
Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 
dla Moniki Wałach-Kaczmarzyk – Mistrza tradycji 

i Karoliny Kupczyk – ucznia Mistrza tradycji
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10 078 205,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych 
dla Gminy Istebna

O B C H O D Y  X X V  D N I  I S T E B N E  J  
z premier Beatą Szydło 

R E L A C J  A  



 
 
 
 
 
 

 
 

Fot. Bronka Polok | Uhonorowanie Twórców Ludowych przez wójt gminy Łucję Michałek podczas II Międzynarodowej Wystawy Twórczości Ludowej 

XXV Dni Istebnej Fot. Bronka Polok x6 

Od lewej: sołtys Jaworzynki Bogusława Kawulok, Józef Herzyk – wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Bielskiego reprezentujący ministra Stanisława Szweda z Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej, wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński, poseł na 
Sejm RP Kazimierz Matuszny, premier Beata Szydło – posłanka do Parlamentu 

Europejskiego, wójt gminy Istebna Łucja Michałek, reprezentująca poseł Jadwigę 
Wiśniewską Magdalena Wawrzeczko, radna Powiatu Żywieckiego Marzena 

Pietraszewska, z-ca wójta gminy Istebna Łukasz Małysz 

Poniżej: rozstrzygnięcie konkursu "Górolsko Miss i Górolski Mister" 
Z nagrodą główną Magdalena Nowak i Tomasz Nowak 

Wójt gminy Istebna Łucja Michałek i premier Beata Szydło 

Uhonorowanie rodzin przez premier Beatę Szydło i wójt Łucję Michałek – 
Istebniańską Nowiedzką 

Koncert zespołu Bartnicky 
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Pozyskano aż 
10 078 205,00 zł 
z Programu Inwestycji 
Strategicznych dla Gminy 
Istebna 
Gmina Istebna pozyskała w 2. edycji naboru wniosków Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicz-
nych promesę na dwie inwestycje: „Modernizację budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 po-
przez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi 
i dostosowaniem do wymogów ppoż.” oraz „Rozbudowę 
drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna” o łącznej kwocie 
10 078 205, 00 zł. 

Inwestycja pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę 
dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem 
do wymogów ppoż obejmuje przebudowę dachu z wymianą 
pokrycia dachowego budynku, wykonanie nowych obróbek 
blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę de-
skowania, wymianę więźby dachowej oraz inne prace i czyn-
ności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania 
remontu dachu oraz zmiany pokrycia i jego docieplenie, li-
kwidację okien połaciowych, zabudowę lukarn. Inwestycja 
obejmuje również remont poddaszy budynku, wymianę 
podłóg wraz ze stolarką okienną, osadzoną w ścianach oraz 

wykonanie stropodachów ostatnich kondygnacji użytkowych 
budynku, montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła w celu poprawy warunków higienicznych oraz 
zmniejszenia zużycia ciepła. Celem inwestycji jest również 
dostosowanie budynku do aktualnych wymogów ochrony 
ppoż poprzez przebudowę instalacji hydrantowej, wydziele-
nie i oddymianie klatek schodowych, wykonanie oświetlenia 
ewakuacyjnego i awaryjnego, zapewnienie dojazdu i placu 
manewrowego wozom jednostek ochrony przeciwpożarowej 
do obiektu budowlanego o każdej porze roku. 

Celem inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we 
wsi Istebna jest poprawa komunikacji z obiektami użytecz-
ności publicznej takimi jak posterunek policji i siedziba po-
gotowia ratunkowego oraz polepszenie parametrów dojazdu 
dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców. Przebudowa 
drogi polegać będzie na korekcie geometrii drogi, komplek-
sowej przebudowie konstrukcji i nawierzchni, przebudowie 
odwodnienia jezdni i korpusu drogowego. Budowie sieci 
kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowie 
sieci elektroenergetycznej wraz z budową nowego oświe-
tlenia, przebudową sieci teletechnicznej, rozbiórką obiektów 
kolidujących z projektowanym układem komunikacyjnym. 
Droga gminna Dzielec stanowi jedyne połączenie komuni-
kacyjne dla ww. obiektów. Rozbudowa drogi jest konieczna 
w celu uzyskania odpowiednich parametrów technicznych, 
podniesienia bezpieczeństwa przejazdu oraz ruchu pieszych. 

Łucja Michałek – wójt gminy Istebna 
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Fot. arch. UG | Od lewej: Bogusława Kawulok – sołtys wsi Jaworzynka, 
nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – zastępca komendanta głównego 
PSP w Warszawie, Łucja Micahłek – wójt gminy Istebna 

Spotkanie wójt 
z zastępcą komendanta 
głównego PSP w Warszawie 
Na zaproszenie nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego – 
zastępcy komendanta głównego PSP w Warszawie 6 lipca br. 
Łucja Michałek – wójt gminy Istebna wraz z sołtys Bogu-
sławą Kawulok wzięła udział w spotkaniu roboczym dotyczą-
cym współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 
planów rozwoju ratownictwa medycznego w jednostkach 
samorządu terytorialnego. 

Współpraca ta będzie polegała na wzajemnej wymianie do-
świadczeń oraz organizowaniu wspólnych przedsięwzięć 
na szczeblu samorządowym, PSP, OSP – mających na celu 
współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. 

Fot. Łucja Dusek | Turniej piłki nożnej 

Festyn Koniokowianów 
W dniu 09.06.2022 r. przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Konia-
kowie odbyła się pierwsza część „Festynu Koniakowianów”, 
w ramach której zostały przygotowane liczne atrakcje dla 
mieszkańców oraz gości wydarzenia. Na najmłodszych cze-
kały dmuchańce, gry, zabawy i liczne poczęstunki, które stano-
wiły nieodłączną część dobrej zabawy. Zakończenie „Festynu 
Koniokowianów” odbyło się w dniu 11.06.2022 r., na którym 

odbyły się liczne występy miejscowych grup śpiewaczych 
oraz zespołu regionalnego. Zadanie zostało zrealizowane 
z budżetu gminy Istebna w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Turniej piłki nożnej o puchar Sołtysa i Rady 
Sołeckiej 

W dniu 18.06.2022 r. obył się „Turniej piłki nożnej o puchar 
Sołtysa i Rady Sołeckiej”, w ramach którego udział wzięło 
osiem drużyn, które zostały wynagrodzone za zaangażo-
wanie oraz wygrane mecze. Uczestnikom zostały wręczone 
upominki oraz przygotowane przekąski, które zostały sfnan-
sowane w ramach realizacji zadania z budżetu gminy Istebna 
w związku z realizacją Funduszu Sołeckiego. 

Festyn Jaworzynczanów 

W ramach zadania realizowanego z budżetu gminy Istebna 
fnansowanego z Funduszu Sołeckiego w dniu 18.06.2022 r. 
odbył się również „Festyn Jaworzynczanów”. W związku z za-
daniem dla mieszkańców i gości zostały przygotowane prze-
kąski, dmuchańce oraz oprawa muzyczna. Zadanie zostało 
zrealizowane w ramach budżetu gminy Istebna w związku 
z realizacją Funduszu Sołeckiego. 

Fot. arch. UG | Inicjatywa Sołecka w 2022 roku – podpisanie umów 

Inicjatywa Sołecka w 2022 roku – podpisanie 
umów 

Gmina Istebna w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Ini-
cjatywa Sołecka” w 2022 roku otrzymała dofnansowanie 
na zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Koniakowie” dla wsi Koniaków, „Doposa-
żenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej” 
dla wsi Istebna oraz „Budowa drewnianej wolnostojącej altany 
na działce 2895/8 we wsi Jaworzynka na Trójstyku” dla wsi 
Jaworzynka. W ramach zadań wójt gminy Istebna – Łucja 
Michałek, skarbnik gminy – Bronisława Fiedor wraz z sołtys 
wsi Jaworzynka – Bogusławą Kawulok oraz sołtysem wsi 
Koniaków – Janem Gazurem udali się dnia 30.06.2022 r. 
na podpisanie umów o dofnansowanie. 

Weronika Łupieżowiec – młodszy referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Fot. arch. UG Istebna | Spotkanie z minister Marleną Marląg 

Koronka dla 
Marleny Maląg 
W imieniu wójt gminy Istebna Łucji Michałek ubrane w trady-
cyjnye stroje regionalne sołtys wsi Jaworzynka Bogusława 
Kawulok i dyrektor GOK Łucja Dusek wraz z pracownicami 
miały przyjemność wręczenia kwiatów i pamiątkowej koronki 
koniakowskiej Marlenie Maląg. 

Spotkanie z ministerem i wiceministrem Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Stanisławem Szwedem odbyło się podczas Targów 
Seniora „Silver Silesia” w Bielsku-Białej. Impreza zorganizo-
wana została pod patronatem honorowym Ministra Rodziny 
i Polityki Społecznej. 

Minister podczas wystąpienia rozpoczynającego targi po-
dziękowała za liczne przybycie oraz podkreśliła, że energia 
i serce jakie dają seniorzy są napędem do działania. Zainspi-
rowana napisem na koszulkach jednej z grup, zaakcentowała 
ze sceny: „Za młodzi na sen!”. 

Targi trwały do 15 czerwca i cieszyły się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Podczas targów była możliwość odwiedzenia 
stoisk z rękodziełem, gastronomią oraz można było zapo-
znać się z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami ze Śląska. 
Bezpłatne konsultacje zdrowotne umożliwiło seniorom 13 
szpitali wojewódzkich. 

Za słowami minister chcemy życzyć wszystkim, aby jesień 
życia była aktywna, wesoła i z uśmiechem na twarzy. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Kolejny etap rozbudowy 
tras biegowych na fniszu! 

W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie zorga-
nizowane przez dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu 
w Szczyrku Tomasza Laszczaka. W spotkaniu udział wzięli 
m.in.: Janina Żagań – wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego, 
Jan Poloczek – członek Zarządu Powiatu, Sylwester Foltyn 
– sekretarz Miasta Wisła, Łukasz Małysz – zastępca wójta 
gminy Istebna, przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła – za-
stępca nadleśniczego Paweł Kłopotowski, przedstawiciele 
Polskiego Związku Narciarskiego – prezes Apoloniusz Taj-
ner i wiceprezes Jarosław Konior oraz Polskiego Związku 
Biathlonu w osobie wiceprezesa ds. szkoleniowych Stani-
sława Kępki oraz przedstawiciel frmy TechnoAlpin Zuzana 
Holášová. 

