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Fot. Jacek Kohut | Msza święta za śp. księdza prałata Jerzego Palarczyka pod przewodnictwem 
księdza biskupa Romana Pindla 

Fot. Jacek Kohut | Na pierwszym planie od lewej: radny sołecki Jerzy Kędzior, wójt gminy Istebna Łucja 
Michałek, dyrektor GOK Istebna Łucja Dusek, Barbara Juroszek z GOK Istebna i przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego Jan Kawulok podczas mszy za śp. księdza prałata Jerzego Palarczyka 

Fot. Jacek Kohut | Przedstawiciele OSP Jaworzynka oraz rady gminy Istebna 
podczas mszy za śp. księdza prałata Jerzego Palarczyka 

Os a nie po egnanie – str. 11 
pogrzeb śp. księdza prałata Jerzego Palarczyka

Fot. Aneta Legierska | Przekazanie alkomatu dla Posterunku Policji w Istebnej, od lewej: 
Ryszard Macura, Józef Herzyk, asp. szt. Marcin Sztwiertnia, Łucja Michałek, insp. Jacek Stelmach 

Organizator: Gmina Istebna 
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Przekazanie alkomatu 
dla Posterunku Policji 
w Istebnej 
Bezpieczeństwo ponad wszystko! 

Zgodnie z założeniami Programu Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Istebnej, Łucja Michałek 
– wójt gminy Istebna, w dniu 27 stycznia 2021 r., przekazała 
na ręce kierownika Posterunku Policji w Istebnej – asp. szt. 
Marcina Sztwiertni zakupiony z budżetu gminy Istebna alko-
mat dwusensorowy oraz analizator wydechu. Sprzęty przeka-
zano na stałe jako wyposażenie Posterunku Policji w Istebnej. 

Zakupiony alkomat to urządzenie stacjonarne, które posłuży 
do czynności procesowych związanych ze sprawdzaniem 
stanu trzeźwości kontrolowanych osób. Ze sprzętu skorzy-
stają również mieszkańcy i zainteresowane osoby, które będą 
chciały sprawdzić poziom alkoholu w wydychanym przez 
siebie powietrzu, zanim siądą za kierownicą. Urządzenie za-
projektowano z odczytem optycznym i dokumentowaniem 
danych protokołem z drukarki wewnętrznej. 

Z kolei analizator wydechu to urządzenie przenośne, które 
będzie używane przez policjantów w patrolu celem weryfikacji 
stanu trzeźwości w przypadku podejrzenia spożycia alkoholu. 
Łączna wartość przekazanego jako darowizna sprzętu wynio-
sła 16 666,50 złotych. 

W spotkaniu udział wzięli także komendant Powiatowej Policji 
w Cieszynie – insp. Jacek Stelmach, Józef Herzyk – zastępca 
przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Istebnej, Ryszard Macura – zastępca 
wójta gminy Istebna oraz asp. Krzysztof Pawlik. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej GOK 

Fot. Aneta Legierska | Alkomat dwusensorowy 

Fot. Aneta Legierska | Wójt gminy Istebna – Łucja Michałek oraz 
Agata Wisełka – prezes Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora 

z dyplomem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyplomem kapituły 
Konkursu Osobowość Ziem Górskich dla IUS 

Istebniański Uniwersytet 
Seniora wyróżniony! 
Nagroda Specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grze-
gorza Pudy trafiła do stowarzyszenia Istebniański Uniwer-
sytet Seniora! 

Wyróżnienie w postaci dyplomu oraz wybranego przez za-
rząd stowarzyszenia ekspresu do kawy z życzeniami zdrowia 
i rychłego powrotu do zajęć, przekazała w dniu 20.01.2021 r. 
w imieniu ministra – Łucja Michałek – wójt gminy Istebna. 

Okazją do przyznania wyróżnienia naszym seniorom – jak 
zauważa minister – szczególnie za pomoc w kierunku inte-
gracji międzypokoleniowej – była uroczysta gala finałowa 
Konkursu Osobowość Ziem Górskich organizowana przez 
Koalicję Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu. 

Grudniowa gala odbyła się w formie transmisji online, podczas 
której połączono się zdalnie z prezes istebniańskiego stowa-
rzyszenia – Agatą Wisełką. Istebniański Uniwersytet Seniora 
został zgłoszony przez Gminę Istebna do Konkursu i także 
otrzymał wyróżnienie za swoją działalność. Relację można 
obejrzeć na kanale YouTube MCK Żywiec. 

Warto dodać, iż w tym roku decyzją kapituły tytuł Ambasadora 
Ziem Górskich otrzymał Krzysztof Trebunia-Tutka, a zespół 
Trebunie-Tutki dał fantastyczny koncert, który zachwycił oglą-
dających wydarzenie. 

W imieniu zarządu i członków Istebniańskiego Uniwersytetu 
Seniora dziękujemy ministrowi za nagrodę i dostrzeżenie 
działalności naszych seniorów. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej GOK 
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RI.6722.1.2021 Istebna, dnia 4 lutego 2021 r. 

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Istebna 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 

zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr XLI/324/2018 
z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
niaMiejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie 
Urzędu Gminy Istebna 1000, 43-470 Istebna, w terminie do 
dnia 19 marca 2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 
54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządze-
nia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków wraz 
z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym 
etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu można 
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 
1000, 43-470 Istebna, w godzinach pracy urzędu. 

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opra-
cowywaniu ww. projektu planu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 
19 marca 2021 r.: 
• w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie 

Urzędu Gminy Istebna, Istebna 1000, 43-470 Istebna, 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez ko-

nieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, na adres e-mail: urzad@istebna.eu 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Istebna. 

Wójt gminy Istebna 
Łucja Michałek 

Prewencja i profilaktyka 
od najmłodszych lat! 
Na zaproszenie Łucji Michałek – wójt gminy Istebna oraz prze-
wodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych radnego Bartłomieja Jałowiczora w budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej spotkali się dy-
rektorzy placówek szkolnych z naszego terenu. 

Okazją do spotkania było przekazanie multimedialnych pa-
kietów profilaktycznych pt. „Przemoc i agresja” oraz „Uzależ-
nienia”, które zostaną wykorzystane na zajęciach z dziećmi 
i młodzieżą. 

Jak zaznaczyła wójt gminy Istebna ogromne znaczenie ma 
uświadamianie dzieci o zagrożeniach, które czekają je na co 
dzień, ale bardzo ważna jest także pedagogizacja rodziców 
i zachęcanie ich do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, 
prowadzenie rozmów motywujących i uświadamianie, 
że współuzależnienie osób w rodzinie jest tak samo proble-
mem jak sam nałóg. I nie chodzi tu tylko o liczne na naszym 
terenie problemy związane z alkoholem, ale także uzależ-
nienia dotyczące narkotyków, dopalaczy, napojów energe-
tyzujących, słodyczy, problemy w świecie cyberprzestrzeni, 
wykluczenie czy niedowartościowanie. 

Wójt gminy zachęcała dyrektorów, by informowali dzieci 
i rodziców o możliwości korzystania z bezpłatnych porad 
w budynku ZSP na Dzielcu, gdzie pracują wyspecjalizowani 
psycholodzy celem pomocy osobom z problemami. 

Radny Jałowiczor poinformował, iż multimedialne pakiety za-
kupiono z funduszów budżetu gminy i jest pewien, że w przy-
stępny sposób pomogą dzieciom i młodzieży w otwarciu się 
na otaczające je problemy. Dodał także, iż wcześniej zaku-
piono kamizelki i odblaski, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
najmłodszych na drodze. 

Spotkanie odbyło się 4 lutego 2021 roku. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej GOK 

Fot. Aneta Legierska | Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy 
Istebna w sali czytelni z wójt gminy i radnym Bartłomiejem Jałowiczorem 

mailto:urzad@istebna.eu
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Wnioski 
na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej przy-
pomina, że okres świadczeniowy 2019/2021 dla osób 
ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+) 
trwa do 31.05.2021 r. 

Tut. ośrodek prosi o nieskładanie nowych wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
na dziecko, które ma już przyznane prawo do świad-
czenia wychowawczego do dnia 31.05.2021 r. 

UWAGA
W sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego będą przyjmowane: 
drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. 
w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r. 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Istebnej pod nr. te-
lefonu 338556222 lub 338577649. 

Magdalena Probosz-Walkarz – inspektor 

Dotacje dla sportu 
Zarządzeniem nr 0050.5.2021 wójta gminy Istebna z dnia 
18 stycznia 2021 r. została przyznana dotacja na realizację 
zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Istebna 
w roku 2021 klubom sportowym w następującej wysokości: 

Informacja 
w sprawie funkcjonowania pomocy 

psychologicznej i prawnej dla mieszkańców 
gminy Istebna 

W związku z koniecznością kontynuacji działań związa-
nych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARS-CoV-2 informuję wszystkich mieszkańców gminy 
Istebna, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 
zmagających się z problemami i szukających pomocy 
w ich rozwiązaniu, że porady psychologa oraz pomoc 
prawna Punktu Konsultacyjnego GKRPA w Istebnej 
będą świadczone do odwołania za pomocą rozmów 
telefonicznych. 

Zachęcamy do skorzystania z telefonicznych konsultacji 
i porad. 

DYŻURY PSYCHOLOGA: 
Renata Szczepańska tel. 505 502 162 
w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 16.00–20.00 
w każdy piątek miesiąca w godz. 15.00–19.00 

DYŻURY ADWOKATA: 
Kornelia Maga-Caputa tel. 608 194 499 
pierwsza i trzeciaśrodamiesiącaw godz.od11:15–13:15 

Aleksandra Kukuczka – sekretarz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie
gminy Istebna 

Kwota przyznanej
dotacji 

1 Narciarski Klub Sportowy Trójwieś 
Beskidzka, 43-470 Istebna 600 Rozwój sportu na terenie gminy Istebna 32 000,00 zł 

2 Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna, 
43-470 Istebna 550 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i mło-
dzieży. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

32 000,00 zł 

3 Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy 
Istebna, 43-470 Istebna 1345 

Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej na terenie 
gminy Istebna 

20 000,00 zł 

4 UKS APN Góral Istebna, 
43-470 Istebna 815 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej po-
przez popularyzację walorów aktywności ruchowej 
wśród dzieci i młodzieży z gminy Istebna, ich udział 
w ligowych oraz turniejowych rozgrywkach piłkarskich 
w kraju i za granicą, organizacja turniejów piłkarskich 
z udziałem klubów sportowych, UKS-ów, szkół i akade-
mii piłkarskich z kraju i zagranicy 

16 000,00 zł 

RAZEM 100 000,00 zł 

https://15.00�19.00
https://16.00�20.00
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Informacja w sprawie 
kompostowników 
Stosownie do art. 6k ust. 4a ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach Rada Gminy Istebna uchwaliła 
26 listopada 2020 r. uchwałę nr XXVII/188/2020 w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących 
bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym. Wysokość zwolnienia obowiązuje od 
1 stycznia 2021 r. i wynosi 1zł od stawki obowiązującej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jed-
nego mieszkańca przy spełnieniu określonej przesłanki, 
a mianowicie kompostowania bioodpadów w zorganizowa-
nym urządzeniu o minimalnej pojemności 0,9 m³. 

Warunkiem koniecznym do uwzględnienia ulgi jest złoże-
nie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, gdzie w punkcie E.2 należy wy-
pełnić oświadczenie odnośnie kompostowania. Deklaracja 
dostępna jest na stronie internetowej www.istebna.eu 
(zakładka ekologia, sprawy komunalne – odpady komu-
nalne) lub na platformie http://epuap.gov.pl – na ePUAP 
(Elektroniczna Platforma usług Administracji Publicznej). 
Ustawa dopuszcza zwolnienie w części z opłaty tylko stałych 
mieszkańców, tzw. „domki letniskowe” nie są nią objęte. 

Kompostownikami są pojemniki do przetwarzania odpadów 
organicznych na kompost, zgodnie z wykładnią potoczną 
tego pojęcia. Natomiast pojęcie kompostowania, zgodnie 
z definicją art. 18 ust. 4 ustawy o odpadach, polega na pro-
cesie tlenowej obróbki odpadów, które ulegają rozkładowi 
biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzy-
staniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia 
organiczna. Taki proces przetwarzania odpadów mieści się 
w zakresie ich recyklingu organicznego. 

Fot. ź̇ródło swiatrolnika.info | kompostownik 

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie możliwości pro-
wadzenia kompostowania odpadów w gnojowniku, gdzie 
składuje się obornik, informujemy, iż szczelny pojemnik 
na nawozy ciekłe uniemożliwia taki rezultat, a szczelność 
gnojownika jest warunkiem zgodnego z prawem groma-
dzenia płynnych nawozów naturalnych, zapobiegającego 
zanieczyszczeniu wód. Natomiast przy nieprowadzeniu 
czynnej działalności rolniczej, możliwe jest zaadoptowanie 
istniejącego, nieużytkowanego zgodnie z przeznaczeniem, 
gnojownika jako przydomowego kompostownika. 

Utrata prawa do przedmiotowego zwolnienia następuje w ra-
zie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który w de-
klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zawarł informacje dotyczące posiadania kom-
postownika przydomowego i kompostowania w nim biood-
padów stanowiących odpady komunalne, a faktycznie: 
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady ko-

munalne w kompostowniku przydomowym lub 
3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego oso-

bie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności podanych w deklaracji informacji ze stanem 
faktycznym (art. 6k ust. 4b w zw. z art. 6m ust. 1b pkt 7 
CzystGmU). 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 

Komunikat w sprawie 
PSZOK 
Zabrania się podrzucania oraz pozostawiania odpadów 
komunalnych pod bramą lub na terenie parkingu przed 
terenem PSZOK-u pod karą grzywny lub nagany, zgodnie 
z art. 145 oraz 154 kodeksu wykroczeń. 

Teren PSZOK jest monitorowany całodobowo, tak więc 
wszelkie incydenty związane z zaśmiecaniem lub podrzu-
caniem odpadów w miejscu do tego niedozwolonym będą 
zgłaszane odpowiednim służbom. 

Informujemy o nowych zasadach funkcjonowania PSZOK-u od 
stycznia 2021 r., które zostały wprowadzone Regulaminem 
PSZOK, na podstawie zarządzenia wójta gminy Istebna nr 
0050.195.2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Regulamin PSZOK dostępny jest na stronie internetowej: 
www.istebna.eu (w zakładce: ekologia/odpady komunalne) 
PSZOK od 1 stycznia 2021r. otwarty jest w każdy ponie-
działek i piątek w godzinach: 7.00–15.00. 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 

https://7.00�15.00
www.istebna.eu
http://epuap.gov.pl
www.istebna.eu
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Oszustwo na tzw. „wnuczka” 
Na czym polega oszustwo na tzw. „wnuczka” oraz 
inne podobne przestępstwa? 
Sprawcy oszustw metodą „na wnuczka”, korzystając zazwy-
czaj z książek telefonicznych, wyszukują osoby o imionach 
stereotypowo wskazujących na to, że nadano je w pierwszej 
połowie XX wieku, następnie dzwonią do wybranych osób, 
przedstawiając się jako członek rodziny, w taki sposób prowa-
dząc rozmowę, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozma-
wia z kimś bliskim i sama wymieniła jego imię oraz inne dane. 
W dalszej kolejności, wykorzystując z góry przygotowaną 
legendę związaną czasami z tragicznym wydarzeniem czy 
możliwością szybkiego zarobkowania pod warunkiem udzie-
lenia pożyczki, budują pełną napięcia atmosferę i prowadzą 
rozmowę zmierzającą do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem pokrzywdzonego. 

