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ISTEBNIAŃSKIE BETLEJEM

SP nr 2 w Rastoce 
podłączona 

do wodociągu

Narodowe Święto 
Niepodległości  
i Piknik Wojskowy 
w gminie Istebna

 wykonane przez artystę rzeźbiarza Pawła Jałowiczora 

Paweł Rucki
Laureatem 

Srebrnej Cieszynianki
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Od lewej: Łucja Michałek Wójt Gminy Istebna, płk Dominik Horała, 
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek ze Statuetką Cieszyńskiej Nike dr hab. Paweł Hut, Józef Szymeczek, gen. dywizji Tomasz Połuch, 

i dr hab. Paweł Hut  | fot. Małgorzata Owczarczak Magdalena Wawrzeczko | fot. Małgorzata Owczarczak 

Orkiestra Wojskowa z Krakowa | fot. Jacek Kohut Prezentacja sprzętu wojskowego | fot. Małgorzata Owczarczak 
Prezentacja wozów wojskowych | fot. Małgorzata Owczarczak Goście VIP i uczestnicy Narodowego Święta Niepodległości | fot. Jacek Kohut 
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Wójt Istebnej nominowana! 
W sobotę 11 grudnia w Żywcu odbyła się Uroczysta Gala Fi-
nałowa Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”. W kategorii 
„Samorządowiec Ziem Górskich” nominowana była wójt 
Łucja Michałek. Włodarz gminy Istebna znalazła się w dobo-
rowym gronie wraz m.in. z red. Krzysztofem Marciniukiem, 
niedawnym zdobywcą Srebrnej Cieszynianki, nominowanym 
w kategorii „Dziennikarz Ziem Górskich”. 

Do konkursu mogły zostać 
zgłoszone osoby fzyczne, 
organizacje pozarządowe 
lub przedsiębiorstwa z te-
renu Polski, Słowacji i Czech, 
które poprzez swoją działal-
ność przyczyniły się do roz-
woju i promocji ziem górskich. 
Nagrody przyznawała kapi-
tuła, a jego rozstrzygnięcie 
nastąpiło w trzech etapach. 
W pierwszym z nich, kapi-
tuła oceniła przesłane kan-
dydatury dokonując wyboru 
po trzech nominowanych 
w każdej z kategorii. 

Pani wójt, nominowanym i lau-
reatom konkursu gratulujemy! 

Na podst. mat. pras. – AJ 

Na zdjęciu nominowani: 
wójt gminy Istebna Łucja Michałek 
i redaktor Krzysztof Marciniuk 
| fot. arch. organizatora 

XXXI konferencja „Europa Karpat” 
27 listopada w Węgierskiej Górce odbyła się XXXI edycja 
międzynarodowej konferencji „Europa Karpat”. 

Rozmowy polityków, naukowców, ekspertów koncentrowały 
się wokół następujących zagadnień: Rozwój obszaru Karpat 
– ustawa górska; fundusze europejskie w rozwoju Karpat; 
Ruch kobiet Europy Karpat. 

„Tereny górskie w wielu obszarach potrzebują specjalnych 
rozwiązań, ułatwiających np. budowę dróg czy realizację 
inwestycji wodnych oraz zapewniających właściwe relacje 
między ochroną środowiska a turystyką” – mówili w sobotę 
uczestnicy konferencji. 

Temat owczarstwa poruszyli Piotr Kohut z Fundacji Paster-
stwo Transhumancyjne i Józef Michałek ze Związku Podhalan 
Oddział Górali Śląskich. 

Konferencja Europa Karpat w Węgierskiej Górce | fot. arch. organizatora 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wysłuchać tematu związa-
nego z projektem utworzenia Centrum Muzyki Karpat w gminie 
Istebna, który omówiła Łucja Michałek, wójt gminy Istebna. 

Organizatorem wydarzenia była Kancelaria Sejmu, zaś part-
nerem wydarzenia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regio-
nalnej. Inicjatorem cyklicznych spotkań pod hasłem „Europa 
Karpat” jest Marek Kuchciński, przewodniczący sejmowej 
Komisji Spraw Zagranicznych. 

Na podst. mat.pras. Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej 
Policji w Cieszynie informuje 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie poszu-
kują świadków zdarzenia zaistniałego w dniu 1 października 
2021 r. około godz. 21:05 na skrzyżowaniu DW 941 i drogi 
powiatowej P21643S w rejonie kościoła w Istebnej, gdzie 
doszło do wypadku drogowego. Jadący z kierunku Wisły 
kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, wy-
konując manewr skrętu w lewo w kierunku Koniakowa nie 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motorowerem, 
jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost, doprowadzając 
do zdarzenia się tych pojazdów. Na skutek zdarzenia pasażer 
motoroweru odniósł obrażenia ciała. 

Wszelkie informacje o zdarzeniu proszę kierować do Na-
czelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie – tel. 47 8573 280 lub bezpłatny nr alarmowy 
997 albo bezpośrednio do prowadzącego postępowanie – 
47 8573 117, e-mail: przemyslaw.ksiazkiewicz2@cieszyn. 
ka.policja.gov.pl 

Za okazaną pomoc z góry uprzejmie dziękuję. 

St. asp.mgr. Adam Łosiński 

mailto:przemyslaw.ksiazkiewicz2@cieszyn
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Park im. Pawła Stalmacha otwarty

W sobotę 20 listopada w Parku im. Pawła Stalmacha odbyło 
się uroczyste zakończenie zadania: „Rewitalizacja Parku im. 
Pawła Stalmacha w Istebnej” oraz rozdanie nagród w ramach 
zadania: „Konkurs fotograficzny i wystawa dotycząca dzie-
dzictwa przyrodniczego i kulturowego gmin pogranicza”.

Transgraniczny projekt pn. „Promocja dziedzictwa przyrodni-
czego i kulturowego gmin Hlboké nad Váhom i Istebna” zreali-
zowany został z inicjatywy Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek 
oraz Starostki Gminy Hlboké nad Váhom Kariny Holesovej. 
Wniosek złożono w 2019 roku do Euroregionu Beskidy.

Wykonawcą zadania był Jan Golik „Budowa Obiektów Dro-
gowych Wywóz Nieczystości – Handel”.

Rewitalizacja znajdującego się w strefie ochrony zabytków 
parku w Istebnej-Centrum znacząco przyczynia się do pod-
niesienia atrakcyjności turystycznej i poprawy wizerunku po-
granicza polsko-słowackiego.

Uroczystego otwarcia parku po przeprowadzonej rewitalizacji 
dokonała osobiście wójt Łucja Michałek wraz z zastępcą 
Łukaszem Małyszem, koordynatorką projektu Kamilą Kaź-
mierczyk i wykonawcą Janem Golikiem.

W krótkim wystąpieniu wójt gminy Istebna podkreśliła, jak 
ważnym zadaniem jest dbałość o estetykę centrum wsi, by 
było ono miejscem, gdzie chcemy się zatrzymać i spędzać 
czas, a także możemy realizować skierowane do mieszkań-
ców i turystów wydarzenia. Wspomniała ona także o ważnym 
dla istebniańskiego parku kontekście historycznym i zwią-
zanym z nim szacunku do dziedzictwa naszych przodków.

 
W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Rady Gminy 
Istebna: Barbara Kubas, Lucyna Bytow i Ignacy Zowada, 
pracownicy Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Śro-
dowiska, a także uczestnicy konkursu fotograficznego, turyści 
i mieszkańcy.

W ramach projektu Gmina Istebna uzyskała dotację z Pro-
gramu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 r. ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 
60 tysięcy EUR oraz środki z budżetu państwa w kwocie 3,9 
tysięcy EUR. Projekt jest w trakcie realizacji.

Koszt robót budowlanych w zakresie rewitalizacji parku wy-
niósł 375.594,85 zł.

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs foto-
graficzny, którego pokłosiem jest piękny kalendarz z na-
desłanymi zdjęciami, a także wystawa fotograficzna, którą 
podziwiać można w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 
W zrewitalizowanym parku miał już miejsce skierowany do 
turystów i mieszkańców II Jarmark Świąteczny (patrz: s. 12). 

Projekt współfinansowany w z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz 
budżetu państwa.

Wioleta Golik – referent w Referacie 
Rozwoju, Infrastruktury  
i Ochrony Środowiska

Przecięcie wstęgi podczas otwarcia parku | fot. Jacek Kohut

Otwarcie parku: na zdjęciu przedstawiciele 
samorządu, osoby zaangażowane  
w rewitalizację parku oraz zaproszeni goście 
| fot. Jacek Kohut

Uroczyste przecięcie wstęgi przy wodociągu w Rastoce | fot. Jacek Kohut
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Szkoła w Rastoce przyłączona do sieci 
Zaledwie 5 miesięcy trwało przygotowanie i wykonanie 
niezwykle ważnego zadania pn. „Rozbudowa wodociągu 
na odcinku Jasiówka – Rastoka” w Koniakowie, dzięki 
czemu do gminnej sieci wodociągowej przyłączono Szkołę 
Podstawową nr 2 w Koniakowie-Rastoce oraz 7 gospo-
darstw indywidualnych. 

Zadanie realizowane było od 8 lipca do 8 listopada 2021 r. 
przez Firmę Usługowo Handlową Witold Ryszka z Ustronia. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 825 m, a długość przy-
łączy to 138 m, co daje łącznie 963 m sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami. Wodociąg będzie zasilany z ujęcia wody 
„Gańczorka” . 

Wartość inwestycji wyniosła 317 850,59 złotych brutto, a ca-
łość inwestycji pokryta została ze środków własnych Gminy 
Istebna. W ramach zadania wykonano również nową instalację 
wody użytkowej oraz instalację przeciwpożarową. 

Uroczyste przecięcie wstęgi przy wodociągu w Rastoce | fot. Jacek Kohut 

23 listopada br. w symbolicznym otwarciu podłączenia 
SP nr 2 w Rastoce udział wzięli: Łucja Michałek – Wójt Gminy 
Istebna, zastępca wójta Łukasz Małysz, z ramienia wyko-
nawcy Witold Ryszka – właściciel frmy z Ustronia, Piotr 
Morcinek – kierownik budowy, Jacek Hyrnik – inspektor 
nadzoru inwestorskiego, Mirosław Kawulok – kierownik 
Referatu Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG 
Istebna, Andrzej Iwanek – podinspektor Referatu Rozwoju 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG, radni gminni: Barbara 
Bielesz, Lucyna Bytow i Ignacy Zowada oraz po. dyrektora 
SP nr 2 Magdalena Marek i pracownicy GOK Istebna. 

Warto dodać, iż podłączenie koniakowskiej podstawówki 
planowane było w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy 
od 2012 roku. Tym bardziej cieszy fakt, że najmłodsi miesz-
kańcy mogą teraz bez problemu korzystać z czystej wody. 
Zebranych przywitały wójt gminy Istebna i dyrektor szkoły, 

które wyraziły radość z inwestycji i wdzięczność za fachowe 
i sprawne wykonanie inwestycji skierowane do głównego 
wykonawcy. Radna Lucyna Bytow, która wcześniej była wie-
loletnią nauczycielką tej placówki oświatowej, także wypo-
wiedziała się w pochlebnych słowach i nie ukrywała radości, 
że doczekano się w rastoczańskiej szkole tej ważnej inwesty-
cji. O samym jej zakresie opowiedział zebranym Andrzej Iwa-
nek – podinspektor Referatu Rozwoju Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska UG, który pełnił nadzór merytoryczny nad zada-
niem z ramienia UG. 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Paweł Jałowiczor wyróżniony 

Paweł Jałowiczor odbierający wyróżnienie | fot. A. Księżnik /ŚUW/ 

Paweł Jałowiczor z Jaworzynki wyróżniony w Konkursie 
na Najaktywniejszego Seniora i Najaktywniejszą Seniorkę 
w województwie śląskim. 

