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Noworoczny wywiad z Wójt Gminy Istebna Łucją Michałek-Chudecką 

MM – Właśnie minął czwarty rok Pani kadencji jako 
Wójt gminy Istebna, jak można podsumować ten czas, 
co uważa Pani za dotychczasowy największy sukces 
obecnej kadencji ? 

Łucja Michałek-Chudecka – Bardzo miło mi państwa 
poinformować, że z  mojej inicjatywy Rada Gminy pod-
jęła uchwałę na podstawie, której rok 2023 jest w  gmi-
nie Istebna rokiem rodziny. Stało się tak bo uważam, że 
jedną z najważniejszych wartości jest rodzina. Wszystkie 
inwestycje realizowane w  tej kadencji skierowane są na 
rodzinę, aby podnieść jej komfort i polepszyć warunki ży-
cia. Były to cztery lata bardzo intensywnej pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. Myślę, że jednym z większych suk-
cesów jest zmniejszenie naszego zadłużenia wraz z od-
setkami o kwotę 5.460.044,94 złotych (stan na 31.12.2022 
r.) spłacając tym samym długi zaciągnięte we wcześniej-
szych kadencjach przez poprzedników. Z  drugiej strony 
w  tym czasie dla gminy Istebna udało pozyskać się po-
nad 30 mln środków ze źródeł zewnętrznych, a zgodnie 
z planem finansowym kolejne 19 mln pozyskanych środ-
ków pochodzących  między innymi z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” ma wpłynąć na 
konto gminy Istebna jeszcze w roku 2023. Przede wszyst-
kim są to środki pochodzące z  programów rządowych 
i  europejskich. Dzięki tym pozyskanym funduszom uda-
ło nam się zrealizować szereg strategicznych inwestycji, 
takich jak: Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w  Istebnej 
– etap II realizowana z  Funduszu dróg Samorządowych 
i  Funduszu Inwestycji Lokalnych z  dofinansowaniem ze-
wnętrznym na poziomie 99% całkowity koszt inwestycji 
to 8.185.532,18 zł. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka 
w Jaworzynce etap II z dofinansowaniem z programu In-
terreg Polska-Słowacja na poziomie 85 %  koszt inwestycji 
to 5.482.198,95 zł, Budowa chodnika w ciągu Drogi Woje-
wódzkiej 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa – Istebna 
Beskid etap II zrealizowana z dofinansowaniem na pozio-
mie 90% ze środków województwa Śląskiego koszt inwe-
stycji to 1.928.633,01 zł,  Przebudowa i rozbudowa oczysz-

czalni ścieków Pustki w  Koniakowie wartość zadania to 
7.357.492,06 zł, Przebudowa i  rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Gliniane w Istebnej realizowane w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
wartość zadania to 3.459.213,69 zł. Rozbudowa wodocią-
gu w Koniakowie na odcinku Jasiówka–Rastoka wartość 
inwestycji to 317.850,59 zł, całość została sfinansowana 
ze środków własnych gminy Istebna, Rewitalizacja Parku 
im. Pawła Stalmacha wartość zadania to 446.000,00 zł, 
oraz inwestycje w trakcie realizacji: Przebudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej,  Budowa zbiornika 
wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka 
Łupienie w  Gminie Istebna dofinansowanie na poziomie 
51 % z Rządowego Funduszu Polski Ład, Budowa kanali-
zacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Konia-
kowie dofinansowanie na poziomie 86 % z  Rządowego 
Funduszu Polski Ład. Na bieżąco informowaliśmy też o re-
alizacji szeregu pomniejszych inwestycji w tym remontów 
dróg gminnych realizowanych ze środków własnych i przy 
wsparciu różnych funduszy zewnętrznych. Wprowadzili-
śmy również nagrody dla osób zasłużonych w dziedzinie 
sportu wraz z  organizacją tradycyjnej już „Gali Sportu” 
oraz Nagrody Wójta w Dziedzinie Kultury, no i nasz sztan-
darowy program społeczny „Istebniańska Nowiecka” lub 
jak żartobliwie mówią ludzie „bruclik +”. Działanie ma na 
celu krzewienie tradycji i przywiązania do swojego domu 
jakim jest gmina Istebna, tak aby każde dziecko, które się 
urodzi otrzymało element stroju góralskiego w  postaci 
bruclika dla chłopców i kabotka dla dziewczynki. 

MM – Trzeba przyznać, iż obecna kadencja jest inna 
i  dużo trudniejsza od poprzednich, borykamy się bo-
wiem z problemami, z którymi Pani poprzednicy nie mie-
li do czynienia, najpierw pandemia COVID 19, później 
wybuch wojny na Ukrainie, jak gmina radzi sobie z tymi 
wyzwaniami ? 

Łucja Michałek-Chudecka – Trzeba powiedzieć, że jest 
to okres bardzo trudny dla samorządów. Osobiście nie 
spodziewałam się, że będą występowały tak groźne czyn-
niki zewnętrzne mające wpływ na zarządzanie jednostką 
samorządową. Należy podkreślić, iż dzisiaj pełnienie funk-
cji Wójta jest funkcją zarządcy na czasy kryzysowe. Dlate-
go cieszę się, że pomimo tych występujących trudności 
globalnych, nasza gmina realizuje nie tylko podstawową 
obsługę administracyjną, ale dzięki bardzo dużej ilości po-
zyskanych środków zewnętrznych i mądremu gospodaro-
waniu może się dynamicznie rozwijać. Warto wskazać, iż 
mimo obostrzeń związanych z pandemią, gminny zespół 
inwestycyjny potrafił skutecznie działać i  realizować po-
stawiony w tej kadencji ambitny plan inwestycyjny. Zacho-
waliśmy się solidarni również w kontekście wojny na Ukra-
inie. Nasza gmina jest trzecią w  powiecie Cieszyńskim 
pod względem największej ilości przyjętych uchodźców 
z Ukrainy. Poprzez Gminny Ośrodek Kultury realizowano 
liczne zbiórki pomocy dla Ukrainy, zawoziliśmy dary dla 
naszej gminy partnerskiej Delatyn znajdującej się w obwo-
dzie iwanofrankiwskim. Uruchomiliśmy również program 
edukacyjny dla młodzieży dzięki czemu dzieci z Ukrainy 
mogą uczyć się wspólnie z naszą młodzieżą. 

MM – Pod względem pogodowym też bywało eks-
tremalnie. Rekordowe śnieżyce w  roku 2019, później 
wiosną intensywne opady deszczu powodujące lokalne 
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zalania, podtopienia no i  lawinę błotną na stoku Ocho-
dzitej 

Łucja Michałek-Chudecka – Na szczęście potrafiliśmy 
sobie skutecznie poradzić z występującymi coraz częściej 
anomaliami pogodowymi. Jest to zasługa pracowników 
Urzędu Gminy, przedsiębiorców realizujących zimowe 
utrzymanie oraz remonty interwencyjne, a także naszych 
niezawodnych strażaków z  jednostek OSP. W  tym miej-
scu należy podkreślić, że w obecnej kadencji zakupiliśmy 
trzy nowe samochody specjalistyczne dla naszych jedno-
stek. Jeden typu lekkiego trafił do Jaworzynki Centrum 
dofinansowany ze środków własnych gminy w  kwocie 
110.732,75 zł,  jeden typu średniego do Istebnej Centrum 
dofinansowany ze środków własnych gminy w  kwocie 
191.695,50 zł (całkowita wartość projektu 1.277.970,00 zł) 
oraz jeden typu średniego do Istebnej Zaolzie dofinanso-
wany ze środków własnych gminy w kwocie 370.000,00 
zł. Zwiększyliśmy również budżet dla OSP z 220 tyś zł na 
240 tyś zł. Wartym zaznaczenia jest fakt, że w tej kadencji 
naszym strażakom za udział w  akcji wypłacamy najwyż-
szy w powiecie Cieszyńskim ekwiwalent w wysokości 15 zł 
za każdą godzinę akcji strażackiej, co jest pokrywane ze 
środków własnych budżetu gminy. 

MM – Pomimo tych przeciwności nie trudno zauwa-
żyć, że gmina Istebna rozwija się dynamicznie, wystar-
czy tylko wejść do zakładki „przetargi” w Biuletynie In-
formacji Publicznej aby zobaczyć skalę realizowanych 
inwestycji. Jak Pani to robi, że w czasie kiedy włodarze 
ościennych gmin zaciskają pasa i  gaszą oświetlenie 
uliczne dla oszczędności to gmina Istebna inwestuje 
i  nie mówię tylko o  inwestycjach w  infrastrukturę, ale 
również o szerokim spektrum wydarzeń społeczno-kul-
turalnych 

Łucja Michałek-Chudecka – Te zadania mogą być reali-
zowane dzięki dużemu wsparciu środków zewnętrznych. 
Były one możliwe do pozyskania dzięki bardzo dobrej 
współpracy, którą realizujemy z przedstawicielami rządu. 
W szczególności należy wymienić i złożyć podziękowania 
dla Pana Stanisława Szweda - sekretarza stanu w  Mini-
sterstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na którego zawsze 
możemy liczyć. Bardzo dobra współpraca układa się rów-
nież z Ministerstwem Obrony Narodowej, z którym organi-
zujemy działania społeczno-historyczne takie jak pikniki 
wojskowe, koncerty orkiestry wojskowej czy wycieczki dla 
naszej młodzieży. Kolejnym aspektem takiego stanu rze-
czy jest fakt, że nasze środki wydajemy w sposób racjo-
nalny. W tej kadencji udało nam również zwiększyć w du-
żym stopniu dochody naszej gminy pomimo utrzymania 
najniższych stawek podatkowych oraz stawek za wywóz 
śmieci w  powiecie Cieszyńskim. Było to możliwe dzięki 
skutecznemu uszczelnieniu systemu podatkowego. Jest 
to działanie, które bardzo nie podoba się pewnym gru-
pom interesów, które w poprzednich kadencjach nie pła-
ciły w odpowiedniej wysokości podatków. Chociaż trzeba 
podkreślić, że przeważająca liczba mieszkańców i przed-
siębiorców płaci je uczciwe. Dlatego w  wyniku przepro-
wadzonej kontroli niektóre podmioty musiały zwracać do 
budżetu gminy setki tysięcy, a nawet w niektórych przy-
padkach miliony złotych. 