W czasie spotkania przekazano informację, iż zasadniczo 
zakończono instalację systemu naśnieżania. Centralny Ośro-
dek Sportu w Szczyrku w latach 2021-2022 zainwestował 
około 12 000 000 zł z czego 7 000 000 zł wydano na sys-
tem naśnieżania, pozostałe 5 000 000 zł na zakup sprzętu 
niezbędnego do zimowego utrzymania tras. 

Obecnie trwają drobne prace wykończeniowe oraz instalacja 
systemu zdalnego zarządzania i monitorowania procesami 
śnieżenia. System chłodzenia wody wyposażony jest w dwie 
chłodnie kominowe celem schłodzenia wody w instalacji 
naśnieżania, co poprawi wydajność i skuteczność naśnie-
żania. W lipcu odbędą się testy systemu naśnieżania celem 
zapewnienia pełnej wydajności systemu w okresie zimowym. 
Tomasz Laszczak poinformował także, że w najbliższym 
czasie planowana jest budowa systemu oświetlenia speł-
niającego najwyższe standardy. Zakupiono dwie maszyny 
PB 100 i PB 400 z kompletnym osprzętem do przygotowania 
tras biegowych, skuter śnieżny oraz 6 dodatkowych armatek 
śnieżnych. 

Ponadto poruszono temat wymiany urządzeń na strzelnicy 
biathlonowej oraz utwardzenia stanowisk strzeleckich. Dyrek-
tor COS przedstawił również interesującą koncepcję budowy 
obiektu wielofunkcyjnego wraz z parkingiem pod powierzch-
nią istniejącego stadionu oraz koncepcję budowy trybun. 

Łukasz Małysz – z-ca wójta gminy Istebna 
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Ekodoradca w Twojej 

Gminie 
Informacja o konsultacjach 

Ili,. ■ 111 • • ■ 41 „ 
• będą prowadzone w godz. od 8:30 ctp-i0:30 ·" • •• 

* • . . . ~ . . . 
• . 
~ . 
• • • . . 
• • . ,., . ~ 

cześlliejszą rejestrację na spotka ni~·.. . . . • # • • ......... 
oradcą w każdy poniedZJiarłek 

w godz od 7:30 do 15: 30 pod nu merem 
tel. 535 667 9191,ltb 535 884 498 

Konsultacje telefoniczne w każdy poniedziałe 
pod wyzej wymienionymi 1.1meraMi. 

~ 

P<oJ<l;tU'_"l .. , .. ~""--lllic,lir'"·-.,,.-""""""'"""""""'"""-~""~~ 
,- _, -!Pfll'(loclf .,,.-..,,.u~""" OOfl_ ,.__,UńduQu~lioOt"lł<-j~--.i 

1Ino--,.u,H, __ 

Nagrody im. Oskara Kolberga 
„Za zasługi dla kultury ludowej” 
„Kultura ludowa jest solą każdej kultury. To wielki honor, 
że już prawie 50 lat możemy nagradzać najważniejszych 
i najwspanialszych twórców kultury ludowej – tych, którzy 
tę kulturę praktykują i przekazują kolejnym pokoleniom” – 
powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego prof. Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia 
nagród im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” 
na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Uroczysta gala 47. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga 
odbyła się 6 lipca 2022 roku o godz. 13.00 w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie. Wyróżnienia przyznawane 
raz w roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zostały wręczone wybitnym przedstawicielom środowiska 
kultury tradycyjnej. 

W kategorii II dla Mistrza tradycji nagrodę odebrała Monika 
Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki – multiinstrumentalistka, 
śpiewaczka. Od ponad 30 lat uczy gry na instrumentach oraz 

Fot. arch. UG | Gala rozdania Nagród im. Oskara Kolberga za zasługi dla 
kultury ludowej. Od lewej Karolina Kupczyk, Monika Wałach-Kaczmarzyk, prof. 
Piotr Gliński, wójt gminy Istebna Łucja Michałek, sołtys Bogusława Kawulok 

śpiewu tradycyjnego. To znakomita instruktorka grup obrzę-
dowych. Specjalne wyróżnienie dla ucznia Mistrza tradycji 
otrzymała Karolina Kupczyk z Jaworzynki – altowiolistka, 
tancerka, śpiewaczka, uczennica Moniki Wałach-Kaczmarzyk. 

Na podst. inf. prasowej – Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Program 
#DomBezFormalności 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało 
rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Pro-
gram #DomBezFormalności wszedł w życie po-
czątkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące 
ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. po-
wierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, 
kto ma działkę budowlaną, może wybudować 
na niej – w uproszczonej procedurze – dom do 
70 m kw. powierzchni zabudowy w celach miesz-
kaniowych lub rekreacyjnych. 

Z programu może skorzystać każdy, pod warun-
kiem że inwestycja zaspokaja jego własne po-
trzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. 
Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny 
czy sytuacja rodzinna. 

Budując #DomBezFormalności, można zaosz-
czędzić czas i pieniądze, a także zyskać samo-
dzielność w decydowaniu. Do inwestora należy 
decyzja, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kie-
rownika budowy, czy zdecyduje się na powierze-
nie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adre-
sem: www.dombezformalnosci.gov.pl 

Monika Kukuczka – podinspektor ds. 
zagospodarowania przestrzennego 

www.dombezformalnosci.gov.pl


Dom bez formalności, czyli jaki? 
➔ dom mi•s,k.>lny do70 ,n kw. zabudowy: 

➔ jednorodzinny budynek mieszkalny. wołnostojący 

➔ dom. który ma nie więcej nit dwie kondygnacje 

➔ dom. który w całości mieści się na działce lub d1iałkach. 
na których został zaprojcktO\vany 

➔ dO('l"Izbudowany na własne cele mieszkaniov,e 

➔ dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy: 

➔ parterowy budynek. klć<y sltńy do ,ekreacii oidyv,idualnej 

➔ dom. który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m 
i wysięg wsporników do 2 m 

Mozesz zbudO\..,.at Jeden dom rekreacyjny na kaide 500 m kw. dziatki 

Kto może skorzystać z programu? 
Kaidy. kto ma prawo dyspos)Ować 11ierucho1no$ci,l1)3 cele budo,Nlane. 
Nie ma znaczenia stan cywilny, status soote-czny czy svtuacja rodzinna. 

Jedynym warunkiem jest. by dom zaspokajał własne potrzeby 
mies.,k:iniowe lub f)()tneby rekreacyjne. 

li In li 

•I!~• 

Jak skorzystać z programu w 3 krokach? 
Skompletuj dokumentacje 

PodstavVOwedokumenty to: 

➔ o$wiadcienie o posi~anym Pf3'11iedo dySł)Onowania nie<vc.homoScia 
na cele budowlane 

➔ pfojckt zagospodafo1.-.,ania działki lub terenu 

➔ pfojckt al"Chite-ktoniczoo·budow1.any 

➔ plan zagospodarowania przestrzennego. a w przypadku jego braku. 
dccy1ja o wan.mkach zabudmvy i 1agospodarowania terenu od gminy 

Do dokumentów dołącz 01wiadczen,e o tym. !e: 

V budujesz dom dla swoich własnych potfzeb mieszkaniowych 

v pfztjmujcsz odp,owicdziatnośt za kicfowanic budowa. jeśli 
nie zatrudnisz kierownika budowy 

V potwierdzasz1łoicnic korr,plctu dokumentów 

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie e•budownictwo.gunb.gov.pl, 

Złóż dokumenty do starosty lub prezydenta miasta 

Mo!esz zrobi~ to nakółka sposobów: 

➔ przesiać je pocztą do urz~du 

➔ ztożvć osobiście w ufzedzie 

➔ zloivć online na stronie e·budownictwo.gunb.gov.pl 

Zgłoś powiatowemu Inspektorowi nadzoru budowlanego, kiedy 
zamierzaszrozpocząć budowę 

M07Cs7 to zrobić tradycyjnie lub online na e-budownictwo.gunb.gov.pl. 

Teraz, nie czekaj-1c na odpowiedź z urzędu, możesz rozpocząC budowę 
swojego domu! 
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111~ POLICJA ~,,,s 
Nowy okres zasiłkowy 
2022/2023 
W związku ze zbliżającym się okresem zasiłkowym 2022/2023 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, 
że od dnia 1 sierpnia 2022 r. można pobierać i składać wnioski 
o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego oraz pomoc materialną dla uczniów. Wnioski będą wy-
dawane i przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Urzędu Gminy Istebna, w biurze nr 220. 

Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie po-
przez bankowość internetową, stronę Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej: Portal Informacyjno-Usługowy 
Emp@tia, portal PUE ZUS. 

Poniżej przedstawiamy terminy składania wniosków o zasiłki 
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sty-
pendia szkolne: 

Rodzaj 
świadczenia 

Data złożenia wniosku Terminy wypłaty 
świadczeń 

od 1 lipca 2022 r. elektro-
nicznie oraz od 1 sierpnia do 30 listopada 

Zasiłek rodzinny 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
wraz z dodatkami 2022 r. papierowo 

od 1 września 2022 r. do do 31 grudnia 
31 października 2022 r. 2022 r. 
od 1 listopada 2022 r. do do 28 lutego 
31 grudnia 2022 r. 2023 r. 

od 1 lipca 2022 r. elektro-
nicznie oraz od 1 sierpnia do 31 października 

Świadczenia do 31 sierpnia 2022 r. 2022 r. 
z funduszu papierowo 
alimentacyjnego od 1 września do 30 do 30 listopada 

września 2022 r. 2022 r. 
od 1 października do 31 do 31 grudnia 
października 2022 r. 2022 r. 
od 1 listopada do do 31 stycznia 
30 listopada 2022 r. 2023 r. 
od 1 grudnia 2022 r. do do 28 lutego 
31 stycznia 2023 r. 2023 r. 

Stypendia od 1 do 15 września 2022 r. m-c grudzień 2022 r. 
szkolne m-c czerwiec 2023 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 338556222 
lub 338577649. 