Na wniosek Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek zgłoszono 
kandydaturę artysty rzeźbiarza do dorocznego konkursu or-
ganizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki. 

Paweł Jałowiczor odebrał wyróżnienie z rąk wicewojewody 
śląskiego Jana Chrząszcza w dniu 22 listopada 2021 roku 
w Katowicach. 

Konkurs na najaktywniejszą seniorkę i najaktywniejszego seniora 
w województwie śląskim skierowany jest do wszystkich miesz-
kańców regionu, którzy ukończyli 60 lat i wyróżniają się działa-
niem na rzecz osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. 

Spośród 97 zgłoszeń jury wskazało 12 nominowanych, którzy 
wyróżniają się w swoich działaniach inicjatywami na rzecz 
środowiska osób starszych. W tym roku tytuł Najlepszy z Naj-
lepszych otrzymali Agnieszka Rusok z gminy Lyski oraz Jan 
Szyma z Częstochowy. 

Serdecznie gratulujemy panu Pawłowi iwszystkim nominowanym ! 

Więcej informacji na stronie urzędu: www.katowice.uw.gov.pl 

www.katowice.uw.gov.pl
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Dwie nowe zielone pracownie 
w Gminie Istebna 

Zielona Pracownia „Z Beskidów w Świat” | fot. arch. UG Istebna 

Gmina Istebna pozyskała w 2021 roku dofnansowanie z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację dwóch Zielonych Pracowni. Przy zaanga-
żowaniu pedagogów w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
powstała Zielona Pracownia pn.„Życie nicią malowane...”, któ-
rej wartość dofnansowania wynosi 40 000,00 zł oraz pracownia 
pn.„Laboratorium świerka istebniańskiego” w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Istebnej z kwotą dofnansowania 37 897,30 zł. 
Wkład własny do obu pracowni stanowiły nagrody pozyskane 
w pierwszym etapie konkursu w kwotach: 10 000 zł dla SP1 
Koniaków, 9 779,46 zł dla SP2 Istebna. 

Program „Zielona Pracownia” realizowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach to ogromna szansa na nowoczesne narzędzia i pomoce 
edukacyjne dla szkół; dofnansowanie w formie dotacji naj-
lepszych wniosków dotyczących utworzenia pracowni na po-
trzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, 
geografcznych, chemiczno-fzycznych czy geologicznych 
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach śred-
nich. Z inicjatywy Wójt Gminy Istebna – Łucji Michałek szkoły 
chętnie przystępują do programu. Począwszy od roku 2019 
na terenie gminy Istebna udało się zrealizować aż cztery ta-
kie projekty na łączną kwotę 178 764,72 zł, z czego środki 
budżetu gminy stanowiły jedynie 6 645,55 zł. 

Efektem projektu są pięknie urządzone wnętrza sal lekcyj-
nych, wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne tj:. la-
boratoria szkolne, tablety, interaktywne monitory, mikroskopy, 
modele komórek, plansze edukacyjne, fantomy i wiele innych 
pomocy naukowych. Realizacja projektu ma na celu wzmoc-
nienie proekologicznych działań oraz świadomości uczniów, 
szczególnie w zakresie ochrony powietrza, źródeł energii 
odnawialnej, ochrony wód, segregacji odpadów. Znacząco 
podniesie się także poziom nauczania w szkołach, przyczynia-
jąc się do rozwoju zainteresowania naukami przyrodniczymi 

wśród uczniów. Konkurs to także wielka motywacja dla na-
uczycieli, którzy dostają szansę stworzenia dla siebie i swoich 
wychowanków nowoczesnego, komfortowego i inspirującego 
miejsca pracy. 

W roku 2019 jako pierwszy wniosek złożyła Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Jaworzynce, która otrzymała w I etapie kon-
kursu kwotę 7 500,00 zł, stanowiącą wkład własny, oraz 
dofnansowanie w drugim etapie w kwocie 29 516,99 zł 
na realizację projektu pracowni geografczno-biologicznej pt. 
„Z Beskidów w Świat”. Autorką projektu była Anna Dziewior. 
Dzięki wysokiej ocenie komisji konkursowej, która doceniła 
zakładane wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, este-
tykę, kreatywność i innowacyjność rozwiązań, a także róż-
norodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu 
oraz zasadność ich zakupu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jawo-
rzynce początkiem października roku 2019 mogła realizować 
zajęcia edukacyjne w nowo powstałej pracowni. 

Jako druga nowoczesnej Zielonej Pracowni doczekała się 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce-Zapasiekach. Na jej 
powstanie w dwóch etapach konkursu Gminie Istebna udało 
się uzyskać dofnansowanie w wysokości 37 426 zł. Autorką 
zwycięskiego projektu o nazwie „Przystanek Głuszec” była 
Ewa Kożdoń-Waligóra, którą poprzez opracowanie innowa-
cyjnych programów kół zainteresowań wsparli: Anna Pudalik, 
Bartłomiej Jałowiczor i Damian Polok. 

Nazwa pracowni „Przystanek Głuszec” nawiązuje do zagro-
żonego wyginięciem chronionego gatunku ptaka bytującego 
w okolicznych lasach, jak również wiąże się z sąsiadującą ze 
szkołą hodowlą głuszca na Wyrchczadeczce. 

Końcem września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Istebnej nastąpiła fnalizacja projektu 
Zielonej Pracowni pod nazwą „Laboratorium świerka isteb-
niańskiego” autorstwa Anny Dziewior. Zadanie otrzymało do-
fnansowanie w pierwszym i drugim etapie konkursu na kwotę 
47 676,76 zł. Motywem przewodnim tego projektu stało się 
promowanie rodzimego gatunku świerka. W pracowni stwo-
rzone zostały stanowiska laboratoryjne do przeprowadzania 
doświadczeń zarówno indywidualnych, jak i w zespołach. 
Ekspozycja ścienna nawiązująca do nazwy zielonej pracowni 
przedstawia ilustrację lasu świerkowego. W ekspozycji stałej 
pokazane zostały: kora, działalność kornika na wewnętrznej 
części kory, przekrój pionowy i poprzeczny pnia, szyszka, 
igły i nasiona. 

Zielona Pracownia „Labolatorium świerka istebniańskiego” | fot. arch. szkoły 
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WojEwódzki FuNdusz OchRoNy ŚRodowiskA 
i GospodARki WodNEj w l<ATowicAcl-i 

Zielona Pracownia „Życie nicią malowane...” | fot. Małgorzata Owczarczak 
W listopadzie oddano do użytku Zieloną Pracownię pn. „Życie ni-
cią malowane…” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Koniakowie autorstwa Alicji Kaczmarzyk. Na ten 
cel udało się pozyskać w obu etapach konkursu aż 50 000 zł. 

W pracowni wykorzystano nowoczesne techniki przekazu 
informacji bazujące na zakupionych w ramach projektu in-
nowacyjnych pomocach dydaktycznych. Modernizacja po-
mieszczenia, umiejętne wykorzystanie przestrzeni, a także 
doposażenie pomocami dydaktycznymi i sprzętem multi-
medialnym przyczynią się do podniesienia komfortu pracy 
nauczycieli i pozwolą rozwijać zainteresowania uczniom. 
Pracownia będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć 
z edukacji wczesnoszkolnej, a także na potrzeby koła biolo-
giczno-przyrodniczego dla klas IV–VIII. 

Obiorcami nowych Zielonych Pracowni są nie tylko uczniowie 
i nauczyciele, ale także społeczność lokalna, osoby które 
zaangażowane są w dbanie o naszą Małą Ojczyznę – Gminę 
Istebna w kontekście zjawisk przyrodniczych, prozdrowot-
nych, ekologii, regionalizmu i tradycji. 

Wioleta Golik – referent w Referacie Rozwoju, Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Zielona Pracownia „Przystanek Głuszec” | fot. arch. szkoły 

Zielona Pracownia „Życie nicią malowane...” | fot. Małgorzata Owczarczak 

Z Beskidów w 
Świat 

Szkoła Pod-
stawowa nr 1 
Jaworzynka 

Przystanek Głuszec 
Szkoła Podstawowa 

nr 2 
Jaworzynka-Zapa-

sieki 

Życie nicią malowane 
Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Stanisława 

Wyspiańskiego  
w Koniakowie 

Laboratorium świerka 
istebniańskiego 

Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Marii Konopnickiej 

w Istebnej-Zaolziu 

Wartość projektu 40 000,00 zł 39 867,42 zł 50 000,00 zł 48 897,30 zł 

Kwota dofnanso-
wania 

29 516,99 zł 29 937,42 zł 40 000,00 zł  37 897,30 zł 

Z budżetu Gminy 
Istebna 

2 983,01 zł 2 442,00 zł 0,00 zł 1 220,54 zł. 

Wkład własny 
pozyskany 

w I etapie konkursu 

7 500,00 zł  7 488,00 zł 10 000,00 zł 9 779,46 zł 

Data otwarcia 01.10.2019 27 i 30.11.2020 04.11.2021 28.09.2021 
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Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
– Możesz mieć na nie wpływ 

30 listopada 2021 roku w Leśnym Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej odbyła się debata inauguracyjno-ewaluacyjna pt. 
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie 
wpływ. Bezpieczeństwo Osób Starszych”. 

Jej organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Cieszy-
nie przy współudziale Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora. 
W spotkaniu udział wzięli również Wójt Gminy Istebna Łucja 
Michałek, Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Le-
gierski, przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła oraz Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie, a przede wszystkim funkcjonariu-
sze z Komisariatu Policji w Wiśle i Posterunku Policji w Istebnej. 

Spotkanie poprowadził st. asp. Krzysztof Pawlik, który od-
niósł się do zrealizowanych wniosków z debaty w 2019 roku 
i zaznajomił zebranych z nowym cyklem debat, podczas któ-
rych zaprezentowano m.in. Krajową Mapę Zagrożeń Bez-
pieczeństwa, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość 
sygnalizowania policji zagrożeń występujących w ich naj-
bliższym otoczeniu, aplikację „Moja Komenda” – ułatwiającą 
kontakt z dzielnicowymi czy program „Dzielnicowy Bliżej Nas”. 

Tematem przewodnim debat było przede wszystkim sze-
roko rozumiane bezpieczeństwo – dotyczące m.in. seniorów 
w miejscach publicznych. Dzięki różnym rozwiązaniom stróże 
prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie 
tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać 
potrzeby mieszkańców. 

Wójt Istebnej w swoim wystąpieniu podziękowała za dobrą 
współpracę z regionalnymi oraz lokalnymi jednostkami policji, 
a także za zaangażowanie seniorów w dbanie o bezpieczeństwo. 