MM – Są to osiągnięcia wymierne zauważane w świe-
cie przez obiektywne instytucje badawcze, łatwo za-
uważyć, iż gmina Istebna pnie się wśród prowadzo-
nych rankingów. Może o tym świadczyć fakt, iż Istebna 
w przyszłości może powalczyć o awans do grona najlep-

szych turystycznych wsi na świecie w  konkursie Świa-
towej Organizacji Turystyki. W tym roku trafiła na listę 
„miejsc z potencjałem”. To jedyna polska wieś w tego-
rocznej edycji. 

Łucja Michałek-Chudecka – Jest to dla nas wielkie 
wyróżnienie zarówno dla sołectwa Istebna jak też całej 
gminy ponieważ wieś Istebna jest największą aglomera-
cją w naszej gminie z najliczniejszą liczbą mieszkańców. 
Znajduje się tu bardzo dużo atrakcji i  obiektów wartych 
obejrzenia. Przebiega tu szlak architektury drewnianej 
oraz szlak najciekawszych wsi w Polsce. Mamy też mocno 
rozbudowaną bazę noclegową i gastronomiczną oraz in-
frastrukturę turystyczną i sportową ze szczególnym naci-
skiem na sporty zimowe. Tak więc jest się czym pochwalić

MM – Pomimo tych docenianych na całym świecie 
sukcesów gminy Istebna, niestety trzeba zauważyć, że 
coraz aktywniej działają środowiska, które mają na celu 
dzielenie mieszkańców i  poprzez rozsiewanie „czarne-
go pijar-u” szkodzą rozwojowi naszej gminy. Wśród nich 
występują środowiska sponsorowane przez podmioty 
poddane w  obecnej kadencji kontroli w  zakresie zwol-
nień, ulg i preferencji podatkowych przeprowadzonych 
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) i zakończo-
ne zawiadomieniem do prokuratury. Czy takie działania 
przeciwników są związane ze zbliżającą się kampanią 
wyborczą  ? 

Łucja Michałek-Chudecka – Trzeba wskazać, że jest 
pewna grupa interesów, która chciałaby mieć swojego 
przedstawiciela w postaci wójta, osoby podejmującej waż-
ne decyzje. Chodzi tutaj o  interesy podatkowe ale rów-
nież sprawy związane z  możliwością przekwalifikowania 
gruntów na tereny budowlane i usługowe, a  także zwią-
zane z  tym budowy dróg i  sieci wod-kan zapewniające 
preferencyjny rozwój tych podmiotów względem uczciwej 
konkurencji. Natomiast my robimy swoje realizując nasz 
program rozwoju gminy Istebna skierowany na potrzeby 
wszystkich mieszkańców, a nie wybranej grupy interesów. 
Wyróżnianie i wysokie pozycje gminy Istebna zajmowane 
w różnych rankingach zarówno krajowych jak też między-
narodowych jest najlepszym dowodem na to, że nasze 
podejście jest właściwe i skuteczne. Natomiast to, że są 
osoby, które próbują manipulować częścią naszej spo-
łeczności i  wprowadzać ją świadomie w  błąd dążąc do 
osiągnięcia swoich korzyści jest po prostu grą polityczną 
uporczywie realizowaną przez to środowisko. Staram się 
wykonywać swoje rządy w  sposób uczciwy i  sprawiedli-
wy. Podejmując decyzję patrzę z perspektywy wszystkich 
mieszkańców, a  nie tylko określonych przedsiębiorców. 
Niektórzy woleliby zachować w naszej gminie „eldorado 
podatkowe” i „małą Sycylię”, które przeszły do historii jako 
swoisty synonim poprzednich kadencji. My realizujemy 
skutecznie jedno z podstawowych zadań gminy jakim jest 
uczciwe pobieranie podatku od wszystkich podmiotów. 
Takie działanie z oczywistych względów nie wszystkim się 
podoba. 

MM – Czego Pani życzy naszym mieszkańcom w 2023 
roku ? 

Łucja Michałek-Chudecka – Naszym mieszkańcom 
życzę przede wszystkim wielu szczęśliwych i pogodnych 
chwil przeżytych w zdrowiu. Życzę także wiele ciepła ro-
dzinnego, szczerości, radości i  satysfakcji wypływającej 
z krzewienia naszych tradycji wywodzących się z kultury, 
tradycji i wiary. 

Rozmawiał: red.nacz. Marek Michałek 
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INFORMACJA W SPRAWIE KONTROLI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

„Jasnowice” i „Dziedzina”- sprawy odśnieżania ciąg dalszy

Wójt Gminy Istebna informuje, iż od miesiąca grudnia 
2022 r. pracownicy Urzędu Gminy Istebna rozpoczęli pro-
wadzenie kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Obowiązek przeprowadzania kontroli wynika z  art. 6 
ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1297), której zapisy stanowią, iż wójt kontrolu-
je mieszkańców co najmniej raz na dwa lata zgodnie z pla-
nem kontroli. Kontrole w  pierwszym cyklu będą odbywały 
się do sierpnia 2024 r. i będą obejmowały wszystkich wła-
ścicieli, których nieruchomości wyposażone są w  zbiorniki 
bezodpływowe lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Podczas kontroli sprawdzeniu podlega: 
• posiadanie umów na wywóz nieczystości płynnych, 
• zgodność postanowień umów z wymaganiami określo-

nymi w przepisach prawa oraz w regulaminie o utrzyma-
niu czystości i porządku w Gminie Istebna,

• posiadanie dowodów uiszczania opłat za usługi wywo-
zu nieczystości płynnych.

Opróżnianie i wywóz nieczystości musi być przeprowadza-
ne przez firmę posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Istebna, 
a wywozy powinny być udokumentowane. Sugerujemy, aby 
stosowne umowy i faktury były przechowywane przez okres 
trzech lat. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą 
potwierdzać regularność wywozu nieczystości. 

Zadanie 4 (rejon Jasnowic): Szacowana wartość za-
mówienia to 150 500,00 zł. Do upływu terminu składa-
nia ofert tj. do dnia 25 października 2022 r. wpłynęły 2 
oferty:

- Skup-Sprzedaż Transport Drewna Marek Iwanek 43-
470 Istebna 736 na kwotę 162 996,75 zł brutto;

- Urbaczka Sp. z o.o. 43-476 Jaworzynka 953 na kwo-
tę 122 500,00 zł brutto.

W związku z wniesieniem odwołania przez firmę 

Tabela 1 Lista przedsiębiorstw posiadających obecnie zezwolenie
Wójta Gminy Istebna na wywóz i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Istebna

Zgodnie z  Regulaminem utrzymania czystości i  porząd-
ku na  terenie Gminy Istebna wywóz nieczystości ciekłych 
z nieruchomości powinien następować z częstotliwością za-
pewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź 
wylewania na powierzchnię terenu przy czym ustala się 
minimalną częstotliwość wywozu nie rzadziej niż dwa razy 
w  roku. Zbiornik bezodpływowy musi być szczelny i  nie 

L.p. Nazwa firmy Adres Telefon

1 ECO-PROGRES Łukasz Świtała 43-476 
Jaworzynka 580

517 373 772

2 Przedsiębiorstwo Transportowo 
Usługowo Handlowe

EKO-GROŃ Paweł Szarzec

ul. Spacerowa 38,
43-460 Wisła

694 548 905

3 EKO-TOMA Mariusz Łacek 43-470 Istebna 
724

507 020 348

4 Wiesław Bonczek ul. Wyzwolenia 81,
43-460 Wisła

501 081 833

5 Firma Usługowa Stanisław 
Kajzar

43-476 
Jaworzynka 994

519 386 003

może posiadać żadnych odpływów. Częstotliwość opróż-
niania osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji lub w przypad-
ku jej braku - nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Warto mieć na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre-
ślenia norm zużycia wody, przeciętne normy zużycia wody 
na jednego mieszkańca w  gospodarstwach domowych 
dla budynków znajdujących na terenach nieskanalizowa-
nych wynosi 80 litrów na mieszkańca na dobę. Nawiązując 
do zapisów rozporządzenia, dla czteroosobowego gospo-
darstwa domowego zbiornik bezodpływowy o  pojemności 
5 m3 ulega napełnieniu nieczystościami już po 16 dniach, 
zakładając że zgodnie z prawem nie posiada wylotów ście-
kowych oraz jest całkowicie szczelny. Apelujemy zatem do 
opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością 
dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantu-
jący, że ze zbiornika nie nastąpi wypływ nieczystości. Wyle-
wające się ścieki w znaczący sposób zanieczyszczają śro-
dowisko. W nieczystościach zawarte są nie tylko substancje 
chemiczne, ale także chorobotwórcze bakterie, które prze-
nikają do gruntu oraz do wód powierzchniowych i podziem-
nych, powodując trudne do odwrócenia skażenie. 