Teresa Łacek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Posterunek Policji w Istebnej infromuje o przeprowadze-
niu przez dzielnicowych „Zadań priorytetowych” na te-
renie gminy Istebna. 

Określone zadania wynikają z oczekiwań społecznych 
oraz z bieżącej analizy zagrożenia. 

Na terenie wsi Istebna realizowane będzie zadanie zmie-
rzające do ograniczenia interwencji i redukcji problemu 
dotyczącego spożywania alkoholu w miejscach publicz-
nych ze szczególnym uwzględnieniem przystanków au-
tobusowych oraz rejonu sklepów w Istebnej, tj. zdarzeń 
wyczerpujących znamiona wykroczeń z art. 43’1 UoWT, 
a co za tym idzie zmniejszenia zdarzeń dotyczących za-
kłócenia porządku prawnego przez osoby nietrzeźwe. 

Na terenie wsi Koniaków realizowane będzie zadanie 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na odcinku drogi wojewódzkiej DW 943 pomiędzy 
skrzyżowaniami „Deje” – „Legiery” poprzez zaangażo-
wanie się w działania zmierzające do modernizacji stanu 
jej nawierzchni, poprawę uszkodzonego lub niepełnego 
oznakowania poziomego – pionowego, jak i ogólnopo-
jętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Na terenie wsi Jaworzynka realizowane będzie zadanie 
zmierzające do ograniczenia problemu występowania 
przypadków łamania przepisów prawa ruchu drogowego, 
jak również zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pie-
szych użytkowników dróg. Uświadamianie społeczności 
lokalnej w tym również młodzieży i dzieci o obowiązku 
przestrzegania przepisów prawa ruchu drogowego, jak 
i konsekwencjach łamania tych przepisów; prawidłowego 
zachowania w sytuacjach zagrożenia związanego z ru-
chem drogowym. 

asp. szt. Krzysztof Czarnecki 

Posterunek Policji w Istebnej 
43-470 Istebna nr 1919 

tel. 47 854 97 30 
www.cieszyn.slaska.policja.gov.pl 
istebna@cieszyn.ka.policja.gov.pl 

www.cieszyn.slaska.policja.gov.pl
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Polska-Słowacja 

Fot. kolaż arch. GOK Fot. media społecznościowe Facebook 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Koniaków-Centrum 

Powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze MDP 
W dniu 18 czerwca 2022 roku w Wiśle odbyły się powia-
towe zawody sportowo-pożarnicze MDP, w których wzięli 
udział zdobywcy I i II miejsca w zawodach gminnych. Naszą 
gminę w grupie chłopców reprezentowały drużyny z jednostki 
OSP Koniaków-Centrum i OSP Jaworzynka-Centrum, a w gru-
pie dziewcząt drużyny z jednostki OSP Koniaków-Centrum 
i OSP Istebna-Centrum. W zawodach startowało 30 drużyn, 
20 w grupie chłopców i 10 w grupie dziewcząt. Miło nam 
ogłosić, że drużyna chłopców z jednostki OSP Koniaków-
-Centrum w składzie: Adam Legierski, Nikodem Czepczor, 
Tobiasz Golik, Filip Polok, Jonasz Haratyk, Jakub Czepczor, 
Tomasz Dymski, Yegor Shvets, Sebastian Fiedor, Patryk 
Wojtas zdobyła I miejsce i będzie reprezentować powiat 
cieszyński w wojewódzkich zawodach MDP, które odbędą się 
w 2023 roku. Natomiast drużyna dziewcząt z jednostki OSP 
Koniaków-Centrum w składzie: Amelia Matysiak, Eliza Ka-
wulok, Paulina Legierska, Laura Polok, Natalia Marekwica, 
Karolina Juroszek, Aneta Krężelok, Wiktoria Sikora, Anna 
Bart, Zuzanna Waszut zajęła III miejsce. 

Drużyna dziewcząt z OSP Istebna-Centrum zajęła VIII miej-
sce, a drużyna chłopców z OSP Jaworzynka-Centrum XIII 
miejsce. Gratulujemy zwycięzcom, opiekunom dziękujemy 
za poświęcony czas i przygotowanie młodych druhów do 
zawodów. 

Dh. Lucyna Legierska – sekretarz ZOGZOSP RP w Istebnej 

Fot. media społecznościowe Facebook 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 

Vychylowka 
W ramach realizacji projektu pn. „Promocja dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc 
i Małej Fatry” twórcy ludowi z Trójwsi prezentowali swoją 
twórczość 12 czerwca w miejscowości Vychylovka na Sło-
wacji. Zadanie polegało na prezentacji twórczości takiej jak 
wykonanie koronek, haftów, rzeźby, malarstwa, wyplatanie 
koszy. Zostały także przeprowadzone prelekcje na ten temat. 
W prezentacji swojej twórczości wzięli udział m.in. Teresa 
Legierska i Lucyna Bytow z koronkami i wyrobami z koronki, 
Kufa Karol prezentował swoje wyroby z galanterii skórzanej, 
Jan Zogata z koszyczkami wyplatanymi z korzenia świerko-
wego, Monika Kubieniec z wyrobami szydełkowymi, Irena 
Motyka z tradycyjnymi czepcami tworzonymi techniką igieł-
kową, Weronika Łacek z wyrobami haftowanymi oraz autor-
ską biżuterią z motywem haftu, Elżbieta Waszut z szyciem 
tradycyjnych strojów regionalnych. 

Mikroprojekt ma na celu nawiązanie współpracy transgra-
nicznej, integrację mieszkańców obu regionów, zmniejszenie 
barier społeczno-kulturowych. Prezentacja twórczości ma 
pokazać podobieństwa w kulturze, zainteresowania społecz-
ności lokalnej. Warsztaty oraz ekspozycje wpłyną pozytyw-
nie na ruch turystyczny w objętych wsparciem gminach oraz 
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego stanowią-
cych atrakcje turystyczne. 

Projekt współfnansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy 
transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 
oraz budżetu Państwa. Gmina Istebna otrzymała dofnanso-
wanie projektu 79,16% oraz 5% budżetu Państwa w łącznej 
kwocie 53 155,87 Euro. 

Wioletta Golik – podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 
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 Fot. arch. GOK | Na scenie zespoł Pectus podczas XXV Dni Istebnej witany przez 
wójta Łucję Michałek wraz z zastępcą wójta Łukaszem Małyszem 

XXV Dni Istebnej 
Za nami XXV Dni Istebnej, które rozpoczęły się w sobotę 
9 lipca prezentacją i otwarciem II Międzynarodowej Wy-
stawy Twórczości Ludowej. Na program pierwszego dnia 
imprezy złożyły się występy Zespołu Regionalnego „Mała 
Istebna”, „Młodych Gawędziarzy”, Kapeli „Istebna” oraz kon-
cert Zespołu „Bartnicky”, po którym sceną zawładnął znany 
i lubiany DJ Zachar. 

Konferansjerka Hanna Blokesz-Bacza po powitaniu wszyst-
kich gości podeszła do każdego ze stoisk, by twórcy ludowi 
mogli opowiedzieć kilka słów o swoim rzemiośle. Opowie-
działa także o atrakcjach dla dzieci – dmuchańcach do ska-
kania, euro bungee, kulach do biegania na wodzie, o które 
zadbała frma Mania Zabawy i Bumper Ball z Cieszyna. Dla 
dzieci przygotowano także stoisko z zabawkami oraz watę 
cukrową, popcorn i zimną granitę na osłodę. Nie zabrakło lo-
kalnej kuchni regionalnej, w tym tradycyjnych serków i oscyp-
ków góralskich. 

Ofcjalnie XXV Dni Istebnej rozpoczęła Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek oraz Łucja Dusek – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej, zapraszając wszystkich do 
wspólnej zabawy. 

Występy artystyczne rozpoczął zespół „Mała Istebna” pod kie-
rownictwem Marii Motyki i Józefa Łupieżowca – kierownika 
artystycznego. Utalentowane dzieci przedstawiły tradycyjne 
tańce i pieśni Górali Śląskich. 

Po występie „Małej Istebnej” prezenterka zaprosiła na scenę 
laureatów konkursu gwarowego im. Jerzego Ruckiego, który 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce-Zapa-
siekach. Wystąpiła Zosia Łupieżowec z Jaworzynki z wier-
szem Jerzego Ruckiego „Krupy” – zdobywczyni 2. miejsca 
w kategorii 4-6 klasy, Jan Szkawran z wierszem Antoniego 
Kretka „Wykopki” – laureat 2. miejsca w kategorii klas 1-3 oraz 
Zosia Francuz z wierszem Jana Kukuczki „Beskidzki Grónie” 
– zdobywczyni 3. nagrody w kategorii klas 1-3. 

Występy młodych gawędziarzy rozdzielił występ Kapeli 

„Istebna” pod kierownictwem Marii Motyki. Wykonali trady-
cyjne melodie Beskidu Śląskiego. 

Po występach artystycznych przyszedł czas, by podziękować 
twórcom ludowym. Na międzynarodowej wystawie prezento-
wane były rękodzieła podopiecznych Stowarzyszenia „Do-
brze, że Jesteś” z Istebnej. Koronkowe rękodzieła, ceramika, 
czepce, elementy stroju regionalnego, kabotki, koszule, hafty, 
koszyczki z drzewa świerkowego i rzeźby. Prezentowane 
były piękne rzeźby sakralne, obrazy, koszyki, zabawki lu-
dowe z drewna, kyrpce, pasy, torebki ze skóry, tkane dywaniki, 
kowalstwo. Wójt Łucja Michałek uroczyście podziękowała 
twórcom ludowym za ich piękną pracę. Na scenę zaproszeni 
zostali wszyscy obecni, by po otrzymaniu pamiątkowego po-
dziękowania ustawić się do wspólnego zdjęcia. Byli to: Teresa 
Legierska, Jan Zogata, Irena Motyka, Jacek Bojko, Janina 
Kukuczka, Bogumiła Juroszek, Monika Kubieniec, Maria 
Zielińska, Weronika Łacek, Zdzisław Kozłowski, Helena 
Setla, Patrycja Legierska oraz goście ze Słowacji i Czech: 
Alojz Śestak, Jan Valćuha, Marta Zemelova, Karol Kufa, 
Katarina Polkova-Holtanova, Aleś Krajći. Niektórzy z tych 
twórców są posiadaczami certyfkatu marki Górolsko Swo-
boda – Produkt Regionalny. 