Wspomniała także, iż Gmina Istebna w ostatnim roku po-
dejmowała szereg działań mających wpływ na zwiększenie 
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Do problemów 
oraz zadań związanych z bezpieczeństwem możemy zaliczyć 
m.in.:

 – zakupiono ze środków gminnych alkomat, który znajduje się 
na wyposażeniu posterunku w Istebnej; zakupiony w związku 
z ogromną ilością kierowców poruszających się po spożyciu 
alkoholu i innych środków odurzających;

 – zorganizowano akcję ODBLASKI wraz z Policją i Radiem 
Bielsko; kolejna akcja planowana jest na grudzień tego roku;

 – po raz pierwszy przeznaczono kilkanaście tysięcy złotych 
na dodatkowe, płatne patrole policji, które pracowały na te-
renie gminy od sierpnia do listopada br.; 

Uczestnicy debaty ewaluacyjnej pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie 
– Możesz mieć na nie wpływ” Istebna 2021 | fot. Aneta Legierska 

– poruszono problem niewłaściwego parkowania pojazdów, 
szczególnie na miejscach dla pojazdów uprzywilejowanych 
lub dla osób z niepełnosprawnościami;

 – wspólna interwencja z naczelnikiem Wydziału Ruchu Dro-
gowego na temat zaprzestania przejazdów samochodów 
ciężkich z budowy drogi szybkiego ruchu na Lalikach. 

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo nas i naszych rodzin jest dla 
nas wszystkich dobrem nadrzędnym. 

Aneta legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Paweł Rucki z Jaworzynki 
z Laurem Srebrnej Cieszynianki 
11 listopada 2021 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Laurów 
Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku Laur Srebrnej Cieszynianki 
z terenu gminy Istebna otrzymał Paweł Rucki z Jaworzynki, 
wieloletni sołtys. Serdecznie gratulujemy! 

Co roku Samorządy Ziemi Cieszyńskiej poprzez uchwały Rady 
Gmin przyznają nagrodę Srebrnej Cieszynianki dla osoby, 
która w sposób szczególny zasłużyła się dla lokalnej i regio-
nalnej społeczności. Podczas uroczystości wręczane jest 12 
srebrnych cieszynianek i jedna Honorowa Złota Cieszynianka, 
która w tym roku decyzją Stowarzyszenia Samorządowego 
Ziemi Cieszyńskiej powędrowała na ręce Antoniego Kratki. 

Laureat Paweł Rucki odebrał przyznaną mu statuetkę z rąk zastępcy Wójta 
Gminy Istebna Łukasza Małysza oraz Przewodniczącego Rady Gminy 

Istebna - Stanisława Legierskiego | fot. M. Krawczyk Powiat Cieszyński 



7 

W Ó J T  G M I N Y  I N F O R M U J E

NR 12 (341) | GRUDZIEŃ 2021NASZA TRÓJWIEŚ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

     
      

 
 

 

  
 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Laureat Paweł Rucki odebrał przyznaną mu statuetkę z rąk 
zastępcy wójta Istebnej Łukasza Małysza oraz przewodni-
czącego gminnej rady Stanisława Legierskiego. 

Warto dodać, iż piękną uroczystość swoim występem ubo-
gacił Zespół Regionalny „Istebna”, który przedstawił część 
obrzędu wesela istebniańskiego. 

Laureatowi życzymy dużo zdrowia i radości oraz dalszej siły 
i chęci w działaniach na rzecz lokalnej społeczności! 

Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych! 

Paweł Rucki z Jaworzynki 
– opis sylwetki kandydata 

Paweł Rucki z Jaworzynki urodził się 4 lipca 1945 r. Po ukoń-
czeniu Szkoły Podstawowej w Jaworzynce-Centrum pomagał 
pracować rodzicom w gospodarstwie rolnym. 

W 1964 roku podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Gospodarki Komunalnej w Ustroniu. W latach 1964–66 od-
bywał służbę wojskową jako kierowca. W latach 1966–98 
pracował w PKS w Cieszynie jako kierowca autobusu. W tym 
czasie wielokrotnie z własnej inicjatywy organizował wyjazdy 
(np. nad Sołę czy do miejsc pielgrzymkowych) dla mieszkań-
ców Jaworzynki. 

Od najmłodszych lat angażował się bardzo w życie kultu-
ralne swojej społeczności, należał do chóru kościelnego 
i Zespołu Regionalnego „Jaworzynka”, z którym występował 
m.in. w Szwajcarii. Potem był członkiem grupy śpiewaczej 
„Zgrapianie”. Własnymi siłami, ogromnym nakładem pracy 
wraz z braćmi Józefem i Stanisławem, budował Muzeum Re-
gionalne na Grapie w Jaworzynce, które powstało z inicjatywy 
jego stryja – poety i pisarza Jerzego Ruckiego. Paweł Rucki 
po dziś dzień uczestniczy w wielu pokazach rzemiosł regio-
nalnych takich jak szycie kyrpców czy obróbka wełny. Brał 
także udział w nagraniu słuchowiska „Wesele górali Istebniań-
skich” według sztuki Jerzego Probosza, odgrywając rolę fojta. 

W 1963 r. wstąpił do OSP w Jaworzynce-Centrum. Przez 
11 lat był prezesem tej jednostki i po dziś dzień jest strażakiem. 
Uczestniczył w budowie remizy strażackiej w Jaworzynce. 

Przez wiele lat był radnym Gminy Istebna, a przez 20 lat, do 
2019 r., obejmował funkcję sołtysa w Jaworzynce. Organizo-
wał wiele prac społecznych wraz z mieszkańcami miejscowo-
ści. Były to między innymi: budowa drogi gminnej Ondrusze 
– Kopanice, ogrodzenie cmentarza, budowa boiska w Cza-
deczce i wiele innych. Każdą bezinteresownie przepracowaną 
przez mieszkańców godzinę pracy skrupulatnie zapisywał, 
do dziś przechowuje tę dokumentację. „Podziwiam miesz-
kańców Jaworzynki za tak liczne czyny społeczne i z całego 
serca dziękuję” – mówi Paweł Rucki o tej społecznej pracy. 

Laureat Srebrnej Cieszynianki 2021 Paweł Rucki z Jaworzynki 
| fot. M. Krawczyk Powiat Cieszyński 

Sołtys angażował się w sprawę budowy nowego połącze-
nia drogowego między gminą Istebna i gminą Čierne. Kiedy 
trzeba było chodził od domu do domu, by zebrać podpisy 
mieszkańców za inicjatywą wartą poparcia. Dzięki takiej 
postawie Ośrodek Zdrowia w Jaworzynce pozostał budyn-
kiem gminnym. 

Jako sołtys Jaworzynki Paweł Rucki angażował się aktywnie 
w życie społeczne i kulturalne gminy, uczestnicząc w różnego 
rodzaju wydarzeniach, służąc radą i pomocą w każdym przed-
sięwzięciu. Brał czynny udział w organizacji takich wydarzeń 
kulturalnych i religijnych jak Dożynki Gminne czy Msza na Trój-
styku. Podtrzymywał także relacje transgraniczne, organizując 
wspólnie ze starostami gmin ościennych spotkania sylwe-
strowe na Trójstyku, stawiani moja czy wyjazdy kolędowe. 
Pan Paweł interesuje się życiem społecznym gminy nawet 
wtedy, kiedy już roli sołtysa nie pełni. Potraf porozmawiać 
z każdym, ale i przekonać do swoich racji. Cieszą go nowe 
inwestycje i działania prowadzące do poprawy bytu miesz-
kańców gminy Istebna. 

Paweł Rucki przez mieszkańców Jaworzynki postrzegany jest 
jako dobry, pokorny człowiek, żywo zainteresowany życiem 
społecznym gminy. Życzliwy sąsiad, spieszący z pomocą tym, 
którzy są w potrzebie. Jest żywo zainteresowany sprawami 
wsi i parafi. „Ujec Sołtys”, bo tak mówi o nim wielu mieszkań-
ców, pozostaje autorytetem i wzorem postawy społecznika. 
Cieszy się szacunkiem wśród mieszkańców Trójwsi Beskidz-
kiej. Jego długoletnie zaangażowanie, osobisty wkład i po-
święcenie zasługuje na wyróżnienie Srebrną Cieszynianką. 

opis kandydata: Barbara Juroszek 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 
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Akcja Zima w gminie Istebna 2021/2022 

Zadanie nr 1 
Drogi Małysze, Byrty – Szkawlonka, Do Matusznego, Klimki, 
Jasie, Groń, Czerchla, Do Granatyrza, Do Kanady, Stańki-Go-
rzołki, Stańki-Czadeczka, Ondrusze – Słowioki – Za Szkołą, 
Ondruszowska, Do Dubiela. 

Wykonawca: 
URBACZKA SP. Z O.O., 43-476 Jaworzynka 953 

Zadanie nr 2 

Łacki – Czadeczka, Zapasieki, Droga Klimkowska, Hasztuba, 
Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Śliwkula, Bobczonka, Od-
cinki – Do Kaprola, Nad Organistą, Pod Solisko, Moczorka, 
Kopanice, Bagna, Do Kominiorka, Czadeczka – Krężelka, 
Czadeczka Kotelnica – Do przejścia ze Słowacją, Kikula – 
Zakikula, Rajka – Maciejka, Szeroki Las. 

Wykonawca: 
URBACZKA SP. Z O.O., 43-476 Jaworzynka 953 

Zadanie nr 3 

Pustać – Biłki – Dragony – Łabaje, Bucznik Za Groń, Do Ka-
wuloczka, Pod Jagiełową + parking przy Ośrodku Zdrowia 
oraz OSP, Bestwiny – Odewsi, Pod Psinę, Duraje, Zagroń, 
Kotelnica, Polana, Korbasy, Łupienie, Polana, Rondo Trójstyk, 
do Patyka, Na Małyjurkowski Groń. 

Wykonawca: 
URBACZKA SP. Z O.O., 43-476 Jaworzynka 953 

Zadanie nr 4 

Drogi Bystre, Bystre Górne i Dolne, Gimnazjum Istebna oraz 
parking gimnazjum, CPN – Kameralna – Szymcze most Ja-
snowice, Jasnowice na Las, Do Probosza. 

Wykonawca: 
Skup Sprzedaż Transport Drewna 
Marek Iwanek 
43-470 Istebna 736 

Zadanie nr 5 

Drogi Wilcze do Kowola, CPN-Tokarzonka, Tokarzonka-Kubo-
szula, Do Maczychina, Wilcze Górne – Do Stebla, Do Przepom-
powni, Olecki + odcinek Do Kaczmarzyka, Mikszówka, Drogi 
Andziołówka-Słowioczonka, Od Smugi-Połom, Kawulonka, 
Leszczyna – Olza, Murzynka, Leszczyna-Do Juroszka 

Wykonawca: 
Firma Usługowa BESKIDEK S.C. 
Marta Matuszny, Wojciech Matuszny 
43-470 Istebna 1267 

Zadanie nr 6 

Drogi Gazury – Szymcze, Parking przy domu przedpogrzebo-
wym, Młoda Góra-Polanka, Miki, Suszki, Mikowo Łąka, Bźnioki, 
Do Waligóry. 

Wykonawca: 
Usługi Leśne 
Tomasz Suszka 
43-470 Istebna 1752 

Zadanie nr 7 

Brzestowe – Wojtosze, Do Kowola, Cisowe, Do Skurzoka, 
Pasieki do mostu, Za Dolina, Jasiówka, Bombolówka. 

Wykonawca: 
Piotr Ligocki 
43-470 Istebna 1506 

Zadanie nr 8 

Drogi Parking przy Gminie, Park Centrum, Parking Pod Grapą, 
Parking OSP, Parking Oczyszczalnia + droga do Rosy, Schody 
Dzielec, Parking przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej, Wywóz, 
Droga za Strażnicą OSP, Dziedzina, obok Chaty Kawuloka, 
Wojtosze, Wojtosze Zagroń, Do Macoszka, Podoliny-Dzie-
lec, Parking Pogotowie, Do Przepompowni, Gliniane + Do 
Kawuloków, Złoty Groń. 