Najczęściej stosowane „legendy”: 
• „na maklera, inwestycje giełdowe” – „telefonista” mówi, 

że znajduje się w biurze maklerskim i pilnie potrzebuje 
pieniędzy na inwestycję giełdową, bo inaczej straci dużą 
sumę pieniędzy. Po odbiór gotówki wysyła kogoś poda-
jącego się za „maklera giełdowego” 

• „na zakup nieruchomości lub ruchomości” – „telefoni-
sta” informuje, że jest w trakcie dokonywania bardzo 
korzystnej transakcji np. u notariusza i pilnie potrzebuje 
brakującej kwoty na jej sfinalizowanie 

• „na porwanie” – rolę „telefonisty” pełni kobieta podająca 
się za córkę lub wnuczkę informując, że została porwana 
i musi zapłacić okup 

• „na zwrot długu znajomemu” – „telefonista” informuje, 
że zaciągnął u znajomego pożyczkę i w związku z nie-
szczęśliwym zdarzeniem tamtej osoby musi szybko zwró-
cić dług. Następnie po odbiór pieniędzy od oszukiwanej 
osoby przychodzi rzekomy znajomy, który potwierdza 
swoją ciężką sytuację finansową 

• „na policjanta, funkcjonariusza CBŚP” – „telefonista” – osoba, 
która próbuje wyłudzić pieniądze od swojej ofiary – podaje 
się za funkcjonariusza policji, oficera CBŚ, a nawet prokura-
tora. Dzwoni ona do potencjalnej ofiary i przekonuje ją, 
że pieniądze zgromadzone na koncie wykorzystywane 
są przez pracowników banku w niecnym celu lub też 
po prostu nie są tam bezpieczne. Prosi o pomoc w reali-
zacji „tajnej akcji wymierzonej w grupę oszustów“. Następ-
nie domniemany „policjant” sugeruje wypłacenie sumy 
oszczędności i przelanie jej na wskazane konto, które 
ma należeć do policji (w rzeczywistości jest po prostu 
kontem oszusta), albo przekazanie ich wskazanej osobie 
lub pozostawienie w ściśle określonym miejscu 

• „na wypadek” – „telefonista” informuje, że spowodował 
wypadek samochodowy i pilnie potrzebuje pieniędzy 
na zapłacenie ofierze wypadku, aby uniknąć wezwania 
policji i rozprawy sądowej. 

Graf. rozmawiająca starsza kobieta przez telefon z przestępcą 

Statystyki wskazują, że 80% tego typu zdarzeń dotyczy osób, 
które ukończyły 70 rok życia. Łatwość oszukiwania osób 
starszych jest związana z emocjami, jakie może budzić obawa 
o osobę bliską i chęć udzielenia jej pomocy. 

Liczba zdarzeń na terenie kraju i samego województwa 
śląskiego 
Pomimo dobrych praktyk wypracowanych we współpracy 
wielu instytucji rządowych, samorządowych, społecznych 
oraz służb, wciąż zauważalny jest wzrost liczby omawianych 
przestępstw. Według policyjnych statystyk rośnie zarówno 
liczba przestępstw, jak i straty w mieniu pokrzywdzonych. 

Charakterystyka strat 
W trakcie jednego przestępstwa ofiara traci średnio 20 tys. 
zł; zdarzają się kwoty sięgające jednorazowo kilkuset tysięcy 
złotych, nierzadko są to oszczędności całego życia. 

Konsekwencje prawne 
W polskim prawie karnym przestępstwo to penalizuje art. 
286 §1 kk. Polega ono na doprowadzeniu innej osoby do 
niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cu-
dzym za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyska-
nia jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania. Sprawca tego typu przestępstwa 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Pamiętajmy o tym! 
• Bądź ostrożny i czujny w kontakcie z nieznajomym! 
• Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie 

znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się 
za krewnych lub ich przyjaciół – prawdziwi prokuratorzy, 
policjanci czy inni funkcjonariusze nigdy nie informują 
telefonicznie o prowadzonych działaniach i nie proszą 
o przekazanie pieniędzy. Tak działają oszuści! Zawsze 
w takich sytuacjach powiadom Policję, dzwoniąc pod nu-
mer alarmowy 112! 

• Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się 
osobiście: wykonaj telefon lub 

• skontaktuj się bezpośrednio ze swoimi bliskimi, poradź 
się swoich dobrych znajomych. 

• Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc grożą utratą pieniędzy. 
• Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekol-

wiek podejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie 
powiadom Policję (nr tel. 997 lub 112)! 

Posterunek Policji w Istebnej 
Kto najczęściej pada ofiarą tego typu przestępstw? 
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Apel do mieszkańców 
– nie bądź obojętny, reaguj na wandalizm! 
Zniszczone ławki, lustra, wiaty przystankowe, kosze na śmieci, 
połamana latarnia przy cmentarzu komunalnym w Istebnej 
oraz wszelkie incydenty związane z podrzucaniem odpadów 
na przystankach oraz na dzikie wysypiska czy do lasu, to nie-
stety coraz częściej pojawiające się akty wandalizmu w gminie 
Istebna. Niszczenie dla zabawy widoczne jest na każdym 
kroku, sprawcy są coraz bardziej zuchwali. To nie są poje-
dyncze incydenty, to już fala zniszczeń. 

To, jak wygląda nasza gmina, zależy od nas wszystkich i pa-
miętajmy szczególnie o tym, że mienie publiczne oraz wszyst-
kie realizowane inwestycje to nasze wspólne pieniądze. To 
mieszkańcy ze swoich podatków pokrywają koszty naprawy 
zdewastowanych urządzeń, infrastruktury czy zbierania i za-
gospodarowania odpadów. 

Środki, które powinny być przeznaczone na utrzymanie 
bieżące czy planowanie nowych inwestycji, które promo-
wałyby nasz wizerunek gminy rozwijającej się turystycznie, 
są z konieczności wydawane na naprawy, serwis, wymianę 
zniszczonych urządzeń na nowe. Przykładowy koszt wymiany 
szyb na przystanku – 1500 zł, naprawy przystanku – 2 tys. 
zł, złamanej lampy – 700 zł, wymiana ukradzionych i uszko-
dzonych luster – 1000 zł. Szkód powstałych wskutek aktów 
wandalizmu jest znacznie więcej niż wskazane powyżej i nie 
są to tylko szkody materialne, ale przede wszystkim wywo-
łujące dyskomfort u osób oczekujących na uszkodzonych 
przystankach czy ograniczone pole widzenia na zakrętach 
i wyjazdach z powodu uszkodzonych luster, stanowiące nie-
bezpieczeństwo dla kierowców. 

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, abyśmy nie byli 
obojętni na akty wandalizmu, których jesteśmy świadkami. 
Obojętność oznacza zgodę na takie zachowanie. Pamiętajmy, 
że nasza gmina to nasza wizytówka. 

Jeśli jesteście Państwo świadkami aktów wandalizmu, pro-
simy o natychmiastową reakcję poprzez zgłaszanie takich 

Fot. Aleksandra Kukuczka | Zniszczone szyby przystanku autobusowego 

Fot. Aleksandra Kukuczka | Zniszczona lampa uliczna 

Fot. Aleksandra Kukuczka | Śmieci w przystanku 

spraw na policję, która może przyspieszyć interwencję i uła-
twić służbom ujęcie sprawcy. Wszelkie informacje dotyczące 
wandalizmu można zgłaszać również anonimowo. 

Telefony alarmowe: 
POLICJA 
tel. 112 

Urząd gminy w Istebnej 
tel. (33) 855 65 00 w. 51 

Uwaga! 
Zgodnie z artykułem 288 Kodeksu Karnego, każdy kto cu-
dzą rzecz (nienależącą do niego) niszczy, uszkadza lub czyni 
niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 



7 

Z  Ż Y C I A  S E N I O R Ó WZ  Ż Y C I A  S E N I O R Ó W

Fot. Agata Wisełka | Uczestnicy spotkania z dietetykiem siedzący przy stole 

Żywienie seniorów pełne 
świadomości i smaków – 
spotkanie z dietetyk 
Nie wszystko układa się zgodnie z planem i projektem. Nie-
stety – tym razem choroba pani dietetyk w ostatniej chwili 
przesunęła ten temat na inny termin. Ale mamy szczęście. 
Pomocną rękę wyciągnęła do nas Agnieszka Zioła – opie-
kunka OHP przy Szkole Branżowej w Istebnej. Zapropono-
wała ciekawe zastępstwo – ucznia kl. II Damiana Kubicę, który 
jest pasjonatem odżywiania i z chęcią podzieli się z seniorami 
wiadomościami o diecie ketogenicznej – czyli diecie bez 
węglowodanów, ale wysokotłuszczowej. Rzeczywiście młody 
człowiek w przystępny sposób i ze swadą zapoznał nas z tą 
dietą – dietą pozwalającą wprowadzić zmiany w odżywianiu. 
Zbudowana jest w oparciu o energię dostarczoną przez tłusz-
cze i ciała ketonowe. Charakteryzuje się długotrwałym niskim 
spożyciem węglowodanów. Podstawą tej diety są tłuszcze 
i umiarkowane ilości białka. W trakcie stosowania tej diety 
(wskazana jest opieka lekarza i dietetyka) dochodzi do tzw. 
ketozy, czyli procesu rozpadu tłuszczów, w efekcie czego 
tracimy na wadze. 

W trakcie tego wykładu młode uczennice III klasy Szkoły 
Branżowej, a mianowicie: Julia Kawulok, Klaudia Fiedor, Karo-
lina Smorąg, Sabina Skurzok, Agata Haratyk oraz uczennica 
I klasy Paulina Góra serwowały nam z wdziękiem i uśmiechem 
kawę, herbatę oraz pyszne ciasta (np. marchewkowe). To 
było też w ramach współpracy międzypokoleniowej, której 
z zainteresowaniem przyglądał się i przysłuchiwał Andrzej 
Bacza, komendant HP 12-27 Skoczów oraz mgr Jakub Kuc, 
dyrektor Szkoły Branżowej. 

Fot. Agata Wisełka | Uczestnicy spotkania z dietetykiem siedzący przy stole 

Fot. Agata Wisełka | Uczestnicy spotkania z dietetykiem siedzący przy stole 

Pod adresem współpracy z młodzieżą z OHP oraz mgr 
Agnieszką Ziołą padło z naszej strony wiele pochwał i wy-
razów uznania – przecież seniorzy spotkali się z pomocą 
już kolejny raz. Przypomnieć należy, że 29 września 2020 r. 
uczniowie z klasy I Martyna Wolny, Jan Malicki, Michał Ga-
jownik i Jakub Nowak sprzątali z seniorami szlak turystyczny 
z Kubalonki na Stożek i przygotowali nam ognisko pod schro-
niskiem, gdzie piekliśmy kiełbaski. 

Nie sposób też pominąć daty 6 października 2020 r., kiedy 
młodzieńcy z III klasy wspomnianej szkoły, a mianowicie: Rafał 
Bielesz, Piotr Kawulok, Jakub Michałek, Marek Marekwica, 
Tomasz Ligocki, Grzegorz K. Sikora i Grzegorz W. Sikora re-
welacyjnie wsparli nas przy sadzeniu drzewek – młodość, 
spryt, siła i chęć pomocy uczyniła tę pracę owocną. 

Takie akcje i współpraca międzypokoleniowa są przykładem 
i dowodem, że młodzież i dzieci mamy wrażliwe i dobre, 
za co dziękujemy wychowawcom, a rodzicom gratulujemy 
mądrego wychowania. 

Kolejne spotkania seniorów są z powodu pandemii zawieszone 
na czas trudny do przewidzenia, ale wszystkim życzymy zdrowia. 

Agata Wisełka – prezes Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora 



8 

I N W E S T Y C J E

Odpowiedzialni 
za wspólną przestrzeń 
Gmina Istebna w ostatnich latach przechodzi 
swoisty boom inwestycyjny. Jak grzyby 
po deszczu wyrastają nowe domy i lokale 
usługowe. 

Coraz częściej swoje pieniądze, w postaci zakupu nierucho-
mości, postanawiają tu ulokować osoby spoza Trójwsi Be-
skidzkiej. Z jednej strony cieszy więc rozkwit gospodarczy 
naszych miejscowości, powstające nowe budynki mieszkalne 
i obiekty usługowe... Z drugiej – obecna sytuacja ujawnia jed-
nak wieloletnie zaniedbania w gospodarowaniu przestrzenią 
naszej gminy. 

Nieład w przestrzeni 

Dlaczego jest źle? Największymi niedociągnięciami obec-
nego systemu są wadliwe, rozdrobnione plany miejscowe 
i „zgubne dla przestrzeni” decyzje o warunkach zabudowy 
(WZ). W latach 2003-2017 wydano w naszym kraju ponad 
2 mln takich decyzji. Wydając decyzję o warunkach zabu-
dowy (jeśli nie ma miejscowego planu) organ administracji 
publicznej wziąć powinien pod uwagę przede wszystkim 
dominującą zabudowę na danym terenie (tzw. zasada do-
brego sąsiedztwa). Szacuje się, że około połowy domów 
jednorodzinnych w Polsce buduje się na podstawie decyzji 
WZ. Ktoś w tym miejscu może zapytać, ale co w tym złego? 
Otóż skutki takich „spontanicznych” decyzji administracyjnych 
i nieprzemyślanej gospodarki przestrzennej ponosi całe spo-
łeczeństwo. W Polsce w niekontrolowany sposób poszerzają 
się nie tylko wielkie miasta, jak Warszawa czy Kraków, ale 
również mniejsze miejscowości. 

Z czym wiąże się niekontrolowane 
rozlewanie się zabudowy? 

To przede wszystkim szereg wydatków związanych z bu-
dową odpowiedniej infrastruktury, koszty społeczne dojazdu 
do pracy lub szkoły, a także roszczenia odszkodowawcze 
wobec gminy, która np. w pobliżu prywatnej nieruchomości 
chce wybudować oczyszczalnię ścieków. Z indywidualnej 
perspektywy wybudowanie wymarzonego domu gdzieś 
pod lasem, z dala od innej zabudowy, to same zalety: cisza, 
zieleń, ładny widok, kameralność, itd. Ze społecznego punktu 
widzenia to jednak głównie koszty. Do takiej nieruchomości 
przydałoby się przecież doprowadzić drogę (najlepiej as-
faltową), prąd czy kanalizację. Następnie trzeba jeszcze to 
wszystko utrzymać, czyli oświetlić drogę i odśnieżyć ją zimą, 
zapewnić odbiór śmieci, itp. Ktoś za to wszystko będzie mu-
siał zapłacić. Transport i gospodarka komunalna należą do 
zadań samorządu gminnego, które są utrzymywane głównie 
z podatków i opłat lokalnych. A więc pochłonie to więcej po-

słowy, utrzymanie tej nadmiarowej infrastruktury odbędzie 
się kosztem innych potrzebnych inwestycji lokalnych. Takie 
rozproszenie zabudowy skutkuje także rozwojem indywidu-
alnej motoryzacji. Do najbliższego przystanku komunikacji pu-
blicznej jest przecież daleko. Na zakupy, do pracy, do urzędu 
jedziemy więc samochodem. Samochodem odwozimy też 
dzieci do szkoły czy przedszkola. Natężenie ruchu na drogach 
wzrasta, emitowane są spaliny, o hałasie nie wspominając. 
Wzmożony ruch to częstsze remonty dróg, korki, a także 
większe prawdopodobieństwo wypadku. Znowu koszty po-
nosi całe społeczeństwo, finansując służbę zdrowia, ochronę 
środowiska czy służby porządkowe. 