Po krótkiej przerwie, swój koncert rozpoczął zespół Bart-
nicky! Po 10 latach pojawili się ponownie na naszej scenie, 
by – jak sam lider zespołu Bogdan Bartnicki stwierdził – po-
czuć się jak w domu. Wokalista niesiony gromkimi brawami 
i entuzjazmem publiczności dał z siebie wszystko i schodząc 
ze sceny w kierunku słuchaczy zaprosił do wspólnej zabawy. 
Uśmiech nie schodził z twarzy nie tylko słuchających, ale 
także członków zespołu. Po koncercie, w kulisach chętnie 
ucinali pogawędki i robili zdjęcia z fanami. 

Pierwszy dzień XXV Dni Istebnej zakończył niezawodny DJ 
Zachar, którego obecność przywołała do amfteatru sporą 
grupę młodzieży. Przy muzyce bawili się jednak nie tylko 
młodzi, dla każdego znalazł się utwór, przy którym można 
było „tupnąć nóżką”. 

Wydarzeniem towarzyszącym pierwszego dnia XXV Dni 
Istebnej była akcja krwiodawstwa Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, która odbyła 
się w godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie parkingu na-
przeciwko amfteatru. 

W niedzielę 10 lipca na deskach istebniańskiego Amfteatru 
„Pod Skocznią” wójt gminy Istebna Łucja Michałek powitała 
wyjątkowego gościa tegorocznych XXV Dni Istebnej, jakim 
była przybyła specjalnie na to wydarzenie premier Beata Szy-
dło. W krótkim przemówieniu premier podkreśliła, jak ważnym 
jest to, iż na naszej ziemi ceni się tradycję i wartości rodzinne. 
„Siłą Polski, siłą Polaków jest rodzina” – mówiła z naciskiem. 
Wyraziła także nadzieję, że wyróżnione w tak szczególny 
sposób dzieci, które dzisiaj otrzymują „góralską wyprawkę” 
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będą w przyszłości przekazywać kolejnym pokoleniom cenny 
skarb tradycji. Nie zabrakło także zapewnień, że rządzący 
nadal będą stali na straży bezpieczeństwa i godnego życia 
polskich rodzin. 

Fot. Premier Beata Szydło 

Premier Szydło obdarowana została piękną, tradycyjną 
koronką koniakowską, ozdobną ceramiką oraz kwiatami 
w barwach narodowych. Następnie odbyła się uroczysta 
„Istebniańska nowiedzka”, podczas której wraz z wójt gminy 
Istebna, zastępcą wójta Łukaszem Małyszem oraz parą ma-
łych górali – Zosią Francuz i Jankiem Szkawranem wręczyła 
najmłodszym mieszkańcom gminy Istebna elementy stroju 
regionalnego – kabotki i brucliki. Wręczono 12 „upominków”: 
kabotki dla 9 dziewczynek (Milenki, Marysi, Karolinki, Lidki, 
Lenki, Sary, Łucji, Antosi i Joasi) oraz brucliki dla 3 chłopców 
(Piotrusia, Wojtka i Tymoteusza). 

W tym dniu odbył się także konkurs o tytuły: „Górolsko Miss” 
i „Górolski Mister”. W pierwszej odsłonie wszystkie osiem 
kandydatek zaprezentowało się w niezwykle bogatych i wy-
twornych sukniach ślubnych pochodzących z Salonu Sukien 
Ślubnych Donna Bianca z Bielska-Białej. Następnie dziew-
częta pokazały się w kreacjach z Pretty Girl Butik Jadwiga 
Niewdana-Kliś. W ostatnim wejściu zobaczyliśmy je natomiast 
w pięknych, tradycyjnych strojach góralskich. Kandydat do 
tytułu „Górolskiego Mistera” ubrany był w garnitur ze sklepu 
Moda męska Casual & Elegant – Giacomo Conti – Cieszyn, 
zobaczyliśmy go także w stroju ludowym. Kandydatkami były: 
Agnieszka Waszut z Istebnej, Janina Juroszek z Istebnej, 
Śarlota Mucha z Mostów koło Jabłonkowa, Weronika Da-
mek z Cieszyna, Hanna Andriushchenko z Ukrainy, Daria 
Szamazina z Ukrainy, Marina Malinovskaya z Ukrainy, Mag-
dalena Nowak z Puńcowa. Kandydatem na Mistera był To-
masz Nowak z Ustronia. 

Tegoroczną „Górolską Miss” została Magdalena Nowak z Puń-
cowa, a „Górolski Mister” 2022 to Tomasz Nowak z Ustro-
nia. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Gminę Istebna 
bony o wysokości 1000 zł każdy, a także inne cenne nagrody 
przygotowane przez sponsorów. Magdalena weźmie udział 

w jubileuszowych obchodach Miss Beskidów w ramach kon-
kursu Miss Polski, zapewniony jej został udział w fnale Interna-
tional Miss Summer w tym roku oraz otrzymała voucher na kurs 
modelingu o wartości 1000 zł ufundowany przez Grabowska 
Models. Voucher na kurs modelingu przypadł także pięknej 
Ukraince Darii Szamazinie. Jak co roku wybrano także Miss 
Publiczności, którą okrzyknięto Janinę Juroszek z Istebnej oraz 
Miss Uśmiechu, a została nią Agnieszka Waszut z Istebnej. 

Fot. Fotorelacja w formie kolażu zdjęć z XXV Dni Istebnej 
W jury zasiedli: goszczący na Dniach Istebnej wójt gminy 
Iława Krzysztof Harmaciński, zastępca wójta gminy Istebna 
Łukasz Małysz, przedstawiciele Grabowska Models na czele 
z Lucyną Grabowską, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej Łucja Dusek oraz radni gminy Istebna Barbara 
Bielesz i Bartłomiej Jałowiczor. 

Nagrody, pamiątkowe szarfy i upominki uczestnikom wręczyli 
wójt gminy Istebna Łucja Michałek, zastępcawójta gminy 
Łukasz Małysz, przewodnicząca jury Lucyna Grabowska 
oraz Mister Beskidów 2022 Andrzej Budniok. 

Nagrody i upominki ufundowane zostały przez: 
Gminę Istebna, Grabowska Models, Let’s Ride – wypoży-
czalnię rowerów elektrycznych, Base Camp Istebna – Park 
Linowy, Paintball, Gry Integracyjne, Kompleks Istebna Zagroń, 
Market Rema, Centrum Ubezpieczeń Michałek, Kwiaciarnię 
Małgorzata – Grażyna Zembol, Przystanek u FrAnka, Karczmę 
Świstak, Karczmę po Zbóju, Hotel Gołębiewski Wisła, Ustro-
nianka – Naturalna Woda Mineralna, Centrum Pasterskie 
w Koniakowie oraz Pizzerię u Józefa. 

Kiedy konkurs został już rozstrzygnięty na scenie amfteatru 
pojawił się Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński wraz 
z Przewodniczącym Rady Romanem Piotrowskim, aby wrę-
czyć wójt gminy Istebna obraz oraz okazjonalne podarunki. 
Wymiana prezentów i gratulacji nastąpiła także z przedstawi-
cielami Rady Miasta Ogrodzieniec – Panią Bożeną Bednarz 
oraz Panem Zbigniewem Fabiańczykiem. Na scenie podzię-
kowano również osobom zaangażowanym w przygotowanie 
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tegorocznej edycji konkursu o tytuł „Górolsko Miss” i „Górolski 
Mister” – Iwonie Kohut za wykonanie fryzur kandydatkom, 
Paniom ze Studia „Be Beauty” B&A za wykonanie makijaży 
oraz Bożenie Idziniak za przygotowanie choreografi i przy-
gotowanie kandydatek do występu. 

W niedzielne popołudnie nie zabrakło też występów młodych 
utalentowanych artystów – uczestniczki „The Voice Kids” An-
toniny Kraszewskiej, która wykonała m.in. utwory z programu 
– „Fight Song” oraz „Dance Monkey” oraz Miriam Kohut 
z utworem „Ostatnia nadzieja”. Gwiazdą wieczoru był oczywi-
ście wyczekiwany Zespół Pectus, który zaprezentował swoje 
najbardziej znane i lubiane utwory. Publiczność gromkimi 
brawami zachęciła muzyków do wykonania aż trzech bisów. 
Po koncercie muzycy spotkali się ze swoimi fanami – zdjęciom 
i autografom nie było wprost końca. Podobnie jak i w sobotę 
program zakończyła zabawa taneczna z DJ Zacharem. 

Na zaproszenie wójt gminy Istebna w tegorocznych Dniach 
Istebnej udział wzięli: premier Beata Szydło – posłanka do 
Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm RP Kazimierz Ma-
tuszny, Józef Herzyk – wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Bielskiego reprezentujący ministra Stanisława Szweda 
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, reprezentująca 
poseł Jadwigę Wiśniewską Magdalena Wawrzeczko, star-
szy chorąży sztabowy Andrzej Łakomy z Oddziału Żandar-
merii Wojskowej w Krakowie w zastępstwie Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej generała dywizji To-
masza Połucha, radna Powiatu Żywieckiego Marzena Pie-
traszewska, delegacja z partnerskiej gminy Iława, na czele 
z wójtem gminy Krzysztofem Harmacińskim oraz delegacja 
z Ogrodzieńca w osobach Bożeny Bednarz – radnej Rady 
Miejskiej w Ogrodzieńcu oraz Zbigniewa Fabiańczyka – 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, 
reprezentujący nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Michał 
Urbaczka, radni rady gminy Istebna, sołtys Istebnej Bar-
bara Juroszek, sołtys Jaworzynki Bogusława Kawulok oraz 
sołtys Koniakowa Jan Gazur. 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio BIELSKO, 
www.radiobielsko.pl , OX.pl, Radio eM, Radio Fest, Głos 
Ziemi Cieszyńskiej, Telewizja TVS oraz miesięcznik PZKO 
„Zwrot” i Telewizja Katowice. Organizację wydarzenia 
wsparli: Let’s Ride, Base Camp, Kompleks Zagroń Istebna, 
Market REMA, Centrum Ubezpieczeń Michałek, Donna 
Bianca, Pretty Girl Butik Jadwiga Niewdana – Kliś, Moda 
męska Casual & Elegant – Giacomo Conti – Cieszyn, 
Przystanek u FrAnka, Kwiaciarnia Małgorzata, Karczma 
Świstak, Hotel Gołębiewski, Pizzeria u Józefa, Centrum 
Produktu Regionalnego, Karczma Po Zbóju. 