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach za uchylanie się od powyższych obowiązków 
właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

Równolegle z prowadzonymi kontrolami, przygotowywa-
na jest aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Prosimy zatem 
mieszkańców o  współpracę oraz  udzielanie pracownikom 
Urzędu Gminy Istebna niezbędnych informacji.

podinsp. ds. ochrony środowiska Barbara Sikora 
– Referat Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Pana Marka Iwanek, Gmina Istebna nie mogła podpisać 
umowy z oferentem, który przedstawił najkorzystniej-
szą ofertę na realizacje zadania do czasu rozstrzygnię-
cia sprawy przez Krajową Izbę Odwoławczą. Rozprawa 
przed KIO odbyła się 16 grudnia 2022 r. w Warszawie. 
Zgodnie z jej wyrokiem dokonano ponownej oceny 
ofert oraz dokonano ponownego wyboru oferty najko-
rzystniejszej. Jak miało to miejsce przed odwołaniem, 
ponownie najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta 



WÓJT GMINY INFORMUJE

NASZA TRÓJWIEŚNR 1 (354) | STYCZEŃ 20236

firmy Urbaczka Sp. z o.o. z Jaworzynki, z którą 16 stycz-
nia 2023 r. podpisano umowę na świadczenie usługi 
„Utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023” dla 
obszaru Jasnowic w Istebnej. Wartość podpisanej umo-
wy wyniosła 122 500,00 zł brutto, pomimo, że Gmina 
Istebna została obciążona kosztami postępowania od-
woławczego w wysokości 18 600,00 zł, to należy mieć 
na uwadze, że różnica pomiędzy złożonymi ofertami 
wynosi ponad 40 tysięcy złotych.  

Zadanie 8 (Istebna Centrum i okolice): Szacowana 
wartość zamówienia to 98 800,00 zł. Przeprowadzono 
cztery postępowania: 

I - Przetarg unijny: brak ofert.
II - Konkurs ogłoszony w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej: 1 oferta
Maciej Mieczysław Iwanek 739 92 Navsi 1087- war-

tość oferty 161 200,00 zł
III - Przetarg krajowy: 1 oferta
Maciej Mieczysław Iwanek 739 92 Navsi 1087- war-

tość oferty 161 200,00 zł
IV - Przetarg krajowy: 1 oferta
Firma Usługowa „BESKIDEK” S.C. Marta Matuszny, 

Wojciech Matuszny
43-470 Istebna 1267- wartość oferty 195 000,00 zł
Maciej Mieczysław Iwanek 739 92 Navsi 1087- war-

tość oferty 161 200,00 zł
W związku z tym, że każda z ofert znacznie prze-

wyższała kwotę jaką Gmina przeznaczyła na realizację 
tego zadania zdecydowano o podziale na dwie części, 
co ułatwiłoby udział w postępowaniu mniejszym wyko-
nawcom. To pozwoliło wyłonić  w piątym postępowaniu 
wykonawców do realizacji obu części zadania. Dla obu 
części złożono po dwie oferty;

Zadanie 1:
• Firma Usługowa Forest Andrzej Łupieżowiec 43-

470 Istebna 93- wartość oferty 23 140,00 zł.
• Konsorcjum Firm: Lider: Firma Usługowa Hubert 

Kędzior 43-470 Istebna 1498, Konsorant: Firma Bu-
dowlano – Instalacyjna Jacek Ligocki 43-474 Konia-
ków 833- wartość oferty 72 800,00 zł.

Zadanie 2:
• Firma Usługowa Forest Andrzej Łupieżowiec 43-

470 Istebna 93- wartość oferty 112 060,00 zł.
• Konsorcjum Firm: Lider: Firma Usługowa Hubert Kę-

dzior 43-470 Istebna 1498 Konsorant: Firma Budow-
lano – Instalacyjna Jacek Ligocki 43-474 Koniaków 
833- wartość oferty 50 570,00 zł.

W dniu 18 stycznia br. dokonano wyboru najkorzyst-
niejszych ofert.

Dla zadania 1 Wykonawcą została Firma Usługowa 
Forest Andrzej Łupieżowiec 43-470 Istebna 93. 

Zadanie  1 obejmuje: Parking przy gminie, Park Cen-
trum, Parking Pod Grapą, Parking OSP, Parking przy 
Oczyszczalni i droga do Rosy, schody Dzielec, Parking 
przy ośrodku Edukacji Ekologicznej, Droga za strażnicą 
OSP, Podoliny Dzielec, Parking Pogotowiem Do Prze-
pompowni.

Dla zadania 2 Wykonawcą zostało Konsorcjum 
Firm: Lider: Firma Usługowa Hubert Kędzior 43-470 
Istebna 1498 Konsorcjant: Firma Budowlano – Instala-
cyjna Jacek Ligocki 43-474 Koniaków 833.

Zadanie 2 obejmuje: Wywóz, Dziedzina, obok Chaty 
Kawuloka, Wojtosze i Wojtosze Zagroń, do Macoszka, 
Gliniane + do Kawuloków, Złoty Groń.

Wójt Gminy Istebna
Łucja Michałek-Chudecka

Informacja Posterunku Policji w Istebnej 
dotycząca tzw. „Zadań Priorytetowych” prowadzonych przez dzielnicowych 

poszczególnych miejscowości na terenie gminy Istebna.

Na terenie Istebnej realizowane będzie zadanie pole-
gające na podjęciu działań mających na celu ogranicze-
nie zdarzeń, które dotyczą swobodnie biegających psów 
oraz podniesienie świadomości obywateli w  zakresie 
obowiązkowego szczepienia przeciw wściekliźnie. Na-
ruszenia prawa przez właścicieli zwierząt, wyczerpują-
cych znamiona wykroczenia z  art. 77 KW poprzez nie-
stosowanie się do zachowania zwykłych lub nakazanych 

środków przy trzymaniu zwierzęcia stanowi uciążliwość 
dla mieszkańców tutejszej społeczności wobec tego 
takie działania będą podnosiły bezpieczeństwo miesz-
kańców wsi.

Na terenie Koniakowa realizowane będzie zadanie 
polegające na podjęciu działań mających na celu popra-
wę bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi 
Koniaków „Przysiółek Brzestowe - Przysiółek Kościano-
wice” poprzez naprawę nawierzchni, a  także prawidło-
we oznakowanie informujące o  pieszych uczestnikach 
ruchu drogowego.

Na terenie wsi Jaworzynka realizowane będzie zada-
nie priorytetowe polegające na poprawie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, a w szczególności ograniczeniu 
łamania przepisów jakie dotyczą przekraczania dozwo-
lonej prędkości poprzez umieszczenie w rejonie szkoły 
Radarowego Wyświetlacza Prędkości. Podjęcie ograni-
czenia zjawiska przekraczania dozwolonej prędkości 
w rejonie Szkoły podstawowej nr I Jaworzynka Centrum, 
zminimalizuje zagrożenie dla pieszych, a w szczególno-
ści dzieci uczęszczających do szkoły.

Kierownik Posterunku Policji w Istebnej
Asp. Szt. Marcin Sztwiertnia
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Przekazanie nowego samochodu dla Posterunku Policji w Istebnej

Rok pod znakiem inwestycji – 2022 podsumowanie 

W dniu 30 grudnia 2022 r. w Wiśle odbyło się uroczyste 
przekazanie samochodu służbowego KIA dla Posterunku 
Policji w Istebnej.  W przekazaniu udział wzięła Wójt Gminy 
Istebna Łucja Michałek- Chudecka. Z całą pewnością prze-
kazany samochód przyczyni się do jeszcze efektywniejszej 
realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy. Użytkującym nowy radiowóz policjantom ży-
czymy szerokiej i bezpiecznej drogi. Bezpieczeństwo to je-
den z priorytetów samorządu, dlatego gmina Istebna w tym 
roku współfinansowała zakup samochodu dla Policji kwotą 
40.000 zł.

red.nacz. Marek Michałek

Za nami kolejny owocny rok dla naszej gminy. Był to 
z  pewnością bardzo pracowity czas, pełen wyzwań, któ-
rym staraliśmy się sprostać najlepiej, jak tylko potrafiliśmy. 
Udało się urzeczywistnić wiele zaplanowanych przedsię-
wzięć i  inwestycji. Na niektóre z nich mieszkańcy czekali 
latami. Z dumą prezentujemy choćby nasz Trójstyk. Gmina 
Istebna zrealizowała projekty, które całkowicie odmieniły 
to miejsce. Zaczynaliśmy od zera - bez przejścia na stro-
nę słowacką i z pustą działką bez zagospodarowania. Dziś 
Trójstyk jest naszą wizytówką i atrakcją turystyczną. Dumą 
napawają mnie też nasze wielodzietne rodziny. Odwiedza-
jąc w domach świeżo upieczonych rodziców, w ramach na-
szej wyjątkowej „Istebniańskiej nowiedzki”, widzę, jak wiele 
sił i serca wkładają w to, by nowe pokolenie szanowało na-
szą tradycję i kochało Ojczyznę, tę dużą, i tę małą. Cieszę 
się, że tak chętnie uczestniczą też w  naszych festynach, 
piknikach i  innych wydarzeniach. Dziękuję wszystkim za 
życzliwość i  wsparcie, dobre słowo i  cenne uwagi, które 
zawsze mobilizują. Zapraszam do krótkiego podsumowa-
nia naszych najważniejszych działań w 2022 roku. 

Łucja Michałek-Chudecka, Wójt Gminy Istebna

TURYSTYKA, SPORT, KULTURA

Budowa kładki pieszo-rowerowej na Trójstyku 
Kładka pieszo-rowerowa na Trójstyku, łącząca Polskę 

i Słowację u styku granic polskiej, czeskiej i słowackiej, zo-
stała sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy 
Istebna oraz gminy Ćierne w ramach porozumienia PL-SK, 
dotyczącego wspólnego zamówienia publicznego na łącz-
ną kwotę 344 658,47 zł. Gmina Istebna przekazała kwotę 
217 459,31 zł,co stanowi 63 proc. wartości inwestycji.

 

Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą speł-
niającą funkcję tężni solankowej wraz z odnawialnym źró-
dłem energii 

Gmina Istebna jest beneficjentem środków pozyskanych 
na ten cel w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota realizacji 
inwestycji to 783 026,63 zł z czego koszty kwalifikowane 
stanowią 466 606,37 zł. Dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wynosi 277 736 zł. Wkład własny gminy na wydatki kwalifi-
kowane i niekwalifikowane to 505 290,63 zł

Budowa drewnianej altany na Trójstyku 
Trójstyk wzbogaciła też altana, dofinansowana w wyso-

kości 28 600 zł. Ze środków własnych gminy powędrowało 
36 560 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jawo-
rzynka. 

