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Fot. media społecznościowe FB wójt gminy Istebna | Dzień Strażaka 

Najlepsze życzenia 
i szczere podziękowania 
wszystkim strażakom 
składa wójt gminy Istebna 
Łucja Michałek 

Fot. Jacek Kohut | Łucja Dusek 
i Lucia Haladejová i FS Dolinka Stawiani moja na Trójstyku 

Fot. Jacek Kohut | FS Ozvena Fot. Jacek Kohut | Zespół Regionalny Mała Istebna 
Fot. Jacek Kohut | Zespół Regionalny Mała Istebna Fot. Jacek Kohut | Włodarze Polski, Czech i Słowacji oraz mieszkańcy 
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List w sprawie przywrócenia działalności placówki Banku Spółdzielczego na terenie Jaworzynki 

Istebna, dnia 17 marca 2022 r. 
W ójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek 
WG.8.2022 

Prezes Banku Spółdzielczego 
w Ustroniu Pani Halina Fober 

ul. Daszyńskiego 10a, 43-450 Ustroń 

Szanowna Pani Prezes, 
działając w imieniu mieszkańców Trójwsi a zwłaszcza osób za-
mieszkujących Jaworzynkę wnioskuję o rozważenie możliwości 
przywr cenia działalności plac wki Banku Sp łdzielczego na 
terenie Jaworzynki oraz zainstalowanie bankomatu. 

Docierają do mnie liczne głosy mieszkańców o wielu 
problemach zwłaszcza wśród osób starszych, które obecnie 
mają ograniczony dostęp do świadczonych przez Państwa bank 
usług w związku z zamknięciem placówki w Jaworzynce. Jako 
jedyni z terenu Trójwsi nie mają zapewnionego bezpośredniego 
dostępu do Banku. 

Staram się zrozumieć politykę Banku mającą na celu 
likwidację oddziału, gdyż dzisiaj w dobie internetu coraz to więcej 
czynności wykonujemy przez internet (w tym też fnansowych). 
Podkreślam, że Jaworzynka to mała miejscowość, którą zamiesz-
kują również osoby starsze dla których zamkniecie placówki to 
obecnie ogromne utrudnienie. Proszę pamiętać, że nie wszy-
scy mieszkańcy są gotowi i mają możliwość korzystania z usług 
świadczonych elektronicznie. 

Pragnę zwr cić jeszcze uwagę, na jeden aspekt miano-
wicie – Gmina Istebna jest współwłaścicielem budynku w którym 
mieściła się placówka Banku Spółdzielczego na Jaworzynce 
i ponosiła wydatki zgodne z przypadającym udziałem. Na pod-
stawie art. 207 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeksu Cy-
wilnego „Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają 
współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim 
samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary 
związane z rzeczą wspólną”. Na przełomie kilku lat dążyliśmy 
do poprawy warunk ów technicznych budynku w którym do-
tychczas znajdowała się Państwa placówka. Zostały poczynione 
znaczne nakłady fnansowe na modernizację budynku, został 
wyremontowany dach, wykonana termomodernizacja ściany. 
Koszt inwestycji wyniósł 17 519,88 złotych. 

Usytuowanie bankomatu w pobliżu placówki zdecydo-
wanie poprawi jakość życia naszych mieszkańców oraz turystów 
przybywających do naszej miejscowości. Osoby wypoczywające 
na naszym terenie obecnie mają ograniczony dostęp do wypłaty 
środk ów pieniężnych, z uwagi na małą ilość bankomatów na terenie 
Trójwsi. Płatność bezgotówkowa na chwilę obecną nie jest jeszcze 
wszędzie dostępna. Co prawda żyjemy w dobie gdzie wszelkie 
transakcje przebiegają w formie bezgotówkowej, jednakże gro 
osób opowiada się jeszcze za tradycyjną formą regulowania płat-
ności. Zdarzają się niekiedy sytuacje, że w obecnie funkcjonujących 
bankomatach brakuje gotówki , z uwagi na bardzo dużą ilość wypłat 
zwłaszcza w weekend. Podkreślenia wymaga fakt, iż bankomaty 
usytuowane są wszędzie w pobliżu Państwa placówek zarówno 
w Koniakowie jak i Istebnej. Stąd też prośba o usytuowanie ban-
komatu w pobliżu placówki jest uzasadniona. 

Nasza dotychczasowa współpraca do tej pory przebie-
gała bez zastrzeżeń. Bank Spółdzielczy zapewnia Gminie profe-
sjonalną i kompleksową obsługę fnansową. Państwa placówka 
obsługuje rozliczenia naszych mieszkańcó w w zakresie opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatk ów, dlatego też 

każdy z mieszkańców powinien mieć zapewniony bezpośredni 
dostęp do korzystania w tym zakresie z Państwa usług. Jednakże 
zamknięcie placówki w Jaworzynce zdecydowanie pogorszyło 
sytuację mieszkańców. 

Pragnę zwrócić uwagę, iż zarówno ponowne otwarcie 
placówki banku, jak i zainstalowanie bankomatu będzie korzyścią 
obopólną. Poprawi to jakość życia mieszkańców oraz przyby-
wających turystów. Państwo ze swojej strony będą mogli wyjść 
z ofertą do szerszego grona klientów oraz zapewnić im produkty 
dopasowane do indywidualnych potrzeb. Naszym wspólnym 
celem powinno być czynne wspieranie rozwoju naszego regionu. 

Liczę na przychylność z Państwa strony w niniejszej 
sprawie i naszą dalszą dobrą współpracę, 

Z poważaniem, 
W ójt Łucja Michałek 

Odpowiedź 
Szanowna Pani W ójt, 
w imieniu Banku Spółdzielczego w Ustroniu Zarząd Banku informuje, że decyzja 
o terminie wznowienia działalności placówki naszego Banku w miejscowości 
Jaworzynka jest uzależniona od przeprowadzenia i zakończenia prac napraw-
czo-remontowych ścian budynku w lokalizacji Jaworzynka 692. Pragniemy nad-
mienić, że placówka Banku w ww. lokalizacji nie została zlikwidowana, a jedynie 
tymczasowo zamknięta ze względu na pogarszające się warunki techniczne lokalu 
spowodowane zawilgoceniem ściany budynku. 

Polityka i strategia biznesowa Banku nie kieruje się wyłącznie działalnością 
skierowaną na zysk, ale przede wszystkim bierzemy pod uwagę dobro osób zamiesz-
kujących okoliczne tereny. Chcemy w dalszym ciągu budować pozytywne i trwałe 
relacje z mieszkańcami Trójwsi, nie wykluczając osób zamieszkujących Jaworzynkę. 

W związku z tym czekamy z optymizmem na podjęcie przez GS w lsteb-
nej słusznych działań, które przyniosą nam wspólnie i mieszkańcom Jaworzynki 
zadowalające rozwiązanie. 
Natomiast, co do możliwości zainstalowania bankomatu w miejscowości Jawo-
rzynka informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich danych, Bank nie przewi-
duje stawiania bankomatu w w/w lokalizacji. Już samo wznowienie pracy placówki 
Banku poprawi jakość życia mieszkańc ów natomiast instalacja bankomatu analizo-
wana pod kątem korzyści i potrzeb turystów nie jest dla nas argumentem za. Nawet 
rozpatrując Państwa prośbę pod kątem ulokowania urządzenia w w/w lokalizacji, 
choć jest korzystna dla mieszkańców to dla turystów pozostaje poza szlakiem 
komunikacyjnym prowadzącym do wielu atrakcji miejscowości. Dodatkowo chcie-
libyśmy nadmienić, że instalacja bankomatu niesie za sobą skomplikowany układ 
opłat, do których można zaliczyć m.in.: koszty zakupu bankomatu (kilkadziesiąt 
tysięcy złotych), amortyzacja i opłaty serwisowe urządzenia, obsługa got ówki 
(załadunek, transport i rozliczanie gotówki), wynajem powierzchni, systemy 
operacyjne, monitoring, ubezpieczenie, naprawy i konserwacje, opłaty na 
rzecz organizacji płatniczej, 
biorąc pod uwagę powyższe koszty oraz przede wszystkim wyliczony stosunek 
liczby mieszkańców do założonej ilości możliwych do przeprowadzenia operacji 
kartowych sprawia, że lokowanie urządzenia w miejscowości Jaworzynka jest dla 
Banku nierentowne. Ponadto w ostatnim okresie obserwujemy rozwój transakcji 
bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych. Powyższe oznacza, 
że gotówka jest coraz mniej potrzebna społeczeństwu do dokonywania płatności, 
a tym samym coraz mniej potrzebne są bankomaty, jako źródło pozyskiwania 
gotówki. Nie zmienia to faktu, że można zwrócić się z taką propozycją do nieza-
leżnego operatora np. sieć Euronet czy Planet Cash. 
Nawiązując do powyższego oraz obecnej sytuacji geopolitycznej, która niesie za 
sobą wiele nieprzewidzianych zagrożeń, nie jesteśmy w stanie pozytywnie przychylić 
się do Pani i zarazem mieszkańców prośby o instalację bankomatu w Jaworzynce. 