W ramach realizacji projektu pn. „Promocja dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego Gminy Istebna oraz regionu Kysuc 
i Małej Fatry” twórcy ludowi ze Słowacji prezentowali swoją 
twórczość 9 lipca w Amfteatrze „Pod Skocznią”. 

Mikroprojekt ma na celu nawiązanie współpracy transgra-
nicznej, integrację mieszkańców obu regionów, zmniejszenie 
barier społeczno-kulturowych. Prezentacja twórczości ma 
pokazać podobieństwa w kulturze, zainteresowania społecz-
ności lokalnej. Warsztaty oraz ekspozycje wpłyną pozytyw-
nie na ruch turystyczny w objętych wsparciem gminach oraz 
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego stanowią-
cych atrakcje turystyczne. 

Projekt współfnansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy 
transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 
oraz budżetu Państwa. Gmina Istebna otrzymała dofnanso-
wanie projektu 79,16% oraz 5% budżetu Państwa w łącznej 
kwocie 53 155,87 Euro. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację jubileuszowych XXV Dni Istebnej. 

Roksana Klamka – GOK 

Fot. Fotorelacja w formie kolażu zdjęć z XXV Dni Istebnej 
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Fot. Jacek Kohut | Leśny Piknik Ekologiczny 

I Leśny Piknik Ekologiczny! 
Sobota 19 czerwca br. upłynęła w Gminie Istebna pod hasłem 
ekologii. W Amfteatrze pod Skocznią odbył się pierwszy 
Leśny Piknik Ekologiczny, który miał na celu przypomnieć, 
jak ważne jest dbanie o środowisko. Organizatorami Pikniku 
był Urząd Gminy, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. 

Ok. godz. 14.00 nastąpiło ofcjalne rozpoczęcie. Wszystkich 
serdecznie przywitała Łucja Dusek – dyrektor GOK-u w Isteb-
nej. Następnie Łukasz Małysz – zastępca wójta gminy 
Istebna, Andrzej Kudełka – nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, 
Edyta Kukuczka – kierownik Referatu Usług Komunalnych 
Urzędu Gminy w Istebnej w swoich wystąpieniach zwrócili 
uwagę na istotną rolę tego typu akcji w kształtowaniu świa-
domości ekologicznej, szczególnie wśród młodych pokoleń, 
poruszyli tematy dotyczące zmian klimatycznych, znaczenia 
lasów i jego wpływu na czyste powietrze, zasadach i ko-
nieczności segregacji śmieci. Wszystkim uczestnikom pik-
niku życzyli dobrze spędzonego, pełnego dobrych wrażeń 
dnia. Każdy kto pojawił się na Pikniku otrzymał w prezencie 
ekologiczną torbę na zakupy, magnes, notes oraz foldery 
na temat segregacji śmieci. 

Edukacja ekologiczna zgrabnie przeplatała się z dobrą za-
bawą i cenną wiedzą. Przygotowany przez organizatorów 
program pikniku zapewnił możliwość aktywnego uczestnic-
twa dzieciom w konkursach i warsztatach. Doskonałym tego 
przykładem były warsztaty recyklingowe: 

„Eko czyścidła” – podczas których uczestnicy poznali do-
mowe metody wytwarzania bezpiecznych dla środowiska 
ekologicznych środków czyszczących składnikami których 
były materiały ogólnodostępne (soda, kwasek cytrynowy, 
woda, ocet), a także dowiedzieli się jak chemiczne środki 
czyszczące nie są obojętne dla naszego zdrowia, 

„Pakuję do swojego” – uczestnicy bez szycia tworzyli worki 
wielorazowego użytku na warzywa i owoce z franek pocho-
dzących ze sklepów z odzieżą używaną. Podczas warsztatów 
dowiedzieli się jak ważne jest używanie woreczków wielora-
zowych zamiast reklamówek, które po wyrzuceniu rozkładają 
się około 400 lat. 

„Eko wiklina” – tematem warsztatów było jak generować 
mniej odpadów poprzez wykorzystanie niepotrzebnych 

Fot. Jacek Kohut | Leśny Piknik Ekologiczny 

materiałów, uczestnicy wykonywali ozdoby do domu z kolo-
rowych rurek zrobionych z gazet. 

„OZE stanowisko eksperckie” – na tym stanowisku uczest-
nicy dowiedzieli się o każdym rodzaju odnawialnych źródeł 
energii w tym, jak pozyskać energię z wody, słońca, wiatru 
czy geotermii. 

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się także przygo-
towane ze strony Nadleśnictwa Wisła stoiska oraz akcja wy-
miany baterii na sadzonki młodych drzewek, których wydano 
aż 270 sztuk! 

Ponadto odbył się konkurs na pokaz „Eko-mody” – gdzie 
młodzi projektanci Magdalena Bury, Filip Niemczyk, Hanna 
Niemczyk, Kinga Pazera, Olga Pazera, Zofa Juroszek, 
Hanna Michałek zaprezentowali stworzone przez siebie 
stroje z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recy-
klingu. Podczas pokazu wprawili oni w zdumienie i zachwyt 
pomysłowością i kreatywnością. Praca każdego z uczestni-
ków została doceniona i nagrodzona bonem o wartości 200 
zł oraz licznymi eko – gadżetami. 

Dodatkowo prowadzony był również konkurs pod kierun-
kiem Iwony i Antoniego Konarzewskich artystów z Istebnej, 
gdzie powstawały prace konkursowe, których tematem była 
„Eko – Trójwieś” .Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzona 
bonem o wartości 200 zł wraz z upominkami a otrzymali je: 
Magdalena Szalbot, Hanna Michałek, Amelia Juroszek Wy-
różnienie otrzymali: Kacper Bury, Małgorzata Rucka, Józef 
Suszka, Julia Juroszek, Magdalena Budy, Monika Michałek, 
Tymoteusz Haratyk, Anna Szalbot. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć typowo piknikowych atrakcji 
w formie koncertu, w którym wystąpiła Antosia Kraszewska 
z the Voice Kids, która zawładnęła sceną a po swoim wystę-
pie rozdawała zdjęcia z autografami. Serdecznie dziękujemy 
sponsorom: EKO-Stela sp. z o. o. z siedzibą w Brzezówce, 
Tartak Szymcze spółka cywilna z Istebnej, Jan Golik Bu-
dowa obiektów drogowych, wywóz nieczystości, handel 
z Jaworzynki. Firmie Edukacja Ekologiczna z Łodzi za prze-
prowadzenie warsztatów, klubowi MKS Istebna i KGW z Ko-
niakowa za pyszną gastronomię. 

Już dziś zapraszamy na kolejne edycje leśnego pikniku 
ekologicznego! 

Edyta Kukuczka – kierownik Referatu Usług Komunalnych 
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/OGŁOSZENIA  

Spotkanie autorskie z siostrą 
Benedyktą Karoliną Baumann 
5 lipca br. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu 
autorskim z „Zakonnicą bez przebrania”. 

Deszczowe popołudnie rozjaśniła nam siostra Benedykta 
Karolina Baumann, która opowiedziała ciekawostki o sobie, 
teatrze i pracy z młodzieżą, a swoją charyzmą zachwyciła 
wszystkich słuchaczy. Witając wszystkich zgromadzonych, 
spotkanie rozpoczęła kierownik Biblioteki Publicznej w Isteb-
nej Elżbieta Polok. Przybliżyła pokrótce sylwetkę siostry, 
opowiedziała ciekawostki z wysłuchanych wywiadów i nie 
przedłużając, oddała głos głównej zainteresowanej. 

Nawrócona w wieku 22 lat przyjęła Chrzest Święty i – po na-
myśle – zdecydowała się wstąpić do zakonu dominikanek. 
W tym miejscu usłyszeliśmy jedną z wielu ciekawych anegdot, 
której nie sposób pominąć. Podczas jednej z rozmów poprze-
dzających złożenie ślubu zakonnego jeden z ojców domini-
kanów z przekąsem „podpuścił” naszą prelegentkę słowami: 
„Jak spotkasz jakiegoś Józka, to się z nim spotkaj, na pewno 
Ci się odmieni”. Słowa te wspomniane zostały z uśmiechem, 
a jak dziś już wiemy – do spotkania z Józkiem nie doszło, 
a siostrze udało się wstąpić do zakonu. Jak mówi o sobie: jest 
świadkiem wiary w świecie, który zapomina o Bogu. 

Spotkanie trwało a zgromadzeni dowiadywali się kolej-
nych ciekawostek z życia siostry. Większością spotkania 

Fot. Ewa Małyjurek | Spotkanie autorskie z siostrą 
Benedyktą Karoliną Bauman 

zawładnęły opowieści o teatrze i pracy z młodzieżą. Wysłu-
chaliśmy historii o powstaniu grupy teatralnej „Dzikie Koty”, 
która działa na skalę ogólnopolską, zdobywając liczne na-
grody. Uśmiech na twarzach wszystkich wywołała historia 
ucznia, który po obejrzeniu jednego ze spektakli – mimo 
początkowej niechęci – chciał wstąpić do grupy i na kolanach 
wyznał: „Cały należę do siostry!”. Młodzież ceni ją za upartość 
i zdeterminowanie, ale przede wszystkim za to, że potraf 
wysłuchać i nikogo nie ocenia. 

Dziękując siostrze za wizytę i ciekawą opowieść życzymy, by 
jak najwięcej nowych pomysłów przychodziło do głowy w ka-
plicy (i tym samym by nadal okazywały się strzałem w dzie-
siątkę) oraz aby „strach” przed przedszkolakami przerodził 
się w największe wyzwanie i stworzenie z nimi spektaklu. 

