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Stypendia dla zdolnej młodzieży 
z Gminy Istebna (s. 15)

Dotacje dla Klubów Sportowych 
na 2023 rok (s. 3)

48 Międzynarodowy bieg 
„O Istebniański Bruclik”
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Dotacje dla Klubów Sportowych na 2023 rok.
L.p. Nazwa oferenta Nazwa zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna Kwota przyznanej dotacji

1 Uczniowski Klub Sportowy Akademia 
Piłki Nożnej „Góral Istebna” 

43-470 Istebna 1872

„Rozwój piłki nożnej w Gminie Istebna, jako dyscypliny najbardziej popularnej i mającej 
największy wpływ na wszechstronny  rozwój dzieci i młodzieży”

22.000,00 zł

2 Narciarski Klub Sportowy Trójwieś 
Beskidzka, 43-470 Istebna 600

„Rozwój sportu na terenie Gminy Istebna” 50.000,00 zł

3 Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna, 
43-470 Istebna 550

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu.”

50.000,00 zł 

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

„Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej na terenie Gminy Istebna” 18.000,00 zł

Razem 140.000,00 zł

W konkursie oferty złożyły cztery kluby:
• Narciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka,
• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłki Nożnej 

„Góral Istebna”,
• Międzyszkolny Klub Sportowy Istebna,
• Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy Istebna.

Złożone dokumenty spełniały kryteria formalne i me-
rytoryczne, wszystkie Kluby Sportowe otrzymały więc 
pozytywną opinię Komisji Konkursowej. Wysokość do-
tacji dla organizacji ustala zgodnie z przepisami prawa 
Wójt Gminy Istebna. Sytuację przedstawia Zarządzenie 

Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 stycznia 
2022 r. wraz z załącznikiem, jakim jest Protokół z prac Ko-
misji Konkursowej. Dla zainteresowanych Protokół z prac 
Komisji Konkursowej oraz Zarządzenie Wójta dostępne są 
do wglądu na stronie www.istebna.eu

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu roz-
woju sportu na terenie Gminy Istebna w roku 2023 klu-
bom sportowym w następujących wysokościach: 

  Elżbieta Prządka 
-  Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny

Istebniańskie nowiecki
W dniu 16 lutego po raz kolejny świętowaliśmy „Isteb-

niańską nowieckę” zainicjowaną przez Panią Wójt Łucję 
Michałek-Chudecką. Są to jedne z pierwszych odwiedzin 
w roku 2023 będącym w Gminie Istebna Rokiem Rodziny. 

Warto przypomnieć, że od 2022r. noworodki w Trójw-
si Beskidzkiej obdarowywane są strojami regionalnymi 
w ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Isteb-
na  

Najmłodsi mieszkańcy, którzy przyszli na świat w ostat-
nim kwartale poprzedniego roku oraz dzieci urodzone na 
początku bieżące roku zostaną zaproszone wraz z  ro-

dzicami na uroczyste wręczenie kabotkow i  bruclików 
w marcu 2023r.

Zgodnie z przysłowiem „ Czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci” tradycja noszenia strojów 
góralskich w gminie Istebna pozostanie wciąż żywa.

Istebniańską nowieckę” otrzymało 2 dzieci: Zuzanna 
Juroszek z  Jaworzynki oraz Franciszek Legierski rów-
nież z Jaworzynki.

Rodzicom składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz 
wielu radości ze swoich pociech.

  red.nacz. Marek Michałek

> Podpisanie umowy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym Istebna

> Podpisanie umowy z Uczniowskim Kobiecym Klubem Sportowym Istebna

> Podpisanie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym Akademia Piłki 
Nożnej „Góral Istebna”

> Podpisanie umowy z Narciarskim Klubem Sportowym Trójwieś Beskidzka
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> Rodzina Juroszków podczas Istebniańskiej Nowiecki > Rodzina Legierskich podczas Istebniańskiej Nowiecki

„Śląskie NOWEFIO 2021-2023”

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym „Ślą-
skie NOWEFIO 2021-2023”

W poniedziałek 27 lutego rusza kolejny nabór wnio-
sków w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na lata 
2021-2023.

Nabór wniosków dotyczy konkursu na realizację lokal-
nych inicjatyw, czyli działań w dowolnej ze sfer pożytku 
publicznego, które będą realizowane na terenie woje-
wództwa śląskiego. Na działania można pozyskać granty 
w wysokości do 8 tys. zł. Wnioski będzie można składać 
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Obowiązek odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2023 roku w ramach 
Programu „Przydomowa oczyszczalnia” w WFOŚiGW w Katowicach

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych 
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występujący-
mi w okresie zimowym

Ostatnie, intensywne opady śniegu spowodowały 
liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Naj-
więcej z  tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania 
skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe 
i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bez-
pieczeństwo użytkowanych budynków. W związku z po-
wyższym informuję  o obowiązku odśnieżania dachów, 
balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na 
realizację zadań polegających na zakupie i montażu 
przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie 
więcej niż 7,5 m3/d w ramach Programu „Przydomowa 
oczyszczalnia”.

Sezon zimowy, to okres występowania niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, które mogą spowodować 
uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagro-
żenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgod-
nie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele 
i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego 
użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również 
dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez 
zalegający na dachu śnieg i  należy zapewnić właściwe 
i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów 
elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, na-
wisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bez-
pieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych 
i  jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budyn-
ku. Prace związane z  usuwaniem śniegu z  dachu mogą 
stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących 
a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowa-
dzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów 
BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się 
do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska
– Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Beneficjentami środków są osoby fizyczne – wła-
ściciele/ współwłaściciele nieruchomości, w tym także 
właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych 
na nieruchomości oddanej w  użytkowanie wieczyste, 
położonych na terenie województwa śląskiego, do 
których będą przyłączane przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. 

Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 
50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jed-
nak nie więcej niż 8.000,00 zł. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 
dnia 01.02.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do zakończe-
nia/wstrzymania naboru w przypadku złożenia wnio-
sków na pulę przekraczającą planowany budżet Pro-
gramu, wynoszący 4.000.000,00 zł.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o dokumenty 
zamieszczone na stronie WFOŚiGW w Katowicach:
• Regulamin naboru wniosków i udzielania dofinan-

sowania w ramach Programu Przydomowa oczysz-
czalnia,

• Program Przydomowa oczyszczalnia,

do 20 marca 2023r.
Uprawnionymi do wnioskowania są:

• młode organizacje pozarządowe (działające do 60 
miesięcy, których przychody w 2022r. nie przekroczy-
ły 30 tys. zł)

• grupy nieformalne (trzy pełnoletnie osoby, mieszkają-
ce w woj. śląskim) składające wniosek samodzielnie 
lub z patronem, tzn. z inną organizacją pozarządową. 
Członkami grupy nieformalnej mogą być np. rodzice 
uczniów/przedszkolaków, radni gminni/powiatowi, 
sołtysi, pełnoletni uczniowie /studenci.

Dodatkowo istnieje możliwość umówienia się na spo-
tkanie animacyjne, w ramach którego pomożemy wypra-
cować pomysł na działanie lub skonsultujemy wersję ro-
boczą wniosku.

Operatorami konkursu jest Stowarzyszenie Bielskie 
Centrum Przedsiębiorczościz Bielska-Białej oraz Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.