Z wyrazami szacunku, 
Halina Fober Prezes Zarządu | Bank Spółdzielczy w Ustroniu 
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Fot. Bronka Polok Fot. Bronka Polok 
Wiosenny redyk u Piotra Kohuta – owca na hali Wiosenny redyk u Piotra Kohuta w Koniakowie-Szańcach 

Redyk 
u Piotra Kohuta 
wiosenne święto rozpoczęcia 
wypasu owiec 
Tradycyjnym miyszanim owiec u Piotra Kohuta 
w Koniakowie, 2 maja br., rozpoczął się sezon 
pasterski. To tutaj, na Szańcach, jest dom Pio-
tra, Centrum Pasterskie z zagrodą edukacyjną, 
bac wką. Dla Piotra bycie bacą, owczorzem, 
czy sałasznikiem to nie tylko pasja, to całe ży-
cie, to tożsamość, która silnie łączy człowieka 
z przyrodą i zwierzętami. On to dobrze rozumie, 
pielęgnuje, dba, aby dawna tradycja była za-
chowana zgodnie z jej przeznaczeniem, trwała 
i była przekazywana młodemu pokoleniu. Dla-
tego też w tym miejscu, istotnym dla historii Ko-
niakowa i całej Trójwsi Beskidzkiej, rozpoczęło się wiosenne 
święto związane z wielomiesięcznym wyjściem pasterzy ze 
stadami owiec na hale. 

Wydarzenie rozpoczęła prelekcja Marii Kohut nawiązu-
jąca do obrzędów pasterskich. Uroczyście rozpalono watrę 
w Kolybie na Szańcach, po czym przyprowadzono owce od 
hodowców i gazdów, które spędzono i połączono w jedno 
stado (kierdel). Ksiądz wikariusz Grzegorz Tomaszek odmówił 
modlitwę, uroczyście poświęcono owce i okadzono koszor 
dymem z zió ł zebranych na karpackich łąkach; po czym nastą-
pił redyk. Owce przeprowadzono na Ochodzitą. Zgromadzeni 
dookoła ludzie, turyści, mieszkańcy z zaintersowaniem mogli 
obserwować obrzęd. W Centrum Pasterskim można było 

Fot. Bronka Polok | Wiosenny redyk u Piotra Kohuta 
w Koniakowie-Szańcach 

zobaczyć prezentowany przez Marię Kohut (prywatnie żona 
Piotra) pokaz obróbki wełny, zdegustować sery z bacówki, 
obejrzeć wystawę pasterską i prezentowane rękodzieło. 

Na pasterskie święto zjechało się wiele gości, którzy wraz z ro-
dzinami poczuli potrzebę uczestniczenia w sacrum miyszania 
owiec. Dotarli również przedstawiciele samorządu na czele 
z wójt gminy Łucją Michałek, swobodnie spędzając majowy 
czas na Szańcach. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 
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Fot. Jacek Kohut | Uroczyste śniadanie z olimpijczykami w sali sesyjnej UG Istebna 

Uroczyste śniadanie dla 
olimpijczyków 
W dniu 11 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Istebna, dzięki 
inicjatywie wójt Łucji Michałek, w godzinach porannych od-
było się „Uroczyste śniadanie dla olimpijczyk ów”. Jest to 
pierwsze wydarzenie tego typu w historii gminy Istebna. Spo-
tkanie z miejscowymi olimpijczykami z terenu naszej gminy 
było okazją do przekazania ofcjalnych gratulacji oraz podzię-
kowań ze strony wójt gminy za reprezentowanie naszego 
terenu na arenie międzynarodowej w tak wysokiej klasie. 
Ponadto zawodnicy otrzymali kwiaty oraz upominki. 

W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Istebna Łucja Micha-
łek, zastępca wójta Łukasz Małysz, sekretarz gminy Bożena 
Bury, skarbnik Bronisława Fiedor, przewodniczący rady 
gminy Istebna Stanisław Legierski, radna Barbara Kubas, dy-
rektor GOK Łucja Dusek oraz pracownik GOK Jacek Kohut. 

Osoby, które przyjęły zaproszenie na uroczyste śniadanie 
to: dyrektor COS Tomasz Laszczak, trenerzy Małgorzata 
Galej, Tadeusz Krężelok, Mateusz Ligocki oraz Mirosław 
Kapaś. Olimpijczycy, kt rzy wzięli udział w wydarzeniu to: 
Magdalena Kobieleusz, Mateusz Haratyk, Kamil Bury oraz 
Dominik Bury. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości: Pani W ójt za kolejną piękną 
i oryginalną inicjatywę, oraz Łucji Dusek – dyrektor GOK 
w Istebnej, która wraz z załogą uświetniła wydarzenie stro-
jami istebniańskimi, podnosząc jego rangę. 

Media obecne podczas wydarzenia: TVP3 Katowice, Ra-
dio Bielsko, portal ox.pl, Mariusz Jaszczurowski oraz Głos 
Ziemi Cieszyńskiej. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Fot. Jacek Kohut | Olimpijczycy od lewej: Magdalena Kobielusz, 
Mateusz Haratyk, Kamil Bury, Dominik Bury, wójt gminy Łucja Michałek, 
z-ca wójta Łukasz Małysz 



4 

W Ó J T  G M I N Y  I N F O R M U J E

NR 5 (346) | MAJ 2022 NASZA TRÓJWIEŚ

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

>>> 

> 

> 

> 

51 ''"'"'~ Europejskie -~-

li 

ml 

P AJ

30
czerwiec 

Istebna, dnia 10 maja 2022 r. 

RI.6722.1.2022 

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmu-
jącego obszar wsi Istebna 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

opodjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr XXXV/241/2021 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Istebna, 
w granicach określonych na załączniku grafcznym do wyżej 
wymienionej uchwały. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do projektu miejsco-
wego planu oraz wnioski do strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 czerwca 2022 r. do W ójta Gminy Istebna w formie pa-
pierowej lub elektronicznej za pomocą środk ów komunikacji 
elektronicznej, takich jak: złożenia wniosku poprzez platformę 
ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu Składający 
wniosek może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony 
na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Istebna: 
www.istebna.bip.info.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”. 

We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – na-
zwę oraz adres siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosk ów jest W ójt 
Gminy Istebna. 

mgr inż. Łukasz Małysz – Zastępca W ójta Gminy Istebna 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Istebna znajduje się klauzula 
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Nagroda Wójta Gminy 
Istebna w dziedzinie sportu 
W ójt Gminy Istebna serdecznie zachęca do składania wnio-
sk ów o przyznanie Nagrody W ójta za osiągnięte wyniki spor-
towe. Jest to dla wójta możliwość nagrodzenia wybitnych 
sportowc ów z gminy Istebna osiągających wysokie wyniki 
w dziedzinie sportu. Inicjatywa została zapoczątkowana 
w 2020 roku. 

Z dniem 31 maja 2022 roku upływa termin składania wnio-
sk ów za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2021. Szcze-
gółowe informacje określa uchwała Nr XXI/147/2020 Rady 
Gminy Istebna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyróżnień 
i nagród W ójta Gminy Istebna za osiągnięte wyniki sportowe 
oraz za osiągnięcia w działalności sportowej dostępna w BIP 
Urzędu Gminy Istebna. 

Szczegółowych informacji udzielaŁucja Jałowiczor – podinspek-
torwUrzędzieGminyIstebnapok.117tel.338556500wew.38 

PAMIĘTAJ,AMIĘT  ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków 

www.ceeb.gov.pl 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" 
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)". 

Co to jest CEEB?  
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe 

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości 

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". 

Kto musi złożyć deklarację?  
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła. 

Do kiedy złożyć deklarację? 
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., 

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., 
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 

Jak złożyć deklarację? 
Deklarację można złożyć na dwa sposoby: 

1 drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego 
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 

2.w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl 
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
www.zone.gunb.gov.pl
www.istebna.bip.info.pl
mailto:urzad@istebna.eu
https://torwUrz�dzieGminyIstebnapok.117tel.338556500wew.38
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Kwalifkacja wojskowa 2022 
Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 
21 marca 2022 roku o kwalifkacji wojskowej w 2022 roku 
W ójt Gminy Istebna Łucja Michałek informuje: 

Kwalifkacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2003 
roku oraz osób starszych z terenu Gminy Istebna odbędzie 
się w dniach 20 i 23 maja 2022 roku, natomiast dla kobiet 
w dniu 25 maja 2022 roku. 

Kwalifikacja przeprowadzona zostanie w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 
pok. 202, III piętro. 

Osoba stawiająca się do kwalifkacji wojskowej po raz pierw-
szy przedstawia: 
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający 

na ustalenie tożsamości 
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się 

do kwalifkacji wojskowej, jeśli 
• stawienie się do kwalifkacji wojskowej w terminie 

określonym w wezwaniu nie było możliwe 
• powiatowej komisji lekarskiej przedstawia się 

posiadaną dokumentację medyczną 
• w tym wyniki badań specjalistycznych 

przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed 
dniem stawienia się do kwalifkacji wojskowej 

• aktualną fotografę 2,5x3,5 cm, bez nakrycia głowy 
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia 

(ostatnie świadectwo szkolne jeżeli nauka jest 
zakończona) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki 
jeżeli nauka jest kontynuowana 

• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifkacje 
zawodowe, uprawnienia. 

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby pod-
legającej kwalifkacji wojskowej od obowiązku stawienia się 
w terminie i miejscu wyznaczonym w obwieszczeniu woje-
wody śląskiego. 

Niestawienie się do kwalifkacji wojskowej lub odmowa pod-
dania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Istebna – Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 200 lub pod nr 
telefonu (33) 8556500 wew. 42. 

Karina Kawulok – inspektor ds. ewidencji ludności 

Informacja o dowozie do szkół 
W ójt Gminy Istebna informuje, iż do 20 czerwca br. należy 
składać wnioski na dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów 
szk ł i dzieci niepełnosprawnych (oraz ich rodzic w lub opie-
kunów prawnych) z miejsca zamieszkania do najbliższego 
obwodowego publicznego przedszkola, szkoły obwodowej 
lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygoto-
wania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki na rok szkolny 2022/2023. 