Wykonawca: 
Firma Usługowa FOREST Andrzej Łupieżowiec 
43-470 Istebna 93 

Zadanie nr 9 

Drogi Plac przy OSP w Koniakowie Centrum, Plac przy 
Ośrodku Zdrowia w Koniakowie, Parking przy Domu Nauczy-
ciela, Rastoka – Jasiówka most Rastoka, Market REMA-Szkoła 
Zaolzie – Pasieki, Plac przy OSP Zaolzie, Parking na Zaolziu, 
Chodnik na odcinku Rema do Ośrodka Zagroń, Za Groń-Fili-
pionka, Pustki, Odkrzas, Kadłuby, Do Bielesza, Do Kunca, Do 
Raju, Do Marekwicy, Pietroszonka, Skała-Stecówka + dojazd 
do Domu Nauczyciela, Mlaskawka. 

Wykonawca: 
Usługi Leśne Gańczorka 
Kazimierz Kubica 
43-474 Koniaków 883 

Zadanie nr 10 

Drogi Zimna Woda, Na Wyrobisko – Żurówka-Jasinowa, Szka-
tułka, Pod Bocianem, Polana, Gronik II, Gronik II Międzypotoki, 
Szańce Wołowa – Do Rastoki, Pietraszyna + Do Matusznego, 
Gołówka, Ochodzita, Do Owczarni, Bukowina, Gronik, Deje – 
Tkoczówka + odcinek Do Berki, Drogi Beskid obok Pizzerii, 
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Beskid Poloki, Poloki II, Bryje-Poloki, Na Zapowiedź, Matyska 
do Dziury, Matyska ( we wsi Koniaków ) + skrót Matyska, Ka-
dłuby, Wojtosze, Nowy Jork. 

Wykonawca: 
KONSORCJUM: Lider Konsorcjum: Firma Usługowa 
„BESKIDEK” S.C. Marta Matuszny, Wojciech Matuszny 
43-470 Istebna 1267, Partnerzy konsorcjum: Magazyn 
Koniaków, Firma Usługowa Dominik Kajzar 43-474 Ko-
niaków 441, Teofl Krężelok 43-474 Koniaków 2 

Zadanie nr 11 

Drogi Legiery-Kosarzyska, Plac przy OSP w Kosarzyskach, 
Kosarzyska od OSP do przystanek Pańska Łąka, Wyżrana, 
Do Rudy, Pańska Łąka-Pod Łąkę, Woszczyna, Kosarzyska 
– Pańska Łąka, Do Grenia, Do Bielesza, Górna Bukowina 
Na Bagno, Legiery Skrót, Ochodzita do Osady, Do Pogorzel-
skiego, Do Sikory. 

Wykonawca: 
Usługi Leśne Gańczorka 
Kazimierz Kubica 
43-474 Koniaków 883 

Zadanie nr 12 

Tyniok Od DW do DP Kamesznica, Tyniok od DP Kamesznica 
w górę, do Celaka, Żurówka-Skrót Żurówka, do Brysia. 

Wykonawca: 
Wyrób Opakowań Drewnianych oraz innych 
Wyrobów Drewnianych Jacek Kaczmarzyk 
43-474 Koniaków 525 

Zadanie nr 13 

Drogi Rastoka do Szkoły, Rdzawka – Usnobocz – do Ju-
reczka, Pod Siwe, Pod Siwe-Do Juroszka Zarastoka, Małączka, 
Do Gajdosza, Do Kubzoka, Do Baru, Do Legierskiego, Do 
Kawuloka, Pod Zwonczatą, Plac przy SP 2 Rastoka. 

Wykonawca: 
Zakład Wyrobów z Drewna PROPAL 
Mariusz Hankus 
43-474 Koniaków 715 

Osoby odpowiedzialne za Akcję Zima w UG Istebna: 
Inspektor inż. Marek Łysek – 519-595-333
 Inspektor mgr Marek Michałek – 533-397-142 

Nr 
zadania Nazwa frmy oraz adres Wykonawcy 

Czas wprowadzenia gotowości 
zimowej od jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego 
Telefon kontaktowy 

1 Urbaczka sp z o.o  43-476 Jaworzynka 953 1 godzina Tel. 508-148-297 

2 Urbaczka sp z o.o  43-476 Jaworzynka 953 1 godzina Tel. 508-148-297 
3 Urbaczka sp z o.o  43-476 Jaworzynka 953 1 godzina Tel. 508-148-297 
4 Skup Sprzedaż Transport Drewna Marek Iwanek 

43-470 Istebna 736 1 godzina Tel. 609-772-129 

5 Firma Usługowa „Beskidek” S.C. Marta Matuszny, 
Wojciech Matuszny 43-470 Istebna 1267 1 godzina Tel. 511-688-170 

6 Usługi Leśne Suszka Tomasz 
43-470 Istebna 1572 1 godzina Tel. 501-454-468 

7 Piotr Ligocki 
43-470 Istebna 1506 1 godzina Tel. 500-637-810 

8 Firma Usługowa „Forest” Andrzej Łupieżowiec
 43-470 Istebna 93 1 godzina Tel. 609-955-953 

9 Usługi Leśne Gańczorka Kazimierz Kubica 
43-474 Koniaków 883 1 godzina Tel. 660-793-643 

10 

KONSORCJUM: Lider Konsorcjum: Firma 
Usługowa „Beskidek” S.C. Wojciech Matuszny, 

Marta Matuszny 43-470 Istebna 1267, 
Partnerzy konsorcjum: Firma Usługowa 

Dominik Kajzar 43- 474 Koniaków 441, Magazyn 
Koniaków Teofl Krężelok, 43- 474 Koniaków 2 

1 godzina Tel. 511-688-170 

11 Usługi Leśne Gańczorka Kazimierz Kubica 
43-474 Koniaków 883 1 godzina Tel. 660-793-643 

12 
Wyrób Opakowań Drewnianych oraz innych 
Wyrobów Drewnianych Jacek Kaczmarzyk 

43-474 Koniaków 525 
1 godzina Tel. 503-115-589 

13 
Zakład Wyrobów z Drewna PROPAL 

Mariusz Hankus 
43-474 Koniaków 715 

1 godzina Tel. 535-715-715 
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Przyroda i kultura pogranicza 
Konferencja na temat „Przyroda i kultura pogranicza” to 
jedno z zadań realizowanych w ramach projektu polsko-sło-
wackiego pn. „Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowego gminy Istebna oraz regionu Kysuc i Małej Fatry” 
dofnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020. 

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z partne-
rem słowackim Kysucké Museum w Čadcy dnia 16.11.2021r. 
w Kompleksie Zagroń w Istebnej. 

Podczas konferencji odbyła się promocja folderu przedsta-
wiającego dziedzictwo przyrody i kultury Gminy Istebna, Kysuc 
i Małej Fatry. Prelegent Andrzej Suszka omówił w formie 
prezentacji przykłady dziedzictwa kulturowego stanowiące 
jednocześnie atrakcje turystyczne gminy Istebna. Zapre-
zentował najciekawsze miejsca zarówno po stronie polskiej 
i słowackiej. 

Organizatorzy konferencji „Przyroda i kultura pogranicza” 
| fot. Małgorzata Owczarczak 

Rafał Grosz w swojej prelekcji poruszył temat przedstawia-
jący dzieje zbójnictwa w regionie, przybliżając zebranym 
postacie najsłynniejszych zbójników z regionu pogranicza 
polsko-słowackiego, takich jak: Janosik, Proćpok i Cukrzyk. 
Temat historii zbójnictwa jest nieodłącznym elementem, który 
w przyszłości może stać się atrakcją turystyczną, ponieważ 
okazuje się, że właśnie teren pogranicza polsko-słowackiego 
łączą dzieje powyższych harnasi. 

Monika Michałek przedstawiła tematykę pogranicza polsko-
-słowackiego w twórczości literackiej Pawła Łyska w nawiąza-
niu do jego książki „Jano i jego zbójniccy kamraci” opisującej 
życie społeczne, historię i zajęcia ludności pogranicza Trójwsi 
i Kysuc. 

Kolejnym tematem były zagadnienia ekologiczne. Osobliwo-
ści przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego Beskidów, 

Kysuc i Małej Fatry są atrakcją turystyczną. Niepowtarzalny 
krajobraz, duża lesistość, cenne gatunki roślin i zwierząt są 
wyróżnikiem tego obszaru i stanowią o potencjale turystycz-
nym, dlatego wymagają ochrony, aby przetrwały dla kolej-
nych pokoleń. 

Z kolei Zbigniew Wałach zaprezentował dorobek folkloru 
regionu gminy Istebna, Kysuc i Małej Fatry. Przedstawił in-
strumenty, takie jak: gajdy, fujarki, piszczałki i rogi pasterskie. 
Omówił historię instrumentów ludowych oraz sposób, w jaki 
powstawały. Na koniec zebrani obejrzeli flmy promocyjne 
przedstawiający atrakcje regionu Kysuc i Małej Fatry. Ponadto 
wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarze folderu. 

Wioleta Golik – referent w Referacie Rozwoju, Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Światowy Dzień Wcześniaka 

17 listopada obchodzimy „ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA” 

Z tej okazji 16 listopada 2021 roku odbyła się I Konferen-
cja pod patronatem Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek, 
pt. „Wspomaganie rozwoju dziecka: kiedy mózg może naj-
więcej”, której celem było podkreślenie znaczenia terapii i jej 
wpływ na edukację szkolną. 

W wydarzeniu udział wzięła wójt Istebnej, która szczególnie 
mocno podkreśla zaangażowanie nauczycieli, opiekunów 
i wychowawców w rozwoju wcześniaków i dzieci o szczegól-
nych potrzebach. Wyraziła także wdzięczność i zadowolenie, 
że w Jaworzynce tak prężnie działa Terapeutyczny Punkt 
Przedszkolny, który bezpłatnie pomaga wielu rodzinom. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy organizatorom zainicjo-
wana pięknego i potrzebnego spotkania. 

Maluszkom i ich Rodzinom życzymy duuuuużo zdrowia! 

Opis wydarzenia autorstwa A. Karwackiej i B. Jałowi-
czora poniżej: 

Wczorajszy dzień był dla nas wielkim wyzwaniem, dzięku-
jemy, że byli Państwo z nami! Jest dla nas bardzo ważne to, 
jak wiele instytucji było reprezentowanych przez Słuchaczy: 
od placówek edukacyjnych, pomoc społeczną, przedstawi-
cieli instytucji kultury, po opiekę medyczną oraz, co zawsze 
bardzo nas cieszy, rodziców. Bardzo dziękujemy przede 
wszystkim Państwu, którzy przyszli, by nas słuchać. Dzię-
kujemy naszym prelegentom: dr n. med. Danucie Zimmer, 
dr Sylwii Wronie, Esterze Colik, Lucynie Legierskiej, Beacie 
Goli, Sebastianowi Torze; już wiemy, że następnym razem mu-
simy zarezerwować dla naszych prelegentów więcej czasu. 
Dziękujemy właścicielom naszego przedszkola: Lucynie 
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Uczestnicy debaty Światowego Dnia Wcześniaka | fot. Maria Knura 

Legierskiej oraz Krystianowi Kroczkowi za zaufanie i wspar-
cie w realizacji naszych pomysłów. Wójt Gminy Istebna Łucji 
Michałek dziękujemy za obecność oraz patronowanie naszej 
konferencji oraz dobre słowo skierowane w naszym kierunku. 
Dyrektorom szkół i przedszkoli za zachęcenie nauczycieli 
do udziału w konferencji. Właścicielom restauracji Dwór Ku-
kuczka za przyjęcie nas w pięknej sali oraz zachowanie zimnej 
krwi podczas awarii prądu, tylko dzięki agregatowi mogliśmy 
dokończyć nasze prelekcje. Pani Ali „Słodki Stół Ali” oraz pani 
Justynie „Istebnianka Piecze” za koordynację i przygotowanie 
słodkiego stołu, który, nie ukrywamy, zrobił niesamowite wra-
żenie! Słonecznej pani Marysi dziękujemy za zdjęcia. 