 Magdalena Rucka 
–  Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny
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Śląskie Lokalnie 2021-2023
Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląskie Lokalnie, skie-

rowanego do młodych organizacji pozarządowych i  grup 
nieformalnych chcących zrealizować swój pierwszy projekt 
społeczny. Zapraszamy na  otwarte, darmowe spotkanie in-
formacyjne na temat możliwości ubiegania się o dotację do 
5 tys zł. Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której rozdaje-
my granty na oddolne inicjatywy mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego. Dotacje mogą być przeznaczone na rozwój 
młodych organizacji pozarządowych lub realizację projektu 

• Opinia Gminy,
• Wniosek  wraz z załącznikami - na Portalu Benefi-

cjenta,
• Dokumenty rozliczeniowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej WFOŚiGW w Katowicach: 

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-pilota-

zowy-przydomowa-oczyszczalnia.html
lub telefonicznie poprzez kontakt z Zespołem Go-

spodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 
60 32 346, 72 27 711, 32 60 32 261, 32 60 32 230, 32 
60 32 207, 32 60 32 345, 32 60 32 327, 32 60 32 344.

 Barbara Sikora
– podinsp. ds. ochrony środowiska 

w Referacie Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

społecznego. Mikroprojekty w III edycji konkursu mogą roz-
począć się najwcześniej 01.03.2023 roku i powinny zakoń-
czyć się przed 30.11.2023 roku. Nabór wniosków trwa od  
1 lutego do 2 marca.  

Wnioski składa się za pośrednictwem strony interneto-
wej: https://fioslaskie.com/

Magdalena Rucka 
– Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny
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Zasady rekrutacji do przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach 2023/2024

KRUS przypomina o terminie rozliczenia podatku dochodowego za 2022 rok

Nabór do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Isteb-
na na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2022/2023 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz.1082 ze 
zm..) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego przypomina, że 
2 maja 2023 r. upływa ustawowy 
termin składania zeznań podatko-
wych o wysokości dochodu osią-
gniętego w 2022 r. z tytułu pobie-
rania emerytur i rent rolniczych.

Informujemy, że Oddział Regio-
nalny w  Częstochowie jak i  Pla-
cówka Terenowa w  Katowicach 

jest w trakcie wysyłania deklaracji podatkowych do rolników.
Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, 

które w 2022 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze 
świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, ren-
tę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną), ro-
dzicielskie świadczenie uzupełniające lub świadczenie niezre-
alizowane po osobie zmarłej.

PIT-40A - otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnio-
ne do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym 
Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2022 rok

PIT-11A - otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnio-
ne do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym 
Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-
-40A, ponieważ np. nie pobierali świadczenia przez cały 2022 
rok, mają nadpłatę podatku.

PIT-11 - to informacja o dochodach dla osób, które pobrały 
tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. eme-
ryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków 
pogrzebowych) lub alimenty potrącane ze świadczenia wypła-
canego przez KRUS. 

Wszystkie PIT-y pracownicy Kasy przekażą rolnikom w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2023 r., zaznacza-
jąc, że podatnik zobowiązany jest przechowywać dokumenty 
podatkowe do czasu upływu terminu przedawnienia zobowią-
zania podatkowego. Termin przechowywania wynosi 5 lat, li-
cząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku.

Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-40A lub PIT-11A 
lub/i PIT-11 może zaakceptować lub zmienić zeznanie podatko-

we PIT-37 lub PIT-36 (w przypadku osób prowadzących poza-
rolniczą działalność gospodarczą), przygotowane przez Krajo-
wą Administrację Skarbową, wypełnić formularz interaktywny 
w e-Urzędzie skarbowym, bądź sam złożyć PIT-37 lub PIT-36 
w  formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym 
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2023 roku.   

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie 
udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl 
w usłudze Twój e-PIT.

Jeśli świadczeniobiorca nie złoży ww. zeznania to zeznanie 
przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zosta-
nie automatycznie uznane za złożone.

Świadczeniobiorcy, którym potrącano zaliczki na podatek 
dochodowy  mogą przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej 
organizacji pożytku publicznego i  jeśli dokonują przekazania 
po raz pierwszy lub chcą dokonać zmiany organizacji na inną 
niż w roku poprzednim, to w terminie do dnia 2 maja 2023 r. 
powinni przekazać do urzędu skarbowego wypełniony PIT-OP. 

Nie dotyczy to osób, których jednym dochodem podle-
gającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych były świadczenia emerytalno-rentowe w  kwocie 
nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie i łączny dochód w ca-
łym roku nie przekroczył 30.000 zł, ponieważ dochody takich 
osób mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

Podajemy terminy rozliczeń podatku dochodowego 
w 2023 r:

od 15 lutego 2023 r. podatnicy mogą logować się do profilu 
na portalu podatkowymi uzyskać przygotowaną dla nich de-
klarację np. PIT-37, PIT-36 

do 2 maja 2023 r.  jest to czas na modyfikację, odrzucenie 
lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo 
Finansów (KAS) lub złożenie zeznania podatkowego we wła-
ściwym US – elektronicznie lub w wersji drukowanej

Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl

 Magdalena Rucka 
– Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny

listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do pu-
blicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2022 
poz. 2431 )

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 na 
wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych Gminy Istebna rozpocznie się 
dnia 1 marca 2023 r., a zakończy dnia 14 kwietnia 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 
3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Istebna, nie uczęsz-
czających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przed-
szkole.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w  dotych-
czasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w  szko-
le podstawowej nie biorą udziału w  rekrutacji. Rodzice tych 
dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego w terminie od 06 lutego 2023 r. 
do 28 lutego 2023 r.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej 
– Teresa Krowicka
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48 Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik, już za nami

W niedzielę 5 lutego, na Trasach Narciarskich na Kuba-
lonce odbyła się 48. Edycja ”Międzynarodowego Biegu Nar-
ciarskiego O  Istebniański Bruclik”, którego organizatorami 
byli: Gmina Istebna, Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, In-
formacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej oraz 
Centralny Ośrodek Sportu w Szczyrku. W ramach biegu zor-
ganizowane zostały także XXII Mistrzostwa Polski Górników. 

Dzięki temu, że pogoda w ciągu ostatnich dni przed bie-
giem nie zawiodła i  spadło sporo świeżego śniegu, trasy 
przygotowane zostały w sposób wprost wymarzony. Zapi-
sy online do tegorocznego biegu, ze względu na ogromne 
zainteresowane przedłużone zostały aż o dwa dni! Osoby, 
które mimo to nie zdążyły się zapisać miały także taką moż-
liwość w biurze zawodów. Ostatecznie na starcie stanęła re-
kordowa liczba biegaczy. Było ich aż 246! 

Punktualnie o godzinie 10.00 na narciarskie trasy wyruszy-
li najmłodsi miłośnicy biegówek. Dzieci rywalizowały w dzie-
sięciu kategoriach, na dystansach 200m, 400m,1000m, 
2000m oraz 2500m. W biegu głównym kobiety biegły 5km, 
a mężczyźni 15km. 

Zwycięzcami nagród głównych zostali:
Istebniański Bruclik Bieg Główny 15 km: Cieślar Adam

Istebniański Kabotek Kobiety 5 km: Jarecka Weronika
Istebniański Bruclik Juniorzy: Legierski Przemysław
Istebniański Kabotek Juniorki: Wantulok Laura
Istebniański Bruclik Młodzież Chłopcy: Juroszek Filip
Istebniański Kabotek Młodzież Dziewczyny: Mańdok 

Martyna
Najmłodsza Uczestniczka – bon pieniężny: Maria Mucha
Najstarsza Uczestniczka - bon pieniężny: Sikora Alicja
Najstarszy Uczestnik - bon pieniężny i kita mięsna: Kurek 

Edward
Zawodniczka z Trójwsi z najlepszym czasem 5 km - bon 

pieniężny: Zawada Elżbieta
Zawodnik z Trójwsi z najlepszym czasem Bieg Główny 15 

km - bon pieniężny: Przemysław Legierski
Przed rozdaniem nagród Pani Wójt Łucja Michałek-Chu-

decka podziękowała wszystkim zaangażowanym w organi-
zację tegorocznego biegu. Wspomniała także o  osobach, 
które przez wiele lat zaangażowane były w przygotowania 
– o Ś.P. trenerze Józefie Michałku oraz o walczącym o zdro-
wie sędzim Jacku Suszce. 