Kto zarządza polską przestrzenią? 

Zarządzanie przestrzenią – czyli realizowanie polityki prze-
strzennej – odbywa się w Polsce na poziomie gminy, zgodnie 
z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Ustawa ukierunkowuje przeznaczanie 
terenów na określone cele oraz ustala zasady ich zabudowy 
i zagospodarowania. Obecnie Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju prowadzi prace nad nowelizacją ustawy. Podstawowym 
celem zmian jest porządkowanie polskiej przestrzeni, m.in. 
dzięki eliminowaniu możliwości chaotycznej zabudowy i stop-
niowemu przywracaniu ładu przestrzennego. 

Nasza Trójwieś 

Atrakcyjna przestrzeń wspólna to dla gminy o charakterze tu-
rystyczno-rekreacyjnym, jaką jest Istebna, niezmiernie ważna 
kwestia. Niestety chaos przestrzenny ostatnich lat nie omi-
nął także Trójwsi Beskidzkiej. Niekontrolowana urbanizacja, 
chaotyczna zabudowa, lokowanie inwestycji na obszarach 
zagrożonych podtopieniami lub osuwiskami, brak pełnej 
ochrony przyrody to skutki złego zarządzania przestrzenią. 
Postępująca zabudowa Złotego Gronia, wszechobecna in-
gerencja w krajobraz, samowole budowlane, „przypadkowe” 
wysepki terenów usługowych dla wybranych grup interesu – 
to dalsza część tych problemów. Trudno tu wskazać jednego 
winnego, bo zaniedbania w tej kwestii sięgają kilku kadencji 
wstecz. Nieodpowiedzialny plan zagospodarowania, który 
doprowadził do rozproszonej zabudowy, generuje teraz wiele 
problemów i potrzeby dodatkowych nakładów finansowych. 
Pokłosiem tego stanu rzeczy jest konieczność budowy kilo-
metrów nowych dróg oraz sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej. Mądrze sporządzony plan, zakładający bardziej zwartą 
i przemyślaną zabudowę, to droga do prawidłowego rozwoju 
gminy. W planowaniu przestrzennym ważna jest też szeroka 
perspektywa. Co za 5-10, a nawet 20 lat, najbardziej będzie 
potrzebne mieszkańcom czy turystom? Która droga będzie 
musiała być powiększona, czy przyda się nowy parking, gdzie 
umiejscowić tereny przemysłowe czy usługi, jak ochronić 
obszar cenny przyrodniczo przed ingerencją człowieka? Plan 
miejscowy to poważny dokument planistyczny uchwalany 
przez Radę Gminy, do którego mieszkańcy mogą wnosić 

datków od wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców. Innymi swoje uwagi i sugestie. 
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Plan miejscowy, kiedy jest racjonalny, a nawet wizjonerski, 
z całą pewnością może być potężnym orężem w walce 
zarówno o większy standard życia mieszkańców, przy-
ciąganie kolejnych inwestorów, a zarazem o zachowanie 
walorów krajobrazowo-przyrodniczych dla dobra lokalnej 
społeczności, jak i turystów. 

Gmina Istebna świadoma jest tych wyzwań. Ostatni miejscowy 
plan jest już w dużej mierze nieaktualny, uchwalony został 
bowiem jeszcze w 2001 r. W obowiązujących dokumentach 
planistycznych widać wiele uchybień i nieścisłości. Obecnie 
trwają prace nad tym, by ten przestrzenny chaos w gminie 
Istebna uporządkować. Podjęto się właśnie zadania aktuali-
zacji planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ja-
worzynka i Koniaków, które wpłyną na zrównoważony rozwój 
gminy i ułatwią mieszkańcom podjęcie decyzji, co do prze-
znaczenia konkretnego terenu. Na swoją kolej czeka także 
plan dla wsi Istebna, jednak ze względu na jego rozległość 
i złożoność, opracowanie to wymaga szczegółowej analizy 
i większych nakładów czasu. 

Jesienią ubiegłego roku podpisano umowę z doświadczoną 
firmą planistyczną Archimedes z Bielska-Białej i rozpoczęto 
prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego dla Jaworzynki. Jednocześnie prowadzone są także 
prace planistyczne dla wsi Koniaków prowadzone przez 
firmę Terplan Sp. z o.o. z Katowic. Uchwalenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest długą i złożoną 
procedurą, związaną m.in. uzyskaniem zgody na przeznacze-
nie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne czy 
wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i wpro-
wadzeniem zmian wynikających ze złożonych uwag. W przy-
padku Jaworzynki przewidywany termin sporządzenia planu 
to 30 sierpnia 2022 roku. Warto też przypomnieć, że wnioski 
mieszkańców Jaworzynki przyjmowano i rozpatrywano 
na etapie pracy nad studium (uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego) przyjętym i uchwalo-

darowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Ko-
niaków. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. 
projektu. Należy je składać na piśmie w siedzibie Urzędu 
Gminy Istebna do dnia 19 marca 2021 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię (nazwę) i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Należy więc jeszcze raz przypomnieć, że miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego ustala przeznaczenie te-
renów, czyli określa, jakiego rodzaju inwestycje można wybu-
dować na danej działce. W ramach powstającego planu, nasza 
działka lub jej część może zostać przeznaczona przykładowo 
pod drogę czy teren zielony. Mamy też szansę przekwalifiko-
wać nasz grunt orny na działkę budowlaną, gdy w najbliższym 
sąsiedztwie naszej nieruchomości przewidziano w planie 
tereny zabudowy mieszkaniowej (o ile oczywiście przewiduje 
to sporządzone przed kilkoma laty, za poprzedniej kadencji, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie prze-
strzennego, którego ustalenia są wiążące dla organów gminy 
przy sporządzaniu planów miejscowych). 

System Informacji Przestrzennej 

Jak najłatwiej sprawdzić przeznaczenie naszej działki? Wy-
starczy skorzystać z portalu System Informacji Przestrzennej 
znajdującego się pod adresem: www.sip.gison.pl/istebna. 
Swoją działkę można wyszukać po jej numerze lub wpisu-
jąc w wyszukiwarkę jej adres. Ze strony dowiemy się też, 
jak wygląda przeznaczenie poszczególnych terenów gminy 
według aktualnych dokumentów planistycznych (wybieramy 
opcję Studium albo MPZP). Po kliknięciu myszką na wybrany 
na mapie punkt wyświetla się też informacja, na podstawie 
jakiego dokumentu i w którym roku dokonano rodzaju prze-
znaczenia danego obszaru czy działki. 

Artur Jackowski 

nym przez Radę 
Gminy Istebna 
poprzednich ka-
dencji. Obecnie 
na etapie kon-
sultacji będzie 
można jedynie 
opiniować zapro-
ponowany plan. 

Z kolei 4 lutego 
br. ukazało się 
obwieszczenie 
wójt Łucji Mi-
chałek o przy-
stąpieniu do 
sporządzenia 
miejscowego 
planu zagospo-

Fot. sip.gison.pl/istebna – zrzut ekranu 

www.sip.gison.pl/istebna
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Swoje życie oddał Bogu 
W wieku 81 lat zmarł ksiądz prałat Jerzy Palarczyk.
Swoją kapłańską posługę sprawował przez 55 lat,
przez 28 lat był proboszczem parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.

Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu, 
uczciwie pracuj na rodzinnym progu.

Fot. Gość Niedzielny Bielsko-Żywiecki | Śp. ksiądz prałat Jerzy Palarczyk 

Z tą maksymą, pochodzącą z XIX wieku, możemy połączyć 
życie Księdza Prałata. 

Urodził 27 czerwca 1939 roku w Cieszynie. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. 
Został przymusowo wcielony do wojska, jednak to nie prze-
szkodziło mu w ukończeniu studiów teologicznych w Śląskim 
Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 5 czerwca 1966 roku z rąk ks. bpa Herberta Bednorza 
w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. 

Posługę kapłańską sprawował kolejno w parafiach: w Mia-
steczku Śląskim, Skoczowie, Chorzowie, Mikołowie, Suchej 
Górnej i Bieruniu Nowym, gdzie katechizował młodzież, opie-
kował się ministrantami i rozpoczął swoją pracę z młodzieżą 
oazową i studentami. 

W 1981 roku został proboszczem parafii w Wodzisławiu 
Śląskim, a w 1984 roku bp Herbert Bednorz mianował go pro-
boszczem parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce. 

Parafia stała się dla niego domem, tam wzorowo wykony-
wał swoje obowiązki i był zaangażowany w życie i potrzeby 
swoich parafian. Zbudował Kaplicę Królowej Pokoju na Za-
pasiekach, a także dokończył Dom Katechetyczny, był także 
autorem monografii pt. „Parafia Jaworzynka na tle historii 
miejscowości”. Angażował się w pielęgnowanie góralskich 
tradycji i przekonywał do noszenia góralskiego stroju. Był 
też organizatorem corocznych mszy świętych na Trójstyku. 

Zawsze otwarty na ludzi, ponad podziałami, doceniał ludzką 
pracę, wysiłek i trud. Wspierał potrzebujących, osoby znaj-
dujące się w trudnej sytuacji i chorych. 

Dbał o rodziny, dzieci i młodzież, z którymi potrafił nawiązać 
dobry kontakt, gościł także przy parafii w Jaworzynce mło-
dzież „Światło-Życie”. 

W roku 2013 przeszedł na emeryturę. Dla swoich parafian był 
i pozostanie przykładem dobrego duszpasterza i człowieka. 

W 2016 roku ksiądz prałat Jerzy Palarczyk obchodził jubileusz 
50 lat kapłaństwa; wtedy kościół wypełniony był parafianami 
ubranymi w piękne stroje góralskie, które przyozdobiły tę 
uroczystość. Dla Księdza Prałata miało to wielkie znaczenie, 
jak sam mówił: To przecież element poczucia tożsamości. 
Bez niego grozi wykorzenienie, utrata więzi i tych wszystkich 
wartości, które szanujemy. Szacunek dla przeszłości i pamięć 
oraz pielęgnowanie tradycji miały dla niego wielkie znaczenie. 
Eucharystia była dziękczynieniem Bogu za długoletnią po-
sługę, w czasie której pełnił także funkcję diecezjalnego dusz-
pasterza rolników i wiele razy dawał przykład tego, że powinno 
się dziękować Bogu za stworzony świat i szanować naturę. 

Życie ksiądz Palarczyk postrzegał jako największy dar, jednak 
nie jako wartość ostateczną. W kazaniu wygłoszonym przez 
niego na pogrzebie śp. księdza prałata Jerzego Patalonga 
padły piękne słowa, w których podkreślił on, że kapłan z woli 
Jezusa Chrystusa jest odpowiedzialny za ten stół, na którym 
spoczywa pokarm nieśmiertelności i zadaniem jego jest, by 
tym pokarmem głodnych nakarmić. 

Patrząc na jego pracę i oddanie swojego życia posłudze ka-
płańskiej, widzimy jego powołanie do służby dla Boga i ludzi, 
którzy nie byli dla niego obojętni, a teraz po jego odejściu 
będą pamiętać o nim w swoich modlitwach i czerpać przykład 
z jego życia i przekazywanych przez niego wartości. 

Przyjmij go, Panie Jezu, do swojego Królestwa... 

Aleksandra Rębisz – opracowanie na podstawie zebranych informacji 
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Wiersz 
napisany przez Annę Muchę z Jaworzynki 

na 80-lecie urodzin księdza prałata Jerzego 
Palarczyka z Jaworzynki 

W cieszyńskim grodzie, w dzielnicy Mnisztwo 
Cudowne dziecię tu na świat przyszło 

80 lat temu o świcie rano 
To piękne imię Jurek mu dano 
Tu dla Kościoła i Króla Chwały 

Rósł przyszły kapłan, Jureczek mały 
Na cieszyńskiej ziemi wzrastałeś w mądrości 

W ojcowskim domu pełnym miłości 
Nad brzegiem Olzy, księże, kapłanie 
To tutaj zrodziło się Twe powołanie 
To tutaj stawiałeś kapłańskie kroki 

Poprzez Śląsk Górny, beskidzkie stoki 
Śląskimi drogami do niebieskiej chwały 
Prowadzisz naród wybrany nasz cały 
Dziś niejedną owcę radość ogarnie 
Bo pasterz zajrzał do ich owczarnie 

Modli się każda góralska chata: 
Królu Żniwiarzu całego świata 

Miej w swej opiece księdza prałata 
W to Twoje święto, w Twe urodziny 
Życzenia składają Ci nasze rodziny 

Niech Cię mijają troski i burze 
Dużo spokoju na emeryturze 

Długich lat życia i moc radości 
Dobrego zdrowia i pomyślności 

Żyj księże prałacie choć ze dwa wieki 
Życzy Dziedzina i Zapasieki 

Fot. Jacek Kohut | Trumna z ciałem ks. Jerzego, w tle prezbiterium 
i obraz Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

Ostatnie pożegnanie 
śp. księdza prałata Jerzego Palarczyka

Przychodzą takie chwile, gdy brakuje słów... Dzieje 
się tak, gdy odchodzą autorytety, ludzie, którzy zda-
wali się stałymi, niewzruszonymi filarami w naszym
życiu. Z takim odejściem zmierzyli się parafianie,
rodzina i znajomi księdza prałata Jerzego Palarczyka
– wieloletniego proboszcza parafii pod wezwaniem 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce.
W śnieżną i mroźną pierwszą sobotę miesiąca,
6 lutego 2021 roku, odprowadzili go w ostatnią
drogę na jaworzynczański cmentarz.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się już w piątek 5 lu-
tego, kiedy to trumnę zmarłego kapłana wprowadzono do 
kościoła w Jaworzynce-Centrum. Miały tam miejsce czuwania 
z mieszkańcami poszczególnych placów i przysiółków, którym 
towarzyszyła gra kapeli Mała Jetelinka pod przewodnictwem 
Moniki Wałach-Kaczmarzyk. Spotkanie przy trumnie ojca to 
zawsze rekolekcje dla całej rodziny – mówił ks. wikary Łu-
kasz Lach podczas pierwszej mszy świętej odprawionej przy 
trumnie zmarłego i w istocie taki – rekolekcyjny, pełen refleksji 
charakter miały te uroczystości. 

W sobotę o godzinie 14.00, słowami pieśni „Ojcowski Dom” 
w wykonaniu kapeli Jetelinka rozpoczęła się msza święta 
pogrzebowa. Z uwagi na ograniczenia, w nabożeństwie 
w świątyni mogli wziąć udział tylko przedstawiciele wspólnot 
parafialnych, rodzina zmarłego i delegacje władz samorządo-
wych. Jednak wielu parafian ubrało stroje regionalne, pomimo 
przejmującego mrozu, uczestniczyło we mszy na zewnątrz 
kościoła. Mszę świętą koncelebrowali: biskup diecezji bielsko-
żywieckiej – Roman Pindel, ksiądz Tadeusz Pietrzyk – dziekan 
dekanatu istebniańskiego, proboszcz parafii pw. Dobrego 
Pasterza w Istebnej, ksiądz Stanisław Pindel – proboszcz pa-
rafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce, wywodzący 
się z Jaworzynki ksiądz Jacek Urbaczka – proboszcz parafii 
św. Anny w Pruchnej oraz sekretarz biskupa – ks. Piotr Góra. 