Wnioski mogą składać rodzice, na podstawie wytycznych 
wskazanych w art. 39 Prawa Oświatowego, których dzieci 
spełniają następujące warunki: 

1. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
• 3 km – w przypadku dzieci od 5. roku życia do ukoń-

czenia 7 lat 
• 3 km – w przypadku uczni ów klas I-IV szk ł podstawowych 
• 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII 

szk ół podstawowych. 

2. Spełniając powyższe kryteria, będzie można ubiegać się 
o zwrot kosztów za: 
• zakup biletów miesięcznych 
• zakup tzw. „karty opiekuna” dla opiekuna dziecka do 

ukończenia 7. roku życia, korzystającego ze środk ów 
komunikacji publicznej 

• zakup paliwa rodzicom, którzy dowozić będą dzieci do 
szkoły własnym samochodem. 

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

Po upływie wyznaczonego terminu wnioski będą rozpatry-
wane negatywnie. 

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

Grażyna Matuszna – samodzielne stanowisko ds. oświaty 

www.istebna.eu
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Zarządzenie wójta gminy Istebna 
w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2022 roku. 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżń. zm.) 
oraz art.5 ust. 4 pkt 1 i art. 15 ust. 2 i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późń. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyznać dotację na realizację zadań publicznych na rok 2022 w następującej wysokości: Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20 000 zł, Dział 853 – pozostałe działania w zakresie polityki 
społecznej Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 47 000,00 zł, dział 921 – Kultura i sztuka Rozdział I. 92105 – 
Ochrona dóbr kultury i pielęgnowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych – 65 000,00 zł niżej wymienionym 
organizacjom pozarządowym: 

OCHRONA ZDROWIA – ZADANIE POD NAZWĄ: „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA” 

NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO WYSOKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Koniak ów Centrum „Jak dobrze być strażakiem” 6 000,00 zł 

(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 

Grupa Regionalna GOPR „Zapewnienie bezpieczeństwa osobom
przebywającym w górach” 

8 000,00 zł 
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Istebna Centrum 

„Ochrona i promocja zdrowia wśród
dzieci i młodzieży” 

6 000,00 zł 
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
Nazwa zadania: „Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” 

NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO WYSOKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI 

Stowarzyszenie Aktywizacji 
Zawodowej i Społecznej

Mieszkańców Gminy Istebna
„Dobrze, że jesteś” 

„Podaję ci dłoń. Razem 
pokonajmy smutek.” 

30 000,00 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

Fundacja Kubalonka „Rodzina na plus-wsparcie 
w emocjach i wychowaniu” 

12 000,00 zł 
(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze w Wiśle 

„ XX Ogólnopolski Rajd Górski im. 
Jerzego Kukuczki” 

5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

KULTURA I SZTUKA ROZDZIAŁ I. 92105 – OCHRONA DÓBR KULTURY I PIELĘGNOWANIE TRADYCJI 
NARODOWYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH 

NAZWA OFERENTA NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO WYSOKOŚĆ PRZYZNANEJ DOTACJI 

Stowarzyszenie Społeczno – 
Kulturalne „Istebna” 

Prowadzenie Zespołu Regionalnego 
„Istebna” 

30 000,00 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 

Fundacja „Dziedzictwo” „Zakup instrumentów ludowych dla 
dzieci z OPP w Koniakowie” 

8 000,00 zł 
(słownie: osiem tysiące złotych 00/100) 

Stowarzyszenie Miłośnik ów 
Beskidzkiego Folkloru, Muzyki,

Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” 

„Promocja kultury Trójwsi 
Beskidzkiej poprzez działania 

Zespołu Regionalnego Koniak ów” 

15 000,00 zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 

Stowarzyszenie Istebniański 
Uniwersytet Seniora 

„Aktywacja seniorów na rzecz 
społeczności lokalnych Gminy Istebna” 

12 000,00 zł 
(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Łucja Michałek – wójt gminy Istebna 
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Szanowni mieszkańcy oraz przedsiębiorcy ! 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad uzyska-
nia zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorc w dzia-
łalności w zakresie opróżniania zbiornik ów bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych położonych na obszarze 
gminy Istebna informujemy: 

Aby uzyskać zezwolenie należy: 
1. Być przedsiębiorcą 
2. Złożyć wniosek do Urzędu Gminy Istebna wraz z wy-

maganymi dokumentami, tj. 
• 2.1. Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności 

gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego 
• 2.2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległo-

ści podatkowych i braku zaległości w płaceniu składek 
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 

• 2.3. Dokument potwierdzający aktualny tytuł prawny 
do terenu nieruchomości, na której zlokalizowana jest 
baza transportowa 

• 2.4. Dokumentację potwierdzającą gotowość przyjęcia 
nieczystości ciekłych przez stację zlewną 

• 2.5. Dokumentację potwierdzającą posiadanie od-
powiednich środk ów technicznych przedstawionych 
w punkcie 3 wniosku, tj. posiadanie odpowiednio urzą-
dzonej i wyposażonej bazy transportowej oraz pojaz-
dów asenizacyjnych 

•  2.6. Dokumenty potwierdzające aktualne badania tech-
niczne pojazdów (kserokopie dowodów rejestracyjnych 
pojazdów wchodzących w skład taboru wnioskodawcy 
– w przypadku korzystania z pojazdów nie będących 
własnością wnioskodawcy, należy dołączyć kopie umów 
najmu/użyczenia/leasingu itp.) 

• 2.7. Oświadczenie lub dokument potwierdzający posia-
danie przez wnioskodawcę własnej myjni lub możliwość 
korzystania z usług innego podmiotu w zakresie mycia 
i dezynfekcji posiadanego sprzętu 

• 2.8. Oświadczenie, o spełnianiu przez pojazdy aseniza-
cyjne wnioskodawcy wymagań określonych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla 
pojazdów asenizacyjnych z dnia 12 listopada 2002 r. (Dz. 
U. Nr 193 poz. 1617) 

• 2.9 dow d uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107,00 zł. 

Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca świadczący 
usługę zobowiązany jest : 
• świadczyć usługi zgodnie z warunkami określonymi 

w zezwoleniu 
• podpisać umowę ze stacją zlewną, do której będą od-

prowadzane nieczystości ciekłe 
• składania kwartalnych sprawozdań do Urzędu 

Gminy Istebna 
• niezwłocznego zgłaszania organowi wszelkich zmian 

danych określonych w zezwoleniu. 

Formularz wniosku można pobrać na stronie: BIP URZĘDU 
GMINY ISTEBNA w zakładce Usługi Komunalne RUK/ Ze-
zwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnia-
nia zbiornik ów bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych / Wniosek lub na stronie: www.istebnaeu, zakładka 
mieszkaniec/zalatwianie-spraw/ wnioski i formularze. 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 r. poz.888) 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 
U. z 2021 r. poz. z późn zm.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych z dnia 12 listopada 2002 r. 
(Dz.U. Nr 193, poz. 1617) 
Rozporządzenie Ministra Środowiskaz dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiornik ów bez-
odpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U.2012 
poz. 299. 

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 
20 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiornik ów bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych – https://istebna.bip.info.pl/dokument. 
php?iddok=4963&idmp=151&r=r 

Poniżej umieszczamy wykaz frm wywozowych posiadają-
cych zezwolenie wójta gminy Istebna na odbiór nieczysto-
ści ciekłych od mieszkańców gminy Istebna (stan na dzień 
29.04.2022 r.) 

Edyta Kukuczka – Kierownik Referatu Usług Komunalnych 

l.p.  NAZWA FIRMY ADRES FIRMY NR KONTAKTOWY 

1. P.T.U.H EKO-GROŃ PAWEŁ SZARZEC 43-460 Wisła, ul. Spacerowa 38 694 548 905 
2. BONCZEK WIESŁAW USŁUGI TRANSPORTOWE 43-460 Wisła, ul. Wyzwolenia 81 501 081 833 
3 ECO-PROGRES ŁUKASZ ŚWITAŁA 43-476 Jaworzynka 850 517 373 772 
4. EKO-TOMA Mariusz Łacek działalność zawieszona od 01.07.2021 r. 
5.  WC SERWIS ŚLĄSK – obsługa tylko w zakresie TOITOI 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10 32 278 45 31 

https://istebna.bip.info.pl/dokument
www.istebnaeu
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Koszty usuwania awańi lata 2019-2021 

Sro41d 
W •IJtan,1011 

1.19 292.78 2l 

1.18 9 6,6 zł 

3 908,óOzl 

60518.l7 zl 

9 590,.38 lł 

Informacja 
W Gminie Istebna intensywny rozwój infrastruktury wodocią-
gowej i kanalizacyjnej nastąpił w latach 80-tych – najstarsze 
rurociągi żeliwne i stalowe pochodzą właśnie z tego okresu. 
Co do jakości żeliwa i stali należy wyraźnie stwierdzić, że naj-
gorsze odlewy rur z tego materiału powstawały pod koniec 
lat 70. Rury PVC stanowią największy udział % w systemie 
sieciowym, ale i na nich zdarzają się awarie wynikające ze 
złej jakości zastosowanego materiału. 

Awarie w sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej mogą mieć 
charakter nagły – z dużym wypływem wody – lub stopniowy 
– z niewielkim wypływem wody w początkowej fazie, przy 
czym ten wypływ może się pojawiać na powierzchni terenu 
lub nie, co zdarza się znacznie częściej. Awarie w sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej są niechcianym, ale nieuniknionym 
problemem w jej eksploatacji powodującym bardzo duże 
koszty utrzymania sieci. Poniżej koszty usuwania awarii w la-
tach 2019-2021. 