Nagrody zwycięzcom Biegu wręczali: Łucja Michałek-
-Chudecka - Wójt Gminy Istebna, Stanisław Legierski - Prze-
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wodniczący Rady Gminy Istebna, Andrzej Kudełka – Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Wisła, Radni Gminy Istebna: Barbara 
Bielesz, Kazimierz Łacek oraz Hubert Kukuczka.

Podczas całego wydarzenia biegaczy z  uśmiechem 
i dowcipem dopingowała konferansjerka Maria Bujok. Pu-
bliczność też nie mogła się nudzić – wraz z  prowadzącą 
rozgrzewali się w rytm lecącej z głośników muzyki. Gastro-
nomię zapewniło KGW Jaworzynka  serwując biegaczom 
i Gościom kuchnię regionalną.

Sędzią Głównym zawodów był Adam Cieślar. Komando-
rem biegu była Małgorzata Galej, a   nad całością czuwali 
także pracownicy GOK Istebna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom Biegu:
Totalizator Sportowy LOTTO
Przedsiębiorstwo Budowlane Modular sp. z o.o. 
Eko-Stela sp. z o.o. 
Centrum Ubezpieczeń Michałek Edyta Michałek
„EL-TEL JUROSZEK” Tadeusz Juroszek
Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości-Han-
del Jan Golik

Adam Matuszny Drewnostyl sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Ustroniu
Firma Handlowo-Usługowa „BIELESZ” – Barbara Bielesz 
Janusz Szymura Rekord SI Sp. z o. o. 
Iwona Kohut Centrum Urody Beauty Center 
Zakłady Mięsne „JUR-GAST” sp. z o.o. 

Patronami medialnymi biegu byli:
• OX.PL,
• Głos Ziemi Cieszyńskiej,
• Skipol.pl

Wszystkim zawodnikom składamy serdeczne gratulacje 
i jesteśmy pełni podziwu za walkę do ostatniego metra. Wi-
dząc tak dużą ilość chętnych do biegania dzieci, możemy 
być spokojni o przyszłość polskiego narciarstwa biegowe-
go.

Podziękowania składamy wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację i przebieg zawodów.

 Roksana Klamka 
– Gminny Ośrodek Kultury

Fot. Janusz Małyjurek

Bal rodzicielski Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej – Podziękowania

Ferie 2023 Podsumowanie 

4 lutego 2023r. w budynku OSP Zaolzie odbył się bal ro-
dzicielski Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej. Mimo ataku 
zimy i licznych niedogodności z tym związanych frekwen-
cja była stu procentowa. Po dokonaniu otwarcia, przywita-
niu gości oraz podziękowaniu rodzicom za przygotowanie 
rozpoczęła się zabawa. W kuchni jak zwykle rządziła pani 
Józia ,więc nie było mowy o jakichkolwiek brakach na sto-
le. Dbał też o to cały zespół uwijających się  pomocników 
i kelnerów. Do tańca przygrywał zespół „Grotołazy”, zręcz-
nie dobierając utwory do dość zróżnicowanej skali wieko-
wej gości. A że jak zwykle, bal na Zaolziu się udał, mogą 
potwierdzić ci, co bawili się prawie do rana…

Tegoroczne Ferie Zimowe w naszym województwie do-
biegły już końca, a dzieci pierwszy raz po dwutygodniowej 
przerwie udały się do szkół. Okres ferii był czasem odpo-
czynku, zabawy i  zajęć w  ramach Ferii z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Biblioteką Publiczną oraz Ferii „Ze Sztuką za 
Pan Brat”.

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną pragną bardzo 
serdecznie podziękować:
• zarządowi OSP Istebna Zaolzie za udostępnienie 

sali,
• Radzie Rodziców z przewodniczącą Urszulą Legier-

ską,
• rodzicom za ogromne zaangażowanie w przygoto-

wanie i przeprowadzenie balu oraz dokonanie wpłat 
pieniężnych,

• gościom i sponsorom za wszelkie dary i finansowe 
wsparcie naszej placówki.

Opracowała: Barbara Dymarek

W „Feriach z GOK-iem” wzięło udział 35 dzieci. Zajęcia 
odbywały się przez oba tygodnie – w  poniedziałki, środy 
i piątki.

Wspólną przygodę w  pierwszym tygodniu ferii rozpo-
częliśmy od  przeniesienia się do „domowego laboratorium 
małego odkrywcy”. Przy pomocy dostępnych na co dzień 
i znanych wszystkim dzieciom produktów wykonaliśmy sze-
reg ciekawych doświadczeń, które każde dziecko mogło 
powtórzyć w swoim domu. Głównym tematem drugich za-
jęć był „ruch to zdrowie”. W pięknej zimowej aurze udaliśmy 
się na spacer do Amfiteatru „Pod Skocznią”, gdzie boisko 
zamieniło się w zimowy plac zabaw - dzieci lepiły bałwany, 
rzucały śnieżkami i  robiły „aniołki” na śniegu. Po zabawie 
na śniegu ogrzały się przy pieczonych przez siebie kiełba-
skach na ognisku. Dalsze zajęcia odbywały się w hali w ZSP 
w Istebnej, gdzie uczestnicy rywalizowali w różnych zespo-
łowych konkurencjach. Kolejne zajęcia odbyły się w Gmin-
nym Ośrodku kultury gdzie dzieci „poznały kuchnię sąsiada” 
samodzielnie lepiąc pierożki „pielmieni”. Grały także w gry 
planszowe, układały puzzle i rozwiązywały zagadki.

Drugi tydzień zajęć rozpoczęliśmy od Rodzinnego Kuligu 
Doliną Czadeczki, w którym udział wzięło aż 100 osób! 
Piękne i silne konie poprowadziły nas przez całą dolinę Cza-
deczki, aż na Słowację. Trasa była spokojna i pełna zapiera-
jących dech w piersiach zimowych pejzaży. Po przejażdżce 
posililiśmy się chlebem ze smalcem, kiełbaską i gorącą her-
batą w ciepłej, pachnącej ogniskiem kolibie. W środę spo-
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tkaliśmy się na lodowisku przy ZSP w Istebnej Tartaku. 
Dzieci stawiały swoje pierwsze kroki na lodzie przy pomocy 
trenera. 

Po krótkim kursie wszystkie jeździły już samodzielnie i brały 
udział w jeździe slalomem, sztafecie i pokonywały okrążenie 
dookoła lodowiska na czas. W ramach nagrody niespodzian-
ki udaliśmy się na pizzę, która zrobiła wśród dzieci furrorę. 
Podczas ostatniego dnia zajęć dzieci uczyły się kodowania 
budując chodzące i jeżdżące roboty z „Misją Robot”. Prócz 
konstrukcji usłyszeli prelekcję na temat zabytków Cieszyna, 
zbudowali też z klocków rotundę Św. Mikołaja. Młodsi do-
datkowo pod okiem Bibliotekarki wysłuchały i uczestniczyły 
w czytaniu bajki „Smok Wawelski” ,a starsi udali się na grę 
terenową, podczas której odwiedzili najważniejsze miejsca 
w okolicach Ośrodka Kultury, poznali ważne osobistości, po-
szukiwali księgi i  słownika, dzięki czemu poznali kilka (dla 
niektórych nowych) gwarowych słówek.

Podczas drugiego tygodnia odbywały się także „Ferie ze 
Sztuką za Pan Brat”, które prowadziła Pani Karolina Fojcik-
-Pustelnik. W tygodniowych zajęciach udział wzięło dziesię-
cioro dzieci z rodzin wielodzietnych z naszej gminy.