Na wstępie proboszcz Stanisław Pindel przeczytał pismo – 
pochodzącego z Jaworzynki biskupa diecezji Churchill-Zatoka 
Hudsona Wiesława Krótkiego – pełne ciepłych, płynących 
z serca słów. Duszpasterz, wspominając pierwsze spotkanie 
z księdzem Palarczykiem pisał: Nie pamiętam, czy dostrze-
głem w Tobie Piotra, czy Pawła, ale lata pokazały, że żyłeś jak 
Piotr i Paweł, stając się nimi dla wiernych Bogu Jaworzynczan. 
(...) Musimy przyznać, że swoją stanowczością, dobrem i wy-
jątkową roztropnością wyjednałeś ziarna powołania do życia 
duchowego i do kapłaństwa. Troszczyłeś się o ziarna rodzin, 
w których rośnie kapłaństwo i kształtuje życie zakonne. Sta-
rałeś się być bezstronnym i sprawiedliwym, wymagającym 
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szczerości i prawdy, prawdziwej wiary i odpowiedzialności. 
Nigdy nie chciałeś być sędzią, ale adwokatem pojednania 
i obrońcą. List na tę okoliczność skierował również abp senior 
Damian Zimon, dziękując księdzu Palarczykowi za otwartość 
i kapłańskie serce okazane katowickiej młodzieży oazowej 
przyjeżdżającej do Jaworzynki. 

Głos zabrała również wójt gminy Istebna Łucja Michałek: dziś 
żegnamy wyjątkowego pasterza o wielkim sercu, człowieka 
dobrego, bardzo mądrego, oddanego i wiernego kapłana. 
Podkreśliła w sposób szczególny jego dbałość o rodziny wielo-
dzietne i ubogie, i dziękując w imieniu samorządowców za jego 
piękną posługę. Słowa szacunku wyraził także przewodniczący 
Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok podkreślając, 
że Jerzy Palarczyk był wzorem prawdziwego, pełnego do-
stojności, a zarazem bliskiego codziennym sprawom kapłana. 
Twoja obecność tutaj to wielki dar. Myślę, że każdy z nas idąc 
na Twój grób zada sobie pytanie – czy nauka księdza Palar-
czyka została w nas? Przepiękny wiersz na pożegnanie prałata 
odczytała także poetka Anna Mucha z Jaworzynki. 

Homilię wygłosił ks. Jacek Urbaczka, wychowanek ks. Pa-
larczyka, rozpoczynając od słów „Listu do Hebrajczyków”: 
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo 
Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! 
Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Wspo-
mniał także starą hiszpańską legendę o pustelniku, który 
wędrowcom szukającym swego miejsca na ziemi przekazał 
różne narzędzia, jednemu z nich przekazując laskę pasterską, 
by prowadził innych. Takim właśnie człowiekiem, obdarzonym 
naturalnym darem przywództwa i prowadzenia innych, był 
właśnie zmarły prałat i proboszcz Jerzy Palarczyk. Ksiądz 
Jacek nawiązał także do historii życia zmarłego, którego dzie-
łem było także jego własne powołanie. 

W ciągu swego życia Jerzy Palarczyk ukochał góralską tra-
dycję – stroje regionalne i muzykę. Nie zabrakło jej na jego 
pogrzebie. Przepiękną oprawę muzyczną mszy zapewnili 
muzykanci z kapeli Jetelinka, a także Orkiestra Dęta z Trójwsi, 
zaś na rogu pasterskim zagrał Tadeusz Rucki z Koniakowa. 

Na koniec trumnę proboszcza odprowadzono na miejsce 
spoczynku, którym według jego woli był cmentarz „Na Polocz-
kowym” w Jaworzynce. Tak wiele razy on prowadził na to miej-
sce zmarłych parafian, teraz zaś on sam dołączył do grona 
pochowanych w tym miejscu zasłużonych duszpasterzy. 

W uroczystościach wzięła udział reprezentacja władz samo-
rządowych: Jan Kawulok – przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, Łucja Michałek – wójt gminy Istebna, 
radni gminy Istebna, sołtys Istebnej Barbara Juroszek, sołtys 
Jaworzynki Bogusława Kawulok, Łucja Dusek – dyrektor GOK 
Istebna, reprezentacja jednostek OSP z Trójwsi i grup parafial-
nych oraz wielu parafian. Inni pozostali w domach, oglądając 
transmisję prowadzoną na profilu parafii na Facebooku. 

Wspaniały kapłan, autorytet, wielki człowiek – o księdzu Pa-
larczyku padło tego dnia wiele dobrych słów. Jego życie 
i kapłaństwo było piękną harmonijną pieśnią skierowaną ku 
Bogu, bez fałszywych dźwięków. Jeszcze długo będzie ona 
rozbrzmiewać w sercach tych, którym dane było przyjmować 
z jego rąk pierwsze sakramenty i uczyć się prawd chrześci-
jańskiej wiary pod jego przewodnictwem. 

Barbara Juroszek – GOK Istebna 

Fot. Jacek Kohut | Trumna z ciałem księdza Jerzego na ramionach 
górali i strażaków w drodze na cmentarz 

KONDOLENCJE
Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla

Jana Kawuloka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego i Aleksandra
Czepczora z powodu śmierci teścia

śp. Jana Poloka z Jaworzynki

Składają: Wójt Gminy Istebna oraz Rada Gminy

*** 

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla Jerzego Kędziora,
radnego sołeckiego z powodu śmierci Wujka

śp. Jana Kędziora

Składają: Wójt Gminy Istebna oraz Rada Gminy

*** 

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego

śp. ks. Jerzego Palarczyka

wieloletniego proboszcza parafii Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Jaworzynce

Składają: Wójt Gminy Istebna oraz Rada Gminy
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Fot. Archiwum schroniska | Przekazanie zebranej żywności dla 
schroniska. Na zdjęciu koordynatorzy i uczniowie z SP 1 Koniaków 

Działania przyrodnicze 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Koniakowie 

W dniach 7–16 grudnia 2020 r. prowadzona była w naszej 
szkole zbiórka pod tytułem „Miska dla schroniska”. Dzięki 
hojności społeczności szkolnej udało się uzbierać ponad 150 kg 
suchej karmy oraz karmy w puszkach. Oprócz żywności do 
schroniska trafiły również miski, smycze, szczotki, zabawki 
dla zwierząt. W środowe popołudnie organizatorzy akcji p. 
Renata Haratyk i p. Damian Polok wraz z uczniami udali się 
do schroniska Azyl w Cieszynie, aby przekazać zebraną żyw-
ność i przedmioty. Za udział w akcji i duże zaangażowanie, 
serdecznie dziękujemy. 

Noc Biologów 

Miło mi poinformować, że uczniowie naszej szkoły zajęli wy-
sokie miejsca w konkursach zorganizowanych przez Wydział 
Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. W konkursie „Mikroorganizmy” Jakub 
Heczko – uczeń klasy I b zajął I miejsce. W kolejnym konkur-
sie „Bajkowy świat biologa” Jagna Suszka z klasy V a zajęła 
I miejsce, a Filip Polok z klasy VI a uplasował się na II miejscu. 
Konkursy zorganizowane były w ramach X ogólnopolskiej 
edycji Nocy Biologów pod hasłem „Człowiek i mikroorgani-
zmy w bajkowym świecie biologa”. 

Koordynatorzy: Renata Haratyk, Damian Polok 

Fot. Zwycięska fotografia Jagny 

Fot. Mikroorganizm wykonany przez Jakuba 

Fot. Fotografia wykonana przez Filipa 
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Zasady rekrutacji 
do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Istebna na rok szkolny 2021/2022 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkol-
nym 2020/2021 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 
poz. 910.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postę-
powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego 
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 
2019 poz. 1737 ze zm.) 

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 
na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy 
Istebna rozpocznie się dnia 15 lutego 2021 r., a za-
kończy dnia 1 kwietnia 2021 r. 

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów 
w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Istebna, 
nieuczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmienia-
jących przedszkole. 

3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotych-
czasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. 
Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w termi-
nie od 4 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. 

I etap postępowania rekrutacyjnego 
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych 
miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie 
Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe: 
• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca 

troje i więcej dzieci) – 1 pkt 
• niepełnosprawność kandydata – 1 pkt 
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt 
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt 
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt 
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt 
• objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt. 

2. Na potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów 
ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty: 
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o nie-
pełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. 2020 poz.426) 

• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o sa-
motnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument 
potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgod-
nie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-
dziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz.821) 

Dokumenty wymienione w pkt 2 są składane w oryginale, 
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo 
poświadczonego – zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2020 poz.256) – odpisu lub wyciągu z dokumentu. 
Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata. 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu prowadzącego o odpowiedzial-
ności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja 
uzupełniająca 
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przed-
szkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowa-
dzący, tzw. kryteria samorządowe. 

Kryteria samorządowe określa Uchwała Nr V/36/2019 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 r. Kryteria samorządowe 
są następujące: 
a) Wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie kandy-
data lub objęcie go pieczą zastępczą – 10 pkt 
b) Objęcie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny – 10 pkt 
c) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej 
w pobliżu szkoły – 5 pkt 
d) Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub pro-
wadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt 
e) Pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu lub pro-
wadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt 
f) Nieprzyjęcie kandydata w poprzednim roku szkolnym 
z braku miejsc – 5 pkt. 

Na potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów 
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samorządowych, do wniosku dołącza się następujące 
dokumenty: 
ad. a – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 
oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem 
ad. b – Oświadczenie 
ad. c – Oświadczenie o miejscu realizowaniu obowiązku 
szkolnego kandydata 
ad. d – Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym 
ad. e – Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie 
dziennym 
ad. f – Oświadczenie rodzica/ów 

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Istebna oraz 
dzieci w wieku 2,5 roku, mogą być przyjęci do publicznego 
przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych na terenie gminy Istebna, jeżeli po przeprowa-
dzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina 
nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/ 
oddziale przedszkolnym. 

Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być 
składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli. 

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia. 

Harmonogram naboru do publicznego przedszkola, od-
działów przedszkolnych w publicznych szkołach podsta-
wowych gminy Istebna w roku szkolnym 2021/2022. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyj-
nym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2021/2022 do publicznego przedszkola i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Istebna określa: 
Zarządzenie nr 0050.12.2021 wójta gminy Istebna z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postę-
powaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do 
publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w pu-
blicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Istebna. Załącznik nr 1. 

Na stronach internetowych szkół będą umieszczone wzory 
dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach skła-
dania tych dokumentów. 

Danuta Konarzewska 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej 

Zasady rekrutacji 
do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 

Harmonogram naboru do klas pierwszych szkół podsta-
wowych gminy Istebna w roku szkolnym 2021/2022 – 
zgodnie z obwodem szkoły. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyj-
nym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna 
określa: 

• Zarządzenie nr 0050.12.2021 wójta gminy Istebna z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postę-
powaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do 
publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Istebna. Załącznik nr 2. 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych 
w Gminie Istebna – dla kandydatów mieszkających poza 
obwodem szkoły 

• Kryteria naboru do klas pierwszych dla kandydatów za-
mieszkałych poza obwodem szkoły określa Uchwała 
NR V/37/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 
2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
klasy pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna. 

Na stronach internetowych szkół będą umieszczone wzory 
dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach skła-
dania tych dokumentów. 

Danuta Konarzewska 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej 

Fot. stockadobe.com, na zdjęciu dzieci bawiące się 
w towarzystwie nauczycielki 

https://stockadobe.com
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Fot. arch. zespołu 
STRANGE BAND 2020 Zespół Strange na liście 

Radia Bielsko 
Przywykliśmy już do sportowych sukcesów mieszkańców 
naszej gminy, a także licznych nagród i wyróżnień, jakie odbie-
rają propagatorzy rodzimej kultury ludowej, tym razem jednak 
chcielibyśmy się z Państwem podzielić dobrymi wieściami 

Fot. płyta zespołu Strange 

STRANGE BAND 2020 Zespół Strange na liście 

Przywykliśmy już do sportowych sukcesów mieszkańców 
naszej gminy, a także licznych nagród i wyróżnień, jakie odbie-
rają propagatorzy rodzimej kultury ludowej, tym razem jednak 
chcielibyśmy się z Państwem podzielić dobrymi wieściami 

Fot. płyta zespołu Strange 

Powstały w maju 2014 roku zespół Strange znany jest lokal-
z dziedziny muzyki rozrywkowej. 

W sobotę 30 stycznia w 153. notowaniu „Hit Listy” Radia 
Bielsko utwór „Lustra” zespołu Strange (założonego przez 
mieszkającego w Jaworzynce Artura Kupczyka) awanso-
wał z 14. na 3. miejsce, plasując się tuż za „My Head & My 
Heart” Avy Max. Kolejne 154. notowanie listy przyniosło 
jeszcze większy sukces, bowiem piosenka znalazła się 
na samym jej szczycie. 

„Lustra” to singiel promujący płytę „Druga strona duszy”, który 
swoją premierę miał 16 grudnia ubiegłego roku. W tym dniu 
w studiu Radia Bielsko, w programie „Tego się słucha” go-
ścili założyciel bandu i jego wokalistka Edyta Mojeścik. Do 
utworu nakręcono także klip, który zobaczyć można na kanale 
YouTube grupy. 

Debiutancki longplay zespołu Strange zatytułowany „Druga 
strona duszy” już niebawem trafi do słuchaczy. Najprawdopo-
dobniej będzie to mieć miejsce na przełomie lutego i marca, 
choć – jak mówi Artur Kupczyk – ze względu na sytuację 
pandemiczną trudno przewidzieć konkretną datę. 

Dobra informacja dla niecierpliwych jest taka, że płyta w po-
staci pre-ordera trafiła do sprzedaży już 18 grudnia 2020 r. 
i można ją zamówić poprzez stronę internetową grupy. 

nej publiczności z występów w Amfiteatrze „Pod Skocznią”, 
a także podczas Gali Konkursu Oryginalnej Kobiety Śląska 
Cieszyńskiego. Liderem i założycielem grupy jest Artur Kup-
czyk – autor tekstów i muzyki, gitarzysta, a także wokalista. 
W aktualnym składzie zespołu usłyszymy i zobaczymy także: 

• młodą i utalentowaną mieszkankę Istebnej, Najpiękniej-
szą Góralkę roku 2016 Edytę Mojeścik – wokalistkę; 

• wywodzącego się z rodziny o bogatych tradycjach mu-
zycznych i folklorystycznych Martina Wałacha – basistę 
i kontrabasistę; 

• angażującego się w wiele projektów muzycznych pe-
dagoga z Istebnej Piotra Kohuta – perkusistę, autora 
tekstów i muzyki; 

• gitarzystę i producenta Witolda Niemczyka; 
• oraz kompozytora muzyki do spektakli teatralnych Woj-

ciecha Ficka – akordeonistę i klawiszowca. 

Mamy nadzieję, że składający się w znacznej mierze z miesz-
kańców Istebnej i Jaworzynki zespół będzie niebawem święcił 
swoje kolejne sukcesy, a także powróci do grania koncertów 
na żywo, za czym najbardziej tęsknią teraz wszyscy artyści. 
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej grupy www.ze-
spolstrange.pl oraz jej profili w mediach społecznościowych. 