Roksana Klamka – GOK 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym Dyżur informacyjny Gminnej Komisji 
w budynku szkoły na Dzielcu w Istebnej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

P S Y C H O L O G  każdy ostatni wtorek miesiąca: 
Renata Szczepańska 18.00–19.00 

tel.: 502 530 315 lub 507 335 678 
tel.: 505 502 162 Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 

poniedziałek: 16.00–20.00 
piątek: 15.00–19.00 

Mityngi Grupy AA Na Groniu 
A D W O K A T  

Kornelia Maga-Caputa każdy wtorek miesiąca 
Istebna – Dom Parafalny, godz. 19.00 

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

8:30–10:30 
Przed wizytą prosimy o wcześniejszy ostatni wtorek miesiąca, godz.19.00 

kontakt telefoniczny 



* 

FAZY ROZWOJU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I ETAPY TERAPII 
Leczenie można zacząć w każdej fazie choroby 

PICIE TOWARZYSKIE 
picie sprawia przyjemność 

wzrost ochoty i tolerancji na alkohol tzw. mocna głowa 

P R Z E R W A  W  Ż Y C I O R Y S I E  

FAZA OSTRZEGAWCZA 
szukanie okazji do picia 

inicjowanie wypijania kolejek 
po wypiciu lepsze samopoczucie 

,,dusza towarzystwa” 
alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięcia 

rozpoczęte picie kończy się ,,urwaniem flmu” 
próby picia ukrytego, w samotności, na kaca 

K L I N  

FAZA KRYTYCZNA 
wyrzuty sumienia ,,kac moralny” 

,,klin” przynosi ulgę 
zaniedbywanie rodziny 

konfikty małżeńskie 
nieobecność w pracy 

usprawiedliwianie picia różnymi okazjami 
wzrost agresywności, konfikty z prawem 

nieregularne odżywianie się 
zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego 

zaburzenia popędu seksualnego 
picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla 

poprawy zdrowia, udowodnienia ,,silnej woli” 
składanie przysięgi abstynencji 

poczucie pustki, bezradności 

U T R A T A  K O N T R O L I  

FAZA CHRONICZNA 
okresy długotrwałego opilstwa 

picie poranne - ,,kac gigant” 
upijanie się w samotności 

spadek tolerancji na alkohol 
sięganie po alkohole niekonsumpcyjne - ,,wynalazki” 

rozpad więzi rodzinnej 
wynoszenie rzeczy, kradzieży - w celu zdobycia alkoholu 

degradacja zawodowa i społeczna 
otępienie alkoholowe - ,,wtórny analfabetyzm” 

alkohol staje się jedynym celem w życiu 
psychozy alkoholowe - ,,delirium” 

padaczka alkoholowa 
choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby 

skrajne wyczerpanie organizmu 

nie ma powrotu do picia 
kontrolowanego 

TRZEŹWOŚĆ 
pełna akceptacja trzeźwości jak i stanu ciała, umysłu i ducha 
zmiana stylu życia 

R O Z W Ó J  O S O B I S T Y  

SAMOREALIZACJA 
twórcze wykorzystanie czasu wolnego 
uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich 
dbanie o integrację rodziny i tworzenie ciepłego klimatu dla 
wychowania potomstwa 
rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowa uczuć i 
zaufania 
zmiana zainteresowań związanych z piciem na inne 
angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy 

Z M I A N A  K O N C E P C J I  

REHABILITACJA 
Umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie 
z ambulatoryjnych form wsparcia, np. porady indywidualne, 
maratony i obozy psychoterapeutyczne praca nad rozwojem 
osobistym w grupach 

Samopomocowych, na przykład ,,Anonimowi Alkoholicy”, klub 
abstynenta, kościelne ruchy trzeźwościowe itp. 
Dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne 
rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowych 
troska o swoje zdrowie i kondycję fzyczną nawiązywanie 
kontaktu z rodziną i zachęcanie najbliższych do psychoterapii 
małżeńskiej lub rodzinnej, korzystanie z indywidualnych i 
grupowych frm pomocy psychologicznej w celu zrozumienia 
siebie i rozwiązywania swoich problemów 

R O Z P O Z N A N I E  U Z A L E Ż N I E N I A  

LECZENIE ODWYKOWE 
tworzenie planu swoich zachowań i próby konsekwentnego 
realizowania go krok po kroku 
uznanie swojej beksiwości wobec alkoholu, ,,poddanie się” i 
dopuszczanie wizji życia trzeźwego 
wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji 
otwarcie się na informacje o chorobie alkoholowej i sposobach 
wychodzenia z nałogu 
budowanie świadomości problemu uzależnienia od alkoholu 
leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych 
i somatycznych 
detoksykacja, przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu 

przerwa w piciu leczenie kaca ciąg alkoholowy 

Ś M I E R Ć  



14 

Z  Ż Y C I A  G M I N Y

NR 7 (348) | LIPIEC 2022 NASZA TRÓJWIEŚ

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

M nisterstwo 
Kultury 
Dziedzictwa 
Narodowego 
i Sportu 

Wernisaż wystawy „Sceny 
pasterskie” 
Dzisiejsze deszczowe, nostalgiczne popołudnie spędziliśmy, 
ciesząc oczy obrazami Antoniego Konarzewskiego. 

10 czerwca, kilka minut po 17.00, dyrektor GOK Łucja Du-
sek powitała wszystkich zgromadzonych, rozpoczynając tym 
samym wernisaż wystawy pt. „Sceny pasterskie”. 

Przekazując głos autorowi, wspomniała, że obrazy powstały 

Fot. M. Owczarczak | Obrazy Antoniego Konarzewskiego „Sceny pasterskie” 

Fot. M. Owczarczak | Antoni Konarzewski dzięki stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu. 

Prawnuk słynnego Ludwika Konarzewskiego seniora opo-
wiedział pokrótce o historii tworzenia swoich obrazów. 

Widoczne na obrazach geometryczne wzory czy proste linie 
towarzyszyły mu już od najmłodszych lat. Radość sprawia mu 
malowanie zwierząt – baranów czy koni, a faktura wełny daje 
inspirację do tworzenia kolejnych dzieł. 

Antoni wspomniał, że tworzy również portrety, jednak ich mi-
strzem pozostaje dla niego mama – obecna na wernisażu – 
Iwona Konarzewska. Ciekawostką jest, że w ślad za mamą, 
Antoni nie używał czarnej farby. Zmieniło się to dzięki uzy-
skaniu dyplomu na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Wpatrzeni w obrazy zgromadzeni – z Panią Iwoną na czele 
– zgodnie stwierdzili, że czerń dodaje obrazom ciekawego 
charakteru. 

Wernisaż zakończyły rozmowy z autorem i wymiana spo-
strzeżeń na temat dzieł. Widząc piękne obrazy, każdy ze 
zgromadzonych – oczami wyobraźni – przeniósł się na łąkę 
pełną owiec. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Antoniemu i Pani 
Iwonie za piękne, pełne ciekawych opowieści spotkanie. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania. 

Roksana Klamka – GOK 

Fot. M. Owczarczak | Wernisaż wystawy „Sceny pasterskie” 
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VI spotkanie historyczne 
poświęcone zostało 
tematyce powstań 
śląskich 
Historyka Wojciecha Kempę oraz zebranych na sali gości 
w imieniu dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury przywitała 
Roksana Klamka. Koordynator spotkania Marek Michałek 
wprowadził zebranych w temat prelekcji oraz przedstawił 
sylwetkę prelegenta. 

Jak podkreślił koordynator temat czerwcowego spotkania 
został wybrany nieprzypadkowo gdyż 20 czerwca br. obcho-
dziliśmy setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska 
do Polski i pierwszy raz w historii Narodowy Dzień Powstań 
Śląskich, który został uchwalony przez sejm 12 maja br. 

Wojciech Kempa prelegent czerwcowego spotkania to ce-
niony historyk z Siemianowic Śląskich dziennikarz, pisarz. 
Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz autorem licznych publikacji w większości dotyczących 
Powstań Śląskich oraz Armii Krajowej. Wśród nich są pozycje 
książkowe: „Na przedpolu Warszawy”, „Śląscy Czwartacy”, 
„Śladami bolesnej przeszłości. Śląskie tropy w KL Auschwitz” 
(jako współautor), pięciotomowe opracowanie „Okręg Śląski 
Armii Krajowej” . Jest także współautorem cyklu flmów bio-
grafcznych „Siemianowiccy Dowódcy”. 

Łucja Michałek wójt gminy Istebna inicjatorka spotkań z histo-
rią podkreśliła ogromny wkład Powstańców Śląskich w kształ-
towanie się niepodległości II Rzeczypospolitej i Polskości 
Śląska. 

Wojciech Kempa przeniósł słuchaczy w niezwykle ciekawą 
podróż historyczną i wydarzenia z przeszłości, które rozgry-
wały się we wczesnych latach XX wieku, kiedy to Polska 
kształtowała na nowo swoje granice po długich latach za-
borów, a Polacy na Śląsku musieli za cenę własnej krwi wy-
walczyć sobie miejsce w odradzającym się państwie Polskim. 

„Drogi Polski i Śląska rozeszły się już w XIV w. a więc setki lat 
biegły one odrębnymi torami…” I tymi słowami przenieśliśmy się 
w podróż historyczną o Górnym Śląsku z Wojciechem Kempą. 

Na spotkaniu obecni byli prócz wymienionych: Janusz Juro-
szek – radny powiatu cieszyńskiego, grono pedagogiczne: 
Danuta Haratyk-Woźniczka – dyrektor ZSP nr 1 w Istebnej, 
Dorota Kukuczka – dyrektor SP 1 w Jaworzynce, Iwona 
Legierska – z-ca dyrektora SP nr 2 w Istebnej, Dorota Mały-
jurek – dyrektor SP nr 2 w Jaworzynce. Nauczyciele ze szkół 
podstawowych z Koniakowa. 

Prelekcja miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury 30 
czerwca br. Kolejne spotkanie z historią we wrześniu. 
Zapraszamy. 