Najczęstsze przyczyny awarii: 
1. Wady materiałowe: najczęściej wynikające na eta-

pie produkcji. 
2. Wiek materiału: każdy materiał (nawet ten najlepszy) 

ulega starzeniu się, utlenianiu, korozji, zmęczeniu ma-
teriału. Im dłuższy czas, tym większe prawdopodobień-
stwo wystąpienia kilku czynnik ów. Na przykład najwięcej 
takich awarii występuje na najstarszych odcinkach; i tak 
ponad 100 m sieci z rur stalowych wymieniono na rury 
PE – Koniak ów-Gronik/ Koniak ów-Legiery, następnie 
ponad 110 m sieci z rur żeliwnych wymieniono na rury 
PE Istebna-Centrum, ponad 60 m sieci z rur PVC zo-
stało wymienione na rury PE w rejonie Istebna-Gazury, 

Jaworzynka-Klimki oraz ponad 60 m sieci kanalizacyjnej 
w rejonie Istebna-Dzielec oraz Istebna-Szarce. 

3. Błędy w wykonawstwie sieci wodociągowej to: połącze-
nie błędów montażowych i innych czynności na etapie 
całościowego wykonawstwa sieci wodociągowej (ułoże-
nie, próby ciśnienia, zasypka, brak zasuw itp.) Za przykład 
może posłużyć odcinek sieci wodociągowej Istebna-Za-
olzie rozbudowanej i wykonanej w roku 2018 przez frmę 
Beskid Invest Andrzej Łacek z Istebnej, gdzie na 10 szt. 
zamontowanych studzienek wodomierzowych wymie-
niono w ramach gwarancji na roboty budowlane 6 szt. 

4. Pośpiech w zamykaniu i otwieraniu strefy objętej awa-
rią. Każdy odbiorca usługi oczekuje szybkiej interwencji 
w przypadku przerwy dostawy wody związanej z wystą-
pieniem awarii na danym odcinku sieci. Należy jednak za-
chować ostrożność podczas zamykania, a w p óźniejszym 
etapie – otwierania danego odcinka/strefy układu dys-
trybucyjnego. Pierwszeństwo zamykania zasuw powinno 
wynikać zarówno z ograniczenia do minimum obszaru 
odciętego od dostawy wody pitnej, jak i zminimalizowa-
nia zakłóceń związanych z przepływami wstecznymi. 
Szybkość zamykania i otwierania zasuwy r wnież ma 
istotne znaczenie – należy się nie spieszyć podczas 
wykonywania tej czynności, „dać czas” sieci wodocią-
gowej na zmianę kierunk ów przepływu i zmianę ciśnień. 
W przypadku, gdy odcinamy sieci rozdzielcze o więk-
szych średnicach, a tym bardziej magistralne Uderzenie 
hydrauliczne najczęściej skutkuje nową awarią. 

5. Błędy projektowe: wynikające ze złych wstępnych zało-
żeń, braku znajomości specyfki układu zasilania danej 
strefy, nieuwzględnieniu zabudowy odpowietrznik ów 
w układach w wysokich punktach zasilania, w których 
może dojść do szybkiego odwodnienia wskutek przerwy 
dostawy wody (brak zasilania w układach pompowni 
liniowych, błędy w dobrze pomp i układów sterujących, 
błędy w doborze rurociągów o odpowiednim Pmax, 
nieodpowiednia technologia uzdatniania wody itd.) Tu-
taj za przykład może posłużyć stacja uzdatniania wody 
Koniak ów-Jasiówka, która wymaga kompleksowej mo-
dernizacji pomimo, iż została wybudowana i oddana do 
użytkowania w 2013 r. 

6. Warunki pogodowe i glebowe: głębokość strefy prze-
marzania podczas bardzo niskich temperatur, w powią-
zaniu z poprzecznymi ruchami utworów glebowych, to 
najczęstsza przyczyna poprzecznych pęknięć rur żeliw-
nych. Struktura glebowa ma tu istotne znaczenie co do 
wielkości ruchów poprzecznych. 

7. Niedrożność studzienek kanalizacyjnych – spowodo-
wana najczęściej niewłaściwym użytkowaniem sieci kana-
lizacji sanitarnej i traktowanie jej przez użytkownik ów jako 
śmietnika – to przyczyna większości zatorów i będących 
ich konsekwencją awarii. W ściekach znajdujemy róż-
nego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, 
chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, 
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ręczniki z materiału, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki 
do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, 
końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce itp., które nie 
powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to 
zapychanie się kanalizacji i są najczęstszą przyczyną 
niedrożności studzienek kanalizacyjnych. 

Mimo występujących awarii i usterek występujących na sieci 
wodociągowej, jak i kanalizacyjnej, staramy się zapewnić cią-
głość dostaw wody i odprowadzania ściek ów. Jednocześnie 
zwracamy się z apelem o racjonalne korzystanie z wody oraz 
używanie sieci kanalizacyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem 

Edyta Kukuczka – kierownik Referatu Usług Komunalnych 

Fot. arch. UG Istebna I Istebna-Centrum – awaria wymiana sieci 

Fot. arch. UG Istebna | Sieć kanalizacyjna 

Fot. arch. UG Istebna | Koniak ów-Bukowina – wymiana sieci 

Fot. arch. UG Istebna udrożnienie 
studzienki kanalizacyjnej 
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Fot. Jacek Kohut | Złożenie kwiatów w Istebnej 

Złożenie kwiatów 
Dnia 13 kwietnia br. przedstawiciele Gminy Istebna: zastępca 
wójta Łukasz Małysz, sekretarz Bożena Bury, dyrektor 
GOK-u Łucja Dusek wraz z pracownikami, złożyli na cmenta-
rzu katolickim w Istebnej hołd rozstrzelanym przez niemieckich 
żołnierzy w Jabłonkowie mieszkańcom Istebnej i Jaworzynki. 

Na zaproszenie MK PZKO w Jabłonkowie delegacja Gmin-
nego Ośrodka Kultury wzięła udział w „apelu poległych” 
– uroczystości upamiętniającej śmierć dwunastu Polak ów, 
obywateli Istebnej i Jaworzynki, rozstrzelanych na miejscu 
kaźni – pod murem żydowskiego cmentarza w Jabłonkowie 
w dniu 13 kwietnia 1945 roku. 

Anna Haratyk – instruktor GOK 

Fot. Jacek Kohut | Złożenie kwiatów w Jabłonkowie 

Fot. media społecznościowe FB | Wycieczka do Sopotu, plaża 

Gminna wycieczka młodzieży 
ze szkoły podstawowej lekcją 
z historii 
Gmina Istebna, we współpracy z Ministerstwem Obrony 
Narodowej, zorganizowała dla naszej młodzieży szkolnej 
wycieczkę do miast i miejsc, które zachowały się w pamięci 
ojczyzny jako miejsca szczególnie zasłużone w walce o wol-
ność Polski. Szlakiem placówek muzealnych Wojska Polskiego 
młodzież odwiedziła Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 
miasto Sopot, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, We-
sterplatte w Gdańsku i cmentarz garnizonowy, gdzie oddała 
hołd poległym przy grobie Danuty Siedzik ówny, ps. „Inka”. 
W Warszawie młodzież zobaczyła Muzeum Katyńskie, po-
znała prawdę o zbrodni. Zwiedziła Muzeum Wojska Polskiego 
oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Wyjazd zapewne na długo 
pozostanie uczniom w pamięci jako żywa lekcja z historii. 

Wycieczka była bezpłatna dla 52 uczniów + opiekunowie. 

Małgorzata Owczarczak – red.nacz. 

Fot. media społecznościowe FB | Muzeum Katyńskie 

Fot. media społecznościowe FB wójt gminy Istebna 
Grób Nieznanego Żołnierza, Warszawa 
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Fot. media społecznościowe FB | Westerplatte, Gdańsk 

Fot. media społecznościowe FB | Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa 

Fot. media społecznościowe FB | Muzeum Sił Powietrznych, Dęblin 

Wyjazd nad morze 
Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora 

Istebniański Uniwersytet Seniora zorganizował tygodniowy 
pobyt dla 50 seniorów w ośrodku wczasowo-rehabilita-
cyjnym „Perła” w Ustce w okresie od 02.04-09.04.2022 
r. Ośrodek położony jest 150 m od plaży i dysponuje 
w większości pokojami 2-osobowymi z balkonami. Senio-
rzy korzystali z pełnego pakietu zabiegów rehabilitacyjnych 
oraz dodatkowo umożliwiono dla nich kąpiel solankową w ho-
telu „Grand Lubicz”. Mieli także możliwość przejazdu ciuchcią, 
zwiedzając okolice Ustki. W ostatnim dniu odbył się koncert 
piosenek szantowych. 

Istebniański Uniwersytet Seniora 

Fot. arch. IUS | Członkowie Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora 

Fot. arch. IUS | Latarnia 
morska w Ustce 

Fot. arch. IUS | Morze 
w Ustce 
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Stawianie moja na Trójstyku 
Prezentacja muzyki Polski i Słowacji 

Fot. Jacek Kohut 
Zespół Regionalny „Mała Istebna” 

Fot. Jacek Kohut | FS Faluzari 

1 maja br., w Święto Pracy, po dwóch latach przerwy z powodu 
pandemii, na Tr jstyku w Jaworzynce postawiono barwnie 
przystrojonego „moja”. Tradycja sięga 2004 r., kiedy to na pa-
miątkę wstąpienia do Unii Europejskiej starosta Černego za-
proponował postawić moja na Trójstyku. 