Podczas pierwszego, „dnia urodzinowego” dzieci pozna-
ły ciekawostki o  sobie, samodzielnie przygotowały kartkę 
urodzinową oraz nauczyły się pakować prezenty. Wtorek 
był „dniem fotograficznym”, podczas którego dzieci pozna-
ły dziedzictwo fotograficzne naszego regionu, samodzielnie 
przygotowały obrazy metodą luksografii oraz stworzyły wa-
runki ciemni fotograficznej. 

W  środę przyszedł czas na „dzień artystyczny” - dzieci 
namalowały własny obraz i przygotowały maskę na kolejne 
zajęcia. W czwartek „dzień balu”. Wysłuchując różne gatun-
ki muzyczne starały się je zilustrować i naśladować wielkich 
artystów typu Jackson Pollock czy Vincent van Gogh.  Po 
malowaniu przyszedł czas na prawdziwą zabawę. 

Muzyka grała a dzieci szalały skacząc i tańcząc do woli. 
Ostatni dzień uczestnicy spędzili na sportowo –rozpoczęli 
spacerem na lodowisko, gdzie po ubraniu łyżew ochoczo 
ruszyli na lód. Najpierw przy pomocy niedźwiadków, a póź-
niej już nie bojąc się niczego jeździli coraz szybciej i szybciej. 
Przed obiadem udali się jeszcze na spacer po lesie, lepienie 
bałwana i tarzanie się w śniegu. 

Ferie hucznie zakończył I Rodzinny Bal Karnawałowy, któ-
ry zainaugurował Rok Rodziny w Gminie Istebna. Podczas 
balu księżniczki bawiły się z piłkarzami, policjanci z  jedno-
rożcami, rycerze ze smokami, a wojskowi z piratami. Zabaw, 
tańców i konkurencji było bez liku, a każde dziecko opuściło 
bal z nagrodą i uśmiechem na buzi. 

Wspólnie spędzone dwa tygodnie zajęć będziemy na 
pewno jeszcze długo wspominać. Do zobaczenia na kolej-
nych zajęciach!

 Roksana Klamka 
– Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
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Noworoczne Spotkanie dla Seniorów, Babć i Dziadków z Koniakowa.

31 stycznia w  Strażnicy OSP w  centrum Koniakowa 
odbyło się Noworoczne Spotkanie dla Seniorów, Babć 
i Dziadków z Koniakowa. Na spotkaniu pojawili się nie tyl-
ko dziadkowie, ale całe wielopokoleniowe rodziny. 

Spotkanie rozpoczął Sołtys Koniakowa Jan Gazur wi-
tając wszystkich zgromadzonych i składając życzenia No-
woroczne. 

Jako kolejna głos zabrała Wójt Gminy Istebna Łucja 
Michałek-Chudecka. Zaczęła od przekazania dobrych in-
formacji, że rok 2023 został w Gminie Istebna ogłoszony 
Rokiem Rodziny! Zaznaczyła jak ważne jest, by głośno 
mówić o  tradycyjnej, wielodzietnej, góralskiej rodzinie. 
Podziękowała dziadkom za to, że udowodnili jak taka 
rodzina powinna wyglądać. Podkreśliła, że rodzina jest 
najważniejszą i najpiękniejszą inwestycją. Pani Wójt roz-
dała upominki przypominające o Roku Rodziny w Gminie 
Istebna. Każdy senior otrzymał kalendarz i kubek z wize-
runkiem istebniańskich rodzin.

Po krótkich przemowach przyszedł czas na występy 
artystyczne. Rozpoczął Zespół Regionalny „Mały Konia-

ków”. Podzieleni na dwie podgrupy, z  wielką gracją za-
śpiewali i  zatańczyli regionalne tańce. Następnie w Sali 
pojawiła się Grupa Śpiewacza „Koniokowianie”, która za-
śpiewała regionalne pieśni oraz kolędy.

Pyszny poczęstunek i  słodkości przygotowały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Koniakowa.

W  wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Istebna Łu-
cja Michałek-Chudecka, Sołtys Wsi Koniaków Jan Ga-
zur, Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Le-
gierski, Radni Gminy Istebna: Ignacy Zowada, Barbara 
Bielesz, Barbara Kubas, Lucyna Bytow, Dyrektor SP2 
w  Istebnej Bogdan Ligocki, liczni dziadkowie, rodzice 
i dzieci.

Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego 
sołectwa Koniaków wyodrębnionego w ramach budżetu 
Gminy Istebna.

 Roksana Klamka
– Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
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13 lutego w ZSP w Istebnej na Dzielcu odbyło się uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wieloletniemu 
pedagogowi śp. Tadeuszowi Maciejczykowi.

Pan Maciejczyk był człowiekiem wielu talentów - był przede 
wszystkim sportowcem, trenerem i wychowawcą, ale również 
modelarzem, harcerzem, budowniczym obiektów i sprzętów 
sportowych. To właśnie z jego inicjatywy powstała w Istebnej 
skocznia narciarska i tor saneczkowy, który popołudniami bu-
dowali wraz z żoną – utalentowaną saneczkarką.

Wydarzenie rozpoczęła dyrektor ZSP w  Istebnej Danuta 
Haratyk Woźniczka witając zaproszonych Gości i prezentując 
krótkie wspomnienie o Panu Tadeuszu. 

Następnie głos zabrała Pani Wójt Łucja Michałek-Chudec-
ka, która, w krótkiej przemowie przytoczyła słynne słowa ks. 
Jana Twardowskiego „Nie umiera ten, kto trwa w  pamięci 
żywych.”, zaznaczając jak ważny dla istebniańskiego sportu 
był i w naszej pamięci nadal jest Tadeusz Maciejczyk. Podzię-
kowała obecnym wychowawcom i Pani Dyrektor za to, że po 
wielu latach udało się odtworzyć klasy sportowe w  Gminie 
Istebna.

Swą mowę wygłosił także Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, który podzię-
kował wszystkim obecnym za to, że w sposób symboliczny 
zechcieli podziękować i uczcić pamięć tak wspaniałego pe-
dagoga. 

Następnie na scenę zaproszona została Aneta Legierska, 
która w  ramach cyklu opowieści ze znanymi osobami pro-

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. Tadeusza Maciejczyka

wadzonego przed laty przez Radio Istebna przeprowadziła 
wywiad z Panem Maciejczykiem. Dziś na prośbę żony – Pani 
Wandy przeczytała wspomnienia księdza Czesława Jojko 
i ucznia Jerzego Kawuloka.

Po przemowach zgromadzeni obejrzeli spektakl pt. „Na 
szkolnym strychu” przygotowany przez uczniów klas ósmych. 
Przedstawienie w ciekawy sposób wspominało o Panu Ma-
ciejczykowi i jego wielu pasjach. Przeplatane było prezentacją 
multimedialną przedstawiającą dawne zdjęcia i artykuły z ga-
zet.

Odsłonięcie tablicy uświetniła Kapela „Wałasi”. 
Podczas wydarzenia zobaczyć można było wystawę daw-

nych strojów, pucharów, nart i maszyn oraz była okazja, by 
wpisać się do kroniki szkoły.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Istebna Łu-
cja Michałek-Chudecka, Sekretarz Stanu w  Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, pełnomocnik 
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego 
ds. Subregionu południowego Aneta Legierska, rodzina Ta-
deusza Maciejczyka – żona Wanda oraz córki Beata i Anita, 
dyrektorzy gminnych szkół, delegacja Nadleśnictwa Wisła, 
Radni Gminy Istebna,  przedstawiciele MKS Istebna z preze-
sem Tadeuszem Krężelokiem na czele, przedstawiciele NKS 
Trójwieś Beskidzka, emerytowani nauczyciele, pedagodzy, 
młodzież oraz dzieci.