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury zmieni swoje obli-
cze. Gminie udało się pozyskać dofinansowania na ten cel 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 
864 938 zł oraz z Funduszu Pwwrzeciwdziałania Covid-19 
- 1 mln zł. Z budżetu własnego samorząd dokłada 2 mln zł. 

Siłownia 
Gmina Istebna pozyskała pieniądze w ramach Marszał-

kowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” na realizację 
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następujących zadań Istebnej, Jaworzynce i  Koniakowie: 
„Doposażenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu 
w Istebnej”. Siłownia powstała przy boisku do piłki nożnej 
na Zaolziu służy rozwojowi turystyki, krajoznawstwa i spor-
tu. Kwota dofinansowania to 15 380,31 zł, a pieniądze wła-
sne gminy - 20 319,69 zł.

 Budowa zewnętrznej siłowni przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Koniakowie 

Dofinansowanie - 11 219,06 zł, środki własne gminy - 13 
674,93 zł. 

Projekt transgraniczny „Konie w Beskidach” 
Gmina Istebna uzyskała dofinansowanie wysokości 12 

200 euro na realizację XX Zawodów Furmanów. Udało się 
stworzyć stronę internetową www. trojstyk.pl z  zapisami 
GPS oraz kodami QR, gdzie można znaleźć wszelkie atrak-
cje gminy Istebna oraz partnerskiej gminy Dolna Łomna 
w Czechach. 

III Gala Sportu
 Po raz trzeci najlepszym sportowcom w  Trójwsi Be-

skidzkiej zostały wręczone nagrody Wójta Gminy Istebna, 
statuetki „Zasłużony dla sportu w gminie Istebna” oraz na-
grody Rady Gminy za wysokie osiągnięcia sportowe w roku 
poprzedzającym. Galę sportu swoją obecnością uświetnił 
prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz

Piknik Wojskowy - Święto Wojska Polskiego 
Organizacji tak ważnego wydarzenia podjęli się: gmina 

Istebna, z wójt Łucją Michałek-Chudecką na czele, Minister-
stwo Obrony Narodowej, na czele z Ministrem Obrony Na-
rodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz Wojskowe Centrum 
Rekrutacji. Był to już drugi tak duży piknik, obfitujący w licz-
ne atrakcje, w gminie Istebna. W wydarzeniu wzięły udział 
jednostki wojskowe, prezentujące stoiska promocyjne oraz 
sprzęt wojskowy, zorganizowano pochód ze 100-metrową 
flagą narodową, wystrzał z armaty, uroczyste podniesienie 
flagi i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 
Gmina Istebna bardzo uroczyście świętowała w tym roku 

obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. W uroczystym przemarszu złożono kwiaty pod po-
mnikami pomordowanych w czasie II wojny światowej. Po 
mszy św. w intencji Ojczyzny zasadzony został Dąb Papie-
ski, a nad głowami zgromadzonych zawisła biało-czerwo-
na flaga, złożona z parasoli z  logo gminy, która powstała 
z  inicjatywy pani wójt, Łucji Michałek-Chudeckiej. Wspa-
niały występ orkiestry wojskowej z  Krakowa oraz pokaz 
sztucznych ogni były nie lada atrakcją dla mieszkańców 
i turystów w tym szczególnym dniu

„Istebniańska Nowiedzka” 
Odwiedziny nowo narodzonych mieszkańców gminy 

i  przekazywanie na ręce ich rodziców strojów regional-
nych, istebniańskich bruclików dla chłopców i  kabotków 
dla dziewczynek, to nowa tradycja, zainicjowana przez wójt 
gminy, Łucję Michałek-Chudecką. Upominki dla noworod-
ków finansowane są z budżetu gminy Istebna. „Istebniań-
ską nowiedzkę” swoją obecnością uświetnili minister Stani-
sław Szwed oraz premier Beata Szydło.
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47. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik 
Organizatorami byli: Gmina Istebna oraz Gminny Ośrodek 

Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publicz-
na w Istebnej. Przedsięwzięciu partnerował Polski Związek 
Narciarski. W  ramach tegorocznego biegu zorganizowane 
zostały także I Zimowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży, w któ-
rych udział wzięło 138 młodych zawodników, a w biegu dla 
dorosłych 68 kobiet i mężczyzn. Zadanie zrealizowane z bu-
dżetu gminy Istebna.

OŚWIATA
Zielona Pracownia „U Źródeł Olzy” w ZSP Istebna 
Gmina Istebna pozyskała środki na realizację Zielonej 

Pracowni „U Źródeł Olzy” w ZSP Istebna. Pracownia nawią-
zuje do rzeki Olzy, która jest przyrodniczym i  kulturowym 
dziedzictwem regionu. Zadanie realizowane w ramach do-
tacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 40 tys. zł oraz kon-
kursu Zielona Pracownia Projekt ’2022 w kwocie 10 tys. zł.

Zielona pracownia „Z pasterską nutą przez gronie” 
Na realizację zadania gmina Istebna pozyskała dofinan-

sowanie z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 40 tys. zł oraz 
konkursu Zielona Pracownia Projekt ’2022 w kwocie 10 tys. zł. 

Remont stołówki w SP nr 2 Istebna 
Zadanie obejmowało doposażenie i poprawę standardu 

obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej, własnej kuchni 
i  jadalni, w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnic-
kiej w Istebnej. Wartość pozyskanego przez gminę Istebna 
dofinansowania z Rządowego Programu „Posiłek w szkole 
i w domu” moduł 3 to kwota - 80 tys. zł, wkład własny gminy 
- 20 tys. zł. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 
kwota 100 tys. zł.

EKOLOGIA 
 Projekt „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warun-

ków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turysty-
ki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gmi-
ny Istebna” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
w którym gmina Istebna otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w kwocie 5 359 271,10 zł oraz z krajo-
wych środków budżetu państwa w kwocie 630 502,49 zł. Po-
zostałe środki to wkład własny na wydatki kwalifikowane oraz 

niekwalifikowane, finansowane w ramach pozyskanych środ-
ków przez gminę Istebna z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w kwocie 2 mln zł, subwencji wodno-kanalizacyjnej 
w wysokości 2,5 mln zł i środków własnych gminy

Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodocią-
gowej dla przysiółka Łupienie w Jaworzynce 

Gmina Istebna uzyskała promesę z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1 520 
000 zł (51,35 proc. inwestycji). Wkład własny gminy to kwota 1 
440 267,13 zł (48,65 proc. inwestycji). 

Budowa kanalizacji sanitarnej w  przysiółku Kadłuby 
i Matyska w Koniakowie 

Gmina Istebna uzyskała promesę z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 6 279 
500 zł (86,62 proc. inwestycji). Wkład własny gminy to kwota 
969 594,90 zł (13,38 proc. inwestycji).

DROGI 
Remont drogi gminnej Kulonki w Istebnej 
Modernizację wykonano na długości 334 m. Zadanie re-

alizowano ze środków własnych gminy w kwocie 301 117,58 
zł. Dzięki konsekwentnym działaniom w  obecnej kadencji, 
z  roku na rok sukcesywnie poprawia się infrastruktura dro-
gowa w tzw. Istebniańskiej Dziedzinie, jednym z najbardziej 
zurbanizowanych miejsc w gminie Istebna. 

Remont drogi gminnej Dejówka - Pasieki w Koniakowie 
Modernizację wykonano na długości 630 m. Zadanie re-

alizowane ze środków własnych gminy Istebna w  kwocie 
593.459,87 zł. 

Modernizacja drogi gminnej „Pod Siwe” w Koniakowie 
Dzięki dofinansowaniu w  wysokości 61 600 zł, pozyska-

nym przez gminę Istebna ze środków budżetu województwa 
śląskiego, przeznaczonego na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, gmina Istebna wykonała 
modernizację drogi „Pod Siwe” we wsi Koniaków w kwocie 
154 531,60 zł. Modernizację wykonano na długości 220 me-
trów. 

Remont drogi gminnej „Pod Solisko” w Jaworzynce 
Modernizację wykonano na długości 303 m. Zadanie reali-

zowane ze środków własnych gminy w kwocie 196 864,06 zł.

Podinspektor w Refarecie Rozwoju Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Wioleta Golik
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STATYSTYKA ZA ROK 2022
LUDNOŚĆ W GMINIE ISTEBNA STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 R.(2021)

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA

Pobyt stały Pobyt czasowy

Istebna 5178 (5184) 106 (132)
Jaworzynka 3358 (3334) 37 (38)
Kaniaków 3644 (3672) 27 (36)

Ogółem 12 180 (12 190) 170 (206)

Pobyt stały Pobyt czasowy

Kobiety 6127 75

Mężczyźni 6053 95

Urodzenia

Istebna 48 (63)

Jaworzynka 43 (95)
Koniaków 33 (43)
Ogółem
chłopcy

dziewczynki

124 (143)
62 (87)
62 (56)

Zgony

Istebna 53 (55)

Jaworzynka 29 (32)
Koniaków 35 (45)
Ogółem 117 (132)

L.p. Nazwisko Ilość

1 Legierski/ska 741

2 Juroszek 643
3 Kukuczka 326
4 Kawulok  303
5 Michałek 293

Najczęściej wybierane imiona przez rodziców dla swoich 
dzieci to: Zuzanna (5 osób), Sara (5 osób), Piotr (5 osób), 
Oskar (4 osoby), Milena (4 osoby), Hanna (4 osoby), Alicja 
(4 osoby).

121 mieszkańców naszej gminy zawarło związek małżeński.