Marek Michałek – inspektor w Referacie Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Fot. Jacek Kohut | VI Spotkanie z historią Powstania Śląskie 

Fot. Jacek Kohut | VI Spotkanie z historią Powstania Śląskie 

Fot. Jacek Kohut | Wojciech Kempa 
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Fot. Kateryna Plutok | Spotkanie z podróżniczką Karoliną Fojcik 

Spotkanie z podróżniczką 
Karoliną Fojcik-Pustelnik 
21 czerwca br. mieliśmy przyjemność wysłuchać opowieści 
o zdobyciu Kilimandżaro. Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek 
serdecznie powitała zgromadzonych i zdradziła kilka szczegółów 
na temat – jak się okazało – serdecznej koleżanki, podróżniczki 
Karoliny. Dowiedzieliśmy się, że interesują Ją nie tylko podróże, 
ale jest także wspaniałym fotografem, a także zapalonym spor-
towcem – biega maratony i 12-godzinne ultramaratony. 

Przed rozpoczęciem prelekcji dyrektor GOK Łucja Dusek 
jeszcze szerzej przedstawiła postać zdobywczyni dachu Afryki. 
Urodzona w Rydułtowach, aktualnie zamieszkała w Ustro-
niu. Absolwentka Wydziału Artystycznego Filii Uniwersy-
tetu Śląskiego w Cieszynie. W latach 2003-2006 manager 
polskiej sztuki, organizatorka i kurator wielu wystaw w kraju 
i za granicą. Od 2006 roku opiekun Galerii Uniwersyteckiej 
jako asystentka Wydziału Artystycznego. Do najważniejszych 
osiągnięć zalicza uczestnictwo w jubileuszowej wystawie „10 
lat zadymki jazzowej”, na której sam Marek Karewicz uznał 
Jej fotografę za najlepszą. Czerpie z radości, jaką daje każdy 
dzień, prywatnie żona Jerzego – zdobywcy najwyższego 
szczytu Alp Mont Blanc i mama Poli. 

Po krótkim wstępie głos zabrała główna zainteresowana prze-
nosząc nas myślami do upalnej Tanzanii, która z każdą minutą 
i każdym metrem wysokości stawała się coraz bardziej mroźna. 
Pomysł na wyprawę narodził się w styczniu 2021 roku, by 
wejść na Kilimandżaro już miesiąc później, pod koniec lu-
tego. Zdumieni tak szybkim tempem słuchacze usłyszeli – 
„A czemu by nie?”. Już wtedy w głosie Karoliny było słychać 
nieustępliwość w drodze do celu, a w oczach tliły się wspo-
mnienia tamtej chwili. Plany wejścia pokrzyżowała jednak 
pandemia i brak czasu na wykonanie obowiązkowych szcze-
pień. Dowiedzieliśmy się, że na wyprawę w tamtym okresie 
udał się Aleksander Doba, który 22 lutego 2021 roku zmarł 
śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki. 

Autorka mimo wspomnianej tragedii nie odsunęła pomysłu 
na bok i w roku kolejnym – w dniach 16-25 lutego 2022 roku 
udała się na wyprawę zdobycia dachu Afryki z namówioną 
koleżanką – notabene również Karoliną. 

Spotkanie trwało, a zgromadzeni wraz z podróżniczką wspinali 

się wyżej i wyżej, by przy pomocy kucharza Alleluja i prze-
wodnika Edwina dotknąć chmur „od drugiej strony” i zdobyć 
dach Afryki – Kilimandżaro. W myśl tanzańskiego„Pole pole” 
(powoli, powoli) po wielu nurtujących słuchaczy pytaniach 
spotkanie dobiegło końca. 

Chciałoby się streścić całe spotkanie i wyróżnić każdy emo-
cjonujący punkt wyprawy, jednak pozostawimy nutkę ta-
jemnicy. Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za piękną, pełną 
emocji opowieść i odpowiedzi na wszystkie pytania. Obiecu-
jemy, że kiedyś przygotujemy słynne z wyprawy, niespotykane 
połączenie kulinarne – frytki z surówką i… arbuzem! 

Na spotkaniu prócz gospodarza gminy Istebna – Łucji Micha-
łek obecny był radny Ignacy Zowada, pracownicy Urzędu 
Gminy Istebna, pracownicy GOK-u, rodzina prelegentki 
z Ustronia oraz Kanady oraz sympatycy podróżowania. 

Roksana Klamka – GOK 

Półkolonie 2022 
Już po raz drugi uczniowie szkoły w Jaworzynce-Zapasiekach 
mogli podczas wakacji wziąć udział w ciekawych zajęciach 
i miło spędzić wolny czas. Półkolonie zorganizowane dzięki 
wsparciu i inicjatywie wójt Łucji Michałek cieszyły się w tym 
roku ogromnym zainteresowaniem. 

Głównym celem było rozwijanie zainteresowań związanych 
z przyrodą Trójwsi Beskidzkiej, budowanie świadomości eko-
logicznej i oczywiście aktywny wypoczynek naszych uczniów 
Eko-półkolonie na Zapasiekach to pięć bardzo ciekawych 
dni: Dzień Świerka, Dzień Pszczoły, Dzień Pasterski, Dzień 
Rzemiosła i Dzień Matki Ziemi. W tym czasie uczestnicy ko-
lonii poznawali zasady bezpiecznego wypoczynku, spotykali 
się z ciekawymi ludźmi, poznając ich pasje i specyfkę pracy, 
zgłębiali tajniki przyrody Trójwsi oraz aktywnie wypoczywali, 
rywalizując w wielu sportowych rozgrywkach. 

Każdy dzień dzięki wychowawcom – Magdalenie Przybyle iBar-
tłomiejowi Jałowiczorowi obftował w wiele ciekawych aktyw-
ności i przynosił uczestnikom mnóstwo niespodzianek i radości. 
W imieniu uczestników i własnym dziękuję wszystkim, którzy 
sprawili, że czas spędzony na eko-półkoloniach był czasem 
radosnego wypoczynku. Do zobaczenia za rok! 

Dorota Małyjurek – kierownik półkolonii 

Fot. arch. UG | Półkolonie w szkole w Jaworzynce-Zapasiekach 
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Poetycki sukces Karoliny 
8 czerwca 2022 roku w Cafe Muzeum w Cieszynie podsumo-
wano XV Powiatowy Konkurs Poetycki im. Jana Kubisza „Ziemi 
Cieszyńskiej – Serca i Słowa”, w którym Karolina Hanus 
z klasy 7b zdobyła II miejsce za wiersz pt. Będę cię kochać. 
Po raz drugi Karolina zaznaczyła swoją obecność na tym 
konkursie, ponieważ w zeszłym roku także została laureatką, 
wówczas z pierwszą lokatą. Gratulujemy uczennicy sukcesu 
i mamy nadzieję, że jej twórcze spojrzenie na świat i umie-
jętność wyrażania uczuć w słowach spełnią się w kolejnych 
poetyckich utworach. 

Monika Michałek – polonistka 
„Będę cię kochać’’ 

Jak najlepiej okazać Ci miłość 
kwitnącą we mnie, 
Ziemio Istebniańska? 
Przyodziana emocjami 
od pierwszych moich dni 
w tym górskim zakątku. 

Narysowałaś wspomnienia w moim umyśle, 
których nigdy nie mogłabym wymazać. 
Przyodziałaś w życiowe doświadczenie, 
Którego nigdy nie mogłabym zapomnieć. 
Moje serce zabarwiłaś karpackimi kolorami, 
Których niczym nie mogłabym zastąpić. 

Nauczyłaś mnie, aby nigdy się nie poddawać, 
bez względu na trudności. 
Nauczyłaś mnie podążać za swoimi marzeniami, 
bez względu na wątpliwości. 

Nauczyłaś mnie bycia silną, 
bez względu na okoliczności. 
Nauczyłaś mnie miłości do siebie, 
bez względu na krytykę. 

Zesłałaś na moją drogę wartościowych ludzi: 
twardych górali o łagodnych sercach. 
Pokazałaś mi, że świat wcale nie jest zły. 

Byłaś moim ukojeniem w trudnych chwilach, 
Byłaś moim cieniem, gdy czułam się samotna, 
W tle stały świerkowe lasy królewskie, 
Szemrzące wiatrem piosenkę nadziei. 

Otworzyłaś mi oczy i umysł, 
Rozświetliłaś ciemność. 
Zapewniłaś bezpieczeństwo. 
Byłaś przystanią, dzięki której czułam, 
że to jest moje miejsce na świecie. 
Nie da się w słowach opisać tego, co czuję, 
dlatego wiersz ten Tobie, Istebno, ofaruję. 

Karolina Hanus 

Powiatowy Gwarowy 
Konkurs Recytatorski 
„Tu sóm moji korzynie” 
31 maja 2022 r. odbyła się XIV edycja Powiatowego Gwa-
rowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji korzynie” 
w Pierśccu. Po okresie konkursów w formie zdalnej w końcu 
mogliśmy zaprezentować się na żywo. Uroczysty charakter 
konkursu podkreślał ubiór uczestników – wszyscy ubrani byli 
w stroje regionalne. 

W kategorii klas I-III uczennica SP1 w Jaworzynce – Marysia 
Ryś zdobyła II miejsce. Recytowała długi wiersz Barbary 
Juroszek „Dożynki”. Wśród uczniów klas IV-VI naszą szkołę 
reprezentowała Zofa Łupieżowiec z interpretacją utworu 
Jerzego Ruckiego „Krupy”. W grupie tej konkurencja była 
najmocniejsza. Jury zapewne miało trudny wybór. W najstar-
szej kategorii (VII-VIII) wystąpiła Oliwia Rucka z wierszem 
Jerzego Ruckiego „Zboża siejóm”. 

Od tego roku Powiatowy Gwarowy Konkurs Gwarowy „Tu sóm 
moji korzynie” został wpisany na listę konkursów i zawodów 
kuratoryjnych. Osiągnięcia laureatów mogą być wymienione 
na świadectwie. Poziom konkursu w Pierśccu jest wysoki, 
a nasze dzieci są tam doceniane za autentyczną gwarę, teksty 
dopasowane do subregionu oraz kompletny strój regionalny. 

Izabela Bojko-Busek – nauczyciel 
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Mistrz tradycji 2022 
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna przyznało 
dofnansowanie na realizację projektu z Mistrza tradycji dla 
Zespołu Regionalnego „Koniaków”. Mistrzem tradycji pro-
wadzącym szkolenie wykonania fortuszków będzie Monika 
Wałach-Kaczmarzyk, koordynatorem Janusz Macoszek . 