Cieszymy się z ciepłego przyjęcia naszej konferencji, mamy 
głowy pełne pomysłów, mamy nadzieję, że przy kolejnych 
okazjach będziemy mogli liczyć na Państwa obecność! 

Organizatorzy: Aneta Karwacka i Bartłomiej Jałowiczor, 
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” 

w Jaworzynce 

I Mikołajkowy Bieg Przełajowy 

W mroźny i słoneczny, zimowy dzień, 4 grudnia na terenie 
Amfteatru pod Skocznią odbył się I Mikołajkowy Bieg Prze-
łajowy. Na linii startu 76 młodych zawodników i zawodniczek 
zawalczyło o jak najlepszą pozycję przed metą, aby zdobyć 

podium. Najmłodsi chętni mieli po 2 latka. Na trasie biegu 
toczyła się walka, podczas której hart ducha i emocje brały 
górę, kiedy przy samej mecie na wszystkich wygranych czekał 
św. Mikołaj ze słodkim poczęstunkiem. 

Po intensywnym biegu uczestnicy biegu mogli posilić się 
gorącą kiełbaską z grilla i herbatką pod wiatą. Wygrani otrzy-
mali nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i pamiątkowe mikołajkowe medale. Na sam koniec 
niespodzianką były wory pełne prezentów, które św. Mikołaj 
z radością rozdawał wszystkim uczestnikom wraz z dyrektor 
GOK Łucją Dusek oraz Magdaleną Bury i Anną Hankus 
z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Inicjatorem I Mikołajkowego Biegu Przełajowego była Mał-
gorzata Galej z MKS Istebna. 

Organizatorzy: Gmina Istebna, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, MKS Istebna reprezentowany 
przez Tadeusza Krężeloka i Małgorzatę Galej, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny z Istebnej oraz Gminny Ośrodek Kultury 
Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna. 

Serdecznie dziękujemy za współorganizację biegu również 
sędziom Jackowi Suszce i Adamowi Cieślarowi. 

Klimat rodzinnej atmosfery, wspólnie spędzonego sporto-
wego dnia I Mikołajkowego Biegu Przełajowego z pewno-
ścią pozostanie w pamięci i zapisze się w kalendarz imprez 
na przyszłe lata. 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Wyniki i fotorelacja z zawodów na stronie: www.istebna.eu 

Organizatorzy i uczestnicy I Mikołajkowego Biegu Przełajowego
 | fot. Małgorzata Owczarczak 

www.istebna.eu
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II Jarmark Świąteczny 
i otwarcie Szopki Betlejemskiej 

Mikołaj rozdający prezenty podczas II Jarmarku Świątecznego 
| fot. Jacek Kohut 

To była naprawdę piękna niedziela! 

Po raz pierwszy w gminie Istebna z inicjatywy Wójt Gminy 
Istebna Łucji Michałek zostały zorganizowane piękne wyda-
rzenia w postaci spotkania z Mikołajem rozdającym prezenty, 
otwarcia stajenki – Istebniańskiego Betlejem, przekazanie 
busa dla MKS Istebna, rozpalenia choinki i ozdób świątecz-
nych oraz przekazania choinek ufundowanych przez Nadle-
śnictwo Wisła. 

5 grudnia 2021 roku w istebniańskim parku od rana tłumy 
mieszkańców i gości odwiedzały stoiska na II Jarmarku Świą-
tecznym, gdzie można było zakupić ozdoby świąteczne, stro-
iki, świąteczne ciasteczka, regionalne serki, herbatę z zielin, 
czy inne świąteczne rarytasy. 

Od godziny 14.00 rozpoczęła się część artystyczno-kulturalna 
na placu kościelnym, gdzie ustawiono góralską stajenkę, sanie 
św. Mikołaja i scenę. 

Wydarzenie rozpoczęło się od poświęcenia Istebniańskiego 
Betlejem. Z inicjatywy i za staraniem wójt Istebnej wykona-
nia góralskiej stajenki podjął się Paweł Jałowiczor – artysta 
rzeźbiarz z Jaworzynki, który nadał jej niepowtarzalny, gó-
ralski charakter. Wszystkie postacie nawiązują wyglądem do 
górali – pasterzy z Trójwsi Beskidzkiej. W stajence znajdują 
się także ruchome postacie zwierząt, przy powstaniu których 
artyście pomogli Rafał Wawrzacz oraz Edward Łacek. Ta 
unikatowa stajenka pozostanie z nami aż do nowego roku. 
Warto dodać, iż był to I etap wykonania rzeźb do stajenki, 
a w przyszłym roku w drugim etapie zostanie ona uzupełniona 
o kolejne postacie. 

Następnie zebrani udali się wraz z księdzem Jerzym Mrukwą 
w stronę sceny, gdzie stał nowy, biały bus, który również został 
poświęcony, aby bezpiecznie wozić dzieci i młodzież klubu 
MKS Istebna na treningi i zawody. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek i Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed. Zakup busa możliwy był dzięki zaangażowaniu wójt 
i wiceministra. W pisaniu wniosku do Fundacji Orlen na zakup 
busa pomogła Wioleta Golik z UG Istebna. Pozyskano kwotę 
80 tys. złotych. Pozostała brakująca część funduszy możliwa 
była do zapłacenia dzięki hojnym darczyńcom z terenu gminy 
Istebna (lista fundatorów na końcu artykułu). Kwota zakupu 
nowego auta dla MKS Istebna wyniosła ponad 105 tys. złotych. 

Po poświęceniu busa zebrani zostali zaproszenie na scenę. 
Głos zabrał pan wiceminister, który przywitał zebranych, od-
niósł się do tradycji narciarskich gminy, a przede wszystkim 
dziękował wójt za organizację wydarzenia, które podkreśla 
przywiązanie mieszkańców do tradycji i chrześcijańskiego 
przeżywania tego szczególnego okresu adwentu i świąt. 
Na koniec złożył życzenia zebranym i przekazał upominki 
na ręce wójt gminy. Wójt Łucja Michałek również przywitała 
zebranych gości i mieszkańców, wyrażając radość z licznej 
obecności zebranych i wspólnego świętowania wszystkich 
wydarzeń przygotowanych podczas jarmarku. Przekazała 
upominki na ręce wiceministra, artysty Pawła Jałowiczora 
i posła Przemysława Drabka, który również zabrał głos. 
Na koniec podziękowania na ręce wójt, wiceministra i Wiolety 
Golik oraz fundatorów złożył prezes MKS Istebna Tadeusz 
Krężelok, który wypowiedział się w imieniu zarządu klubu, 
ale także dzieci, młodzieży i rodziców, którzy będą korzystać 
z zakupionego busa. 

Następnie prowadząca zaprosiła wszystkich do udziału 
w dalszych atrakcjach przygotowanych przez organizato-
rów. W saniach wraz z prezentami i pomocnikami czekał już 
św. Mikołaj. Z funduszy Gminy Istebna zakupiono ponad 600 
zabawek i kilkaset czekolad, które święty rozdał najmłod-
szym. Radości nie było końca. Przy stajence znajdowało się 
także stoisko Nadleśnictwa Wisła, które ufundowało ponad 
50 bezpłatnych drzewek świątecznych dla mieszkańców 

Rozpalenie choinki | fot. Jacek Kohut 
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Istebniańskie Betlejem | fot. Jacek Kohut 

oraz zapewniło choinki do wystroju stajenki, za co ser-
decznie im dziękujemy. W trakcie rozdawania prezentów 
i choinek na scenie wystąpił i doskonale rozgrzał zebraną 
publiczność Mateusz Mijal, artysta znany m.in. z piose-
nek: Winny, Góraleczko czy W Zakopanem Cię poznałem. 

Po koncercie zebrani odwiedzili jeszcze stajenkę, stoiska, 
a około godziny 16.00 mogli podziwiać nowe iluminacje 
świetlne w istebniańskim parku. Organizatorzy i część ze-
branych udała się zaś na parking „Pod Grapą”, gdzie roz-
świetlono choinkę. 

Wójt Łucja Michałek dziękuje wszystkim osobom i organizacjom 
zaangażowanym w przygotowanie pięknego mikołajkowego wy-
darzenia: Pawłowi Jałowiczorowi za wykonanie stajenki, radnemu 
Kazikowi Łackowi za rolę św. Mikołaja, pracownikom Urzędu 
Gminy Istebna, Nadleśnictwu Wisła na czele z nadleśniczymAn-
drzejem Kudełką, członkom Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, radnym gminnym, właścicielom stoisk, przedsta-
wicielom MKS Istebna oraz dyrekcji i pracownikom GOK-u. 

Lista Sponsorów busa MKS Istebna: 
1. Śląsko-Beskidzki Związek Narciarski – Andrzej Wąsowicz 
2. Domki na Złoty Groniu w Istebnej Weronika i Sławomir 
Juroszek 
3. Zakłady mięsne Istebna Zdzisław Legierski i Leszek 
Legierski 
4. Euro Sklep Istebna Agnieszka i Michał Legierscy 
5. Pokoje do wynajęcia Istebna 715 Janusz Czepczor 
6. Euro Koniaków pod Ochodzitą Ryszard Legierski 
7. Kompleksowe wykonawstwo dachów Wiesław Dragon 
8. Market Rema Agnieszka Kamińska 
9. Autoserwis Gliniane Bolesław Kowalczyk 
10. Firma Ogólnobudowlana Łukasz Juroszek 
11. Klaudia i Marcin Wantulok 
12. Daw-Bruk Dawid Waszut 
13. Firma Ogólnobudowlana Małgorzata i Wiesław Kukuczka 
14. Firma Ogólnobudowlana Karina i Paweł Kajzar 
15. Tartak Szymcze Adam Bury 
16. Justyna Mateusz Juroszek 
17. Apteka Dzielec 
18. WoodConstruction domy z drewna Łukasz Michałek 
19. Drew-Mat Marta Matuszny, Marek Matuszny 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Godnie uczciliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości! 
Z dumą i radością oraz w cieple promieni jesiennego słońca 
władze gminy, goście i mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej uczcili 
w dniu 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. 

W tym dniu szczególnie mocniej niż przez cały rok chcemy 
podkreślić swoją miłość do Ojczyzny, wspólnotę Narodu 
i patriotyzm, którego od wieków uczą nas Nasi Przodkowie 
i historia naszego kraju. 

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości rozpoczęły się w gminie Istebna złożeniem kwiatów 
pod pomnikami w Koniakowie, Jaworzynce i Istebnej, w któ-
rych udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, powiato-
wych, sołtysi, radni, młodzież szkolna wraz z nauczycielami 
i dyrektorami, przedstawiciele OSP, Wojska Polskiego oraz 
goście i mieszkańcy. W Koniakowie kwiaty i znicze złożono 
pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy AK na Koczym 
Zamku, w Jaworzynce przy Dębie Papieskim i pomniku „Wolna 
i Niepodległa” przy kościele parafalnym, zaś w Istebnej przy 
pomnikach: pomnik pomordowanych w czasie II Wojny Świa-
towej, grób Pawła Gustawa Pilcha pochowanego na cmenta-
rzu ewangelickim, pomnik Pawła Stalmacha w istebniańskim 
parku i zbiorowa mogiła pomordowanych na cmentarzu kato-
lickim, a także złożono kwiaty i wieńce w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Istebna, gdzie oddano hołd pod tablicą upamiętniającą 
śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. 