Roksana Klamka
– Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
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Rodzinny Bal przebierańców - Relacja

W dniu 29 stycznia 2023r.  z inicjatywy Wójt Gminy Istebna 
Łucji Michałek-Chudeckiej odbył się I Rodzinny Bal Karnawało-
wy inaugurujący Rok Rodziny w Gminie Istebna. Przed godziną 
15.00 na salę zaczęły przybywać różne postacie. Jako pierwszy 
odwiedził nas rycerz, później rodzina strażaków, jednorożce, 
policjanci, królewny, hawajczycy, wojskowi, hipiska, piłkarze, 
smoki, pszczółka, Zorro, Hulk, Superman, piraci, koty, a także 
Król i Królowa.

Ze sceny powitała wszystkich Łucja Dusek – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Istebnej. Zaprosiła wszystkich 
na parkiet, by wspólnie rozpocząć zabawę. Pani Wójt Łucja Mi-
chałek-Chudecka po przywitaniu i skierowaniu w stronę rodzin 
ciepłych słów wraz z mężem dała sygnał rozpoczęcia balu wy-
strzelając kolorowe konfetti. Imprezę prowadził niezastąpiony 
DJ Zahar, a pomagały mu animatorki z „Anilamy” z Cieszyna. 
Dzieci wraz z rodzicami już od pierwszych minut balu szalały 
na parkiecie. 

Podczas zabawy odbyliśmy podróż autobusem dookoła 
świata. Zatańczyliśmy do wielu światowych przebojów i nie za-
brakło oczywiście słynnej Macareny i Belgijki. 

Po pierwszych tańcach na parkiecie przyszedł czas by się 
posilić. Zaproszeni do stołów wszyscy zjedli pyszną obiadoko-
lację, a po niej skorzystali z przygotowanego słodkiego bufetu.

Posileni i podzieleni na grupy wróciliśmy na parkiet. W ra-
mach współzawodnictwa odbijaliśmy balony, biegaliśmy we 
„wspólnych spodniach”, nosiliśmy woreczki na głowie, przekła-
daliśmy przez siebie szarfy, chodziliśmy na nartach, układaliśmy 
wysokie konstrukcje, skakaliśmy przez hula-hop, przechodzili-
śmy pod liną i wiele wiele innych.

W przerwie między zabawami zrobiliśmy wspólne, pamiąt-
kowe zdjęcie i wybraliśmy najliczniejszą rodzinę – liczyła aż 19 
osób! 

Każde dziecko opuściło bal z nagrodą za super zabawę i co 
najważniejsze - z uśmiechem na buzi.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim zaangażo-
wanym w organizację balu. Dziękujemy Pani Wójt wraz z pra-
cownikami  Urzędu Gminy Istebna, Panu radnemu Kazimie-
rzowi Łackowi, Pani sołtys Jaworzynki Bogusławie Kawulok, 
radnemu rady sołeckiej Jaworzynki Łukaszowi Dragonowi, 
pracownikom ZSP oraz ekipie GOK-u za przygotowanie pięk-
nej dekoracji Sali. Słowa podziękowania kierujemy również 
w stronę Pani dyrektor  ZSP Danuty Haratyk-Woźniczki wraz 
z pracownikami za pomoc w organizacji balu na terenie Szkoły.

Do zobaczenia na kolejnym Balu!
 Roksana Klamka

– Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
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22 stycznia, z inicjatywy Pani Wójt Łucji Michałek-Chudec-
kiej odbył się  „Rodzinny Kulig Doliną Czadeczki”!

Całymi rodzinami spotkaliśmy się w Jaworzynce Czadecz-
ce, by po sprawdzeniu obecności podzielić się na mniejsze 
grupy i wsiąść na wozy.  Piękne i silne konie poprowadziły 
nas przez całą dolinę Czadeczki, aż na Słowację. Trasa była 
spokojna i pełna zapierających dech w piersiach zimowych 
pejzaży. Po przejażdżce głodni i lekko zziębnięci udaliśmy się 
do ciepłej, pachnącej ogniskiem koliby. Upieczona kiełbaska, 
pyszna gorąca herbata i chleb ze smalcem szybko wszystkich 
rozgrzały. Posilone i rozgrzane dzieci pobiegły na śnieg by 
ulepić bałwana, a rodzice mieli chwilkę żeby porozmawiać. 

Rodzinny Kulig Doliną Czadeczki

Spotkanie Noworoczne z Przedstawicielami Środowisk Artystycznych
z terenu Trójwsi Beskidzkiej

Atrakcje stanowiły aktywną formę spędzenia czasu 
wolnego podczas ferii zimowych. Wydarzenie odbyło 
się w ramach „Roku  Rodziny 2023 w gminie Istebna”

Gdy 100 osób z Gminy Istebna bawiło się na kuli-
gu, w salce Gminnego Ośrodka Kultury odbywały się 
pierwsze zajęcia w ramach Ferii „Ze Sztuką za Pan 
Brat” z Panią Karoliną Fojcik-Pustelnik. Dzieci poznały 
ciekawostki o sobie, samodzielnie przygotowały kart-
kę urodzinową oraz nauczyły się pakować prezenty. 

Roksana Klamka 
– Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

19 stycznia w salce Urzędu Gminy Istebna odbyło się Spo-
tkanie Noworoczne P. Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek-
-Chudeckiej z Przedstawicielami Środowisk Artystycznych z 
terenu Trójwsi Beskidzkiej.

Wśród zaproszonych Gości byli wybitni artyści: koronczar-
ki, hafciarki, rzeźbiarze, plecionkarz, instrumentaliści  i osoby 
w szczególny sposób szerzące naszą kulturę.

Spotkanie rozpoczęła Wójt Gminy Istebna Łucja Micha-
łek-Chudecka dziękując wszystkim za obecność i wszelkie 
działania krzewiące naszą tożsamość. Podkreśliła jak artyści 
są ważni dla naszej społeczności, jakim są trzonem, którym 
trzeba się chwalić zarówno w kraju jak i na całym świecie. 
Pokazując niezwykłą dumę wyróżniała  każdego z osobna 
opowiadając o najważniejszych osiągnięciach i ich kunszcie 
pracy. Wspomniała także o tym, że rok 2023 jest w Gminie 
Istebna Rokiem Rodziny. Przytaczając różne historie poka-
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zała jak ważna jest wielopokoleniowość rodzin z naszego 
regionu i jak ważne jest to, by od małego nosić strój regio-
nalny.

Dobre słowo artystom wygłosiła także Dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Istebnej Łucja Dusek, która również 
zajmuję się sztuką ludową. Podziękowała zebranym za trud 
wkładany w swoje dzieła i za  współpracę przy różnych wy-
darzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Atmosfera była naprawdę wyjątkowa, rozmowom i śpie-

wom przy udziale kapeli „Młodzi Gniywni” z Jaworzynki nie 
było końca. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się spo-
tkać w tak znamienitym gronie i wysłuchać kolejnych cieka-
wych opowieści.

Jeszcze raz gratulujemy tak ogromnego talentu i serdecz-
nie dziękujemy wszystkim twórcom i artystom za to co robią 
na co dzień dla naszej kultury.

Roksana Klamka 
– Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Stypendia dla zdolnej młodzieży z Gminy Istebna 

3 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jó-
zefa Londzina w Istebnej z inicjatywy Pani wójt Łucji Micha-
łek-Chudeckiej odbyło się uroczyste spotkanie, z Rodzicami 
i dziećmi, którzy w minionym półroczu osiągnęli wysokie wy-
niki w nauce oraz tymi, którzy mogą pochwalić się sukcesami 
sportowymi. 

W hali szkoły podstawowej  pracownicy przygotowali uro-
czystą galę podczas której 105 dzieci z Gminy Istebna otrzy-
mało stypendia za wysokie wyniki w nauce lub sporcie. Sty-
pendia otrzymało tak dużo dzieci ponieważ rok 2023 został w 
Trójwsi Beskidzkiej ogłoszony Rokiem Rodziny.