Wydarzenie w tym roku zainicjowane przez włodarzy trzech 
przygranicznych gmin – Istebnej (PL) Łucję Michałek, Hrćavy 
(CZ) Marka Sikorę i Černego (SK) Pavla Gomolę – zgroma-
dziło rekordową ilość mieszkańców, turystów i zespołów 
folklorystycznych. 

Tradycję tą pielęgnuje się przede wszystkim u sąsiadów 
Słowak ów, kiedy stawia się moja pannie na wydaniu, i sym-
bolizuje też powitanie miesiąca maja; tak na Trójstyku ma 
charakter intergacyjny. Postawienia moja dokonali strażacy 
z OSP Jaworzynka, OSP Zapasieki oraz strażacy z Černego 
z lokalnymi mieszkańcami Trójstyku w towarzystwie śpiewu 
FS „Ozvena” z Černego. Pięknie wystrojonego moja przygo-
towała gmina Hrčava. Na plenerowej scenie wystąpiły rów-
nież zespoły: „Mała Istebna” z Istebnej, FS „Dolinka” z Nowej 
Bystrycy oraz FS „Faluziari” z Kysuc na Słowacji. 

W wydarzeniu wzięli udział: Łucja Michałek – wójt Istebnej, 
Łukasz Małysz – z-ca wójta Istebnej, Stanisław Legierski – 
przewodniczący Rady Gminy, Jan Gazur – sołtys wsi Koniak ów; 
Barbara Bielesz, Lucyna Bytow, Krzysztof Wawrzacz, Kazi-
mierz Łacek iWładysław Zowada – radni gminy Istebna, Łucja 
Dusek – dyrektor GOK Istebna; Peter Koziel – wicestarosta 
Hrčavy i Peter Najdek – wicestarosta Černego wraz z przed-
stawicielami partnerskich gmin; mieszkańcy i goście. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
tego niezwykłego wydarzenia. Mediom – telewizji OX.PL oraz 
wszystkim, którzy przybyli tak licznie na Trójstyk. 

Wydarzenie odbyło się dzięki zadaniu „Promocja dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego Gminy Istebna orz Regionu 
Kysuc i Małej Fatry”. Projekt dofnansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Interreg V-A Pol-
ska – Słowacja 2014 – 2020. Kordynatorem projektu z ramie-
nia Gminy Istebna jest Wioleta Golik z Urzędu Gminy Istebna. 

Łucja Dusek – dyrektor GOK 

Fot. Jacek Kohut | od lewej Peter Koziel vice starosta Hrčavy, 
Łucja Michałek wójt gminy Istebna, Peter Najdek vice starosta Ćernego 
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Fot. arch. OSP Koniak ów | Uroczystość św. Floriana na Jasnej Górze 

Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek 
Każdego dnia działają według zasady: „Bogu na chwałę, lu-
dziom na ratunek”. 4 maja strażacy, we wspomnienie patrona 
św. Floriana, obchodzą swoje święto. Jest to nie tylko Między-
narodowy Dzień Strażaka, ale dla druhów w Polsce także czas 
jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. W obchody 
w woj. śląskim włączona została także Jasna Góra. 

W uroczystościach wzięli udział: reprezentujący Prezesa 
Rady Ministrów – wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, 
parlamentarzyści, władze PSP województwa śląskiego oraz 
Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, reprezentanci OSP 
województwa śląskiego, przedstawiciele Wojska Polskiego, 
Policji i Straży Granicznej, a także śląska kompania honorowa, 
pluton honorowy OSP w Koniakowie, pododdział pocztów 
sztandarowych woj. śląskiego, orkiestra OSP w Milówce. 

Strażacy oddali hołd ofarom katastrofy smoleńskiej 
z 2010 r. i zbrodni katyńskiej z 1940 r., złożyli 
wieńce przed Epitafum Smoleńskim. 

Na podst. Biura Prasowego Jasnej Góry 

Fot. Ewa Małyjurek 
Promocja publikacji Rafała Grosza „Karpaccy banici. Zbijacy cz.II” 

Promocja publikacji 
Rafała Grosza 
„Karpaccy banici. Zbijacy cz.II” 
W piątkowy wieczór 22.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury spotkali się miłośnicy podań, legend i historii góral-
skich, tym razem związanych ze zbójnictwem. Głównym 
celem spotkania była promocja nowej publikacji autorstwa 
Rafała Grosza „Karpaccy banici. Zbijacy cz.II”. Jest to konty-
nuacja publikacji „Zapomniany Harnaś. Proćpak vel. Kroćpak” 
oraz „Karpaccy banici cz. I” opisujących sylwetki i historie zbój-
nik ów działających w Beskidzie Śląskim, Żywieckim czy Niskim. 

Licznie przybyłych gości przywitała dyrektor GOK Łucja Du-
sek gratulując pasji i dziękując za zaproszenie do współpracy 
przy powstaniu książki. Kolega autora – Andrzej Suszka 
oraz etnograf Małgorzata Kiereś przedstawili ideę powstałej 
publikacji i podkreślili ważną rolę w odkrywaniu ważnej historii 
zapomnianego zb jnictwa na naszych terenach. Na spotkanie 
przybyli także Beskidzcy Harnasie z Żywiecczyzny, którzy ode-
grali scenkę z książki: „wyboru hetmana spośród zbójnik ów”. 

W tym niezwykle ciekawym wydarzeniu uczestniczyli: Lucyna 
Bytow oraz Barbara Kubas – radne gminy Istebna, przed-
stawiciele Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, 
rodzina i znajomi autora, dyrekcja i pracownicy GOK Istebna 
oraz goście i mieszkańcy Trójwsi. 

Rafał Grosz złożył podziękowania wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do powstania publikacji. Książkę można zaku-
pić u autora lub w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Zachęcamy do lektury. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 

Fot. Katarzyna Plutok 
Promocja publikacji Rafała Grosza „Karpaccy banici. Zbijacy cz.II” 
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IV Gminny Konkurs 
Recytatorski w Istebnej 
31 marca 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Isteb-
nej odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski w dwóch 
kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8. Ogółem 
w konkursie wzięło udział 24 uczniów ze wszystkich szk ół 
podstawowych naszej Trójwsi. 

Konkurs rozpoczęła Nikola Kohut z klasy 8b, która zagrała 
na skrzypcach „Marzenie” Schumanna. Potem wystąpiła pani 
dyrektorDanuta Haratyk-Woźniczka. W krótkim przemówieniu 
przywitała wszystkich przybyłych gości, czyli dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych – Teresę Krowicką, przedstawiciela Nadle-
śnictwa Wisła –Mateusza Woźniaka i paniąDanutę Konarzew-
ską, jak również recytatorów i ich opiekunów, a także komisję 
jurorską. W skład tej ostatniej weszli: 
• Bogusław Słupczyński – przewodniczący jurorów, 

aktor, reżyser, animator i pedagog, założyciel Cieszyń-
skiego Studia Teatralnego, absolwent Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 
w Warszawie 

• Łucja Dusek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, folk-
lorystka i działaczka kulturowa 

• Bartłomiej Jałowiczor – pedagog i wicedyrektor Tera-
peutycznego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kra-
ina”, radny gminy Istebna i animator kultury. 

Następnie odbyły się popisy recytatorów, których anonsowała 
Sara Kaczmarzyk z klasy 7c. Repertuar prezentowany przez 
uczestnik ów konkursu (wybrany wiersz i fragment prozy) był 
zróżnicowany, sięgał zarówno do klasyki literatury polskiej 
oraz europejskiej, jak i do dzieł współczesnych twórców. 
Zdecydowana większość uczniów wykazała się wysokim 
poziomem umiejętności recytatorskich, co przewodniczący 
jury podkreślił w końcowym przemówieniu podsumowują-
cym to wydarzenie artystyczne. Werdyktem komisji I miejsce 
w młodszej grupie wiekowej zajęła Jagna Maria Suszka 
(podopieczna Sylwii Michałek) ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Koniakowie, II miejsce – Hanna Nosowicz (uczennica 
Cecylii Suszki) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Isteb-
nej, a III miejsce – Maria Galej (przygotowana przez Izabelę 
Bojko-Busek) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. 
Ponadto jury przyznało wyróżnienie dla Emmy Taylor (pod-
opiecznej Doroty Małyjurek) ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Jaworzynce. 

W starszej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Aleksandra 
Legierska (przygotowana przez Cecylię Suszkę) z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, II miejsce przypadło 
Markowi Ruckiemu (podopiecznemu Moniki Michałek), rów-
nież uczniowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Isteb-
nej, a III – Oliwii Matusznej (uczennicy Sylwii Michałek) ze 
Szkoły Podstawowej nr1 w Koniakowie. Komisja przyznała też 

dwa równorzędne wyróżnienia. Pierwsze powędrowało do 
reprezentantki Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce-Za-
pasiekach – Kingi Pazery (uczennicy Anny Pudalik), drugie 
do Antoniego Juroszka – ucznia istebniańskiego Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego (podopiecznego Cecylii Suszki). 

Oprócz dyplomów wszyscy laureaci otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez GOK oraz Radę Rodziców Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej. W tym miejscu zatem 
chciałabym złożyć gorące podziękowania dla pani dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Łucji Dusek oraz rady rodziców 
istebniańskiej szkoły za sfnansowanie naszej imprezy. 