Dowody osobiste
W 2022 roku wydano 1077 dowodów osobistych (868).
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa odbyła się w dniach 20 i 23 maja 

2022 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie do której 
stawiło się 57 mężczyzn z rocznika 2003 .

Jubileusze
W roku 2022 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego 

obchodziło 20 par.
9 par obchodziło jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Istebnej sporzą-

dził w 2022 roku łącznie 120 aktów małżeństwa. W Urzę-
dzie Stanu Cywilnego udzielono 34 ślubów, z czego 22 
uroczystości odbyły się poza salą ślubów, w romantycz-
nych plenerowych krajobrazach Istebnej. 

86 uroczystości zaślubin miało charakter konkordatowy.
40 mieszkańców gminy Istebna ma powyżej 90 lat w tym 

32 kobiety i 8 mężczyzn.
1 mieszkanka ma 100 lat i 1 mieszkanka ma 102 lata

Najpopularniejsze nazwiska na terenie gminy Istebna to:

W gminie Istebna w 2022 roku nadano 707 numerów PE-
SEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na Ukrainie.

Inspektor d/s ewidencji ludności, Urząd Stanu Cywilnego 
 Karina Kawulok 

Szanowni mieszkańcy
Informujemy, że Gmina Istebna sukcesywnie realizuje 

sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców w  cenie prefe-
rencyjnej, tzn. 1950,00 zł za tonę (koszt transportu płatny 
dodatkowo) na podstawie ustawy z  dnia 27 października 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodar-
stwa domowe. Gmina Istebna przystąpiła do zakupu paliwa 
stałego na kolejny okres tj. od dnia 01 stycznia 2023 roku. 
W związku z tym rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na 
zakup węgla (koszt transportu płatny dodatkowo). Wnioski 
można składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r. 

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła oso-
ba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest upraw-
niona do dodatku węglowego i spełnia wymogi  ww. 
ustawy. Informujemy ponadto, że na podstawie 
odrębnych przepisów ilość paliwa stałego 
dostępnego dla jednego gospodarstwa 
domowego w ramach zakupu preferencyj-
nego wynosi 1500 kg do dnia 31 grudnia 
2022 r. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. 
Jeżeli wnioskodawca nabył już paliwo stałe 

po preferencyjnych cenach, wówczas ma prawo do zakupu 
różnicy pomiędzy przyznanym limitem 3 ton.

Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego 
wniosku i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. 
Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po 
cenach preferencyjnych. O wyniku weryfikacji i rozpatrzenia 
wniosku urząd będzie informował telefonicznie każdego 
wnioskodawcę na numer telefonu podany we wniosku.

Formularz wniosku dostępny na BIP –  w zakładce usługi 
komunalne RUK – zakup preferencyjny paliwa stałego lub  
do pobrania w formie papierowej w siedzibie Urzędu.

W razie pytań prosimy o kontakt z numerem (33) 8556500 
wew.51 lub w Urzędzie Gminy pok.207.

Wnioski należy składać w  godzinach pracy 
Urzędu Gminy w  Istebnej na dzienniku po-

dawczym lub za pośrednictwem platfor-
my e-PUAP na adres skrytki podawczej 
Urzędu Gminy w Istebnej.

Sporządził
Kierownik Referatu Usług Komunalnych

Edyta Kukuczka
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Terminarz Walnych Zebrań w Jednostkach OSP z terenu gminy Istebna.

100 rocznica urodzin mieszkanki Jaworzynki 

Jednostka Termin Godzina

OSP Koniaków Kosarzyska 04.02.2023 r. 17:00

OSP Koniaków Centrum 05.02.2023 r. 14:00

OSP Istebna Zaolzie 12.02.2023 r.  14:00

OSP Jaworzynka Centrum 18.02.2023 r. 18:00

OSP Jaworzynka Zapasieki 26.02.2023 r. 14:00

OSP Istebna Centrum 04.03.2023 r. 18:00

W dniu 04.12.2022 roku swoją setną rocznicę urodzin ob-
chodziła Pani Sabina Rydyger mieszkanka wsi Jaworzynka.

Serdeczne życzenia z okazji 100 rocznicy urodzin
kolejnych dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia i radości,

ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego,
aby cieszyć się życiem w każdym jego momencie.

Wójt Gminy Istebna
Łucja Michałek- Chudecka

> Pani Sabina Rydyger celebrująca swoją 100 rocznicę urodzin.
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Akcja Świeć Przykładem w Gminie Istebna

Czas prawdziwych Bohaterów 
- Rozmowa z wolontariuszami Szlachetnej Paczki 

Gmina Istebna już kolejny rok „Świeci Przykładem” dzięki 
wspólnej akcji naszej gminy Policji oraz Radio Bielsko. 

Ogólnopolska akcja ma za zadanie edukować i informo-
wać ludzi na temat ważności posiadania odblasku na ubra-
niu, szczególnie kiedy poruszamy się w godzinach wieczor-
nych.

Wydarzenie miało miejsce 14 grudnia 2022r. we wszyst-
kich 3 sołectwach. Organizatorzy najpierw spotkali się przy 
SP1 Koniaków, następnie pojechali przed budynek OSP 
w  Jaworzynce, a  na koniec samochody policyjne i  Radia 
Bielsko przejechały do Istebnej. W każdym z odwiedzonych 
miejsc powitani zostali przez dzieci z  rodzicami, dyrekto-
rów szkół, nauczycieli i  Strażaków. Rozdali zebranym od-

Bez wsparcia Wolontariuszek i Wolontariuszy nie byłaby 
możliwa pomoc dla tysięcy potrzebujących Rodzin i Dzieci 
w naszym kraju. Żeby Szlachetna Paczka mogła pomagać 
również w gminie Istebna, potrzebni są ludzie, którzy bezin-
teresownie poświęcą swój czas na pomaganie innym. Pod-
czas dzisiejszej rozmowy mamy okazję poznać wolontariu-
szy działających na naszym terenie. 

 MM - Na czym polega praca wolontariuszy szlachetnej 
paczki ?

KD – Nasza praca polega na pomocy rodzinom potrzebu-
jącym będącym w skrajnej biedzie. Mając na myśli rodzinę 
chodzi mi również o osoby samotne, emerytów i młodych 
ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. 

MM – Jak wygląda struktura działalności w Szlachetnej 
Paczce ? kim są Wolontariusze, Darczyńcy i Liderzy ? 

KD – Wolontariusze są fundamentem tworzącym Szla-
chetną Paczkę bo to oni wyszukują i weryfikują rodziny po-
trzebujące pomocy. Pośredniczą też w kontakcie pomiędzy 
Darczyńcą, a rodziną. Natomiast zadaniem Liderów jest nad-
zorowanie i koordynacja działań Wolontariuszy w danym re-
jonie. Darczyńcami określamy osoby, firmy i instytucje, które 
tworzą paczki z darami już dla konkretnych rodzin zweryfiko-
wanych przez Wolontariuszy. 

MM - W jaki sposób szukacie rodzin potrzebujących po-
mocy ? 

KD – Pomagają nam w tym instytucje takie jak GOPS czy 
MOPS w zależności od rejonu działania. Lider danego rejo-

blaski, zaś Łucja Michałek-Chudecka - Wójt Gminy Istebna 
wraz z Łucją Dusek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Istebnej  i  pracownikami rozdawała słodycze wszystkim 
przybyłym na akcję.

W każdym sołectwie dzieci odpowiadały na pytania po-
licjantów, udzielały pozdrowień na żywo na antenie Radio 
Bielsko, a  także zebrały szereg potrzebnych informacji na 
temat bezpieczeństwa. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego 
typu akcje są bardzo potrzebne, a  noszenie odblasków 
może uratować życie!

Bądźmy widoczni i bezpieczni!
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Roksana Klamka

nu otrzymuje listę rodzin, które zdaniem instytucji potrzebują 
pomocy i zgodziły się na kontakt z Wolontariuszami. Później 
rodziny weryfikowane są również przez Wolontariuszy tak 
aby mieć pewność, że dana rodzina na pewno potrzebuje 
pomocy. Jest również możliwość zgłaszania rodzin przez 
osoby prywatne i takie zgłoszenia mogą być anonimowe. Ich 
zasadność każdorazowa weryfikują Wolontariusze.

MR – To jest bardzo ważny etap dzięki spotkaniom Wo-
lontariusze sprawdzają czy zgłoszona rodzina na pewno 
kwalifikuje się do pomocy. Chodzi o wyeliminowanie prób 

> Rozdawanie odblasków przy SP nr 1 w Koniakowie > Rozdawanie odblasków przy budynku SP nr 1 w Jaworzynce

> Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Istebnej wraz ze strażakami OSP Istebna Centrum
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> Wolontariusze Szlachetnej Paczki z Istebnej wraz ze strażakami OSP Istebna Centrum

wyłudzenia pomocy przez osoby nieuprawnione, tak aby 
trafić do jak największej grupy faktycznie potrzebujących. 

MM – Czy w Istebnej dużo jest rodzin potrzebujących 
pomocy Szlachetnej Paczki ? 

MP – Pomimo, że Paczka działa już na naszym terenie od 
kilku dobrych lat, to wciąż jest sporo ludzi, którzy potrzebują 
pomocy. Dlatego zachęcamy też innych aby włączyli się w tą 
świąteczną akcję bo czym więcej wolontariuszy tym większe 
możliwości dotarcia do większej liczby potrzebujących. 

MM – Na czym polega pomoc rodzinom 
w Szlachetnej Paczce ? 

KD – My nazywamy to mądrą pomocą, 
czyli takim rodzajem bezpośredniego 
wsparcia, który ma dać wybranym rodzi-
nom narzędzia do tego, by były w sta-
nie zacząć samodzielnie rozwiązywać 
swoje problemy. Tak prowadzimy do 
trwałej zmiany. Nie chcemy uzależniać 
od pomocy, ale dawać nadzieję i zmia-
nę postawy. Nasza pomoc nie kończy się 
wraz z  przekazaniem paczki. Wolontariu-
sze towarzyszą Rodzinie w kolejnych tygo-
dniach.