Narodowe Święto Niepodległości 2021 | fot. Jcek Kohut 

Kilka minut przed południem wszyscy zebrani zgromadzili się 
na placu kościelnym w Istebnej, by wspólnie odśpiewać hymn 
narodowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do 
Hymnu”. W samo południe rozpoczęła się Msza św. w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Pod-
czas mszy modlono się m.in. za pokój i jedność w Kościele, 
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Przemarsz z fagą | fot. Jacek Kohut 

za duszpasterzy, za zgodę i dobrą współpracę w ojczyźnie 
i w gminie Istebna, a także za Naród Polski oraz poległych 
w walce za Ojczyznę. Ksiądz dziekan wygłosił Słowo Boże 
w oparciu o prozę i poezję wieszczy narodowych, w którym 
podkreślił znaczenie patriotyzmu, które od wieków wyróżnia 
nasz kraj na światowej arenie. Usłyszeć można było m.in. 
słowa wiersza Aleksandra Fredro „Ojczyzna Nasza”: 

„Na długich górach czarne świerki rosną, 
Z wiatrem północy szumią pieśń żałosną, 
A dołem, dołem, jak wzrok sięgnąć może, 
Złocistych kłosów kołysze się morze; … „ . 

A także wiersz Ignacego Kraszewskiego „Ojczyzna”: 

„Znasz-li ten kraj, gdzie kwitną nad grobami piołuny; …”. 

Wiersz Marii Konopnickiej „Pieśń o domu” 

„ Kochasz Ty dom, rodzinny dom. …”. 

Modlitwę, swoją grą i śpiewem, wzbogaciły lokalne ka-
pele góralskie. 

Po mszy zebrani ustawili się do przemarszu ze 100-metrową 
fagą narodową. Z samego przodu ruszyły poczty sztanda-
rowe i służby mundurowe, za nimi Cieszyńskie Bractwo 
Kurkowe, ksiądz wikary prowadzący modlitwę różańcową, 
następnie kapele góralskie i „biało-czerwona” niesiona 
na czele przez Wójt Gminy Istebna Łucję Michałek, sołtys 
Jaworzynki Bogusławę Kawulok, radnych gminnych i pra-
cowników Urzędu Gminy, dyrektor GOK Łucję Dusek oraz 
młodzież, mieszkańców i gości. Doniosła atmosfera podczas 
przemarszu i pogoda pomogły szczególnie podkreślić nie-
zwykłość chwili. 

Przemarsz zatrzymał się na boisku, gdzie z podniesioną fagą, 
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Trójwsi Beskidz-
kiej i kapel góralskich, odśpiewano uroczyście „Mazurka 

Dąbrowskiego”. Następnie wójt Istebnej Łucja Michałek od-
paliła lont w armacie, dając tym samym sygnał do of cjalnego 
rozpoczęcia Pikniku Wojskowego i uczczenia niepodległości. 
Salwę honorową wystrzelili także członkowie Cieszyńskiego 
Bractwa Kurkowego. 

Zebranych gości witała konferansjer Aneta Legierska, kie-
rownik promocji GOK, która na scenę zaprosiła organizatorów 
wydarzenia, czyli wójt Istebnej Łucję Michałek, dyrektora 
Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa 
Obrony Narodowej, dra hab. Pawła Huta oraz panią Magda-
lenę Wawrzeczko z biura Ministra Obrony Narodowej. Wójt 
Michałek podziękowała zebranym mieszkańcom i gościom 
za obecnosć na organizowanym po raz pierwszy Pikniku 
Wojskowym w Istebnej. Wójt podkreśliła ogromne znaczenie 
Święta w uczczeniu wolnej Polski po 123 latach zaborów. 
Wyraziła dumę z bycia Polakami, a także dziękowała Żoł-
nierzom za obronę granic naszego kraju. Dyrektor Paweł 
Hut gratulował organizacji wydarzenia i podkreślał lokalny 
patriotyzm górali oraz wręczył statuetki Cieszyńskiej Nike 
dla gen. dywizji Tomasza Połucha – komendanta Głównej 
Żandarmerii Wojskowej, wójt gminy Istebna i pana Józefa 
Szymeczka – historyka, działacza polskiego z Zaolzia za kul-
tywowanie polskich tradycji niepodległościowych. Magdalena 
Wawrzeczko życzyła dalszej, tak dobrej, wzajemnej współ-
pracy na niwie militarno-społecznej. 

Następnie zebrani wysłuchali koncertu kapeli Jetelinka 
pod kierownictwem Moniki Wałach-Kaczmarzyk, która 
przygotowała na tę okazję specjalny repertuar patriotyczny. 
Po kapeli Jetelinka wystąpiła kapela Wałasi, z którą wspólne 
odśpiewano także wzruszające pieśni Płyniesz Olzo oraz 
Ojcowski Dom. Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich zebra-
nych był koncert Wojskowej Orkiestry z Krakowa pod batutą 
kapelmistrza mjra Dariusza Bieguna, który raczył słuchaczy 
wspaniałymi występami muzyczno-wokalnymi o tematyce 
patriotyczno-rozrywkowej. Mamy nadzieję, że to nie ostatni 
taki występ na istebniańskiej scenie. 

Na koniec chlubnego dnia zebrani mogli podziwiać kilkumi-
nutowy pokaz sztucznych ogni połączony ze spektaklem 
muzycznym, jako zwieńczenie Dnia Niepodległości, a także 
uczczenie tegorocznych obchodów 400 lat sołectw Istebna 
i Jaworzynka. 

Nie sposób pominąć tutaj tego co działo się na terenie wokół 
amfteatru. Od rana stały tam rozstawione stoiska Wojska Pol-
skiego oraz służb mundurowych, Nadleśnictwa Wisła, GOPR, 
Zostań Żołnierzem i innych jednostek. Sprzęt bojowy, mun-
dury oraz sami żołnierze robili ogromne wrażenie, szczególnie 
na najmłodszych uczestnikach pikniku. Dodatkowo wszędzie 
roznosił się także zapach żołnierskiej grochówki przygotowa-
nej przez Batalion Lekkiej Piechoty z Cieszyna oraz placków 
z blachy, bigosu i gulaszu przygotowanych przez KGW z te-
renu Trójwsi Beskidzkiej. 
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Z opinii zebranych mieszkańców i gości śmiało można powie-
dzieć, iż był to niezwykły dzień, który z pewnością przejdzie 
do historii gminy Istebna, a co najważniejsze w sposób szcze-
gólny podkreślił godne uczczenie Niepodległości naszego 
kraju przez Górali. 

Wójt gminy Istebna Łucja Michałek pragnie z całego serca 
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
wydarzenia oraz dziękuje za udział w I Pikniku Wojskowym 
i reprezentowanie patriotycznej postawy. 

Prezentacja sprzętu wojskowego | fot. Małgorzata Owczarczak 

Szczególne podziękowania kieruje do:
 – gen. dywizji Tomasza Połucha – komendanta Głów-
nego Żandarmerii Wojskowej,
 – dra hab. Paweł Hut – dyr. Departamentu Edukacji, Kul-
tury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej,
 – płka Dominika Horały z Departament Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej,
 – Magdaleny Wawrzeczko z biura Ministra Obrony Naro-
dowej, 
– ppłka Sławomira Kuliczkowskiego – z-cy komendanta 
oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie,
 – mjra Jarosława Olewińskiego – z-ca komendanta Ślą-
skiego Oddziału Straży Granicznej,
 – Krzysztofa Neściora – założyciela Muzeum 4 Pułku 
Strzelców Podhalańskich w Cieszynie
 – bryg. Ryszarda Kukuczki – zastępcy komendanta Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie;
 – st. chor. sztab. Sebastiana Ślusarczyka – kom. Pla-
cówki Żandarmerii Wojskowej w Bielsku-Białej, 
– z-cy nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła – Andrzej Klimka 
wraz z pracownikami,
 – Grzegorza Gawłowskiego – kier. sekcji cieszyńskiej 
Beskidzkiej Grupy GOPR w Szczyrku, 

Prezentacja sprzętu wojskowego | fot. Małgorzata Owczarczak 

Prezentacja sprzętu wojskowego | fot. Małgorzata Owczarczak 

oraz do przedstawicieli:
 – Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej,
 – Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie,
 – Stowarzyszenia Aktywnych Polaków (za fagę),
 – Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego,
 – Orkiestry Wojskowej w Krakowie z kapelmistrzem mjrem 
Dariuszem Biegunem na czele,
 – 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen bryg Stani-
sława Sosabowskiego w Krakowie,
 – 18 Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt Ignacego 
Gazurka w Bielsku Białej,
 – 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mie-
czysława Boruty-Spiechowicza z Rzeszowa,
 – 16 Batalionu Saperów w Nisku,
 – 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w Katowicach,
 – 133 Batalion Lekkiej Piechoty z Cieszyna,
 – Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z Katowic i przed-
stawicieli stoiska „Zostań Żołnierzem RP”,
 – Komisariatu Policji w Wiśle i Posterunku w Istebnej,
 – jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Istebna; 
ponadto do:
 – zastępcy Wójta Gminy Istebna Łukasza Małysza,
 – radnych gminnych z Przewodniczącym Rady Gminy 
Istebna Stanisławem Legierskim na czele,
 – sołtysów i radnych sołeckich,
 – dyrektorów szkół i młodzieży z terenu gminy Istebna,
 – dyrektor GOK Łucji Dusek wraz z pracownikami,
 – przedstawicieli duchowieństwa,
 – KGW z Trójwsi Beskidzkiej,
 – Orkiestry Dętej z Trójwsi Beskidzkiej,
 – Kapeli Jetelinka i Wałasi,
 – gości i mieszkańców,
 – mediów. 

Relacja: Małgorzata Owczarczak 

Uczestnicy obchodów Święta Niepodległości | fot. Małgorzata Owczarczak 
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Dożynki Prezydenckie 2021 
w Warszawie w góralskiej oprawie 

18 i 19 wrzesień zdecydowanie zapisze się w pamięci 
wydarzeń naszej gminy. Centrum Koronki Koniakowskiej 
wraz z Grupa śpiewaczą „Kóniokowianie” reprezentowała 
Województwo Śląskie podczas tegorocznych Dożynek 
Prezydenckich. 

Wieniec Dożynkowy | fot. arch. CKK 

W sobotę odbył się konkurs na Najładniejszy Wieniec Do-
żynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
w którym wzięło udział 13 województw. Ocenie jury podlegał 
wieniec oraz jego prezentacja. Nasza grupa, nieskromnie 
stwierdzając, zrobiła największe wrażenie na wszystkich 
uczestnikach, włącznie z samą Pierwszą Damą Agatą Korn-
hauser-Dudą. Na pamiątkę otrzymała od nas wełniane mi-
tenki, koronkowe kolczyki Marioli Wojtas oraz poszetkę dla 
prezydenta wykonaną przez Helenę Wróbel. Koronkowa 
biżuteria tak bardzo się spodobała, że w niedzielę prezyden-
towa wystąpiła w niej na głównych uroczystościach. Podkre-
śliliśmy swą muzyką, tańcem i śpiewem tradycje pasterskie, 
które powróciły na nasze tereny i można powiedzieć, że są 
jedną z główniejszych dziedzin rolnictwa w Beskidach. 