Szczególne słowa podziękowań kieruję też do moich współ-
pracownik w, kt rych pomoc niezwykle sobie cenię: polonistki 
Moniki Michałek, plastyczki – Renaty Gorzołki, informatyka 
– Andrzeja Suszki i pana Wojciecha Kałuckiego dbającego 
o należyty wydruk dyplomów. Dziękuję też dziewczynom z klas 
siódmych, które obsługiwały nasz konkurs. Wyrazy wdzięcz-
ności kieruję również do pana Józefa Zogaty, który wraz ze 
swoim zespołem przygotował dla wszystkich gości ciepły 
posiłek w szkolnej stołówce. Rodzicom klasy 5c, 5b i 4b 
serdecznie dziękuję za upieczenie przepysznych ciast. 

Na koniec dodam, że wszyscy recytatorzy mieli w tym roku 
okazję uczestniczyć – podczas przerwy przeznaczonej na ob-
rady jury – w warsztatach teatralnych, które prezentowały 
ćwiczenia dykcyjno–ruchowe oraz uczyły, jak być kreatywnym 
na scenie. 

Mam nadzieję, że cztery osoby (tj. Jagna, Hania, Ola i Marek) 
wytypowane przez jurorów na dalszy – bielski – etap kon-
kursu recytatorskiego będą pięknie reprezentowały naszą 
gminę. Wszyscy trzymamy za nich kciuki i z całego serca 
życzymy im sukcesów! 

Cecylia Suszka – organizatorka imprezy 

Fot. arch. szkoły | Danuta Haratyk-Woźniczka i Cecylia Suszka – 
inauguracja konkursu 
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Fot. arch. ZSP | Laureaci z opiekunami oraz jury 

Spotkania z historią 
„Wspomnienia Katyńskie” to tytuł czwartego już odcinka 
z cyklu „Spotkanie z Historią” które, odbyło się wczoraj 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 

Zebranych gości przywitał koordynator spotkań Marek 
Michałek, a Inicjatorka wydarzenia W ójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek wygłosiła słowo wstępne. 

Krótkie wprowadzenie poprzedzające flm pt. Katyń popro-
wadził Janusz Juroszek – historyk. 

Wyemitowana projekcja polskiego flmu wojennego z 2007 
r. w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie noweli flmowej 

Andrzeja Mularczyka o zbrodni katyńskiej skupiła rekordo-
wą ilość młodzieży szkolnej. Film obejrzeli również nauczy-
ciele i mieszkańcy. 

Zostały przytoczone ważne osoby, daty i informacje zwią-
zane ze zbrodnią katyńską popełnioną przez NKWD przez 
rozstrzelanie wiosną 1940 roku ponad 20 tyś. obywateli 
Polski (w tym większość ofcerów Wojska Polskiego i Policji 
Państwowej). 

Dziękujemy wszystkim pasjonatom, nauczycielom i uczniom za 
udział i zapraszamy na kolejne z cyklu V „Spotkania z Historią”. 

Anna Haratyk – instruktor GOK 

Fot. Anna Haratyk | „IV Spotkanie z Historią – Wspomnienia katyńskie” x2 
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym 
w budynku szkoły na Dzielcu w Istebnej 

P S  Y  C H O L  O G  
Renata Szczepańska 

tel.: 505 502 162 
poniedziałek: 16.00–20.00 

piątek: 15.00–19.00 

A D  W  O K A T  
Kornelia Maga-Caputa 

tel. 608 194 499 
w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca: 

8:30–10:30 
Przed wizytą prosimy o wcześniejszy 

kontakt telefoniczny 

Dyżur informacyjny Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

każdy ostatni wtorek miesiąca: 
18.00–19.00 

tel.: 502 530 315 lub 507 335 678 
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 

Mityngi Grupy AA Na Groniu 

każdy wtorek miesiąca 
Istebna – Dom Parafalny, godz. 19.00 

Mityng Otwarty 

ostatni wtorek miesiąca, godz.19.00 

• opiekun medyczny 
• terapeuta zajęciowy 
• asystentka stomatologiczna 
• higienistka stomatologiczna 
• technik masażysta z elementami fizjoterapii 

• technik farmaceutyczny 
• technik sterylizacji medycznej 

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE to jedyna szkoła na terenie powiatu 

cieszyńskiego kształcąca BEZPŁATNIE na kierunkach medycznych. 

Informacje 
Przewodniczącego 

Rady Gminy Istebna 
Biuro Rady Gminy w Istebnej informuje, że dyżury 

Przewodniczącego Rady Gminy Istebna 
zostają przywrócone. 

Dyżur będzie odbywał się 
w każdy wtorek od godziny 15:00 do 16:00 
w budynku Urzędu Gminy Istebna, pok ój 115. 

*** 

Przewodniczący Rady Gminy Istebna zaprasza 
do debaty nad raportem o stanie Gminy Istebna 

za 2021rok. 
Głos mogą zabierać radni oraz mieszkańcy gminy. 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie 

zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, 
poparte podpisami co najmniej 20 osób, 

do Przewodniczącego Rady Gminy Istebna. 

Dyskusja odbędzie się na sesji 31 maja godz. 14.00. 
Szczegóły zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej urzędu. 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy 
ks. wikaremu Łukaszowi Lachowi oraz jego rodzinie 

z powodu śmierci mamy Marii 

składa W ójt Gminy Istebna Łucja Michałek 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy 

i jednostkami podległymi 
oraz 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Legierski 
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Rzut oka na AA 
Co to jest AA 
Anonimowi Alkoholicy są dobrowolną, światową wspólnotą mężczyzn 
i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać 
trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania 
picia. Nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo w AA. 
Liczba uczestnik ów 
Ocenia się, że ponad 2 miliony członk ów spotyka się w ponad 114 tys. 
grup w 170 krajach. W Polsce istnieje ok. 2300 grup AA. 
Kontakty z organizacjami spoza AA 
Wspólnota przyjęła „politykę” współpracy, ale bez wiązania się z innymi 
organizacjami zainteresowanymi problemem alkoholizmu. Nie wydajemy 
opinii o sprawach niedotyczących AA, nie popieramy ich ani nie krytykujemy. 
Z czego utrzymuje się AA 
Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycję całko-
witego samoutrzymywania się i nie szukają ani nie przyjmują datk ów od 
osób nie będących członkami wspólnoty. 
Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość 
AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji. Osoby należące do wspól-
noty po prostu powstrzymują się od jednego kieliszka dzień po dniu. 
Trzeźwość utrzymuje się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą i na-
dzieją na spotkaniach zwanych mityngami, w oparciu o program Dwunastu 
Krok ów służący zdrowieniu z alkoholizmu. 
Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi 
Anonimowość jest duchową podstawą AA – przypomina uczestnikom 
wspólnoty, aby kierowali się raczej zasadami niż osobistymi ambicjami. 
Jesteśmy społecznością ludzi równych. Dążymy do tego, aby znany był 
nasz program zdrowienia, a nie osoby, które w nim uczestniczą. Anoni-
mowość w środkach masowego przekazu jest gwarancją bezpieczeństwa 
dla wszystkich uczestnik w AA, a szczeg lnie dla nowo przybyłych, że ich 
przynależność do AA nie będzie ujawniona. 
Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA 
Na mityngach tych zwykle mówi prowadzący i jeden lub kilku spikerów, 
którzy dzielą się doświadczeniem na temat swojej choroby alkoholowej 
i swojego zdrowienia w AA. 
Jak powstało AA 
AA powstało w 1935 roku, gdy spotkali się makler z Nowego Jorku i le-
karz z Akron (obaj już nie żyją), którzy byli ,beznadziejnymi” pijakami. Oni 
założyli AA, aby pomagać innym, którzy cierpieli na chorobę alkoholową 
i utrzymywać własną trzeźwość. Wspólnota AA powstała w USA, a potem 
rozpowszechniła się na całym świecie. 
Czego nie robi AA 
AA nie prowadzi spisów członk ów ani historii choroby... nie angażuje 
się w badania, ani ich nie sponsoruje... nie łączy się z instytucjami ani 
organizacjami społecznymi (aczkolwiek członkowie AA, grupy i biura 
usług często współpracują z nimi)... nie tropi ani nie usiluje kontrolo-
wać swoich członk ów... nie stawia diagnoz i prognoz medycznych ani 
psychiatrycznych... nie udziela pomocy w odtruwaniu, pielęgnacji czy 
rekonwalescencji... nie bierze udziału w praktykach religijnych... nie 
zapewnia mieszkania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy lub innych 
dóbr czy usług społecznych... nie zapewnia konsultacji domowych ani 
zawodowych... nie daje listów polecających do oddziałów więziennych, 
prawnik ów, sądów, organizacji społecznych, pracodawców itd. 
Jak możesz znaleźć AA w swoim mieście 
Szukaj „Anonimowych Alkoholik ów” w książce telefonicznej lub w gaze-
cie. Wolontariusze pracujący w punktach kontak – towych będą chętnie 
odpowiadać na Twoje pytania i wskażą Ci najbliższą grupę AA. 