Oliwia Szotkowska – GOK Istebna 

https://spolstrange.pl
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Rozpoczynamy drugi etap tegorocznej edycji Konkursu 
na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami pięciu 
Pań, które po podsumowaniu etapu pierwszego otrzymały 
największą liczbę zgłoszeń i tym samym zakwalifikowane 
zostały do tzw. Złotej Piątki. Prezentacje kandydatek znajdą 
Państwo zarówno na stronie internetowej gminy Istebna www. 
istebna.eu, jak i na portalach partnerów projektu www.kobieta. 
ox.pl oraz www.beskidzka24.pl. 

12 lutego na stronach www.kobieta.ox.pl oraz www.be-
skidzka24.pl uruchomione zostanie – mające na celu wyło-
nienie laureatki konkursu – głosowanie internautów, które 
potrwa do Dnia Kobiet, czyli do 8 marca. W tym samym 

Wytnij, wypełnij i wyślij!!! 

czasie będą mieć Państwo również możliwość wsparcia swo-
jej faworytki poprzez oddanie głosu na specjalnym kuponie, 
jaki zamieszczamy poniżej. Podobny blankiet umieszczony 
zostanie także w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Wypeł-
niony kupon będzie można przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do redakcji GZC na adres: 43-400 Cieszyn, ul. Bo-
lesława Chrobrego 21 lub do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej: 43-470 Istebna 68. 

Co ważne, w przypadku wykorzystania papierowych blan-
kietów, każdy głosujący ma prawo tylko i wyłącznie do 
przekazania jednego głosu. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnego wsparcia 
swoich faworytek! 

Kupon do głosowania

Oryginalna Kobieta Śląska Cieszyńskiego 2020

ETAP II – Złota Piątka

Na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2020 wybieram

Panią………………………………………………………………………………

Telefon lub e-mail osoby zgłaszającej:

…………………………………………………………………………………….

*Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest 
nieważny. Niewypełnione kupony można kopiować.

patroni medialni:                                                              sponsor:

https://skidzka24.pl
www.kobieta.ox.pl
www.beskidzka24.pl
www.kobieta
https://istebna.eu
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Fot. fot. Daniel Franek | 
Okiem Fotoreportera 
Członkowie Zespołu 
Regionalnego „Istebna” 

Działalność 
Zespołu Regionalnego „Istebna” w 2020 r. 

Rok 2020 był dla wszystkich trudnym czasem ze względu 
na panującą sytuację epidemiologiczną. Mimo ograniczeń 
udało nam się działać. Przeprowadziliśmy ok. 45 stacjonar-
nych prób, zarówno w małych grupach, jak i całym zespołem, 
w zależności od panujących obostrzeń. Udało nam się także 
stworzyć wiele nagrań i występów w formie online. Cieszy nas 
również fakt dużej liczby członków, obecnie jest to ponad 40 
osób. Szczegóły naszych działań można znaleźć również 
na profilu facebookowym oraz Instagramie zespołu. 

KONCERTY NA ŻYWO: 

12.01 Koncert kolęd w par. Podwyższenia Krzyża św. i św. 
Herberta w Katowicach 

Koncert kolęd w par. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. 
Jana Bosko w Katowicach-Piotrowicach 

19.01 Koncert kolęd w par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Wiśle 

Koncert kolęd w par. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej 
Wapienicy 

26.01 Koncert kolęd w par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Chorzowie-Batorym 

Koncert kolęd w par. Matki Bożej Fatimskiej 
w Katowicach-Piotrowicach 

31.01 Warsztaty wokalno-taneczne z zespołem Dolina 
Mszanki z Zagórza 

25.07 Koncert w Wiśle w ramach TKB – amfiteatr 

2.08 Koncert w Wiśle w ramach TKB – mała scena 

16.08 Występ na Słowacji podczas imprezy „Pozdrav od 
susedov” 

5.09 Występ w Częstochowie podczas gali wręczenia pucharów 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za aktywną działalność na wsi 

10.10 Koncert papieski w Siemianowicach Śląskich 

11.10 Koncert papieski w Istebnej 

26.12 Oprawa muzyczna podczas mszy w kościele pw. Do-
brego Pasterza w Istebnej 

WYSTĘPY ONLINE: 

26.04 „Łowiynziok” – pierwsza w historii zespołu próba online 

28.04 „CzekamyNaWas” – nagrania do konkursu 

organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną 

3.05 koncert z okazji święta 3 Maja 

3.05 występ dla Tygodnia Kultury Beskidzkiej z okazji 3 Maja 

7.05 nagrania do teledysku Golec uOrkiestry – „Barka” 

9.05 „Barka” z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II 

16.05 Góralski Rap 

19.06 nagrania do 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
w Żywcu online (grupy śpiewacze i solistki) 

12.07 nagrania do „Szumi jawor” TKB 

30.07 koncert online pt. „W mateczniku kultury Beskidu Ślą-
skiego” w ramach TKB 

29.08 nagrania do rekonstrukcji historycznej organizowanej 
przez Ogólnopolskie GRH Przysposobienia Wojskowego Kobiet 

13.10 „Koncert przyjaźni ponad granicami” transmitowany 
na żywo do Rosji 

30.11 „Mikołaje” 

11.12 nagrania do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – życzenia świąteczne 

24.12 zespołowe życzenia świąteczno-noworoczne 

26.12 koncert kolęd online dla GOKSiT w Dębowcu 

ZDOBYTE NAGRODY: 

W ramach 51. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu 

W kat. solista śpiewak: 

• III miejsce Anna Legierska 

W kat. grup śpiewaczych: 

• II miejsce męska grupa śpiewacza 

• III miejsce „Istebnianki” – żeńska grupa śpiewacza 

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za aktywną działal-
ność na terenach wiejskich poprzez upowszechnianie tańców 
i pieśni z Beskidu Śląskiego 

Sukces Natalii Zowady: 

• W ramach 29. Posiadów Gawędziarskich on-line w kat. 
młodzież od 13 do 18 lat zdobyła I miejsce 

• W ramach 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach 
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Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego on-line w kat. solistów 
zdobyła II miejsce. 

DZIAŁANIA DODATKOWE: 

• szycie maseczek dla potrzebujących 

• inwentaryzacja strojów 

Rok 2020 był dla wszystkich trudny i zupełnie inny niż po-
przednie. W związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną 
ubiegłym roku większość naszych działań prowadzona była 
w formie online. Dzięki uprzejmości pani wójt Łucji Micha-
łek część naszych działań zostało dofinansowane z Urzędu 
Gminy Istebna m.in.: praca głównego instruktora oraz osoby 
pomocniczej, których zadaniem było przygotowywanie ze-
społu do koncertów na żywo, a także konkursów, koordyno-
wanie nagrań i działań online, konsultacje ze specjalistami 
w dziedzinie etnografii, a także inwentaryzacja i reperacja 
strojów regionalnych. 

W ramach dofinansowania udało się zakupić urządzenie wie-
lofunkcyjne, a także doposażono zespół w brakujące elementy 
damskiego stroju (półhalki i ciasnochy). Z dotacji udało się rów-
nież pokryć koszty transportu na różne występy m.in.: wyjazd 
od Częstochowy, Siemianowic, a także na Słowację. 

W ramach dofinansowania z Urzędu Gminy Istebna udało się 
zakupić szklane gabloty, aby stworzyć stałą wystawę pamiątek 
i nagród w ramach 120 lat istnienia Zespołu Regionalnego 
„Istebna”. Dziękujemy również panu nadleśniczemu Andrze-
jowi Kudełce za udostępnienie miejsca w Leśnym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej na Dzielcu. 

W imieniu naszego stowarzyszenia dziękujemy wójt Łucji Mi-
chałek za wsparcie finansowe z Urzędu Gminy Istebna, przez 
co nasz zespół może się rozwijać i być wizytówką dla całej 
gminy Istebna. 

W 2021 roku zespół będzie świętował 120-lecie swojego 
istnienia. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie lepszy, a sytu-
acja epidemiologiczna pozwoli na realizację zaplanowanych 
działań. 

Z najlepszymi życzeniami wszelkiej pomyślności w 2021 roku. 

Maria Motyka i Józef Łupieżowiec – prowadzący 

„Mała Istebna” w 2020 r. 
Zespół działa w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Konia-
kowie. Skupia prawie 50 dzieci z Istebnej, Jaworzynki, Konia-
kowa, a nawet Wisły. Ubiegły rok również dla Małej Istebnej 
nie był łatwy. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami nie 
mogliśmy robić regularnych prób, zaś nasza działalność prze-
niosła się w większości do internetu. Mimo wszystko udało 
się wystąpić kilka razy dla publiczności, a także wziąć udział 
w konkursach. Szczegóły naszych działań można znaleźć 
na profilu Facebook oraz Instagram. 

T U R Y S T Y K A  |  K U L T U R A  |  P R O M O C J A

Fot. Daniel Franek | Okiem Fotoreportera 
Członkowie Zespołu Regionalnego „Mała Istebna” 

WYSTĘPY NA ŻYWO: 
6.01 Orszak Trzech Króli 
11.01 udział w 51. Żywieckich Godach 2020 
19.01 koncert kolęd wraz z Zespołem Regionalnym „Istebna” 
w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy 
2.02 koncert kolęd w kościele Podwyższenia Krzyża Świę-
tego na Kubalonce 
4.02 występ „Trzóch Króli” z Małej Istebnej w ramach XXIII 
Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlinskie 
Betlejki” 
18.02 występ podczas spotkania seniorów w OSP w Istebnej 
12.05udział w nagraniach teledysku do „Barki” Golec uOrkiestry 
26.05 występ online z okazji Dnia Matki 
7.07 nagrania dla TKB do programu online 
22.07 sesja zdjęciowa na Wawrzaczowym Groniu w Jaworzynce 
26.07 występ podczas wernisażu Daniela Franka w Wiśle 
2.08 występ na rynku w Wiśle w ramach TKB 
16.08 występ na Słowacji podczas imprezy „Pozdrav od su-
sedov” w ramach projektu „Międzynarodowa prezentacja 
owczarstwa w Muzeum Kysuckiej Wsi w Vychylovce”. 

DZIAŁANIA ONLINE: 
• cykl filmików „Domowa twórczość naszych małych zespo-

loków” – filmiki z tańcami i śpiewem wykonywane we wła-
snych domach 

• projekt „Jak »Mała Istebna« radzi sobie z kwarantanną” 
– opowieść w wykonaniu dzieci z Małej Istebnej o tym, 
w jaki sposób radzą sobie w trudnym czasie pandemii 

• cykl filmików nt. ubierania stroju regionalnego – „Ubie-
ranie dziewczynki”, „Wiónzani notkóńczi” 

• projekt „Wirtualne zwiedzanie Trójwsi Beskidzkiej” 
• konkurs z okazji Dnia Ojca „Tata wymiata” 
• akcja pomocy dla oddziału OIOM w Cieszynie 
• teledysk do pastorałki „Dnia jednego o północy”. 

ZDOBYTE NAGRODY: 
Żywieckie Gody 2020 
W kategorii dziecięcych grup kolędniczych: 
I miejsce – Trzo Króle (Jan i Paweł Cieślar, Jan Łupieżowiec) 
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I miejsce – Bracio Szkawrany (Jan, Piotr i Adam Szkawran) 
W kategorii dzieci składających powiynszowania: 
I miejsce – Zofia Ligocka 
I miejsce – Zofia Łupieżowiec 
I miejsce – Anna i Magdalena Juroszek 
Dodatkowo grupa Trzo Króle z Małej Istebnej została wyty-
powana na Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzie-
żowych Grup Kolędniczych 23. Pastuszkowe Kolędowanie 
w Podegrodziu! 

PODEGRODZIE: 
Trzo Króle – nagroda główna w postaci rzeźby pastuszka 
i nagrody pieniężnej w wysokości 1000 zł w kategorii 
dziecięcej! 
II miejsce dla Trzóch Króli z Małej Istebnej w ramach XXIII 
Przeglądu Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlinskie Be-
tlejki” w Radlinie. 
Wyróżnienie za projekt „Jak »Mała Istebna« radzi sobie z kwa-
rantanną” oraz przyłączenie się do akcji „Zatańcuj w domu”. 
54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym w kategorii: 
„Mistrz i uczeń” – I miejsce – Maria Motyka z uczennicami 
Anią i Madzią Juroszek 
Soliści śpiewacy – II miejsce – Maria Motyka 
W ramach 29. Posiadów Gawędziarskich w kat. dzieci do lat 
12: 
I miejsce – Adam Szkawran 
II miejsce – Jan Szkawran 
W ramach 31. Konkursu Gry na Unikatowych Instrumentach 
Ludowych i Śpiewu Tradycyjnego on-line w kat. solistów: 
I miejsce – Jan Łupieżowiec 
I miejsce – Anna Juroszek 
III miejsce – Zofia Łupieżowiec 

Przegląd Połaźników i Pastuszków w Domu Trzech Naro-
dów w Istebnej: 
Kategoria: Pastuszki 
I miejsce – Mali Pastuszkowie z Małej Istebnej (Gracjan Han-
zel, Bartłomiej Łupieżowiec, Karol Juroszek) 
Kategoria: Dzieci składające powinszowania do lat 6 
I miejsce – Adam Szkawran 
Kategoria: Dzieci składające powinszowania 7-12 lat 
I miejsce – Joanna Legierska 
I miejsce – Karolina Gazurek 
I miejsce – Weronika Solawa 
I miejsce– – Zofia Francuz 
II miejsce – Jagoda Gazur 
II miejsce – Natalia Legierska 
III miejsce – Zuzanna Widera 
Wyróżnienie: Filip Gazur i Emilia Legierska 
Jan Szkawran otrzymał nagrodę specjalną za współczesną 
interpretację życzeń świątecznych! 
Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowa-
nie w działania zespołu, mimo trudnego dla wszystkich czasu. 
Z pozdrowieniami: 

Maria Motyka i Józef Łupieżowiec – prowadzący 

Fot. archiwum Zespołu Regionalnego „Istebna” | Mali Pastuszkowie 
(od lewej) Gracjan Hanzel, Bartłomiej Łupieżowiec, Karol Juroszek 

„Mała Istebna” z nagrodami 
Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek „PASTORAŁKA 
ŻYWIECKA 2021” – edycja on-line: 

W kat. grup śpiewaczych: 
I miejsce – Mali Istebniocy (Gracjan Hanzel, Bartłomiej 
Łupieżowiec, Karol Juroszek) 

W kat. duety i soliści: 
• I miejsce – Zofia i Jan Łupieżowiec 
• II miejsce – Anna i Magdalena Juroszek 
• III miejsce – Julia Polok 

„ŻYWIECKIE GODY 2021” 

W kat. dziecięce grupy kolędnicze: 
• I miejsce – Mali Pastuszkowie w składzie: Gracjan Han-

zel, Bartłomiej Łupieżowiec, Karol Juroszek. Jednocze-
śnie otrzymali nominację na Ogólnopolskie Spotkania 
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych 24. 
Pastuszkowe Kolędowanie w Podegrodziu. 