„Daj komuś rybę, a nakarmisz go na jeden 
dzień. Naucz go łowić ryby, a  nakarmisz go na 
całe życie” 

– Stephen Covey
MM – Dlaczego akurat Szlachetna Paczka, a nie 

jakaś inna akcja społeczna ?
  KD –  Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych projektów społecznych w  Polsce. 
Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest 
oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni po-
magają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin 
i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną po-

moc. A my tworzymy rozwiązania systemowe, dzięki którym 
konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. To 
również najlepiej zorganizowany projekt społeczny w  Pol-
sce. W ciągu jednego weekendu milion osób wymienia się 
rzeczami i całą siłą życzliwości. 

MR – W paczce piękne jest to, że jesteśmy naocznymi 
światkami czynionej pomocy. Wszystko jest namacalne, kon-
kretny Darczyńca pomaga konkretnej rodzinie zmieniając jej 
historię. 

MM – Dlaczego zostaliście Wolontariuszami ? 
MR – Bo Wolontariat jest możliwością dania  z siebie 
czegoś więcej innym i  możliwością spełnienia we-

wnętrznej potrzeby pomocy drugiemu 
człowiekowi

KD – Praca w  wolontariacie 
daje doświadczenie i  satys-
fakcję z  pomagania innym, 
zapewnia produktywne spę-
dzanie czasu. Pomaga też 
nam samym spojrzeć na na-
sze życie z innej perspektywy

MP – Ja akurat działam 
w  różnych organizacjach i  for-

mach wolontariatu ale to co po-
doba mi się w  Szlachetnej Paczce to 

skondensowana dawka pomocy w  relatywnie 
krótkim czasie, bo podczas kilku dni finału akcji 

świątecznej docieramy z pomocą do milionów potrzebują-
cych rodzin na terenie całego kraju. 

MM – Dziękuję za rozmowę 
W rozmowie udział wzięli: 

KD - Kewin Drapa – Lider Rejonu Szlachetnej Paczki 
MR – Magdalena Rucka – Wolontariusz 

MP – Marian Pietrasik – Wolontariusz 
Rozmawiał: 

MM – Marek Michałek – red. nacz. 

> Wolontariusze z Istebnej podczas „Weekendu Cudów” > Wolontariusze aktywnie pomagali przy przenoszeniu paczek z darami
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Istebna dostrzeżona przez Światową Organizację Turystyczną

Z  przyjemnością dzielimy się z  Państwem informacją iż 
Istebna została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu 
Światowej Organizacji Turystyki

Każdego roku Światowa Organizacja Turystyki Narodów 
Zjednoczonych (World Tourism Organization - UNWTO) 
publikuje ogólnoświatową listę Najlepszych Wsi Turystycz-
nych. Aby na nią trafić, wieś musi spełnić wiele kryteriów, 
nie tylko tych związanych z zagospodarowaniem i walorami 
turystycznymi, ale także społecznych, ekonomicznych, czy 
ekologicznych.  Wszystkie te kryteria w najwyższym stopniu 
spełniły 32 miejscowości z całego świata.

Oprócz głównej listy Światowa Organizacja Turystyki 
opublikowała też listę 20 miejscowości kandydujących do 
grona Najlepszych Wsi Turystycznych, wśród których znala-
zła się także należąca do Sieć Najciekawszych Wsi Istebna! 
Doceniono więc nasz potencjał, co niezmiernie nasz cieszy.

Podczas przygotowania wniosku konkursowego nieoce-
nionego wsparcia udzieliło nam Stowarzyszenie Polska 
Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, za co niezmiernie dziękujemy. 
Słowa podziękowania kierujemy także do Departamentu 
Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dostrzeżenie Istebnej pośród tak wielu turystycznych 
wsi na całym świecie to sukces na który pracowało i wciąż 
pracuje bardzo wielu ludzi, zarówno władze naszej gminy 
z Panią Wójt Łucją Michałek- Chudecka na czele oraz nad-
zorujący realizację projektów inwestycyjnych pracownicy 

Styczeń to dobry czas dla kalendarzy. Wszystko przed 
nami i pierwsze strony otwierają kolejny rok naszych pry-
watnych historii, które jak w  eposie  będą rozgrywać się  
na tle wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności, dla 
narodu, świata. Nasz „Kalendarz z  Istebnej, Jaworzynki 
i Koniakowa 2023”sięga z natury rzeczy w przyszłość, ale 
w swojej warstwie graficznej i tekstowej odnosi się do prze-
szłości Trójwsi i szeroko rozumianej małej ojczyzny.

Na okładce widzimy Halę Baranią, która dzięki Progra-

urzędu, jak również organizujący liczne wydarzenia kultu-
ralne pracownicy  Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.

Istebna wciąż uatrakcyjnia swoją ofertę turystyczną i re-
kreacyjną. Począwszy od ubiegłego sezonu zimowego dzia-
ła u nas popularne, nie tylko wśród mieszkańców lodowisko, 
końcem maja 2022 roku na terenie Kompleksu Sportowo-
-Rekreacyjnego Istebna Zaolzie otwarty został nowocze-
sny pum track, doposażona została siłownia zewnętrzna, 
a  niebawem powstaną tam również trybuny sportowe. 
W najbliższej przyszłości planowane jest także turystyczne 
zagospodarowanie nabrzeża rzeki Olza w  okolicy amfite-
atru. W trakcie realizacji jest szeroko zakrojony projekt mo-
dernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, w efekcie 
którego ma tu powstać sala konferencyjna, sala do zajęć 
tanecznych i  liczne pomieszczenia warsztatowe oraz sale 
wystawowe. Obiekt ten zostanie także dostosowany do 
potrzeb odwiedzających z niepełnosprawnościami. Zaś na 
styku trzech granic w Jaworzynce powstaje turystyczne za-
gospodarowanie Trójstyku. Gotowa jest już kładka pieszo-
-rowerowa łącząca Polskę i Słowację, a w przyszłym roku 
czeka nas oficjalne otwarcie tężni solankowej. 

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
Istebna z roku na rok będzie stawała się coraz atrakcyjniej-
szą destynacją turystyczną.

Punkt Informacji Turystycznej w Istebnej
Oliwia Szotkowska

Kolejna edycja Kalendarza z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa
mowi „Owca +” oraz staraniom miłośników Karpat i paster-
stwa, a  szczególnie bacy Piotra Kohuta, odzyskała swoje 
walory przyrodnicze i  krajobrazowe. Fotografie w  części 
kalendarzowej dotyczą międzynarodowych spotkań wier-
nych z Polski, Czech i Słowacji na Trzycatku, które zosta-
ły zainicjowane w roku 2008. Warto pokreślić, że od tych 
mszy świętych rozpoczęło się nowe życie Trzycatka jako 
miejsca spotkań trzech narodów, które od wieków były są-
siadami, choć nie zawsze znaczyło to możliwość współpra-
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cy i przyjaźni. Obecnie miejsce to okala trasa spacerowa 
przebiegająca przez trzy państwa, a  w  samym jego cen-
trum powstała zachęcająca do odpoczynku na świeżym 
powietrzu infrastruktura turystyczna.

W tegorocznym kalendarzu są trzy teksy przypominają-
ce zasłużonych dla regionu mieszkańców. Pierwszy z nich 
autorstwa Stanisława Kubaloka opowiada historię życia 
Franciszka Sikory:  patrioty, żołnierza, pisarza, nauczycie-
la i działacza kultury, którego do dzisiaj starsi mieszkańcy 
wspominają z szacunkiem przede wszystkim jako kierow-
nika szkoły w Istebnej.

Katarzyna Bołdys-Żegocka pisze w tegorocznym wyda-
niu o  Wilhelmie Bołdysie leśniczym-humaniście i  działa-
czu społecznym. I  choć 
wnuczka urodziła się już 
po śmierci dziadka, to jej 
opowieść przepełniona 
jest niezwykłym ciepłem 
i tęsknotą.

W 2022 roku Zaduszki 
Istebniańskie przypomi-
nały nam życie i  i  pracę 
bardzo szanowanego 
lekarza, Jana Raszyka. 
Jemu poświęciła tekst 
Barbara Skałka. Są w nim 
opisane nie tylko fakty 
biograficzne, ale także 
zasługi doktora, jego ide-
ały i to, za co najbardziej 
byli mu wdzięczni górale 
istebniańscy: niezwykła 
wiedza, umiejętności 
i  wielkie serce. Artykuł 
dopełnia wiersz Anny 
Bury napisany z  okazji  
pogrzebu Jana Raszyka.

26 października 2022 
roku bacowanie zosta-
ło wpisane na „Krajową 
listę niematerialnego 
dziedzictwa kultury”. To 
wydarzenie skłoniło Jó-
zefa Michałka do opisa-
nia doświadczeń zwią-
zanych z  przywracaniem 
tradycyjnego sałasznic-
twa w  Istebnej. Wspomi-
na czasy jego zupełnego 
upadku i rok 2003, kiedy 
to grupa zapaleńców po-
stanowiła zorganizować 
w Istebnej po wieloletniej 
przerwie obrzęd miesza-
nia owiec, uroczyście 
wskrzeszając w 2004 roku beskidzkie sałasznictwo. Histo-
ria tych działań  jest bardzo bogata, można więc  artykuł 
uznać za pierwszą część opowieści, którą autor zamierza 
kontynuować w kolejnych rocznikach.

Do cyklu wspomnień należy zaliczyć także „O  starym 
świerku” Marzeny Juroszek. Tekst ten w artystycznej for-
mie przywraca pamięć dawnego życia codziennego, wi-
dzianego oczami starego świerka z doliny Czadeczki.