Nasz wieniec otrzymał wyróżnienie i nagrodę pieniężną 
w wysokości 1500 zł, z czego cieszymy się tak jakbyśmy 
stanęli na podium. W jego przygotowanie włączyło się wiele 
osób. Heklowany orzeł koronczarki Zuzanny Ptak podbił 
serce pary prezydenckiej do tego stopnia, że Andrzej Duda 
zapowiedział wizytę w Muzeum Koronki Koniakowskiej, gdy 
zawita zimą na koncert kolęd Zespołu Regionalnego „Istebna”. 
Zatem obecność już potwierdzona. W uheklowanie wełnianej 

dekoracji pomogły: Wanda Kubica, Irena Tyc, Wiesława 
Legierska, Sabina Ligocka, Teresa Legierska, Brygida 
Kajzar i Monika Majda. Michał Ligocki i Monika Waszut, 
właściciele kwiaciarni w Koniakowie, uwili – najpiękniej jak 
potrafli – wieniec. Użyli do jego wykonania tylko i wyłącz-
nie naszych plonów. W gminie Istebna nie ma tradycji wicia 
wieńców z uwagi na fakt, że nie ma tu takich urodzajów jak 
w pozostałych częściach Polski. W związku z tym w dekoracji 
użyto owsa, bukszpanu, dziką różę, kalinę. Zgodnie z regula-
minem konkursu można było wykorzystać tylko i wyłącznie 
naturalne ozdoby. 

Koniakowski wieniec był jak te gronie – otulony w biel wełny 
i piękno koronek. 

Artykuł opracowany na podstawie 
materiałów przesłanych do redakcji 

Komentarz: 

Komercjalizacja stosowana w promocji dorobku koronczarek 
przez Lucynę Ligocką-Kohut – prezes Fundacji Koronki 
Koniakowskie dalece wykracza poza normy dobrego stylu 
i przyzwoitości. Świadczy o tym m.in. sposób prowadzenia 
działań promocyjnych w przekazie kierowanym do dzieci 
przedszkolnych (prezentacja skąpej, koronkowej bielizny) 
czy też zamieszczenie w mediach społecznościowych znaku 
pioruna na koronce koniakowskiej, jako symbolu poparcia 
protestu kobiet, umniejszając tym samym klasie koronki 
koniakowskiej, dumnie przez koronczarki przekazywanej 
na salony królewskie czy kościelne ołtarze. 

Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna 
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Ministerstwo 
Kultury 
Dzied~ictwa 
Narodowego 
i Sportu. 

Ministerstwo 
Kultury 
Dziedzictwa 
Narodow go 
i Sportu. 

Zakończenie projektu 
„Zagro trombita na gróniu” 

Uczestnicy projektu Mistrz Tradycji Piotr Kukuczka 

Stowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru Muzyki, 
Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” w Koniakowie zakończyło 
realizację programu „Zagro trombita na gróniu” – warsztaty 
wyrobu trombit i rogów pasterskich ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie 
zakładało prowadzenie nauki wykonywania trombit i rogów 
beskidzkich przez biegłego w tej sztuce Piotra Kukuczkę 
z Koniakowa. Naukę wyrobu tych pasterskich instrumentów 
pobierali uczniowie zainteresowani sztuką wyrobu 
instrumentów i muzyką. Warsztaty prowadzone były przez 
7 miesięcy, 5 razy w miesiącu. 

Zadanie zwieńczył wspólny koncert gry na własnoręcznie 
wykonanych rogach i trombitach i sesja zdjęciowa. 

Barbara Juroszek – instruktor GOK 

Mistrz Tradycji Weronika Łacek 

W Gminnym Ośrodku Kultury 1 grudnia br. odbył się werni-
saż podsumowujący realizację zadania pn. „Mistrz Tradycji 
– Weronika Łacek warsztaty wykonania kabotków i koszul z 
archaicznym istebniańskim haftem krzyżykowym”. Celem tego 
zadania realizowanego w ramach projektu Kultura Ludowa, 
dofnansowanego ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury było przekazanie spuścizny kultury tradycyjnej 
jaką jest archaiczny istebniański haft krzyżykowy oraz szy-
cie elementów stroju góralskiego. W ramach tego zadania 
zorganizowano warsztaty wyszywania haftem lymieczków 
i obójków do kabotków oraz zoniedrzy, lymców i znaczków 
do koszul. Następnie, po warsztatach haftów, uczestniczki 
podjęły się zadania szycia koszul i kabotków. Warsztaty dwa 
razy w tygodniu przez osiem miesięcy prowadziła hafciarka 
z Jaworzynki Weronika Łacek – Mistrz Tradycji. Uczestniczki 

poznały technikę archaicznego haftu krzyżykowego, jego 
ornamentykę,  a fnalnie mogły nauczyć się krojenia materiału 
i szycia kabotków oraz koszul. Efektem było wykonanie przez 
uczestniczki części stroju góralskiego, które wzbogacą wypo-
życzalnię strojów regionalnych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej. W ramach zadania został wydany również folder. 

W warsztatach uczestniczyło 11 pań z terenu Trójwsi Be-
skidzkiej w osobach: 

Agnieszka Macoszek, Barbara Krężelok, Barbara Juroszek, 
Barbara Juroszek, Ewelina Bocek, Janina Juroszek, Mag-
dalena Wuwer, Marta Szkawran, Marzena Zogata, Natalia 
Zowada, Weronika Karch. 

Koordynatorem zadania była Małgorzata Owczarczak. 

Uczestniczki warsztatów z Mistrz Tradycji Weroniką Łacek | fot. Jacek Kohut 

Na wernisażu obecni byli: 

Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, 
który wręczał kwiaty i sołtys Istebnej Barbara Juroszek oraz 
Józef Michałek z UG Istebna wraz z żoną Moniką i inni go-
ście. Wernisaż poprowadziła dyrektor GOK Łucja Dusek, 
wręczając uczestnikom dyplomy. Muzyką i śpiewem przygry-
wała Kapela Jetelinka. 

Wystawa otwarta będzie do 31 stycznia 2022r. 

Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy i dziękujemy! 

„Dofnansowano ze 
środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu pochodzących 
z Funduszu Promocji 
Kultury” 

Małgorzata Owczarczak – red.naczelna 
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Podsumowanie piłkarskiej jesieni 
Prezentujemy krótki komentarz i podstawowe statystyki 
podsumowujące udział naszych drużyn w jesiennej rundzie 
rozgrywek ligowych. 

Zdecydowanie najlepiej zaprezentowali się w pierwszej rundzie 
sezonu 2021/2022 seniorzy APN Góral Istebna. Wydaje się, 
że spadek z Ligi Okręgowej w ubiegłym sezonie wyzwolił w na-
szych piłkarzach dodatkową energię i wraz z drużyną Pruch-
nej całkowicie zdominowali oni jesienne rozgrywki Klasy A. 
Nasza drużyna wykazuje się po rundzie jesiennej najlepszymi 
statystykami mając na koncie najwięcej punktów (32), największą 
liczbę strzelonych (54) i najmniejszą liczbę straconych (8) bramek. 
Warto dodać, że w pojedynku dwóch najlepszych po rundzie 
jesiennej drużyn nasi piłkarze pokonali Pruchną aż 7:0 i był to je-
den z trzech wygranych przez nich w takich rozmiarach meczów. 
Najwyższe zwycięstwo naszych seniorów to 9:0 nad „czer-
woną latarnią” rozgrywek Rudnikiem, zaś jedyną porażkę 
(0:1) zanotowali w wyjazdowym spotkaniu z Nierodzimiem. 

Na statystyczne 50 procent zagrały jesienną rundę 
rozgrywek rywalizujące w IV Lidze Kobiet Śląsk pił-
karki UKKS Istebna czego najlepszym dowodem bi-
lans spotkań – 5 zwycięstw, 1 remis i 5 porażek. 
Nasza drużyna okazała się w pierwszej części se-
zonu drużyną własnego boiska, gdzie wygrała 5 
meczów przy jednej porażce. Zgoła odmienny bilans (0-
1-4) nasze piłkarki zanotowały w meczach wyjazdowych. 
Ciekawostką może był fakt, że nasze góralki mimo przeciętnej 
zdobyczy punktowej mają bardzo dobry bilans bramkowy 
35:15 do czego w dużej mierze przyczyniło się zwycięstwo 
10:0 w pierwszym meczu sezonu z drużyną KKS II Zabrze. 

Nieźle radziły sobie w rundzie jesiennej drużyny młodzieżowe 
APN Góral Istebna. 

Trampkarze ustanowili strzelecki rekord rundy po-
konując – i to na wyjeździe – WSS Wisła 23:0! 
Rekordowy rezultat w swojej grupie rozgrywkowej ustrzelili 
także nasi młodzicy, którzy wygrali 10:2 z Cukrownikiem Chybie. 

Warto też jeszcze wspomnieć o trampkarkach UKKS Istebna, 
które z braku innej możliwości rywalizowały w grupie roz-
grywkowej chłopców a mimo to zdołały wygrać jeden mecz 
z Bąkowem 2:1. 

Na zakończenie jeszcze informacja dla nie-
wtajemniczonych dotycząca rozgrywek naj-
młodszych piłkarzy (kategorie Orlik i Skrzat). 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN od sezonu rozgrywko-
wego 2021/2022 dokonano likwidacji ewidencji tabel i wyni-
ków ligowych w rozgrywkach dziecięcych w tych kategoriach 
prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. 

UKKS Istebna – Kobiety 
IV Liga Kobiet Śląsk Grupa II 
mecze – 11 
miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 6/12 
punkty – 16 
bramki – 35:15 
bilans ogólny (zwycięstwa-remisy-porażki) – 5-1-5 
bilans na własnym boisku – 5-0-1 
bilans na wyjeździe – 0-1-4 

UKKS Istebna – Trampkarki 
Z uwagi na brak innej możliwości nasza drużyna trampka-
rek rywalizuje w grupie rozgrywkowej z drużynami chłop-
ców. 
IV Liga Wojewódzka Trampkarzy Skoczów 
mecze – 8 
miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 8/8 
punkty – 3 
bramki – 7:135 
bilans ogólny (zwycięstwa-remisy-porażki) – 1-0-13 
bilans na własnym boisku – 1-0-6 
bilans na wyjeździe – 0-0-7 

APN Góral Istebna – Seniorzy 
Klasa A Skoczów 
mecze – 13 
miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 1/14 
punkty – 32 
bramki – 54:8 
bilans ogólny (zwycięstwa-remisy-porażki) – 10-2-1 
bilans na własnym boisku – – 6-1-0 
bilans na wyjeździe – 4-1-1 

APN Góral Istebna – Trampkarze 
III Liga Wojewódzka Skoczów 
mecze – 8 
miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 3/5 
punkty – 15 
bramki – 58:46 
bilans ogólny (zwycięstwa-remisy-porażki) – 5-0-3 
bilans na własnym boisku – 3-0-1 
bilans na wyjeździe – 2-0-2 

APN Góral Istebna – Młodzicy 
III Liga Wojewódzka Skoczów 
mecze – 10 
miejsce w tabeli/ilość drużyn w lidze – 2/6 
punkty – 18 
bramki – 34:16 
bilans ogólny (zwycięstwa-remisy-porażki) – 5-3-2 
bilans na własnym boisku – 2-2-1 
bilans na wyjeździe – 3-1-1 

Jacek Kohut – instruktor GOK 
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Finalistki MMP w futsalu z trenerem Marcinem Pudalikiem | fot. UKKS Istebna 

Góralki w Finałach MMP w futsalu! 