Wszyscy połaźnicy z Małej Istebnej otrzymali 1 miejsca: 
• I miejsce – Bracio Szkawrany – Adam, Piotr i Jan 

Szkawran – Połaźnicy 
• I miejsce – Weronika Solawa – Połaźnik 
• I miejsce – Karolina Gazurek – Połaźnik 
• I miejsce – Joanna Legierska – Połaźnik 
• I miejsce – Natalia Legierska – Połaźnik 
• I miejsce – Zofia Francuz – Połaźnik 
• I miejsce – Zofia Łupieżowiec – Połaźnik 
• I miejsce – Zuzanna Widera – Połaźnik 
• I miejsce – Anna Juroszek – Połaźnik 
• I miejsce – Filip Gazur – Połaźnik 
• I miejsce – Emilia Legierska Połaźnik 
• I miejsce – Jagoda Gazur – Połaźnik 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 
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Fot. archiwum Zespołu Regionalnego „Istebna” | Trzej Królowie ubrani 
w szaty (od lewej) Paweł Legierski, Jakub Kaczmarzyk, Michał Kajzar 

Kolędowe sukcesy Zespołu 
Regionalnego „Istebna” 
Nowy 2021 rok przyniósł dla zespołu już wiele nagród i suk-
cesów, m.in.: 
Ogólnopolski Przegląd Kolęd i Pastorałek – ,,PASTORAŁKA 
ŻYWIECKA 2021” edycja on-line: 
• I miejsce w kategorii zespołów folklorystycznych z ko-

lędą „Wśród nocnej ciszy”. 

52. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych 
„Żywieckie Gody 2021” 
W kat. dorosłe grupy kolędnicze: 
• I miejsce zdobyli TRZO KRÓLE z Istebnej w składzie 

Paweł Legierski, Jakub Kaczmarzyk, Michał Kajzar, jedno-
cześnie otrzymując nominację na Ogólnopolski Konkurs 
Grup Kolędniczych 49. Góralski Karnawał w Bukowinie 
Tatrzańskiej! 

W kat. zespoły folklorystyczne: 
• II miejsce – „Mikołaje” w wykonaniu naszego zespołu. 

Maria Motyka – kierownik zespołu 

Deszcz nagród 
na tegorocznych Godach Żywieckich dla 
kolędników z Trójwsi 
Tegoroczny, 52. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Ob-
rzędowych Żywieckie Gody, odbył się w formule online. 
Na Przegląd zgłosiło się aż ponad 60 grup i wykonawców, 
przedstawiających piękne, archaiczne formy kolędowania. 
Nagrania oceniła komisja konkursowa. Miło nam „donieść”, 
że… na naszych kolędników z Istebnej, Jaworzynki i Konia-
kowa spadł prawdziwy deszcz nagród! 

Uczestników oceniało jury w składzie: 
1. Małgorzata Kiereś – etnograf, kierownik Muzeum 

Beskidzkiego w Wiśle, przewodnicząca komisji; 
2. Czesław Węglarz – muzyk, folklorysta, członek komisji; 
3. Dariusz Kocemba – etnolog, Regionalny Ośrodek 

Kultury w Bielsku-Białej, sekretarz jury. 

W kategorii Dorosłe grupy kolędnicze I miejsce otrzymali: 
• Grupa Męska „Kóniokowianie” z Koniakowa 

– Kolyndowani w izbie w Ściepana 
• Zespół Regionalny „Istebna” – Trzo Króle z Istebnej 
• Kolyndnicy z Jaworzynki – Kolyndowani w izbie. 

W kategorii Zespoły folklorystyczne równorzędne II miej-
sca otrzymały grupy: 
• Zespół Regionalny „Istebna” – The Polish Folk Song 

And Dance Ensemble – Mikołaje 
• Zespół Regionalny „Koniaków” – Mikołaje 
• Grupa śpiewacza „Kóniokowianie” z Koniakowa – 

Połazowani na Ściepana. 

W kategorii Dziecięce grupy kolędnicze równorzędne 
I miejsca otrzymali: 
• Zespół Regionalny „Mała Istebna” – Mali Pastuszkowie 
• Trzo Króle z Jaworzynki (grupa starsza) 
• Trzo Króle z Jaworzynki (grupa młodsza). 

Zaś z indywidualnych dzieci składających powinszowania 
równorzędne I miejsca otrzymali: 
Agata Musiał – Połazowani w izbie 
Nicola Zowada – Połazy w izbie 
Marcelina Rucka – Połaźnik 
Marta Galej – Połaźnik 
Marta Rucka – Połaźnik 
Maria Bojko – Połaźnik 
Maria Galej – Połaźnik 
Maria Dragon – Połaźnik 
Adam Rucki – Połaźnik 
Antoni Waszut – Połazy w izbie 
Antonina i Elżbieta Polok – Połaźnik 
Ewa Golik – Połazy w izbie 
Antoni Marekwica – Połazy w izbie 
Bracio Szkawrany – Adam, Piotr i Jan Szkawran – Połaźnicy 
Weronika Solawa – Połaźnik 
Karolina Gazurek – Połaźnik 
Joanna Legierska – Połaźnik 
Natalia Legierska – Połaźnik 
Zofia Francuz – Połaźnik 
Zofia Łupieżowiec – Połaźnik 
Zuzanna Widera – Połaźnik 
Anna Juroszek – Połaźnik 
Filip Gazur – Połaźnik 
Emilia Legierska Połaźnik 
Jagoda Gazur – Połaźnik 
Tomasz Wróbel – Połazy w izbie 
Jan Rucki – Połaźnik 
Martyna Wróbel – Połazy w izbie. 

Wszystkim połaźnikom i grupom kolędniczym serdecznie 
gratulujemy! 

Pełny protokół jury można przeczytać na stronie internetowej 
Regionalnego Ośrodka Kultury pod adresem rok.bielsko.pl. 

Barbara Juroszek – GOK Istebna 

https://rok.bielsko.pl
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Każda sekunda życia,
jest warta kilku milionów lat pamięci.

 Dorota Terakowska, Poczwarka 

Szkic do portretu pamięci 
20. rocznica śmierci Zuzanny Gembołyś 
(14 lipca 1914 – 5 lutego 2001) 

pamięć
cień nieobecnego

jeszcze chwilę znaczy swój kontur
pomiędzy żywymi

 Mira Kuś, Głosu nie słychać w: Zagubione słowa

Zmarła w zimowy, śnieżny dzień 5 lutego 2001 roku. Pamię-
tam, że 8 lutego 2001 roku nad jej grobem wygłosiłam mowę 
pożegnalną, mowę w której przyszło mi podziękować za jej 
trwały wkład w dokumentowanie istebniańskiej kultury. Zabra-
kło wtedy żywej góralskiej nutki, no cóż, zdarza się i tak, żaden 
z muzykantów nie zagrał jej umiłowanej pieśniczki „Grónie 
nasze grónie”. W ciepłych słowach pożegnał Ją ks. Jerzy 
Patalong, istebniański proboszcz. Na miejsce wiecznego spo-
czynku odprowadzili ją mieszkańcy Wilczego, Tokarzónki, 
Polanki, Bystrego, jej byli uczniowie, sąsiedzi, krewni i znajomi, 
członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, poeci-przyjaciele, 
członkowie Zespołu Regionalnego z Istebnej. 

Było to 20 lat temu. Odeszła góralka, tak jak wiele innych 
kobiet. Ale odeszła góralka Zuzka (w taki sposób podpisy-
wała swoje artykuły), która swoje istnienie na ziemi w Istebnej 
wypełniła bardzo konkretną i ważną pracą miejscowej doku-
mentalistki i folklorystki. 

Najważniejsza jest jej narracja piórem, która zatrzymuje nas 
na Ondraszkowym weselu, na sałaszu Kuby-sałasznika, z nią 
odwiedzamy XVII-wieczny sałasz na Dupnym, spotykamy 
Złotogłowca w Gańczorce, śpiewamy pieśni pielgrzymkowe 
czy kolędy życzące. To dzięki jej rękopisom mamy nasze żywe 
archiwum Zuzanny Gembołyś. 

Jest właściwie to archiwum podwójnie żywe, bo przekazane 
i zapisane. To zapisane pozostawiła w skrzętnie poukłada-
nych pudełkach w swoim własnym domu. Tu w stworzonej, 
niewielkiej malutkiej izbie zgromadziła pamiątki: historyczne, 
folklorystyczne, rodzinne. Swoje własne fenomenalne zapisy 
przekazała i nam, dokumentującym współcześnie dawne 
aspekty tutejszej kultury. Najwięcej wiedzy zapisała w naszych 
sercach opowiadając o istebniańskiej przeszłości. Nawet, 
kiedy pod koniec swojego życia miała problemy z pisaniem 
– cierpiała na bezwład ręki… – może nie przeczytasz, stara-
łam się pisać wyraźnie, ale ja już słabo widzę i rękę mam już 
nie tak sprawną – to uparcie zapisywała w swoich 16-kart-
kowych zeszycikach wszystko, co jej zdaniem było ważne 
i powinno pozostać w pamięci tej ziemi. Rezultaty jej dociekań 

Fot. Karol Lojza, MW.F. 1093 | Na zdjęciu Zuzanna Gembołyś 

zapisane zostały pod koniec życia drżącą już ręką w malutkich 
zeszytach. A zapisała w nich historię istebniańskiej szkoły 
na Wilczym, miejscowe legendy, ludowe pieśniczki, obrzędy 
i zwyczaje, opisała góralskie stroje, historię kapliczek, modli-
twy do świętych i patronów. W jednym z listów z 1995 roku, 
który pieczołowicie przechowuję napisała do mnie: 

Małgosiu! Nareszcie skończyłam. Co mogłam, to Ci napisa-
łam, aby to wszystko nie zaginęło. 

Swoiste archiwum Zuzanny Gembołysiowej jest też ukryte we 
mnie, dzięki niej otrzymałam wiedzę o przodkach, to wielkie 
moje bogactwo. I dlatego moja pamięć o tej niezwykłej gó-
ralce jest trwała i stała, bo ludzie nie są w stanie funkcjonować 
bez pamięci, mimo że w nowoczesności pojawiły się nowe 
zadania dla pamięci. 

Jej przekaz zawarty w korespondencji do mnie jest zarysem 
tak jakby koniecznego dla mnie jej projektu badań nad za-
chowaniem kultury. Listy są niezwykłymi szkicami postaci tu 
żyjących, rejestrem wydarzeń, są bogatym szkicownikiem, 
w którym wyraźnie wygrywa znaczenie szkicu, jako rzeczy 
ręcznie napisanej. Stworzone przez nią archiwum słowa, tu-
tejszego obrazu świata słowem przekazanym przez jej mamę, 
sytuuje się zawsze na granicy pamięci i zapomnienia. Jej 
myśl skupia się na obowiązku przekazania pamięci. Bywa 
schronieniem, pamięć zachowuje własne istnienie, jest ro-
dzajem zaciągniętego zobowiązania. Słowo powiedziane 
i napisane jest ważne, jest powinnością i zobowiązaniem 
wobec lokalnej historii. 
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Osobiście otrzymałam od Pani Zuzanny Gembołyś najwięk-
szy dar – dar czasu – który starałam się wykorzystać na za-
pisywanie tego, co istotne dla biegu historii istebniańskiej 
ziemi. W ofiarowanym dla mnie czasie potrafiła wiele godzin 
opowiadać w najmniejszych szczegółach o różnych aspek-
tach tej historii i jej ludziach. Otrzymałam od niej prawie 40 
listów oraz kilkanaście zapisanych zeszycików, które stały 
się z biegiem czasu prawdziwym, trwałym źródłem wiedzy 
o istebniańskiej ziemi. Listy Zuzanny Gembołyś zawierają 
różne materiały ilustrujące historyczno-etnograficzne zjawiska 
życia beskidzkiej wsi Istebna. Pisane były zawsze ręcznie. Są 
zatem niezwykłymi rękopisami. W listach Zuzanna Gembołyś 
jest bardzo konkretna, pouczająca i wskazująca na wiele 
ciągle istniejących zagadek historyczno-etnograficznych wsi. 
Teksty listów pisane są językiem żywym, popularyzatorskim, 
pełnym odwołań do pamięci mamy Waliczkowej, która była 
dla niej ostatecznym autorytetem. To, co ci napisałam, to opo-
wiadania mojej mamy, stare, daj ci Boże zdrowie i szczęście, 
siły, żebyś jeszcze długo mogła pisać i dokumentować nasz 
istebniański folklor – pisała w jednym z listów do mnie. Prze-
kazane materiały uważała za prawdziwe, ważne i istotne dla 
historii i kultury tej ziemi. Dziś w rocznicę jej śmierci otwieram 
w moich pudełkach jej listy i czytam na nowo jej odkrycia. 
Kiedy dokumentowałam istebniańskie cmentarze Pani Zuzka 
Gembołysiowa uzupełniła mój artykuł o cmentarzu zbójnickim 
na Oleckach. 

Na przysiółku Olecki mieszkał sługa zbójników, niejaki Olecki. 
Zbójnicy mieli z nim słownie podpisaną umowę, która doty-
czyła opieki nad schorowanymi i starymi zbójnikami, którymi 
do śmierci miał opiekować się wyznaczony przez nich sługa. 
Dodam, że takiego wątku w materiałach 

tj.: Wilcze, Tokarzónka, Polanka. Okazuje się, że pamięć o tej 
historii znana jest starszemu pokoleniu. 

Niezwykle piękna jest również, opisana w kolejnym liście 
z dn. 26 listopada 1996 roku, historia kapliczki na Oleckach, 
która zdaniem Zuzanny Gembołyś ma zbójnicki rodowód. 
Obecna kapliczka zbudowana została prawdopodobnie 
na tym samym miejscu lub jej pobliżu dopiero po drugiej 
wojnie. Wcześniejszą kapliczkę zbudowali miejscowi gazdo-
wie Jan i Maria Zawadowie. Nową już zbudowały ich dzieci 
i one się nią opiekują: synowie Antoni i Józef oraz córka Maria, 
którzy gospodarują na ojcowiźnie. Z kapliczką tą związana 
jest następująca historia, o której Z. Gembołyś pisze w liście: 

A było tak. W Oleckach mieszkali Jan i Maria Zawadowie. 
Obaj bardzo poważni, religijni małżonkowie. Zawada słyszał 
od swoich dziadków i pradziadków opowiadanie o zbójnic-
kim cmentarzu. Opowiadali oni, że na cmentarzu zbójnickim 
ktoś kiedyś postawił małą kapliczkę z świętym obrazkiem, 
aby zbójnikom ulżyć w mękach czyśćcowych. Opowiadano, 
że może zmarli bez spowiedzi, więc taka kapliczka ze świę-
tym obrazem tym duszom zbójników pomoże. Bo przy krzyżu, 
kapliczce czy obrozku powieszonym zawsze się ktoś pomo-
dli, przeżegna. Być może, że gdy grzebano zbójników ktoś 
tam postawił nawet jakiś krzyżyk. Dzisiaj nie ma już śladu. 
Dawniej to tam jeszcze ktoś wyorał lub wykopał kość, ale 
obrazka ani krzyża nie było. Tak też myślała Zawadowa, 
kobieta bardzo religijna, którą bolało, że zbójnicy pochowani 
bez księdza, potrzebują pomocy duchowej. Ponoć się jej 
nawet śnili chodzący po świecie zbójnicy i poleciła dzieciom 
wybudować kapliczkę. Tak też zrobiono. Kapliczka ładna 

z pustaków, pomalowana na biało, wi-
o karpackim zbójnictwie nigdzie nie spo- Osobiście otrzymałam dziano ją z daleka. Kapliczką opiekują się 
tkałam. Przysiółek ten położony na uboczu od Pani Zuzanny synowie: Antoni i Józef oraz córka Maria. 
ówczesnej wsi, otoczony lasem miał po- Gembołyś największy Kapliczka zadbana. Pełno kwiatów. W maju 
lanę, na której wypasano owce. W dolnej zbierają się mieszkańcy tego przysiółka do dar – dar czasu – który 
części tego przysiółka płynie rzeka Olecka, dziś na nabożeństwo majowe, by przy niej starałam się wykorzystać
co sprawiało, że miejsce to nasłonecz- pośpiewać pieśni maryjne. Nie tylko matki, 

na zapisywanie tego, conione wśród lasów z wodą pitną i możliwo- ale i ojcowie. Śpiew ich potężny słychać 
ścią wypasu owiec było przystosowane do istotne dla biegu historii na Wilcze i Tokarzonkę. We Wszystkich 
życia. Tak więc sługa Olecki opiekował się istebniańskiej ziemi. Świętych płoną tam świece, za zmarłych. 
do śmierci starymi zbójnikami. Jak umrzyli – 
pisze Z.Gębołyś – to chowali ich na Pindórowym polu. Do dziś 
na tym przysiółku mieszka tutejszy gazda Pindór, potomek 
rodziny Pindórów. Ten właśnie gazda opowiadał Zuzannie 
Gembołyś: że jak orali pole jego dziadkowie i pradziadkowie 
to zawsze opowiadali, że opuszczali część pola, nigdy tam 
nic nie sadzono i nie siano. Dziadek opowiadał, że tu sóm 
pochowani zbójnicy i kiedyś orząc wyorano ludzkie kości. 
Od tego czasu miejsce to omijano przy uprawie roli. A jak 
na tym miejscu orano, to wdycki płytko, coby niczego nie 
wyorać, aji się boli… 

Ta krótka informacja była inspiracją dla autorki artykułu do 
przeprowadzenia kolejnych wywiadów z najstarszymi miesz-
kańcami przysiółka Olecki oraz przysiółków sąsiadujących, 

Młodzi ludzie nie wspominają, że jest to 
kapliczka zbójników, mówią, że to kapliczka dla Paniynki 
Maryji. Ta kapliczka też jest jako dowód, że zbójnicy muszą 
być już zbawieni dzięki modlitwie mieszkańców tego przy-
siółka. Kapliczka ta też chroni cały przysiółek Olecki, czego 
dowodem jest, że w czasie wojny nic się na Oleckach nie 
stało. Nikt tu nie został zamordowany. Kapliczka stoi na polu 
Zawady nr 335. Jest rzeczą ciekawą, że na polach tych, co 
stoją kapliczki, w rodzinie wszędzie jest lub będzie ksiądz. 
To zauważyłam. 