Na przybyłych gości czekał również poczęstunek przygo-
towany specjalnie na tę okoliczność przez szkoły z terenu 
naszej gminy. Mimo niesprzyjającej pogody prawie wszystkie 
przygotowane na 280 osób miejsca były zajęte. Przemawiały 
Pani Magdalena Czepczor – wicedyrektor szkoły w Istebnej, 
która przywitała wszystkich zebranych podkreślając, że boha-
terami tego popołudnia są uczniowie. Pani Wójt Łucja Micha-

łek- Chudecka  w swoim przemówieniu podkreśliła, że warto 
wspierać uzdolnioną i ambitną młodzież. Gmina Istebna do-
cenia wysiłek i trud uczniów z wysoką średnią ocen.  Program 
stypendialny w naszej gminie rozpoczął się w tej kadencji i na 
stałe wpisał się w katalog zadań realizowanych przez nasz 
samorząd. Wyraziła również nadzieję, że w przyszłości  wy-
kształceni  młodzi mieszkańcy gminy Istebna wzmocnią ro-
dzimą społeczność i  przyczynią się do jej dalszego rozwoju. 

Hojne Stypendia dwa razy w roku szkolnym otrzymywać 
będą uczniowie ze średnią powyżej 4, 75 i ci, którzy mają suk-
cesy sportowe i jednoczenie dbają  o wysokie wyniki w nauce 
i w zachowaniu. Tacy uczniowie otrzymają 300 zł. Uczniowie 
ze średnią powyżej 5,00 otrzymają stypendia w wysokości 
500zł.

W pierwszym semestrze obecnego roku szkolnego ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej stypendia otrzyma 31 
uczniów, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej – 7, ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jaworzynce 22 uczniów, ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Jaworzynce 4 uczniów, ze Szkoły Podstawo-
wej nr  1 w Koniakowie nagrodzono 29 uczniów, a ze Szkoły 
Podstawowej nr  2 w Koniakowie  Rastoce - 9 uczniów.

Wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom i ich dzieciom 
odbyło się w bardzo uroczysty sposób, w oprawie muzycznej, 
którą przygotował Pan Błażej Knopek i kapela „Istebna”.

       
 red.nacz. Marek Michałek 
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Koncert nad koncertami! – „Dla Sary”

19 lutego 2023 r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Istebnej odbył się niecodzienny koncert charytatywny 
„Dla Sary”. Sara to uczennica klasy 8b – dziewczyna o ol-
brzymiej sile ducha, zawsze radosna, uśmiechnięta i pełna 
życiowego optymizmu. Dziewczyna, która obecnie zmaga 
się z chorobą nowotworową. Wreszcie dziewczyna, która 
odważnie stawia czoła przeciwnościom losu, nie marudzi, 
bez najmniejszego sprzeciwu stosuje się do zaleceń leka-
rzy. Jest dzielną góralk-fajterką. To dla niej właśnie w nie-
dzielny wieczór, mimo deszczowej pogody, do istebniań-
skiej hali przybyły tłumy ludzi dobrej woli, którzy chcieli ją 
wesprzeć w tej nierównej i z pewnością niebywale trudnej 
walce z chorobą.

Koncert, na którym zjawiła się Sara w  towarzystwie 
swych bliskich, został starannie przygotowany przez Bła-
żeja Knopka (kierownictwo muzyczne, aranżacje utworów). 
Imprezę rozpoczął grą na trąbicie Henryk Bestwina. Póź-
niej wystąpiły cztery nasze uczennice, czyli (siostry Anna 
i Magdalena Juroszek, Hanna Michałek i Lilka Ziółkowska), 
które zaprezentowały kompozycję Sanah do wiersza Wi-
sławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Piosen-
kę tę wybrała zresztą Sara i to dla niej koleżanki przygoto-
wały swój niedzielny występ. Następnie na scenie pojawili 
się profesjonalni artyści: Katarzyna Knopek – wokalistka, 
aktorka, modelka, solistka duetu Kasia& Błażej, Zbigniew 
Wałach – istebniański mistrz gry na skrzypcach, uznany 
instruktor muzyczny, Natalia Jakubowska – absolwentka 
Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krakowie i Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, zwyciężczyni trzeciej edycji telewizyjnego 
programu Bitwa na Głosy u  boku Andrzeja Piasecznego, 
Bogdan Bartnicki – skrzypek i  wokalista, lider założone-
go w  2011 roku zespołu Bartnicky Band, Żaneta Łabudz-
ka-Grzesiuk – aktorka, piosenkarka znana z  występu w 
muzycznych talent show takich jak: X-FACTOR, The Voice 
of Poland, Szansa na sukces oraz Filip Rychcik – solista, 
laureat wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali 
piosenki, Szansy na Sukces, uczestnik programu Must be 
the music. Wszyscy artyści zaprezentowali się w  repertu-
arze znanych, trafiających do serca publiczności piosenek, 
śpiewali indywidualnie, w  duetach, a  także grupowo. Ich 
wykonanie znanego amerykańskiego singla „We are the 
World” poruszyło licznie zgromadzonych w hali słuchaczy, 
a piosenka Ryszarda Rynkowskiego „Wznieś serce nad zło” 
była swoistym zwieńczeniem pełnego wzruszeń koncertu. 
Obok profesjonalnych solistów na scenie wystąpili zawo-
dowi muzycy: Zbigniew Bałdys (gitara), Krzysztof Ropicki 

(bas), Jakub Grzesło (perkusja), Piotr Kohut (instrumenty 
perkusyjne), którzy pod kierownictwem wspomnianego 
już Błażeja Knopka (instrumenty klawiszowe) dali popis 
swych fantastycznych umiejętności. Koncert poprowadzi-
ła – Aneta Legierska oraz dobrze się zapowiadająca w roli 
konferansjerki – Zuzanna Waszut (koleżanka z klasy Sary). 
Realizacją nagłośnienia i oświetlenia zajęli się Marcin Wła-
darz oraz Rafał Zając. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
wszyscy artyści oraz osoby obsługujące tę imprezę uczynili 
to zupełnie bezinteresownie, nie otrzymując honorarium za 
swoją pracę.

Podczas tej wyjątkowej imprezy muzycznej wszyscy dar-
czyńcy zostali obdarowani ciasteczkami, które upiekła mło-
dzież Trójwsi. Przybyli goście mogli również podegustować 
kanapki (przygotowane przez nauczycieli z naszej szkoły) 
czy ciasta upieczone również przez nauczycieli. O posiłek 
dla artystów, którzy od rana mieli próby, zadbała restauracja 
„Dwór Kukuczka”, która przygotowała dla nich przepyszny 
gulasz. W  końcu szkolny wolontariat ofiarnie kwestował, 
zbierając do puszek datki, a całe muzyczne przedsięwzię-
cie odbywało się pod auspicjami Fundacji „Iskierka”.

Koncert „Dla Sary” odbył się dzięki wsparciu finansowe-
mu udzielonemu przez następujące firmy: Tartak Drew-Mat, 
Tartak Szymcze, Firma MDJ Koniaków, Dwór Kukuczka, 
Srebrny Bucznik, Złoty Groń, Market Rema, Drewnostyl, 
Mister Event, EL – KOP Rucki, Dziupla Graficzna, BB Re-
cords, Optimal, ox.pl. Nieocenione też okazało się zaan-
gażowaniu wielu ludzi, w  tym: społeczności Przedszkola 
przy ZSP Istebna, dyrekcji, nauczycieli i  pracowników 
ZSP Istebna, rodziców naszych uczniów i samych dzieci. 
Wszystkim osobom i firmom, które przyczyniły się do zre-
alizowania tego niesamowitego wydarzenia artystyczne-
go składamy gorące podziękowania! Dziękujemy również 
społeczności Trójwsi, która tak licznie przybyła na koncert, 
dając w ten sposób wyraz solidarności, wsparcia dla Sary 
i  jej rodziny oraz pokazując, że razem potrafimy zdziałać 
więcej!