Wielki sukces odniosła drużyna dziewczyn UKKS Istebna 
w kategorii U-18 awansując do Finału  Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu. 

W rozegranym w dniu Święta Niepodległości 
w hali w Istebnej tutnieju eliminacyjnym wzięło udział 5 
zespołów, rywalizowały w systemie „każdy z każdym”. 
Rywalizacja było bardzo wyrównana a do fnału obok naszej 
ekipy awansowała również drużyna UKS Staszkówka Jelna. 

Wyniki naszej drużyny: 
UKS Trójka Staszkówka Jelna – UKKS Istebna 5:2 
UKKS Istebna – AP Szafary 2:0 
UKKS Istebna – LKS Respekt Myślenice 2:2 
UKKS Istebna – LKS Uran Łukawica 6:3 

„Po 5 latach wracamy do elity. Wynik eliminacji bardzo cie-
szy. Ten awans jest nagrodą za ciężką pracę, jaką dziew-
czyny wykonują. Teraz czeka nas intensywny okres – kolejne 
eliminacje w kategorii U-17, Finał Wojewódzki Pucharu Polski 
oraz przygotowania do Finałów MMP w Krakowie. Mamy 
nad czym pracować, ale damy radę i na pewno zrobimy 
wszystko, żeby dobrze się zaprezentować” – powiedział 
trener Marcin Pudalik. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Finałowa porażka bez ujmy 

Bardzo dobre wrażenie pozostawiły po sobie piłkarki UKKS 
Istebna pomimo porażki w fnałowym meczu Pucharu Polski 
w Futsalu Kobiet na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

Podczas rozegranego w Knurowie turnieju podopieczne Mar-
cina Pudalika dotarły do wielkiego fnału, w którym przegrały 
z KS SWD Wodzisław Śląski 2:5. 

Wcześniej w rozgrywkach grupowych nasze góralki zremi-
sowały z gospodyniami turnieju MTS Knurów 0:0 i pokonały 
Tygryski Świętochłowice 4:0 

Wartościowym indywidualnym wyróżnieniem została uho-
norowana wybrana Najlepszą Zawodniczką Turnieju Fau-
styna Kubica. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Karolina Kukuczka 
na podium zawodów FIS! 
Bardzo obiecująco rozpoczął się nowy sezon zimowy dla 
naszej biegaczki Karoliny Kukuczki, która w rozegranym 
w szwedzkim Gällivare biegu juniorek na dystansie dziesięciu 
kilometrów techniką klasyczną juniorek zajęła drugie miejsce. 

W zaliczanych do klasyfkacji FIS zawodach zawodniczka MKS 
Istebna rywalizowała głównie z koalicją Szwedek, które zajęły 
pozostałe cztery miejsca w pierwszej piątce. 

Biegaczka z Koniakowa wystartowała w Gällivare również 
w sprincie (ćwierćfnał) oraz w biegu na dystansie dziesięciu 
kilometrów techniką dowolną, gdzie zajęła również wysokie 
szóste miejsce. 

Wcześniej nasza biegaczka startowała dwukrotnie w fńskim 
Muonio zajmując tam dalsze miejsca. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Puchar Świata: Punkty Dominika 
i debiut Karoliny 
Osiem osób liczyła polska kadra na rozegrane w fńskiej Ruce 
pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata w Biegach 
Narciarskich, a połowę tego stanu osobowego stanowili nasi 
zawodnicy – bracia Dominik i Kamil Bury oraz Mateusz Hara-
tyk oraz debiutantka w tej rangi imprezie Karolina Kukuczka. 

Najlepiej z naszych biegaczy zaprezentował się Dominik, 
który w biegu na dochodzenie na 15 kilometrów techniką 
dowolną wywalczył 28. miejsce zdobywając pierwsze punkty 
w klasyfkacji Pucharu Świata. Wychowanek MKS Istebna 
a aktualnie reprezentujący – podobnie jak jego brat Kamil – 
klub AZS AWF Katowice zawodnik ukończył bieg z relatywnie 
niewielką stratą 2.26,1 do zwycięzcy Alexandra Bolsunova 
z Rosji. 

Drugi z naszych reprezentantów, zawodnik NKS Trójwieś 
Beskidzka Mateusz Haratyk zajął 61. miejsce. 

W rozegranych dzień wcześniej biegach techniką klasyczną 
w biegu na 15 km mężczyzn Dominik zajął 46. zaś Mateusz 
85. miejsce. 
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Na zdjęciu: Dominik Bury i Karolina Kukuczka 

Warto przypomnieć, że właśnie w Ruce 1 grudnia 2019 roku 
Dominik wywalczył swoje pierwsze w karierze punkty Pu-
charu Świata zajmując w biegu na 15 km techniką dowolną 
19. miejsce, co jest zarazem jego najlepszym do tej pory 
osiągnięciem w tej rangi zawodach. 

Reprezentująca MKS Istebna Karolina Kukuczka dołączyła 
w Ruce do grona polskich zawodników, którzy reprezentowali 
nasz kraj w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. 

Biegaczka z Koniakowa wystartowała w sprincie klasykiem 
zajmując 70. miejsce. Wynik może nie jest rewelacyjny, ale 
w momencie debiutu schodzi on na dalszy plan, gdyż startu 
w tej rangi zawodach dostępują nieliczni. Od tej pory jest 
wśród nich Karolina, co jest powodem do radości i dumy 
dla niej, jej bliskich, osób związanych z klubem MKS Istebna 
i całym naszym środowiskiem narciarskim a także wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. 

Karolina wystartowała w Ruce również w biegu na 10 km 
stylem klasycznym, gdzie powtórzyła wynik z rozegranego 
dzień wcześniej sprintu zajmując 70. miejsce. 

W sprincie mężczyzn na 42. miejscu ukończył rywalizację Ka-
mil Bury. 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Udany piłkarski debiut 
służby liturgicznej! 
Po raz pierwszy w historii i to z powodzeniem przedstawiciele 
służby liturgicznej Parafi Dobrego Pasterza w Istebnej wzięli 
udział w eliminacjach Okręgu Cieszyńskiego Turnieju Piłki 
nożnej Ministrantów – BOSKO CUP. 

Rywalizacja, której miejscem było Pogórze toczyła się w ka-
tegoriach Ministranci i Lektorzy Młodsi. 

Bezdyskusyjnie najlepsi w swojej grupie okazali się nasi mi-
nistranci, którzy wygrali dwa swoje mecze z Zebrzydowicami 
6:0 i Jaworzem 3:0. 

Sześć bramek w tych spotkaniach (4+2) zdobył Wojciech 
Borecki, który został Królem Strzelców Turnieju. Pozostałe 
trzy gole (2+1) strzelił Tadeusz Juroszek. 

Również nasi Lektorzy Młodsi wyszli zwycięsko z rywalizacji 
w swojej grupie pokonując Górki Wielkie 5:0 oraz remisując 
z Jaworzem 1:1. 

Łupem bramkowym w pierwszym spotkaniu podzielili się 
autor 2 trafeń Antoni Juroszek, który zdobył również jedyną 
bramkę w spotkaniu z Jaworzem oraz Tomasz Kohut, Filip 
Juroszek i Kacper Bielesz. 

Warto dodać, że spory udział w sukcesie miał kierujący na-
szymi drużynami ksiądz Paterek Wojciech Kamiński, który 
w przeszłości był bramkarzem drużyny trampkarzy Pasjo-
nata Dankowice. Jak widać praktyczne doświadczenie ma 
swoje znaczenie. 

Finały XIV sezonu Turnieju BOSKO CUP odbędą się w dniach 
29 – 30 stycznia 2022 r. w Bielsku-Białej. 

Oto składy naszych drużyn: 

Ministranci: Jan Bielesz, Wojciech Borecki, Karol Biegun, 
Tadeusz Juroszek, Filip Grochowski, Marek Szalbut, Marek 
Juroszek, Antoni Jojko 

Lektorzy Młodsi: Jakub Kukuczka, Marek Rucki, Antoni Ju-
roszek, Kacper Bielesz, Tomasz Kohut, Sergiusz Marekwica, 
Filip Juroszek, Karol Małyjurek 

Opiekun: Ksiądz Paterek Wojciech Kamiński 

Jacek Kohut – instruktor GOK 

Na zdjęciu: ekipa służby liturgicznej Parafi Dobrego Pasterza w Istebnej 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Zimowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży 
w ramach 47. Biegu o Istebniański Bruclik  

odbędą się

23 stycznia 2022 r.

Główny Bieg o Istebniański Bruclik 
odbędzie się 20 lutego 2022 r.

Wszelkie Informacje zostaną podane na 
stronie internetowej istebna.eu oraz 

profilu społecznościowym 
Facebook Gminy Istebna.

Prosimy śledzić.

Do śnieżnego rekordu 
zabrakło niewiele 

W nocy z 23 na 24 listopada doczekaliśmy się opadu pierwszego śniegu 
co oznacza, że nie zostanie poprawiony rekord ostatnich 15 lat co do 
daty najpóźniejszego wystąpienia tego wydarzenia. W 2014 roku pierw-
szy śnieg spadł dokładnie dzień później tj. 25 listopada. 

Statystycznie rzecz biorąc od 2007 roku akurat dzień 24 listopada 
okazuje się być dla pierwszego śniegu  „najpopularniejszy”, gdyż 
w tym właśnie dniu zdarzyło się to już trzy razy. 

Na drugim końcu skali jest natomiast 12 października 2015 roku, 
w którym to dniu najwcześniej w ostatnich 15 latach doczekaliśmy się 
pierwszego śniegu. 

Poniżej w formie ciekawostki prezentujemy zestawienie dat opadu 
pierwszego śniegu w minionych latach pochodzące od autora tej no-
tatki, który od ponad 30 lat prowadzi codzienny kalendarz. 

2007 - 19 październik 2015 - 12 październik 
2008 - 19 listopad 2016 - 28 październik 
2009 - 13 październik 2017 - 29 październik 
2010 - 21 październik 2018 - 24 listopad 
2011 - 21 listopad 2019 - 10 listopad 
2012 - 28 październik 2020 - 13 październik 
2013 - 24 listopad 2021 - 24 listopad 
2014 - 25 listopad 

Przygotował: J. Kohut 

Składam serdeczne podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej 
mojego Męża śp. Tadeusza Maciejczyka wszystkim osobom i delegacjom 
z terenu gminy Istebna, które były z Nami w dniu 17 września 2021 roku 
w Ustroniu.

Szczególne podziękowania kieruję do sąsiadów, przyjaciół, znajomych 
i wychowanków, Zbigniewa Wałacha i Moniki Wałach-Kaczmarzyk wraz 
z członkami kapel, przedstawicieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na czele 
z dyrektor placówki, władz i członków klubu MKS Istebna, przedstawicieli 
Gminy Istebna i Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej i wszystkich, którzy 
w tym dniu łączyli się z Nami w tych niełatwych chwilach.

Dla mojego śp. Męża Istebna zawsze zajmowała ważne miejsce w Jego 
sercu. Pamiętajmy o Nim!

Żona Wanda Maciejczyk

z Córkami Anitą i Beatą z Rodziną

Przekazanie nowego busa dla MKS Istebna | fot. Jacek Kohut 

Z wizytą w Warszawie w podziękowaniu za wsparcie w pozyskaniu busa dla klubu 
narciarskiego MKS Istebna, od lewej: sołtys Jaworzynki Bogusława Kawulok, 

minister kultury i sportu Piotr Gliński, prezes Jarosław Kaczyński, 
wójt Istebnej Łucja Michałek i insp. Marek Michałek z UG Istebna | fot. arch. pryw. 
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