Barbara Twardzik, emerytowana polonistka z Cieszyna, 

która dzięki Grupie Rekonstrukcji Literackiej „Na Granicy” 
zainteresowała się twórczością ks. Emanuela Grima, napi-
sała bardzo ciekawą analizę „Baśni z Podbeskidzia” isteb-
niańskiego proboszcza, pisarza i działacza społeczno-po-
litycznego. 

Dzięki Jakubowi Skałce zostały utrwalone w kalendarzu 
2023 wydarzenia i refleksje związane z wojną na Ukrainie, 
która bardzo mocno wpisała się także w historię mieszkań-
ców Trójwsi, zaangażowanych w pomoc narodowi ukraiń-
skiemu, a  zwłaszcza goszczącym u  nas kobietom i  dzie-
ciom.

Andrzej Suszka z charakterystycznym dla siebie filozo-
ficznym zacięciem uświadamia czytelnikom cechy wspól-

noty mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego i nawołuje 
do wolnego i  twórczego 
życia, natomiast Piotr Ki-
lian, „Pirat-Dyplomata”, 
zabiera nas w podróż do 
miejsc, które już odwie-
dził i  zapowiada kolejne 
wyprawy. Dzięki wywia-
dowi przeprowadzone-
mu przez Artura Jackow-
skiego dowiadujemy się 
o  inspiracjach naszego 
podróżnika, jego inicja-
tywach i  niezwykłych 
sposobach docierania do 
najdalszych miejsc świa-
ta.

Zainteresowani hi-
storią karpackich zbój-
ników po raz kolejny się 
nie zawiodą. Rafał Grosz 
przygotował artkuł o spo-
sobach zwalczania zbój-
nictwa w XVII i XVIII wie-
ku, w  którym znajdziemy 
fragmenty ustanawianych 
w  tej sprawie dekretów 
i uchwał oraz wiele histo-
rycznych ciekawostek.

I  na koniec należy 
wspomnieć o poezji, któ-
ra zawsze gości na kar-
tach naszego kalendarza. 
Są w nim wiersze Cecylii 
Suszki, Moniki Michałek 
oraz młodszego poko-
lenia: Joanny Michałek 
i Piotra Kiliana.

Redakcja składa ser-
deczne podziękowania 
wszystkim autorom. Bez 

nich, ich zainteresowań i  zapału nie byłoby „Kalendarza 
z  Istebnej, Koniakowa i  Jaworzynki 2023”. Cieszymy się 
bardzo, że coraz więcej jest wśród twórców tego projektu 
młodych ludzi. 

Kalendarze są dostępne w sklepie w Centrum Pasterskim 
w Koniakowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

Życzymy wszystkiego dobrego naszym Czytelnikom 
i Autorom w nowym 2023 roku.

Monika Michałek
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Kolędowanie z Janem Pawłem II i Golec uOrkiestra w Istebnej

30 grudnia 2022 r. Kościół pw. Dobrego Pasterza w Isteb-
nej zamienił się w profesjonalną salę koncertową. Już od 
rana ekipy techników przygotowywały nagłośnienie, pode-
sty, ekrany, telebimy, rozstawiały ławki i kable, by o godzi-
nie 16.00 wszystko było gotowe na otwarcie Kościoła dla 
publiczności. Nad pomyślnością przygotowań i organizacją 
wydarzenia czuwali  pracownicy Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Istebnej na czele z Panią Dyrektor Łucją Dusek.

Na scenie przygotowanej na tle ołtarza, wydarzenie 
rozpoczęła konferansjerka Hanna Blokesz-Bacza witając 
przybyłych Gości oraz wszystkich zgromadzonych miesz-
kańców i turystów. Zaproszona na scenę gospodarz naszej 
Gminy – Pani Wójt Łucja Michałek-Chudecka podzięko-
wała za tak liczną obecność rodzin z  dziećmi i  ogłosiła 
(uchwalony dzień wcześniej przed Radę Gminy z inicjatywy 
Wójta Gminy Istebna) rok 2023 Rokiem Rodziny Patronat 
tej pięknej inicjatywy objął obecny Stanisław Szwed – Se-
kretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Zabierając głos podziękował za cały rok owocnej wspólnej 
pracy na rzecz rodziny i wspomniał o Fundacji Braci Golec, 
która wspierają młode talenty w rozwijaniu muzycznych pa-
sji i poznawaniu regionalnych tradycji.

Powitany gromkimi brawami na scenie pojawił się wy-
czekiwany Zespół Golec uOrkiestra. W autorskiej aranżacji, 
kolędowania z Janem Pawłem II, przedstawili najpiękniej-
sze polskie kolędy i pastorałki. Nie zabrakło oczywiście re-
gionalnych instrumentów, w tym wyjątkowych trombit, któ-
re wraz z zespołem były już niemal na całym globie. W tym 
miejscu zaznaczyć trzeba także, że w  składzie muzyków 

zespołu jest dwóch mieszkańców Gminy Istebna – Zbi-
gniew Michałek i Jarosław Zawada, którzy promują naszą 
gminę na całym świecie.

Podczas występu ze sceny popłynęły życzenia nowo-
roczne, a liderzy zespołu skradli serca publiczności i nawią-
zali świetny kontakt z siedzącymi tuż przed sceną dziećmi.

Po koncercie podziękowania i gratulacje złożyła na ręce 
braci Golec Wójt Łucja Michałek- Chudecka, Dyrektor GOK 
Łucja Dusek oraz Ks. Dziekan Tadeusz Pietrzyk. Na zakoń-
czenie Ks. Dziekan udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Bardzo dziękujemy całemu Zespołowi Golec uOrkiestra 
za wspaniały występ, każdy uśmiech i  dedykację wprost 
ze sceny. Koncert był niezapomnianym przeżyciem i mamy 
pewność, że jeszcze długo będzie w pamięci wszystkich 
widzów. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaanga-
żowanym w  organizację koncertu. Szczególne podzięko-
wania kierujemy Ks. Dziekanowi Tadeuszowi Pietrzykowi 
- gospodarzowi Parafii pw. Dobrego Pasterza w Istebnej za 
gościnność i  udostępnienie pięknej świątyni na to wyda-
rzenie.

W koncercie udział wzięli m.in. Wójt Gminy Istebna Łu-
cja Michałek-Chudecka wraz z  mężem, Zastępca Wójta 
Łukasz Małysz wraz z małżonką, Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej Stani-
sław Szwed, Magdalena Wawrzeczko z  Departamentu 
Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa 
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Obrony Narodowej, Senator RP Dorota Tobiszowska, 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka wraz 
z  Zastępcą Pawłem Kłopotowskim, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Łucja Dusek, Sołtys Wsi Istebna Bar-
bara Juroszek, Sołtys Wsi Jaworzynka Bogusława Ka-
wulok wraz z  mężem, Sołtys Wsi Koniaków Jan Gazur, 
Radni Gminy Istebna, obecny prezes Pałacu Saskiego 
w  Warszawie Jan Kowalski z  rodziną, prezes MK PZKO 
z  Jabłonkowa, Proboszcz Parafii pw. Dobrego Pasterza 

w Istebnej - Ksiądz Dziekan Tadeusz Pietrzyk i wikariusz 
Wojciech Kamiński, Dyrektorzy i  nauczyciele lokalnych 
szkół, goście specjalni Pani Wójt - podopieczni Stowarzy-
szenia „Dobrze, że Jesteś „ wraz z prezes Panią Bogumiłą 
Juroszek, mieszkańcy Trójwsi Beskidzkiej oraz turyści.

 Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Roksana Klamka

Fot. Janusz Małyjurek

Otwarcie lodowiska w Gminie Istebna

13 stycznia, tuż po godzinie 14 nastąpiło oficjalne 
otwarcie przez Wójt Gminy Istebna Łucję Michałek-Chu-
decką bezpłatnego lodowiska w Gminie Istebna.

Dzieci z wielką radością ruszyły na taflę, a zabawie na 
łyżwach nie było końca.  Patrząc na ich uśmiechnięte bu-
zie jesteśmy niezwykle dumni, że drugi rok z rzędu uda-
ło się zorganizować bezpłatne lodowisko. Zapraszamy 
codziennie od 10.00 do 18.00 aż do 28 lutego, wstęp 
jest BEZPŁATNY. Dla osób nie posiadających własnych 
łyżew czynna jest wypożyczalnia zorganizowana przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w przygotowanie lodowiska, Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

za pomoc finansową oraz Dyrektor ZSP Danucie Hara-
tyk-Woźniczce za udostępnienie terenu pod lodowisko. 
W otwarciu lodowiska uczestniczyli: Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek-Chudecka, zastępca Wójta Łukasz Ma-
łysz, Bogusława Kawulok - sołtys wsi Jaworzynka oraz 
przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązania Proble-
mów Alkoholowych w  Istebnej, Radny Gminy Istebna 
Ignacy Zowada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej Łucja Dusek, Dyrektor ZSP w Istebnej Danuta 
Haratyk-Woźniczka wraz z nauczycielami, rodzice, mło-
dzież i dzieci.

Gminny Ośrodek Kultury 
Roksana Klamka
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Konkurs na Świąteczne Ciasteczka 2022

Podsumowanie cyklu „Spotkań z Historią”
11 stycznia w sali Urzędu Gminy Istebna odbyło się dziesią-

te „Spotkanie z Historią” będące podsumowaniem rocznego 
cyklu wydarzeń. 

Spotkanie rozpoczął historyk Janusz Juroszek z Istebnej 
przedstawiając prezentację o stanie wojennym. Temat pre-
lekcji nie był przypadkowy gdyż 13 grudnia obchodziliśmy 42 
rocznicę jego wprowadzenia. Przybyła do Urzędu Gminy mło-
dzież z ciekawością i uwagą słuchała o nieznanych dla nich, 
ciężkich czasach.

Następnie przyszedł czas podsumowań i wspomnień jak to 
było podczas całego cyklu „Spotkań z historią”, które przed-
stawił koordynator projektu, pracownik Urzędu Gminy, Marek 
Michałek. 