Lista sygnałów ostrzegawczych: 
• Gdy ktoś pije pomimo szk ód spowodowanych przez picie 
• Gdy ktoś jednorazowo wypija większe ilości płynów zawierających 

powyżej 100 gramów ETOH (5 dużych piw lub jeden litr wina, 
ćwierć litra wódki) 

• Gdy ktoś regularnie codziennie wypija więcej niż 20 gramów 
ETOH (2 piwa lub lampki wina lub kieliszek wódki) lub gdy zaczyna 
dzień od picia alkoholu (np. poranne piwo) 

• Gdy ktoś „klinuje”, czyli używa alkoholu do usuwania przykrych 
skutk ów poprzedniego picia, a więc sięga po alkohol z samego 
rana po intensywnym piciu wieczorem 

• Gdy ktoś pije alkohol w samotności oraz w sytuacjach, gdy od-
czuwa zmęczenie, dolegliwości fzyczne, smutek i cierpienie 

• Gdy ktoś zaniedbuje swoje obowiązki i zadania z powodu picia 
• Gidy ktoś ma trudności w przypominaniu sobie, co się działo 

poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem 
• Gdy ktoś uśmierza przy pomocy alkoholu poczucie winy i wyrzuty 

sumienia z powodu czynów popełnionych pod wpływem alkoholu. 
• Gdy ktoś kieruje samochodem pod wpływem alkoholu 
• Gdy ktoś reaguje napięciem i rozdrażnieniem w sytuacjach utrud-

niających kontakt z alkoholem, wobec postulatów ograniczenia 
picia zaprzecza, że ma problemy z alkoholem 

• Gdy ktoś dostaje od innych ludzi sygnały sugerujące ograniczenie 
ilości lub powstrzymanie się od picia. 
Alkoholizm czy uzależnienie? 

• Zmiana tolerancji na alkohol. Podwyższenie tolerancji ujawnia 
się, gdy wypicie tej samej ilości co kiedyś powoduje słabsze niż 
poprzednio efekty, tzn. żeby uzyskać ten sam efekt, co poprzednio 
trzeba wypijać więcej niż kiedyś. Obniżenie tolerancji ujawnia się, 
gdy przy dawkach alkoholu mniejszych niż poprzednio pojawiają 
się podobne efekty nietrzeźwości. 

• Utrata kontroli nad piciem. Po wypiciu pierwszej porcji alkoholu 
ujawnia się niemożność skutecznego decydowania o ilości wypija-
nego alkoholu i o momencie przerwania picia. 

• Objawy abstynencyjne. Gdy człowiek przerywa dłuższe picie lub 
zmniejsza ilość wypijanego alkoholu pojawiają się bardzo przykre 
objawy: niepok ój, drażliwość, dreszcze, drżenie kończyn, skurcze 
mięśniowe, poty, nudności, a nawet zaburzenia świadomości i ma-
jaczenia. Osoba uzależniona stara się szybko usunąć te cierpienia 
przy pomocy alkoholu. 

• Zaburzenia pamięci i świadomości. Po wypiciu pojawiają 
się „dziury pamięciowe”, cale fragmenty wydarzeń znikają 
z pamięci, mimo próby obrony pozorów rozumności i ciągłości 
postępowania coraz więcej rzeczy dzieje się poza świadomością 
osoby uzależnionej. 

• Subiektywne poczucie łaknienia. W miarę upływu czasu bez 
alkoholu pojawiają się nieprzyjemne doznania podobne do głodu 
i wewnętrznego przymusu wypicia, połączonego z poczuciem 
paniki i obawą, że się nie wytrzyma długo bez alkoholu. 

• Koncentracja życia wok ół picia. Obecność alkoholu w życiu 
codziennym staje się czymś bardzo ważnym, dużo uwagi i zabie-
gów jest skoncentrowanych wok ół okazji do wypicia i dostępno-
ści alkoholu. 

• Nawroty picia po próbach utrzymania okresowej abstynencji. 
Od czasu do czasu człowiek dostrzega, że picie wymyka się spod 
kontroli i próbuje udowodnić sobie lub innym, że potraf nad tym 
zapanować, jednak próby te przynoszą niepowodzenie. 
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Fot. media społecznościowe facebook | Zespół Regionalny Mała Istebna 

Osiągnięcia 
w dziedzinie kultury 
Podczas XXVIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów 
Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2022, który odbył 
się 1 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach 
Grupa Śpiewacza „K óniokowianie” uplasowała się na III 
MIEJSCU w kategorii grup śpiewaczych a’capella. 

Na 12. Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym „Za-
głębie i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej Grupa Śpiewacza 
„K óniokowianie” zdobyła I MIEJSCE w kategorii DOROŚLI 
– zespoły śpiewu grupowego ex aequo z Grupą Śpiewaczą 
„Jaworzyncianki”. W kategorii DZIECI – zespoły taneczne – 
„Mała Istebna” zdobyła WYRÓŻNIENIE. 

Wszystkim laureatom gratulujemy ! 

Źródło informacji: media społecznościowe FB GŚK 

Fot. media społecznościowe FB Muzeum Na Grapie 
Monika Wałach-Kaczmarzyk 

Z wielką radością dzielimy się z Państwem tą wiadomością – 
Monika Wałach-Kaczmarzyk została tegoroczną laureatką Na-
grody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej w kategorii 
Mistrz Tradycji. 

Multiinstrumentalistka, obdarzona niezwykle pięknym i cha-
rakterystycznym głosem śpiewaczka, a zarazem nieoceniona 
instruktorka. Od ponad 30 lat dba o to, by w młodym poko-
leniu góralek i górali krzewić miłość do tradycji i bogactwa 
ludowej obrzędowości, ucząc młodzież i dzieci gry na instru-
mentach ludowych, tradycyjnego śpiewu i tańca. Monika Wa-
łach-Kaczmarzyk to także mistrzyni szycia strojów ludowych 
i wielka propagatorka kultury regionalnej. 

Nie tylko GRATULUJEMY, ale przede wszystkim DZIĘKUJEMY 
za wspieranie Gminy Istebna oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej podczas organizacji licznych imprez folklorystycz-
nych, wielką życzliwość, tak cenny dziś dar czasu i talentu. 

Po raz drugi w ramach Nagrody im. Oskara Kolberga przy-
znana zostanie także nagroda specjalna dla wyjątkowego 
ucznia wskazanego przez Mistrza Tradycji. W tym roku wyróż-
nienie powędruje do Karoliny Kupczyk, która gra na altówce 
i aktywnie działa w zespołach Wałasi oraz grupa śpiewa-
czej „Jaworzyncianki”. 

Organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla 
kultury ludowej” jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Nagroda ta jest najstarszym i najważniejszym wyróż-
nieniem w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 
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Miejsce III w kategorii Praca Literacka 
w konkursie historycznym z okazji 40-lecia 
wprowadzenia Stanu Wojennego 

Sara Kaczmarzyk i Julia Bury klasa 7b 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Istebnej 

Wspomnienie Józefa Michałka w 40-tą rocznicę wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojennego spisane podczas 
rozmowy przez Julię Bury i Sarę Kaczmarzyk. 

Gdy Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny by-
łem w drugiej klasie technikum. Miałem około 17 lat. 
Była niedziela, wstałem rano, chciałem iść do kościoła 
na 7.00. Włączyłem radio. Mama paliła w piecu. Usłysza-
łem ogłoszenie: „Rada Państwa wprowadziła o północy stan 
wojenny.” 

Zacząłem strasznie przeklinać. Do dzisiaj nie mam pojęcia, 
dlaczego taka była moja reakcja. Mama mó wiła: „No uspok j 
się!”. Tata mówił: „Już przestań!”. Byli zdenerwowani, bo ja 
tylko w k ółko przeklinałem. Po prostu we mnie była taka złość. 
Po czterdziestu latach zastanawiam się, co się wydarzyło ta-
kiego, albo co mnie tak rozzłościło we wprowadzeniu stanu 
wojennego. Jakie było to moje życie, że tak wszystko w tam-
tym momencie runęło czy zostało mi odebrane. Co wywołało 
we mnie taką złość, wręcz agresję... ? 

Dlatego wcale się nie dziwię, pamiętając swoją wczesną 
reakcję, że ludzie protestowali, że były strajki, że wychodzili 
na ulicę, bo nie chcieli się pogodzić z tą wojną, którą władza 
wypowiedziała narodowi. 

Ważne jest, co poprzedziło stan wojenny. W 1978 roku wy-
brano na papieża Polaka – Karola Wojtyłę. Był biskupem kra-
kowskim. W tamtych czasach Biblii i książek religijnych, prawdę 
mówiąc, nigdzie nie było. Ludzie pożyczali sobie od domu 
do domu. Jeśli ktoś zdobył Biblię, to od razu czytał, co tam 
jest napisane. Byliśmy złaknieni prawdy... Papież przyjechał 
do Polski, gdy jeszcze nie było „Solidarności” ani strajk ów. Ja 
z kilkoma moimi kolegami postanowiliśmy pojechać na jedno 
z takich spotkań z papieżem. W tamtych czasach podróż do 
Częstochowy to było wielkie przeżycie, entuzjazm niesamo-
wity. Była taka radość, że człowiek wszystko zostawił i poje-
chał. Jan Paweł II przyjechał, choć władza komunistyczna nie 
parzyła na to przychylnie. Pojechaliśmy na początku czerwca. 
Mieliśmy pieniądze tylko na dojazd pociągami, kt re były 
najtańsze. Nie mogliśmy wrócić w ten sam dzień, więc mu-
sieliśmy zostać na noc. Nic nie mieliśmy do jedzenia i poszli-
śmy do przypadkowego ogrodu, do jakichś ludzi. Do teraz 
pamiętam, że cały dzień jedliśmy tylko rzodkiewki, którymi 
nas poczęstowano. Pojechałem tam z sześcioma kolegami, 
potem trzech zostało księżmi. Tak więc to wydarzenie było 
takim przełomem w naszym życiu. W 1980 roku rozpoczęła 
się olimpiada. W tamtych czasach ukazywały się tylko partyjne 

gazety. Główna gazeta informowała o olimpiadzie, ale starsi 
ludzie zaczęli plotkować, że dzieje się coś ważniejszego od 
niej, że zaczęły się strajki. Było coraz więcej buntów. Pojawił 
się Wałęsa i „Solidarność”. W momencie, kiedy podpisano 
tak zwane ,,Porozumienia sierpniowe”, władza – Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza zgodziła się, że będą wolne 
związki zawodowe. Robotnicy mieli swoje organizacje, ale 
teraz miały być niezależne. To był wielki optymizm. Potem 
za czasów „Solidarności” wprowadzono wolne soboty, bo kie-
dyś normalnie pracowano w soboty, a myśmy chodzili do 
szkoły. Nam, jako młodym ludziom, to bardzo pasowało, ale 
zaczęto też mówić o sprawach, które do tej pory były zaka-
zane: o zamordowaniu podczas II wojny światowej w Katyniu 
przez NKWD polskich ofcerów, o prawdziwej roli ZSRR, który 
17 września 1939 roku napadł na Polskę w porozumieniu 
z Hitlerem, o nieznanych nam książkach, faktach historycz-
nych. Ludzie poczuli się swobodniej, poczuli większe zaufanie 
do siebie. Donosiciele i milicjanci jakby się schowali, życie 
było spokojniejsze. Marzyły się nam wolne wybory... Potem 
znów zaczęto podejrzewać, że to manipulacje. Zaczęło bra-
kować żywności, chodziły plotki, że wywożą żywność do Rosji. 
Były to niespokojne czasy, ale jednak wolne... 