Zadanie zakłada naukę wykonania tradycyjnych fortuszków 
(zapasek przednich) do stroju ludowego góralek beskidz-
kich i ręcznego zdobienia ich techniką batikową w sposób 
tradycyjny. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyznał 
dofnansowanie na zadanie z programu Owca Plus z pod-
trzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielę-
gnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. 

Zadanie polega na nagraniu flmu edukacyjnego o wykorzysta-
niu wełny przez górali beskidzkich pokazującego kolejne etapy 
tradycyjnej obróbki wełny począwszy od czesania na krymplach , 
przędzenie na kołowrotku, aż do końcowego etapu, jakim jest 
uzyskanie sukna i wyrób elementów stroju górali beskidzkich 
– nogawic, notkończy, kopyc, kłobuków – kapeluszy, guń itp. 

Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura 
– Interwencje. Edycja 2022 przyznało dofnansowanie 
na projekt „Jako to z wełnóm było” – warsztaty tradycyjnej 
obróbki wełny i stworzenie folderu edukacyjnego. Zadanie 
polega na przeprowadzeniu warsztatów tradycyjnej obróbki 
wełny począwszy od strzyżenia owiec, poprzez pranie wełny, 
czesanie na krymplach, przędzenie na kołowrotku, aż do koń-
cowego etapu, jakim jest uzyskanie sukna i wyrób elementów 
stroju górali beskidzkich – nogawic, notkończy, kopyc. 

Koordynatorem projektów jest Janusz Macoszek. 
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Okręgówka jest nasza! 
Takim okrzykiem powitali piłkarze APN Góral Istebna ostatni 
gwizdek sędziego w efektownie wygranym 6:1 meczu z Po-
gwizdowem, który zapewnił naszym piłkarzom mistrzostwo 
Klasy A i drugi w historii klubu awans do Ligi Okręgowej! 
Tym razem nasi piłkarze nie pozostawili niczego przypad-
kowi. Od pierwszego gwizdka sędziego wzięli się ostro do 
roboty i już do przerwy zaaplikowali rywalom cztery bramki, 
z których ta czwarta była golem nr 100 w sezonie! Wpraw-
dzie goście także odgryźli się jednym golem, ale była to 
w zasadzie jedyna wykreowana przez nich akcja w meczu. 
Druga połowa to już całkowita kontrola wydarzeń na bo-
isku, mądra, rozsądna gra, dwie kolejne ładne bramki i koń-
cowy gwizdek powitany wybuchem radości piłkarzy, trenera 
i kibiców! 

Pobyt w Klasie A trwał więc tylko jeden sezon, a skład oso-
bowy drużyny i zaprezentowana przez naszych piłkarzy gra 
pozwala mieć nadzieję, że tym razem APN Góral Istebna 
na dłużej zadomowi się w Lidze Okręgowej. 

Poniżej autorzy sukcesu: 
Mirosław Łacek, Antoni Kukuczka, Bartłomiej Rucki, Szy-
mon Sikora, Mateusz Krężelok, Dawid Sikora, Dawid Colik, 
Przemysław Szalbót, Dominik Polacek, Dawid Sewastyno-
wicz, Rafał Śleziak, Eliasz Suszka, Michał Kajzar, Mateusz 
Wawrzacz, Kamil Krężelok, Szymon Glet, Andrzej Kąkol, 
Krzysztof Urbaczka, Jakub Legierski, Jakub Kukuczka, 
Daniel Juroszek 1, Daniel Juroszek 2, Andrzej Łacek, Da-
riusz Juroszek, Marek Legierski, Bartłomiej Godek, Dawid 
Legierski, Zbigniew Małyjurek, Jakub Michałek 
Trener: Dariusz Rucki 
Kierownik: Sławomir Suszka 
Prezes: Rafał Legierski 

Najlepsi strzelcy: Mirek Łacek 15, Bartek Rucki 14, Andrzej 
Łacek 11, Darek Juroszek 9, Mateusz Krężelok 8, Antoni 
Kukuczka 8 
Asysty: Bartek Rucki 19, Mateusz Krężelok 13, Zbigniew 
Małyjurek 8, Dariusz Rucki 7 

APN Góral Istebna – Seniorzy 
Klasa A 
11.06.22 Dębowiec – APN Góral Istebna 1:0 
16.06.22 APN Góral Istebna – Pogwizdów 6:1 
mecze – 26, miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 1/14, 
punkty – 63, bramki – 102:19, bilans ogólny (zwycięstwa-re-
misy-porażki) – 20-3-3, bilans na własnym boisku – 11-2-0, 
bilans na wyjeździe – 9-1-3 

APN Góral Istebna – Trampkarze 
III Liga Wojewódzka Skoczów 
15.06.22 Beskid Skoczów – APN Góral Istebna 15:3 

17.06.22 APN Góral Istebna – Rudnik 3:0 w.o. 
25.06.22 Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna 12:3 
mecze – 8, miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 3/5, punkty – 12 
bramki – 35:49, bilans ogólny (zwycięstwa-remisy-porażki) 
– 4-0-4, bilans na własnym boisku – 2-0-2, bilans na wyjeź-
dzie – 2-0-2 

APN Góral Istebna – Młodzicy 
III Liga Wojewódzka Skoczów 
05.06.22 APN Góral Istebna – Pogwizdów 2:6 
11.06.22 Beskid Skoczów – APN Góral Istebna 2:2 
mecze – 10, miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 4/6, 
punkty – 17, bramki – 39:26, bilans ogólny (zwycięstwa-re-
misy-porażki) – 5-2-3, bilans na własnym boisku – 2-1-2, 
bilans na wyjeździe – 3-1-1 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. Jacek Kohut | Autorzy awansu do Ligi Okręgowej 

Fot. Jacek Kohut | Świętowanie sukcesu 

Fot. Jacek Kohut | Ostatnia w sezonie bramka nr 102 zdobyta przez 
jednego z najbardziej zasłużonych dla klubu piłkarzy Mirka Łacka 

https://11.06.22
https://05.06.22
https://25.06.22
https://17.06.22
https://15.06.22
https://16.06.22
https://11.06.22
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Fot. | Pierwsze miejsce open Racibórz 

Rowerowe sukcesy 
Anny Kaczmarzyk – 
czerwiec 2022 
Już w pierwszą niedzielę czerwca (05.06.2022) Anna Kacz-
marzyk wystartowała w swych kolejnych zawodach – Bike 
Atelier MTB Maraton, które tym razem rozgrywane były w Ra-
ciborzu. 38 km trasy i wielki sukces – I miejsce open kobiet! 

Zaledwie tydzień później – 12 czerwca zawodniczka podjęła 
górskie wyzwanie Bike Atelier MTB Maraton Wisła. Trasę 
wiodącą szczytami Soszów – Cieślar – Mały Stożek – Wielki 
Stożek – Kubalonka – Kozińce Anna Kaczmarzyk ukończyła 
na drugim miejscu swej kategorii wiekowej – K3, co dało jej 
miejsce trzecie w klasyfkacji open kobiet. 

Ostatni weekend czerwca kolarka spędziła na rowerowych 
zmaganiach u naszych południowych sąsiadów, co przyniosło 
jej kolejne sportowe sukcesy! W sobotę 25 czerwca Uphill 
MTB Beskidy Bystrzyca – Ostry, a dzień później w niedzielę 26 
czerwca druga edycja cyklu Uphill, czyli „wspinaczka” z Wę-
dryni na Wielką Czantorię. Oba wydarzenia zakończone przez 
zawodniczkę w pięknym stylu – zwycięstwem open kobiet. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw! 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

25 lat KP Trójwieś Millers 
W nawiązaniu do zapowiedzi z poprzedniego numeru NT 
informujemy, że planowane na 24 lipca spotkanie z okazji 
25-lecia ligowego debiutu drużyny KP Trójwieś Millers odbę-
dzie się w sobotę 6 sierpnia. Zmiana terminu spowodowana 
jest możliwością udziału w wydarzeniu założyciela i pierw-
szego prezesa klubu Piotra Jałowiczora, który w tych dniach 
przyjedzie z Anglii do Istebnej. Wszyscy chętni do udziału 
w spotkaniu proszeni są o kontakt z Jackiem Kohutem – tel. 
791 899 500. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Letnie sukcesy 
najmłodszych narciarzy! 

Udanie rozpoczęli letni sezon narciarski nasi najmłodsi 
sportowcy. 

Pierwsze w sezonie letnim zawody LOTOS Cup Kids, prze-
znaczone dla najmłodszych uczestników Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej 
– „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” rozegrano w Wiśle. 
Podobnie jak w sezonie zimowym znakomitą formę 
prezentuje  Oliwia Bury z Istebnej, która wygrała 
w swojej kategorii wiekowej Dziewczęta rocznik 
2008-2009 zawody w kombinacji norweskiej, zaś 
w konkursie skoków na skoczni K-40 zajęła drugie miejsce. 
Dobrze zaprezentowała się również Wiktoria Kubas z Konia-
kowa, która w kategorii Dziewczęta Rocznik 2011 i młodsze 
w kombinacji norweskiej uplasowała się na drugim miej-
scu, zaś w skokach (K-22) ukończyła zawody tuż za podium 
na czwartym miejscu. 

Dobrą formę na początku sezonu letniego potwier-
dzili nasi najmłodsi sportowcy w kolejnych rozegranych 
w Wiśle zawodach, tym razem z cyklu „Nadzieje Beskidzkie”. 
Tutaj najlepiej zaprezentował się Paweł Wałach z Jawo-
rzynki, który dwukrotnie stanął na drugim stopniu podium – 
na skoczni K-40 i w kombinacji norweskiej. Po raz kolejny dwa 
razy na podium stanęła Wiktoria Kubas – druga w kombinacji 
norweskiej i trzecia w skokach (K-20). 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

SPROSTOWANIE 
W wydaniu gazetki czerwcowej na str. 20 przy zdję-
ciu zostało podane błędnie nazwisko Paweł Waszut. 

Przepraszamy. 

Nazwisko poprawne to Paweł Wałach. 

Zebranie Założycielskie 
Stowarzyszenia 

Szachowego 
LEŚNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
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