W listach opisuje swoją pracę w Zespole Regionalnym 
„Istebna”. Należała już do niego w okresie międzywojen-
nym, od 1935 roku, jeszcze za czasów kierownika Franciszka 
Sikory. I to jej zawdzięczamy jedyną dokumentację zespołu 
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w postaci kroniki istebniańskiego zespołu. 

Z zespołem tym brała udział w największym przedwojen-
nym święcie folkloru, jakim było Święto Gór w 1937 roku. 
W okresie międzywojennym brała czynny udział w różnych 
przedstawieniach teatralnych, recytatorskich organizowa-
nych przez stowarzyszenia kościelne i zespół. Znana była 
ze swej dobroci i silnej osobowości. Obcy był dla niej strach. 
W czasie II wojny była pracownikiem istebniańskiej poczty. 
Jako, że dobrze władała językiem niemieckim, pomagała 
miejscowym góralom, wysyłając paczki do obozów koncen-
tracyjnych. Na poczcie pracowała do 1949 roku. Cudem 
sama uniknęła zsyłki do obozu. 

Pracownicy poczty byli w większości członkami istebniań-
skiego zespołu regionalnego. Zuzanna Gembołyś prowadziła 
kronikę poczty i to dzięki jej zapiskom poznajemy również 
jej działalność w Zespole Regionalnym „Istebna”. W latach 
1961-1969, w okresie, kiedy zespołem kierowała Zuzanna 
Gembołyś, mimo dużych problemów lokalowych, organiza-
cyjnych, zespół dał 95 występów. Daty występów, wyjazdy, 
problemy zespołu zostały skrupulatnie odnotowane przez 
Zuzannę Gembołyś w prowadzonej przez nią kronice. Zu-
zanna Gembołyś okazała się wspaniałym reżyserem sceny, 
wykazała się wielką upartością w stosunku do noszenia stro-
jów. Wprowadziła obowiązkowo szatki różkowe, spuszczowe, 
obrusy, nogawiczki. Wszystko na scenie na nowo pachniało 
istebniańską ziemią. 

Ta istebniańska dokumentalistka, Zuzanna Gembołyś z d. 
Łupieżowiec, nauczycielka z Wilczygo, urodziła się 14 lipca 
1914 roku w Istebnej. Gdy miała zaledwie 18 dni, ojciec jej 
wcielony został do wojska podczas I wojny światowej. Już 21 
lipca 1915 roku padł w mieście Wibdasz. Była najmłodsza 
z sześciorga rodzeństwa. Wychowała ją tylko matka. Od 1954 
roku przez 18 lat pracowała w szkole na Wilczym. Tu, w tej 
malutkiej szkole, co roku 1 czerwca organizowała Święto 
Pieśni, ucząc dzieci góralskiej tradycji. Od 1964 roku należała 
do Klubu Literackiego założonego przez inż. Karola Szmeka. 
Była również radną w gminie Istebna, tutejszym opiekunem 
społecznym i członkiem Rady Parafialnej. 

Niezwykła jej społeczna praca dla beskidzkiej ziemi została 
dostrzeżona. Za swoją pracę otrzymała Złoty Krzyż Zasługi 
(1.10.1965), Złotą Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Woj. 
Katowickiego (22.07.1969), Zasłużonego Działacza Kultury 
(2.05.1975) oraz Medal Czterdziestolecia (28.07.1985). Ostat-
nim wyróznieniem była odznaka – Zasłużony w Rozwoju Woj. 
Bielskiego (13.02.1986). 

Odeszła, w ciszy, a razem z nią odeszło coś więcej, to coś, 
czego dziś już nie ma, szkoły na Wilczym, zespołu dzieci 
w strojach, pieśni i wierszyków nauczycielki. Tego świata już 
nie ma. Żyje pamięć. 

Małgorzata Kiereś 

Fot. archiwum GOK Istebna | Janko Gajdosz grający na heligonce, obok 
śpiewająca Urszula Gruszka, siedzą razem na zielonej łące 

Urszula Gruszka 
z Koniakowa 
Rok temu, 8 lutego 2020 roku, 
zmarła Urszula Gruszka z Koniakowa, 
nieoceniona folklorystka Beskidzkiej 
Ziemi, zaangażowana kierowniczka 
Zespołu Regionalnego „Koniaków”, 
wybitna solistka, tancerka i choreografka. 
Nieprzerwanie, przez ponad 50 lat, 
aktywnie działała na rzecz krzewienia 
kultury beskidzkiej ziemi. Z Zespołem 
Regionalnym „Koniaków” koncertowała 
w kraju i za granicą, zdobywając nagrody 
na przeglądach i festiwalach. 

Śpiewu i tańca uczyła się od najlepszych – Jana Ka-
wuloka, jego córki Zuzanny, Jana Sikory i Jana Kukuczki. 
Obdarzona tak zwanym „biołym głosem” zdobyła wiele 
nagród w kraju i za granicą. W 2003 rok otrzymała 
Nagrodę im. Oskara Kolberga za całokształt dorobku. 
W roku 1992 powierzono jej kierownictwo Zespołu Re-
gionalnego „Koniaków” z Koniakowa. Rolę tę pełniła do 
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śmierci. Tworzyła nowe widowiska i programy obrzędowe: 
„Szkubaczki”, „Na starodownej muzyce”, „Góralski wieszieli”, 
„Mikołaje”. Były one nagradzane na wielu festiwalach i prze-
glądach. Urszula Gruszka z dużym zaangażowaniem i po-
święceniem prowadziła Zespół Regionalny „Koniaków”, 
który pod jej kierownictwem sięgał po najwyższe nagrody. 
Otrzymał m.in.: Srebrną Ciupagę na Międzynarodowym 
Festiwalu Ziem Górskich w Zakopanem, Złote, Srebrne 
i Brązowe Żywieckie Serce na Festiwalu Górali Polskich 
w Żywcu i wiele innych. Urszula Gruszka wraz z zespołem 
nagrała i opracowała kilka płyt z muzyką góralską. Były to 
m.in.: „Muzyka Koniokowsko”, „Muzyka Karpat”, „Muzyka 
Beskidu Śląskiego”, „Kolędy i pastorałki”, „Wołosi. Wspólne 
korzenie.” 

Urszula Gruszka była inicjatorką powołania Stowarzy-
szenia Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki i Tańca 
„Pod Ochodzitą”, które działa na rzecz zespołów, stwarza 
możliwość lepszego ich funkcjonowania oraz uczestnictwa 
w każdym festiwalu folklorystycznym. Jej oddanie zespo-
łowi, praca artystyczna, społeczna i pedagogiczna zyskała 
duże uznanie zarówno w społeczności lokalnej Koniakowa 
i Beskidu Śląskiego, jak również na Żywiecczyźnie, Podhalu 
i Zaolziu. Dziś jej dzieło życia jest kontynuowane przez 
nowe kierownictwo Zespołu Regionalnego „Koniaków”. 

* 
Na rocznicym 

Śnieg w biolutkóm pierzynym Dejowe zamachtulił 
Fórt tymu nie dowierzóm, jak widzim grób Urszuli. 

Zdo sie, zie jeście wczora zwyrtoł sie miyndzy nami 
granatowy fortusiek z drobnymi kwiotećkami 

Ciorno brew, but z koturnóm i podniesiono głowa 
zaroz było wiadomo, zie Ula z Koniokowa 

Wchodziła z pozdrowienim: Niech beje Pochwalóny! 
u ramiynia torebka – jako kosik pleciony. 

W ni wsiecki załatwienia, pieczóntki, sprawozdania 
Nieroz też napieczone cosi do skosztowania, 

Pytała co nowego, zasiadała przy stole 
Gwarzyła z błyskym w łoku nowiny ło zespole 

Zakiyl sie zaparzyła ji zielono herbata 
wykłodała uż nowy plan zwojowania świata. 

Na każdóm jednóm sprawym miywała swoje zdani 
Telekonferowała z całymi Karpatami 

I choć szczero do bólu, w słowach nie przebierała 
Nieba by przychyliła, jak kogo rada miała 

Nieroz w dwóch prostych słowach przyniysła ci pociechym 
Na koniec spuentowała wsiecko zachrypłym śmiechym 

I isto tak być miało, że poszła przed „tym” czasem 
Bo to był człowiek kiery nie umioł nosić masek… 

Nad biołóm Ochodzitóm miesiónczek świecił jeście 
Jak sie Ula wybrała ku tej nejdelsij ceście 
Uż sie nie pakowała na łostatni lotnisko 

Nie musiala sie tropić bagażym i walizkóm 

Pobrała swoje skarby ze starodownej skrzyni 
– Miłość do Boga, ludzi i do łojcowskij ziemi 

Wziyna z sebóm pieśnićki jeście niewyspiywane 
Historie starodowne nigdzi nie zapisane. 

Wziyna z sebóm wspomniyni ludzi z całego świata 
W niejednym z nich widziała swoigo kamarata. 
Zebrała do fortuśka utropym wsieckich roków 
I szczere łzy pokoleń tych swoich zespoloków. 

Rano nad Łochodzitóm mroźne słonećko wstało 
a cijigosi głosu tak fest wsieckim chybiało… 

A una przyszła w końcu na niebieski salony 
I łod progu wołała: Niech Beje Pochwalony! 

Mocie tu kupa miyjsca, bedzie kany tańcować! 
Zaroz wsiecy wiedzieli – to Ula z Kóniokowa 

Janko Gajdoś jóm witoł, zagroł na heligonce 
Hutećki Panbóćkowi przyrychtowali koncert 

A co mu zaspiywali? To uż ich tajemnica 
Nejpiekniejsi pieśniczki swojigo ziwobycia 

Ło gronićku, sałaszach, Panience Czynstochowskij 
Ło miłości, swobodzie i ło Domu Ojcowskim 

... 
Może tak właśnie było, a może głupio fulóm 

Jedno Wóm musim przyznać 
… tesknim za nasióm Ulóm. 

Barbara Juroszek – GOK Istebna 

Fot. archiwum GOK Istebna | Dni Koronki 2017 Urszula Gruszka 
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Historyczny wyczyn 
naszych biegaczy w Mistrzostwach Polski! 

Wywalczony przez naszych biegaczy komplet tytułów mistrza 
Polski dla sportowców z jednej gminy to wydarzenie, które 
prawdopodobnie nie ma swojego odpowiednika w historii 
biegów narciarskich, a może i sportu! 

Podczas rozegranych w dniach 22-24 stycznia w Zakopanem 
Mistrzostw Polski Seniorów w biegach narciarskich rozegrano 
sześć konkurencji i we wszystkich triumfowali nasi sportowcy. 
Co więcej, również w klasyfikacji Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski komplet tytułów – cztery – przypadł naszym biegaczom! 
To wyczyn bez precedensu! 

Klasą dla siebie był niewątpliwie Dominik Bury, który wygrał 
wszystko, co miał do wygrania i został potrójnym mistrzem 
Polski! Jeden z tych tytułów wywalczył wspólnie z bratem 
Kamilem w sprincie drużynowym. 

Multimedalistką zawodów została również Magdalena Kobie-
lusz, która do dwóch tytułów mistrzowskich (jeden w sprincie 
drużynowym w duecie z Weroniką Mikołajczyk) dorzuciła 
również brązowy medal. 

Trzy medale Mistrzostw Polski to także dorobek Kamila Bu-
rego, który został mistrzem Polski w drużynowym sprincie 
wraz z bratem Dominikiem, a w dwóch biegach dystansowych 
zdobył tytuły wicemistrza Polski. 

Tytuł mistrzyni Polski wybiegała także Eliza Rucka, która miała 
dużą szansę na kolejny tytuł w biegu stylem klasycznym, jednak 
prowadząc na półmetku wycofała się w drugiej części rywalizacji. 

Dodajmy, że wszyscy tegoroczni mistrzowie Polski Eliza, 
Magda, Dominik i Kamil są wychowankami klubu MKS Istebna. 

Bardzo dobrze zaprezentowali się również inni nasi zawodnicy. 
Na drugim stopniu podium stanęła Zuzanna Fujak, zaś 
dwa brązowe medale zawodów wywalczył Mateusz Hara-
tyk. Swój pierwszy medal tej rangi zawodów zdobył Łukasz 
Gazurek, który wraz z Mateuszem stanął na trzecim stopniu 
podium w sprincie drużynowym. 

Warto dodać, że kilku naszych biegaczy uplasowało się 
w pierwszej dziesiątce mistrzostw. 

Biegi w stylu dowolnym rozegrano na dystansie 5 km (kobiety) i 10 
km (mężczyźni), zaś w stylu klasycznym odpowiednio na 10 i 15 km. 