Mamy nadzieję, że ogrom pozytywnej energii, która po-
płynęła z istebniańskiej sceny, podbudował Sarę, wzmoc-
nił jej hart ducha i  przekonał, że nie jest sama w  walce 
z chorobą.

    
       

 Cecylia Suszka
– Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej.
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Strój ludowy istebniańskiego górala

Trójwieś to jedyne w  regionie miejsce, gdzie tak silnie 
zachowały się tradycje związane ze strojem górali śląskich. 
Dziś ubiór góralski, inspirowany i nawiązujący do działalno-
ści pasterskiej i  leśnej, można zobaczyć głównie podczas 
różnych uroczystości religijnych, jubileuszy i świąt.

Do szycia strojów wykorzystywano tradycyjnie przede 
wszystkim samodziałowe tkaniny lniane, drelich i  ćwilich 
oraz tkaniny wełniane i sukno – głównie w naturalnych bia-
łych i brunatnych kolorach. Szyto z niego spodnie zwane 
nogawicami, bruclik, czyli (kamizelkę) oraz gunię będącą 
rodzajem okrycia wierzchniego. Z  białego sukna robio-
no gacie i  portki (spodnie). Elementem ubioru był także 
skórzany pas, zdobiony tłoczonym ornamentem zwanym 
owczarskim.

Koszula szyta była z grubego płótna lnianego z haftem 
krzyżykowym na piersi. Na głowę zakładano kłobuk (ka-
pelusz z  rondem), a  zimą – baranice i  mycki. Na kopyca 
(skarpety) wkładano kierpce ze świńskiej lub wołowej skó-
ry i nadkońcia z owczej wełny. W Beskidzie Śląskim okry-
ciem wierzchnim noszonym przez większą część roku był 
kożuch. Szyto go z wyprawionej (na brązowo albo czerwo-
no-brązowo) baraniej lub jagnięcej skóry. Kożuchy damskie 
zdobiono dodatkowo kilkucentymetrowymi, wielobarwny-
mi aplikacjami ze skóry, zwanymi oblamkami.

Mężczyźni nosili także rękawice z jednym palcem, robio-
ne ze skóry oraz z wełny. Chroniły one ręce podczas pracy 

w lesie i przed mrozem w okresie zimowym. Ważną częścią 
męskiego stroju były fajki z gliny lub drewna, które utożsa-
miano z wysoką pozycją w góralskiej społeczności.

Stroje dla kobiet wykonywane były przeważnie z mate-
riałów płóciennych. Garderoba składała się z  ciasnochy 
(koszulki, pełniącej rolę halki) i  kabotka (bluzki zrobionej 
z cienkiego płótna), który zdobiony był elementami haftu 
krzyżykowego przy szyi i wykończeniu rękawów. Strój uzu-
pełniała biała spódnica z płótna, na którą zakładano dwie 
zapaski: z tyłu – gęsto plisowany fartuch w czarnym kolo-
rze, z przodu – modrzyniec (fartuszek w białe, symetryczne 
wzory na granatowym tle).

Kobiety nosiły także nogawiczki (pończochy) o długości 
1,5 metra, które układały na nogach w równe fałdy i kopyt-
ka (wełniane skarpety), a także kierpce. Góralki zakładały 
trzy rodzaje nakryć wierzchnich – mogła to być gunia, ko-
żuch lub łoktusza. Gunie i kożuchy noszone przez kobiety 
wyglądem nie odstawały od tych męskich, z kolei łoktusza 
była odzieniem typowo kobiecym, który zakładało się na 
kożuch lub bezpośrednio na kabotek.

Fryzura kobiety świadczyła o jej stanie cywilnym – war-
kocz z czerwoną wstążką symbolizował pannę, a czepiec 
– mężatkę.

        
 Źródło: www.trojstyk.pl

Pierwsze punkty Kacpra Juroszka w Pucharze Świata!
Ważna chwila w historii skoków narciarskich w naszej 

małej ojczyźnie miała miejsce w sobotę w rumuńskim Ra-
snowie, gdzie Kacper Juroszek wywalczył pierwsze punkty 
w Pucharze Świata!

Reprezentujący klub WSS Wisła skoczek z Jaworzyn-
ki zakończył rozgrywane na skoczni K-92 zmagania na 14 
miejscu co dało mu 18 punktów w klasyfikacji PŚ.

Kacper za swoje skoki na odległość 82,5 i 92,5 m uzy-
skał notę 212,9 pkt.

Nasz skoczek wystąpił w Rasnowie również w konkursie 
Pucharu Świata Duetów, gdzie wraz z klubowym kolegą To-
maszem Pilchem zajęli piąte miejsce z notą 677,6 pkt.

Z tej dwójki naszych reprezentantów Kacper był zdecy-
dowanie lepszy uzyskując 344,7 pkt za skoki długości 93,0 
m, 88,5 m oraz 93,5 m.

 Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

> Dożynki Gminne 2022
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Styczeń na nartach w pigułce

31 Zimowa Uniwersjada Lake Placid 2023
Brązowy medal i czwarte miejsce to najlepsze wyniki uzy-

skane do tej pory przez naszych sportowców, których trójka 
bierze udział w rozgrywanej w Lake Placid 31 Zimowej Uni-
wersjadzie.

Impreza potrwa do niedzieli 22 stycznia.
Szymon Jojko (Istebna/AZS AWF Zakopane) - skoki:
• Skocznia K-90 konkurs drużyn mieszanych - 3 miejsce (z 

Kingą Rajdą)
• Skocznia K-90 indywidualnie - 8 miejsce
Karolina Kukuczka (Koniaków/AZS AWF Katowice) - biegi nar-
ciarskie:
• Sprint drużyn mieszanych techniką klasyczną - 26 miej-

sce (z Michałem Skowronem)
• Bieg na 5 km techniką klasyczną - 28
• Bieg na dochodzenie na 5 km techniką dowolną - 38
Mateusz Haratyk  (Jaworzynka/AZS AWF Katowice) - biegi 
narciarskie
• Sprint drużyn mieszanych techniką klasyczną - 4 miejsce 

(z Weroniką Kaletą)
• Bieg na dochodzenie na 10 km techniką dowolną - 12
• Bieg na 10 km techniką klasyczną – 18

Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

W związku z dużą ilością zawodów rozgrywanych na 
przełomie stycznia i lutego wyniki naszych sportowców 
prezentujemy tym razem w skróconej wersji (bez opisów). 

Relację z Biegu o Istebniański Bruclik zamieszczamy 
osobno.

Biegi narciarskie: Puchar Świata
21.01.23 Livigno (Włochy) – sprint techniką dowolną

• Dominik Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) – 23
• Kamil Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) – 43

22.01.23 Livigno (Włochy) – sprint drużynowy techniką 
dowolną
• Dominik Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) – 7 (z Ma-

ciejem Staręgą)
• 28.01.23 Les Rousses (Francja) - bieg na 10 km techni-

ką dowolną
• Dominik Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) – 40
• 28.01.23 Les Rousses (Francja) – sprint techniką kla-

syczną
• Kamil Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) – 27

Biegi narciarskie: 7-8.01.23 Puchar Grupy Azoty - Zakopane
• Juroszek Amelia (MKS Istebna) - 2 x 1 miejsce
• Rucka Julia (MKS Istebna) – 2 miejsce i 3 miejsce
• Probosz Anna (MKS Istebna) - 2 x 3 miejsce
• Juroszek Filip (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 miejsce
• Haratyk Jonasz (NKS Trójwieś Beskidzka) – 3 miejsce
• Legierski Przemysław (NKS Trójwieś Beskidzka) – 3 

miejsce

Biegi narciarskie: 21-22.01.23 Puchar Grupy Azoty - Zakopane
• Haratyk Jonasz (NKS Trójwieś Beskidzka) – 2 miejsce 

i 3 miejsce
• Zawada Elżbieta (MKS Istebna) – 3 miejsce

Biegi narciarskie: 29.01.23 III Bieg Narciarski „O Puchar Wi-
sły” - Istebna Kubalonka