Myślę, że dlatego się tak zezłościłem na ten dzień stanu wo-
jennego, bo uświadomiłem sobie, że odbierają nam wolność. 
Jak wcześniej chodziłem do podstawówki, no to wiadomo, 
na pierwszym miejscu była Polska Zjednoczona Partia Robot-
nicza. Uczniowie uczestniczyli w konkursach wiedzy o partii. 
Nawet w takim konkursie brałem udział może jako uczeń 
klasy szóstej i do dziś mam książkę i tam jest napisane ,,Zajął 
trzecie miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o partii”. 
Partia była najważniejsza, ale w domu było inaczej. W domu 
ludzie opowiadali, jak siedzieli w więzieniach; bo mój wujek 
był skazany przez komunistów na karę śmierci zamienioną 
na dożywocie. Czasami przy ogniskach piekliśmy kiełbaski 
i starzy ludzie opowiadali, jak to było w więzieniu, w Krakowie 
na Montelupich, jak przesłuchiwali, jak torturowali i bili ludzi, 
że nie wolno było mówić o Katyniu. Nie wolno było o tym mó -
wić ani słowa. Było takie podwójne życie: co innego w domu, 
a co innego w szkole. W szkole to był przymus. Kiedyś po-
wszechnie stosowano przemoc, dzieci były w szkole bite bar-
dzo mocno. Ja pamiętam, że na dłoniach były łamane linijki. 

Najbardziej zapamiętałem, jak za czasów stanu wojennego 
jeździłem do szkoły z Katowic przez Chorzów i Bytom. Na dro-
dze pamiętam: cała kolumna czołgów. To był niezwykły obra-
zek, że czołgi wyjechały na ulice. Jak były strajki w kopalni, to 
czołgi jechały na ludzi. Przyjechałem do mojej szkoły, miesz-
kałem w internacie, a tam wszędzie wojsko z karabinami. 
Bardzo ważne było posiadanie przepustki, kilka razy spraw-
dzano, czy się ją posiada. W szkole ciągle byliśmy poddani 
presji i zastraszaniu. Jednym wwydarzeniem, które zapadło 
mi w pamięć, to jak w Warszawie układano krzyże z kwiatów 
i koło kościoła Świętej Anny był ułożony krzyż na przynajmniej 
30 metrów. Zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. 
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Stan wojenny ogłoszono w niedzielę 13 grudnia 1981 roku, 
został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 
lipca 1983 roku. Stan wojenny trwał prawie trzy lata. To były 
także lata represji i obostrzeń. 

Styl działania komunistycznej władzy był taki, żeby ludzi za-
straszyć. Szkoły zostały zamknięte, wszystkie organizacje 
rozwiązane, wszystkie instytucje pozamykane. Minął jakiś czas 
i zostało ogłoszone, że będą otwierać szkoły, ale trzeba mieć 
przepustkę, kiedy szkoła była poza miejscem zamieszkania, 
i trzeba było do niej dojeżdżać. Wszystko było wyliczone. 
Musieliśmy chodzić do sklepów z kartkami, np. 20 dekagra-
mów mięsa kupiłeś, to pani w sklepie odcinała karteczkę. 
Były ogromne kolejki i wiele razy nie udało się niczego kupić. 

Ludzie mało się angażowali, dlatego że żyli w takim wielkim 
strachu. Trudno im się było nawet odezwać, bali się powie-
dzieć swoje zdanie. Strach był do takiego stopnia, że nawet 
myśleć nie można było swobodnie. W szkołach była atmos-
fera przemocy. Dzieci były często bite. Wszyscy zastanawiali 
się, jak żyć, co robić, czy się buntować... 

W międzyczasie dowiedziałem się, że w Warszawie układają 
z kwiatów ogromne krzyże. Postanowiliśmy z moim kolegą 
pojechać właśnie na jedną z takich akcji. W pociągu, kiedy 
szła kontrola, to zamykaliśmy się w łazienkach, kryliśmy się 
pod siedzeniami. Poszliśmy w Warszawie na Stare Miasto i tam 
już mogliśmy kupić kwiaty, nawet niektórzy je rozdawali. To 
pokazywało, że ludzie jednak nadal mają nadzieję w Bogu, 
że ten świat komunistyczny się skończy. Potem w 1983 roku 
znowu do Polski przyjechał papież Jan Paweł II. Odbywały się 
spotkania, na których było mnóstwo ludzi, ale były one bardzo 
kontrolowane. To był jednak znak, że „Solidarność” nie zginie. 

W zakładach pracy ludzie musieli chodzić jak w zegarku. 
W dowodach osobistych policja sprawdzała, gdzie pracu-
jesz; nie wolno było nie pracować... więc nie było bezro-
bocia. Społeczeństwo to miała być jedna wielka maszyna. 
Ważne jest, że mimo wszystko, mimo represji i, wydawa-
łoby się, beznadziejnej sytuacji politycznej, nie zapomnie-
liśmy o wolności, przetrwaliśmy ten trudny czas, nie tracąc 
wiary i wartości przekazywanych w rodzinach. Moje poko-
lenie marzyło o zmianie, zostaliśmy w kraju i teraz wiemy, 
że na godne życie trzeba pracować, a o wolność się 
troszczyć, bo nie jest dana na zawsze i można ją stracić... 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim jed-
nostkom strażackim, sąsiadom, Gminnemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej, Pani W ójt Łucji Michałek za szczerą 
pomoc w pierwszych trudnych chwilach walki z ogniem, 

który zajął nasz dom na Wilczym. 

Rodzina Bocek z Wilczego 

Anna Kaczmarzyk 
rozpoczęcie nowego sezonu rowerowego 

W niedzielę, 24 kwietnia, mieszkająca w Istebnej Anna Kacz-
marzyk w bardzo dobrym stylu rozpoczęła kolejny sezon 
rowerowy, zdobywając drugie miejsce w swej kategorii wieko-
wej podczas BIKE ATELIER MTB MARATON 2022 Rybnik 
na dystansie HOBBY, co dało jej także piąty wynik w kategorii 
open kobiet. Znając możliwości reprezentującej barwy MDJ 
TRANSPORT KONIAKÓW kolarki, z niecierpliwością ocze-
kujemy jej kolejnych starów. 

Serdecznie gratulujemy! 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 

Fot. Bike atelier MTB MARATON | Anna Kaczmarzyk 

Piłka nożna 
runda wiosenna 2022 

UKKS Istebna – Kobiety – IV Liga Śląsk 
26.03.22 KKS II Zabrze – UKKS Istebna 6:0 wo. 
24.04.22 UKKS Istebna – Goczałkowice  1:2 
30.04.22 Świętochłowice – UKKS Istebna  3:0 

APN Góral Istebna – Seniorzy – Klasa A 
09.04.22 Goleszów – APN Góral Istebna 2:5 
16.04.22 APN Góral Istebna – Zabłocie 2:0 
20.04.22 Pruchna – APN Góral Istebna 1:0 
24.04.22 Brenna – APN Góral Istebna 1:2 
01.05.22 APN Góral Istebna – Nierodzim 3:0 wo. 

APN Góral Istebna – Trampkarze 
23.04.22 Pogwizdów – APN Góral Istebna  2:6 

APN Góral Istebna – Młodzicy 
19.04.22 Strumień – APN Góral Istebna  0:7 
23.04.22 APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 3:2 

opr. Jacek Kohut – instruktor GOK 

https://23.04.22
https://19.04.22
https://23.04.22
https://01.05.22
https://24.04.22
https://20.04.22
https://16.04.22
https://09.04.22
https://30.04.22
https://24.04.22
https://26.03.22


 

 

Gminna wycieczka szkolna 
Fot. media społecznościowe FB

Gminna wycieczka młodzieży szkolnej Westerplatte, Gdańsk Wiosenny redyk 

Fot. Bronka Polok | Owce na Ochodzitej 

Stawiani moja na TrójstykuFot. Bronka Polok | Poświęcenie stada owiec 

Fot. Bronka Polok | Owce w koszorze Fot. Jacek Kohut | Łucja Michałek – wójt gminy Istebna, 
Fot. Bronka Polok | Pochód z owcami Łucja Dusek – dyrektor GOK w tle turyści i FS Dolinka 

Fot. Jacek Kohut | FS Faliuzari 
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