Poniżej prezentujemy bilans osiągnięć naszych biegaczek 
i biegaczy z uwzględnieniem miejsc w pierwszej dziesiątce: 

Sprinty drużynowe 
Złoty medal – Magdalena Kobielusz 
(Istebna/SSR LZS Sokół Szczyrk) 
Złoty medal – Dominik Bury i Kamil Bury 
(Istebna/ AZS AWF Katowice) 
Brązowy medal – Łukasz Gazurek i Mateusz Haratyk 
(NKS Trójwieś Beskidzka) 
8. miejsce – Grzegorz Zawada i Wojciech Wojtyła 
(MKS Istebna) 

Bieg dystansowy kobiet styl dowolny 
Złoty medal – Eliza Rucka (Istebna/AZS AWF Katowice) 
Brązowy medal – Magdalena Kobielusz (Istebna/SSR LZS 
Sokół Szczyrk) 
4. miejsce – Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) 
5. miejsce – Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) 

Bieg dystansowy mężczyzn styl dowolny 
Złoty medal – Dominik Bury (Istebna/ AZS AWF Katowice) 
Srebrny medal – Kamil Bury (Istebna/ AZS AWF Katowice) 
4. miejsce – Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) 
6. miejsce – Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) 

Bieg dystansowy kobiet styl klasyczny 
Złoty medal – Magdalena Kobielusz (Istebna/SSR LZS 
Sokół Szczyrk) 
Srebrny medal – Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) 
4. miejsce – Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) 

Bieg dystansowy mężczyzn styl klasyczny 
Złoty medal – Dominik Bury (Istebna/ AZS AWF Katowice) 
Srebrny medal – Kamil Bury (Istebna/ AZS AWF Katowice) 
Brązowy medal – Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) 
8. miejsce – Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) 

Jacek Kohut – GOK Istebna 

Sześć medali Mistrzostw 
Polski Młodzików! 
Sześć miejsc na podium, w tym dwa tytuły mistrzowskie to 
bilans rozegranych w Klikuszowej Mistrzostw Polski Młodzi-
ków oraz Ogólnopolskich Spotkań Uczniowskich Klubów 
Sportowych w biegach narciarskich. 

Mistrzynią Polski w swojej kategorii wiekowej została Martyna 
Michałek (MKS Istebna), która triumfowała w biegu na 5 km 
techniką dowolną. 

Dwie klubowe koleżanki Martyny wywalczyły srebrne medale 
w kategorii Dziewcząt młodszych. Maja Strokosz została wi-
cemistrzynią Polski w biegu na 2 km klasykiem zaś Hanna 
Michałek na dystansie 2 km stylem dowolnym. 

Brązowy medal zawodów zdobył z kolei Jonasz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka). 

Udział w imprezie nasi biegacze zakończyli mistrzowskim ty-
tułem sztafety chłopców MKS Istebna oraz wicemistrzostwem 
młodzików NKS Trójwieś Beskidzka. 

Złota ekipa MKS Istebna rocznik 2007 i młodsi biegła w skła-
dzie: Marcin Michałek, Szymon Galej, Mateusz Bury i Szymon 
Zawada. 

W srebrnej sztafecie NKS Trójwieś Beskidzka wystąpili: Przemys-
law Legierski, Jakub Szkawran, Jonasz Haratyk i Kacper Solawa. 

W sumie w trzydniowych zawodach imprezie nasi zawodnicy 
wywalczyli sześć medali: dwa złote, trzy srebrne i jeden brązowy. 

Jacek Kohut – GOK Istebna 
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Komplet tytułów mistrza 
Polski dla młodzieżowców! 
Tradycyjnie, jak co roku, w ramach rozgrywanych w Zakopa-
nem Mistrzostw Polski toczyła się również rywalizacja w Mi-
strzostwach Polski Młodzieżowców w biegach dystansowych, 
w których bezdyskusyjnie najlepsi okazali się nasi biegacze 
zdobywając komplet tytułów. 

Podwójnym Młodzieżowym Mistrzem Polski został Mateusz 
Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka). 

Dwa medale – złoty i srebrny – wywalczyła także Magdalena 
Kobielusz (Istebna/SSR LZS Sokół Szczyrk). 

Tytuł Młodzieżowej Mistrzyni Polski zdobyła również Eliza 
Rucka (Istebna/ AZS AWF Katowice). 

Jacek Kohut – GOK Istebna 

Biegi narciarskie – styczeń 
Znakomicie zaprezentowali się nasi biegacze podczas ro-
zegranych w Zakopanem zawodów III edycji Pucharu Grupy 
Azoty, zdobywając w sumie 13 medali. W pierwszym dniu 
biegi rozgrywano techniką klasyczną, zaś w drugim obowiązy-
wała technika dowolna. Klasą dla siebie był Łukasz Gazurek, 
który z dużą przewagą wygrał oba biegi w swojej kategorii. 

Poniżej prezentujemy zestawienie osiągnięć naszych bie-
gaczek i biegaczy: 

Gazurek Łukasz (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 x pierwszy, 
Fujak Zuzanna (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwsza i druga, 
Michałek Martyna (MKS Istebna) – druga i pierwsza, Ku-
kuczka Karolina (MKS Istebna) – trzecia i druga, Legierski 
Przemysław (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci i trzeci, Kohut 
Zuzanna (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzecia, Haratyk Jonasz 
(NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci, Kobielusz Magdalena 
(SS-R LZS Sokół Szczyrk) – trzecia. 

Fantastycznym bilansem 32 medali zakończył się start naszych 
biegaczek i biegaczy w rozegranych na Kubalonce pierwszych 
w tym sezonie zawodach Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej 
Dwudniowa impreza rozegrana została na bardzo dobrze 
przygotowanych trasach, a w niedzielę dodatkowym atutem 
była wspaniała, słoneczna pogoda. 

W sobotnich biegach stylem klasycznym nasi biegacze wywal-
czyli 17, zaś w niedzielnych (łyżwa) 15 medali. Reprezentanci 
naszych klubów narciarskich pokazali, że są znakomicie przy-
gotowani do sezonu, w czym zasługa samych zawodników 
oraz sztabów szkoleniowych MKS Istebna i NKS Trójwieś 
Beskidzka. 

Poniżej rewelacyjny bilans zawodów: 

Martyna Michałek (MKS Istebna) – pierwsza i pierwsza, 
Nikodem Czepczor (NKS Trójwieś Beskidzka) – pierwszy 
i pierwszy, Hanna Michałek (MKS Istebna) – pierwsza i druga, 
Maja Strokosz (MKS Istebna) – druga i pierwsza, Mateusz 
Bury (MKS Istebna) – drugi i pierwszy, Jonasz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka) – drugi i pierwszy, Marcin Michałek (MKS 
Istebna) – pierwszy, Grzegorz Zawada (MKS Istebna) – pierw-
szy, Tobiasz Golik (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci i drugi, 
Jakub Szkawran (NKS Trójwieś Beskidzka) – drugi i trzeci, 
Mikołaj Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka) – drugi i trzeci, 
Filip Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka) – drugi, Jan Zawada 
(MKS Istebna) – drugi, Zuzanna Rucka (MKS Istebna) – trze-
cia i trzecia, Szymon Zawada (MKS Istebna) – trzeci i trzeci, 
Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzecia, Lena 
Partyka (MKS Istebna) – trzecia, Błażej Haratyk (NKS Trój-
wieś Beskidzka) – trzeci, Kamil Kajzar (MKS Istebna) – trzeci, 
Samuel Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci, Kacper 
Solawa (NKS Trójwieś Beskidzka) – trzeci. 

Równolegle z Mistrzostwami Polski w Zakopanem rozgry-
wano kolejne zawody III edycji Pucharu Grupy Azoty, w któ-
rych – podobnie jak w Mistrzostwach Polski – znaczące role 
odegrali nasi biegacze. 

W kategoriach Senior/ka, Junior/ka i Junior/ka Młodszy/a 
klasyfikacje ustalono na podstawie wyników biegów rozgry-
wanych w ramach Mistrzostw Polski, natomiast w kategoriach 
młodszych rozegrano osobne biegi na krótszych dystansach. 

W biegu dystansowym stylem dowolnym pierwsze miejsca 
zajęli: Eliza Rucka (Istebna/ AZS AWF Katowice) – kategoria 
Seniorka, Dominik Bury (Istebna/ AZS AWF Katowice) – Se-
nior, Laura Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka) – Juniorka, 
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) – Junior młodszy, 
Martyna Michałek (MKS Istebna) – Młodziczka. 

Na drugim stopniu podium stanęli: Magdalena Kobielusz 
(Istebna/SSR LZS Sokół Szczyrk) – Seniorka, Kamil Bury 
(Istebna/ AZS AWF Katowice) – Senior, Zuzanna Fujak (NKS 
Trójwieś Beskidzka) – Juniorka Młodsza i Jonasz Haratyk 
(NKS Trójwieś Beskidzka) – Chłopiec. 

W biegu dystansowym stylem klasycznym złote medale wy-
walczyli: Magdalena Kobielusz, Dominik Bury, Laura Legier-
ska, Zuzanna Fujak i Łukasz Gazurek. 

Drugie miejsce zdobyli: Kamil Bury i Martyna Michałek. 

Z kolei Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) i Jonasz 
Haratyk uplasowali się na trzecim miejscu. 

Jacek Kohut – GOK Istebna 
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Nasi biegacze w polskiej 
czołówce FIS Points 
Portal skipol.pl opublikował na początku stycznia ranking naj-
lepszych polskich biegaczy narciarskich, w którym znaczące 
role odgrywają nasze biegaczki i biegacze. Ranking został 
utworzony na podstawie klasyfikacji Międzynarodowej Fede-
racji Narciarskiej FIS, utworzonej według wyników uzyskanych 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Biegacze są klasyfikowani z podziałem na biegi dystansowe 
i sprinterskie,przyczymnajwyżej sklasyfikowani mają na swoim 
koncie najmniej punktów, ponieważ na liczbę punktów zawodni-
ków składa się średnia z pięciu najlepszych wyników osiągnię-
tych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Biegi dystansowe kobiet: 
1. Izabela Marcisz – SS Prządki Ski – 48,56 
3. Eliza Rucka – AZS AWF Katowice – 86,28 
6. Magdalena Kobielusz – SSR LZS Sokół Szczyrk – 89,16 
7. Karolina Kukuczka – MKS Istebna – 117,39 
12. Laura Legierska – NKS Trójwieś Beskidzka – 160,67 
13. Zuzanna Fujak – NKS Trójwieś Beskidzka – 162,98 

Biegi dystansowe mężczyzn: 
1. Dominik Bury – AZS AWF Katowice – 38,05 
2. Mateusz Haratyk – NKS Trójwieś Beskidzka – 62,15 
3. Kamil Bury – AZS AWF Katowice – 69,72 
10. Łukasz Gazurek – NKS Trójwieś Beskidzka – 112,43 

Biegi sprinterskie kobiet: 
1. Monika Skinder – MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lub. – 67,39 
4. Magdalena Kobielusz – SSR LZS Sokół Szczyrk – 130,4 
6. Eliza Rucka – AZS AWF Katowice – 207,98 
9. Karolina Kukuczka – MKS Istebna – 243,04 
14. Laura Legierska – NKS Trójwieś Beskidzka – 366,16 

Biegi sprinterskie mężczyzn: 
1. Maciej Staręga – UKS Rawa Siedlce – 60,5 
2. Kamil Bury – AZS AWF Katowice – 79,75 
3. Dominik Bury – AZS AWF Katowice – 102,85 
4. Mateusz Haratyk – NKS Trójwieś Beskidzka – 111,98 
13. Łukasz Gazurek – NKS Trójwieś Beskidzka – 220,33 
14. Grzegorz Zawada – MKS Istebna – 227,35 

Sprostowanie 

Szanowni czytelnicy ! 

W związku z tym, że w styczniowym numerze na str. 26 
obok zdjęcia Elizy Ruckiej z Justyną Kowalczyk podano 
autora Jacka Kohuta, redakcja przeprasza. Autorem zdję-
cia jest Karina Czyż. 

Z wyrazami szacunku Małgorzata Owczarczak 

Skoki i kombinacja 
norweska – styczeń 2021 
Bardzo dobrze rozpoczął nowy rok Kacper Juroszek z Ja-
worzynki, który wygrał dwa konkursy podczas rozegranych 
w Szczyrku na skoczni K-70 zawodów w ramach cyklu LOTOS 
Cup 2021. Nasz młody skoczek triumfował w kategorii Junior 
rocznik 2001-2002. W tej samej grupie wiekowej trzecie miej-
sce w pierwszym konkursie zajął Arkadiusz Jojko z Istebnej. 

Znakomicie prezentują się nasi młodzi narciarze w tegorocz-
nej edycji zawodów LOTOS Cup Kids. W dwóch konkursach 
skoków, które rozegrano w Szczyrku Skalitem na skoczni K-40 
na podium dwukrotnie stanęli Kacper Wantulok z Koniakowa 
i Natalia Łupieżowiec z Jaworzynki. Startujący w kategorii 
Chłopcy Rocznik 2009-2010 Kacper w pierwszym konkursie 
zajął pierwsze, natomiast w drugim – drugie miejsce. Z kolei 
Natalia w kategorii Dziewczęta Rocznik 2007-2008 stanęła 
odpowiednio na drugim i trzecim stopniu podium. 

Swoją wszechstronność potwierdziły nasze młode sportsmenki 
podczas kolejnych zawodów LOTOS Cup Kids w kombinacji 
norweskiej. Trzecie miejsce w swoich kategoriach wiekowych 
zajęły Natalia Łupieżowiec z Jaworzynki oraz Oliwia Bury 
z Istebnej. 

Pięć razy stanęli na podium nasi skoczkowie w rozegranych 
w Szczyrku pierwszych zawodach drugiej edycji XVII rocznika 
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kom-
binacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. 

W pierwszym konkursie na skoczni K-95 najlepiej zaprezentował 
sięArkadiusz Jojko z Istebnej, który wygrał kategorię Juniorów 
Rocznik 2001-2002. W tej samej kategorii na trzecim miejscu 
uplasował się Kacper Juroszek z Jaworzynki. Na drugim miejscu 
w kategorii Chłopcy Starsi Rocznik 2007–2008 (skocznia K-70) 
ukończył konkursMikołaj Wantulok z Koniakowa. Drugi konkurs 
przyniósł naszym skoczkom dwa medale. Po raz kolejny zdobyli 
je Kacper (srebro) i Arkadiusz (brąz). 

Wszyscy nasi sportowcy reprezentują barwy klubu WSS Wisła. 
Jacek Kohut – GOK Istebna 

Fot. Anna Karczewska – PZN Kacper Wantulok 

https://skipol.pl


Uwaga! Zmiana terminu 
46. Biegu o Istebniański Bruclik 
Organizatorzy 46. Biegu o Istebniański Bruclik informują 
wszystkich zainteresowanych, że wskutek utrzymania do 
14 lutego obostrzeń dotyczących organizacji wydarzeń 
sportowych impreza odbędzie się w sobotę 27 lutego. 

Regulamin zawodów, który został zamieszczony 
w poprzednim numerze, nie ulega zmianie, za wyjątkiem 
punktu dotyczącego zapisów online. Zostaną one uru-
chomione 12 lutego i potrwają do środy 24 lutego. 

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną 
organizatorzy proszą wszystkich zainteresowanych 
o uważne śledzenie strony internetowej www.istebna. 
eu oraz gminnego profilu na Facebooku. 
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REJESTRACJA 
POJAZDÓW 
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

TANIE 

OC !
+48 502 329 865
+48 513 362 250
+48 502 217 232

Fot. A. Strąk | Monika Wałach-Kaczmarzyk 

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 

512 556 497, 508 403 381 
on-line: 

poradniamedycznaistebna.medfile.pl 

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

33 851 31 77 

ZABIEGI W RAMACH PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH 

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! 

Fot. arch. ROK B-B | Album z nagraniami muzyki z Beskidu Śląskiego 
„Siumi dolina, siumi gróń” wydany przez Regionalny Ośrodek Kultury w B-B 

 ISTEBNA 700 
            OBOK ZEGARMISTRZA

Fot. Jacek Kohut, Tatry widziane z Tynioka 
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