• Gazurek Kinga (MKS Istebna) - 1 miejsce
• Juroszek Amelia (MKS Istebna) - 1 miejsce
• Juroszek Zofia (MKS Istebna) - 1 miejsce
• Juroszek Mikołaj (NKS Trójwieś Beskidzka) - 1 miejsce
• Legierska Milena (MKS Istebna) - 1 miejsce
• Wantulok Bartosz (MKS Istebna) - 1 miejsce
• Haratyk Jonasz (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 miejsce
• Koniecki Bogusław (NKS Trójwieś Beskidzka) - 2 miejsce
• Strokosz Maja (MKS Istebna) - 3 miejsce
• Suszka Dominik (MKS Istebna) - 2 miejsce
• Bernaczek Mateusz (NKS Trójwieś Beskidzka) - 3 miejsce
• Kicia Wojciech (MKS Istebna) - 3 miejsce
• Łabaj Janusz (Team Beskidy) - 3 miejsce
• Partyka Lena (MKS Istebna) - 3 miejsce
• Zawada Szymon (MKS Istebna) - 3 miejsce

Skoki: 20.01.23 – Orlen Cup – Zakopane
• Mikołaj Wantulok (Koniaków/WSS Wisła) – 3 miejsce

Kombinacja norweska: 20-21.01.23 „ORLEN Szukamy Na-
stępców Mistrza” – Zakopane
• Mikołaj Wantulok (Koniaków/WSS Wisła) – 2 miejsce
• Kacper Wantulok (Koniaków/WSS Wisła) – 3 miejsce

Skoki i kombinacja norweska: 29.01.23 - LOTOS Cup Kids 
– Zakopane
• Oliwia Bury (Istebna/WSS Wisła) – 2 i 3 miejsce

W miesiącu styczniu odbywał się również XVII Zimowy 
Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (Sappada/Włochy) 
oraz Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie klasycz-
nym (Whistler/Kanada). 

Nasi biegacze zajmowali w tych zawodach dalsze miej-
sca a podsumowanie ich startów publikujemy na naszej 
stronie internetowej istebna.eu.

Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

> Szymon Jojko i Kinga Rajda
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25 uczestników przystąpiło do rywalizacji w Turnieju 
Szachowym Świerka Istebniańskiego, który odbył się 29 
stycznia w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Isteb-
nej Dzielcu.

Dzieci:
1. Niemczyk Wiktor, 2. Niemczyk Blanka, 3. Legierski 

Franciszek
Dalsze miejsca: Porębski Nikodem, Niemiec Joachim, 

Marekwica Michał, Zogata Michał, Kowalczyk Jerzy, Berna-
czek Kacper

Młodzież:
1. Niemczyk Krzysztof, 2. Niestrój Jakub, 3. Białożyt An-

toni
Dalsze miejsca: Legierski Ksawery, Bernaczek Patryk, 

Secman Igor, Baraniok Jan

Świetnie zaprezentował się nasz najlepszy alpejczyk Ja-
nusz Lewandowski  zdobywając podczas rozegranych na 
terenie stacji narciarskiej „Poniwiec” w Ustroniu XXVI Mi-
strzostw Polski Lekarzy w narciarstwie alpejskim tytuły mi-
strza i wicemistrza Polski!

Startujący w kategorii M 66 lat i starsi zasłużony sporto-
wiec-amator z Koniakowa triumfował w slalomie gigancie 
zaś w slalomie zajął drugie miejsce.

Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

Turniej Szachowy Świerka Istebniańskiego

Janusz Lewandowski mistrzem Polski!

Dorośli:
1. Juroszek Dominik, 2. Zowada Tadeusz, 3. Bielesz Do-

minik
Dalsze miejsca: Bujok Leszek, Kędzior Stanisław, Mały-

jurek Sebastian, Haratyk Jacek, Marekwica Katarzyna, Zo-
gata Magdalena

Kobiety:
1. Marekwica Katarzyna, 2. Zogata Magdalena

Organizatorzy wydarzenia: Nadleśnictwo Wisła, Sto-
warzyszenie Szachowe „Leśnik”, Gmina Istebna, Gminny 
Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
teka Publiczna w Istebnej

Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
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Finały Bosco Cup na „trójkę”

Orliki APN Góral najlepsi!

Ministranci i Lektorzy Młodsi reprezentujący Parafię 
Dobrego Pasterza w Istebnej zajęli trzecie miejsca w 
swoich grupach i nie awansowali do ostatecznej roz-
grywki Turnieju finałowego XV Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej Ministrantów i Lektorów Młodszych Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej „Bosko Cup”.

Mimo to sam udział podopiecznych księdza paterka 
Wojciecha Kamińskiego w tej fazie imprezy jest wielkim 
sukcesem, tym bardziej, że poziom finałów był bardzo 
wysoki (o fazie eliminacyjnej pisaliśmy w poprzednim nu-
merze).

Wyniki meczów grupowych ministrantów:
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia Opatrzno-

ści Bożej Jaworze 1:1
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia Świętej 

Drużyna Orlików APN Góral Istebna triumfowała 
w  swojej kategorii wiekowej podczas rozegranej 14 
stycznia w  Strumieniu turnieju finałowego KSSE Mło-
dzieżowej Ligi Futsalu Młodzików Młodszych (U-12) 
oraz Orlików (U-10) na szczeblu Podokręgu Skoczów.

Nasi młodzi piłkarze zanotowali komplet zwycięstw 
pokonując kolejno Beskid Skoczów 2:1, Dębowiec 2:0, 
Strumień 3:2, Kuźnię Ustroń 5:1 i Piast Cieszyn 2:1.

Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

Barbary Strumień 0:1
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia Świętego 

Jakuba Rzyki 1:3

Wyniki meczów grupowych lektorów młodszych:
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia MB Fatim-

skiej Bielsko-Biała 1:1
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia św. Marci-

na Radziechowy 3:1
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia NMP Kró-

lowej Polski Pogórze 1:1
• Parafia Dobrego Pasterza Istebna - Parafia NSPJ Pie-

trzykowice 0:1

Jacek Kohut
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
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Bracia Bury na Mistrzostwach Świata

Dominik Bury siódmy w Pucharze Świata!

Kolejny bardzo dobry wynik w zawodach Pucharu 
Świata osiągnął Dominik Bury zajmując siódme miejsce 
w sprincie drużynowym techniką dowolną rozegranym we 
włoskim Livigno.

Nasz biegacz startował w w tej konkurencji razem z Ma-
ciejem Staręgą.

Na rozpoczynających się 
22 lutego w  słoweńskiej Pla-
nicy Mistrzostwach Świata 
Seniorów w  narciarstwie kla-
sycznym w  konkurencjach 
biegowych reprezentować 
nasz kraj będą  Dominik i Ka-
mil Bury.

Dla Dominika to czwarty 
w  karierze start w  tej rangi 
imprezie zaś Kamil na Mistrzo-
stwach Świata wystąpi po raz 
trzeci.

W  składzie sztabu szkole-
niowego są Andrzej Michałek 
(asystent trenera głównego 
Lukasa Bauera, szef serwisu) 
oraz Bartłomiej Rucki (serwi-
smen).

 Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Istebnej

Wcześniej bracia Bury startowali w Livigno w sprin-
cie techniką dowolną, gdzie Dominik zajął 23 miejsce 
(ćwierćfinał) zaś Kamil był 43 (eliminacje).

Jacek Kohut 
– Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
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Rodzinny Bal Przebierańców
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