury – Istebna/AZS AWF Katowice 
Mateusz Haratyk – NKS Trójwieś Beskidzka 

Biegi narciarskie – Sztab szkoleniowy Kadry A Mężczyzn: 

Andrzej Michałek – asystent trenera głównego, szef serwisu 
Bartłomiej Rucki – serwisant 

Biegi narciarskie – Kadra Narodowa Młodzieżowa Mix: 

Zuzanna Fujak – NKS Trójwieś Beskidzka 
Łukasz Gazurek – NKS Trójwieś Beskidzka 

Biegi narciarskie – Sztab szkoleniowy Kadry Mix: 

Mikołaj Michałek – serwisant 

Skoki narciarskie – Kadra Narodowa A Mężczyzn: 

Kacper Juroszek – Jaworzynka/WSS Wisła 

Skoki narciarskie – Kadra Narodowa Młodzieżowa Juniorów: 

Arkadiusz Jojko – Istebna/WSS Wisła 
Szymon Jojko – Istebna/WSS Wisła 
Zawodnicy rezerwowi (szkolenie w ograniczonym zakresie 
w oparciu o FRKF i w miarę posiadanych środk ów wła-
snych PZN): 

Gabriel Kukuczka – Koniak ów/WSS Wisła 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Krzyżówka 
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Góra w Trójwsi o wysokości 895 m. n.p.m. 

Stoi tam drewniany kościółek pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Fyrtum… – taniec regionalny. 

Znajduje się tam Dom Rodziny Konarzewskich. 

Znajdował się na najstarszej pieczęci wsi 
Jaworzynka. 

Maria …. – słynna koronczarka, założycielka 
Zespołu Regionalnego „Koniak ów”. 

Nazwisko patrona istebniańskiego parku. 

Nazwa fortyfikacji obronnych z XVI wieku 
znajdujących się niegdyś m.in. na terenie Trójwsi. 

Prostokątny wyszywany element zdobiący męską 
koszulę. 

10. Imię istebniańskiego księdza, autora „Legendy 
o Kubie Sałaszniku”. 

11. Gwarowo „tani”. 

12. Nazwa potrawy z blaszy lub tańca regionalnego. 

Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Barbara Juroszek – instruktor GOK 
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Dzień 
Dziecka 

FOTORELACJA
ZSP Istebna | fot. Jacek Kohut 

SP Koniak ów-Rastoka | fot. Jacek Kohut SP 1 Jaworzynka| fot. Jacek Kohut 

ZSP Istebna | fot. Jacek Kohut SP 1 Koniak ów | fot. Jacek Kohut 

SP Istebna x2 | fot. Jacek Kohut SP 1 Jaworzynka x2 | fot. Jacek Kohut 



TOMOGRAFIA OCZU 

OKULISTA
Wisła, ul.1-go Maja 43, tel 33 855 53 31
Ustroń, ul.A. Brody 4, tel: 33 854 58 07 

PORADNIA MEDYCZNA 
ISTEBNA 

USŁUGI Z ZAKRESU: 
Poradni Chirurgicznej Poradnia Medyczna 
Poradni Schorzeń SutkaPiersi Istebna 423 
Poradnia Schorzeń Tarczycy Rejestracja tel. 

DIAGNOSTYKA 
ULTRASONOGRAFICZNA: 

tarczycy 
piersi 
narządów jamy brzusznej 
węzłów chłonnych 

ZABIEGI W RAMACH PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH 

512 556 497, 508 403 38133 851 31 77 
on-line: 

poradniamedycznaistebna.medfile.pl 

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

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

BADANIA LABORATORYJNE 
SZEROKA OFERTA BADAŃ
WYNIKI ON-LINE DOSTĘPNE JUŻ TEGO SAMEGO DNIA! 
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REJESTRACJA 
POJAZDÓW 
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

TANIE 

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