Na koniec spotkania głos zabrała inicjatorka całego pro-
jektu, Pani Wójt Łucja Michałek-Chudecka. Swoją wypowiedź 

W piątkowe popołudnie 16 grudnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej, w celu wybrania najlepszych świątecz-
nych ciasteczek zebrało się jury w składzie: 

- Zastępca Wójta Gminy Istebna Łukasz Małysz, 
- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Łucja 

Dusek,
- kucharz i muzyk Józef Łupieżowiec.
Ocenie poddawane były przede wszystkim 

walory smakowe, nawiązanie do tradycyjnych 
składników  i ogólna prezentacja. Spośród ośmiu rodzajów 
ciasteczek jury postanowiło wyróżnić cztery najlepsze:

I miejsce – miodkowe serducha - Aleksandra Wałach
II miejsce – kruche ciasteczka „torciki” – Dorota Kohutek

III miejsce – babeczki z porzeczką i bezą – Justyna Bielesz
Wyróżnienie - krajanka orzechowa – Magdalena Jało-

wiczor
Dla najlepszych przygotowane zostały 
nagrody finansowe, a  wszystkie Panie 
które podzieliły się z  nami swoimi wy-
piekami otrzymały słodkie upominki 
i dyplomy.
Wszystkim uczestniczkom serdecznie 

gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie! Zapraszamy 
za rok. 

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Roksana Klamka

rozpoczęła od podziękowania uczniom i pedagogom za tak 
liczną obecność. Jak zauważyła - z miesiąca na miesiąc, co 
spotkanie, słuchaczy było coraz więcej. Wspominając m.in. 
swoje dzieciństwo podkreśliła, jak ważne jest by w dzisiej-
szym zaawansowanym, pełnym otwartym granic świecie, 
mieć w sercu i pamięci swoją Małą Ojczyznę. Zaprosiła rów-
nież dzieci i młodzież do udziału w najbliższych wydarzeniach 
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury - otwarcie lo-
dowiska w najbliższy piątek, Rodzinny Kulig czy Rodzinny Bal 
Przebierańców. 

Serdecznie dziękujemy pedagogom i młodzieży za tak 
chętny i liczny udział w całym cyklu spotkań. Jak zaznaczyła 
Pani Wójt - będziemy go kontynuować dalej w obecnym roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
Roksana Klamka
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Zacni Jubilaci z Gminy Istebna obchodzący swoje 90 urodziny.
Zacni Jubilaci z Gminy Istebna obchodzący swoje 90 

urodziny.
W  dniu 29.12.2022 roku Pani Wójt Łucja Michałek-

-Chudecka  wraz z  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Panią Barbara Kubalok-Gwarek odwiedziły zacnych ju-
bilatów, którzy w drugiej połowie tego roku kończą 90 
lat, a są to Antoni Kajzar z  Istebnej,  Alojzy Wawrzacz  
z  Jaworzynki oraz Józef Legierski z  Koniakowa. Pani 

Wójt złożyła serdeczne życzenia urodzinowe, kolejnych 
dni, miesięcy, lat pełnych szczęścia i  radości, ciągłe-
go uśmiechu jak również tego, aby cieszyć się życiem 
w każdym jego momencie.

Jubilatom życzymy Bożego Błogosławieństwa, zdro-
wia, pomyślności i radości na dalsze lata życia oraz wielu 
życzliwych, serdecznych ludzi wokół.

red. nacz. Marek Michałek 

> Jubilat Józef Legierski z Koniakowa > Jubilat Alojzy Wawrzacz z Jaworzynki. > Jubilat Antoni Kajzar z Istebnej.
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48 Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik

Ministranci i Lektorzy w diecezjalnym finale Bosco Cup!

Wszystkich amatorów biegania na nartach oraz zdro-
wego trybu życia zapraszamy do udziału w tradycyjnym 
48 Międzynarodowym Biegu o Istebniański Bruclik, 
który odbędzie się w niedzielę 5 lutego 2023 roku na 
trasach biegowych COS w Istebnej Kubalonce.

Zapisy odbywają się w formie online za pomocą for-
mularza, który znajduje się pod linkiem:

Młodzi piłkarze reprezentujący Parafię Dobrego Pa-
sterza w Istebnej awansowali do finału halowego turnieju 
Bosco Cup Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Nasi ministranci i lektorzy znakomicie zaprezentowali się 
w turniejach eliminacyjnych. Lektorzy awansowali bezpo-
średnio po wygraniu grupy, zaś ministranci po barażach.

O jakości gry naszych drużyn niech poświadczy kilka cy-
tatów z oficjalnej strony internetowej BoscoCup.pl.

„Nad Istebną trzeba się rozpływać, bo to jest koncert, 
poezja, finezja, totalny futbol, gdzie boiskowe cwaniactwo 
łączone jest z przemyślaną grą kombinacyjną. Indywidu-
alizm, szybko zmieniany w grę szybkich podań i dograń, 
strzałów zaskakujących przeciwnika oraz wykorzystywa-
nie togo co zespół ma najcenniejszego.”

„Wszyscy na meczach kategorii Lektora Młodszego 
oczarowani byli meczami Istebnej. Jeszcze większe ocza-
rowanie przyszło na rozgrywkach ministrantów zespołem 
z parafii Dobrego Pasterza.... Cały zespół Istebnej oczaro-
wał wszystkich na hali w Skoczowie. Ten zespół grał z taką 
gracją jak ich starsi koledzy, a ręce same składały się do 
oklasków po każdej akcji tego zespołu.”

Ministranci - eliminacje okręg cieszyński: 
Istebna – Górki Wielkie 4:1
Istebna – Cieszyn 8:0
Istebna – Strumień 4:5

Ministranci - baraże:
Istebna – Hałcnów 3:0
Istebna – Jawiszowice 0:0

https://time4sport.pl/event/48-miedzynarodowy-bieg-
-narciarski

Pełny Regulamin oraz inne istotne informacje dotyczą-
ce Biegu zamieszczamy sukcesywnie w naszych gmin-
nych mediach.

Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
Jacek Kohut

Istebna – Żabnica 2:0
Istebna – Cięcina 4:1

Lektorzy okręg cieszyński:
Istebna – Górki Wielkie 9:2
Istebna – Dębowiec 11:1

Królowie Strzelców:
Lektor Młodszy: Antoni Juroszek (Istebna) - 9 bramek
Ministranci: Krystian Hanzel (Istebna) - 13 bramek

Skład drużyny Istebnej - Ministranci:
Tomasz Fiedor (kapitan), Karol Biegun (bramkarz), An-

toni Jojko, Krystian Hanzel, Tomasz Ligocki, Daniel Rucki, 
Nikodem Kolebacz, Jan Bielesz

Skład drużyny Istebnej - Lektorzy:
Sergiusz Marekwica (kapitan), Sebastian Kobielusz 

(bramkarz), Antoni Juroszek, Bartłomiej Kukuczka, Jakub 
Kukuczka, Marek Rucki, Filip Juroszek, Tomasz Kohut

Opiekun drużyn: ksiądz Wojciech Kamiński
 Finał turnieju Bosco Cup Diecezji Bielsko-Żywieckiej od-

będzie się w dniach 28-29 stycznia 2023 w Bielsku-Białej.
Będzie możliwość, aby pojechać na finały i dopingować 

naszych Ministrantów i Lektorów, jak to miało miejsce w eli-
minacjach. Ksiądz Paterek już zamówił autobus dla kibiców.

Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
Jacek Kohut
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Sukcesy naszych narciarzy

Orliki Górala z Pucharem Prezesa Podokręgu!

Trzy razy stanęła na drugim stopniu podium Oliwia 
Bury z Istebnej podczas rozgrywanych w Zakopanem za-
wodów dla najmłodszych narciarzy.

Startująca w kategorii Dziewczęta (rocznik 2009-
2010)  zawodniczka klubu WSS Wisła zajęła drugie miej-
sce w skokach w zawodach „Tatra Cup” oraz w skokach 
i kombinacji norweskiej w zawodach LOTOS Cup Kids, 
przeznaczonych  dla najmłodszych uczestników Narodo-
wego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombina-
cji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”.

Drużyna orlików APN Góral Istebna triumfowała w Ha-
lowym Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy (rocznik 2004 
i młodsi) o Puchar Prezesa Podokręgu Skoczów, który od-
był się w Strumieniu.

W finale nasi piłkarze pokonali po rzutach karnych CKS 
Piast Cieszyn.

W Turnieju wzięło udział 12 drużyn.
Wyniki w grupie:

APN Góral Istebna - CKS Piast Cieszyn - 1:0
APN Góral Istebna - LKS 99 Pruchna - 5:0

Dobrą formę na początku sezonu prezentują nasi bie-
gacze amatorzy, którzy startowali w IX Pucharze Koście-
liska. 

W biegu na 10 km techniką klasyczną ze startu wspól-
nego w kategorii wiekowej M 50-59 z powodzeniem ry-
walizowali Grzegorz Legierski z Koniakowa (pierwsze 
miejsce) i Jan Łacek z Jaworzynki (trzecie miejsce). 

Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
Jacek Kohut

Ćwierćfinał:
APN Góral Istebna - KP Beskid Skoczów - 1:1 (karne 2:0)
Półfinał:
UKS APN Góral Istebna - LKS Olza Pogwizdów - 3:0
Finał:
APN Góral Istebna - CKS Piast Cieszyn - 1:1 (karne 3:1)

Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
Jacek Kohut
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Życiowy start Dominika Burego w Tour de Ski!

Dominacja naszych biegaczy w Biegu Sylwestrowym!

Najlepszy wynik polskiego biegacza w Tour de Ski i naj-
lepszy start indywidualnie w zawodach Pucharu Świata to 
główne osiągnięcia Dominika Burego w tegorocznej 17 już 
edycji tej prestiżowej imprezy. 

Tour składa się z siedmiu etapów i kończy się biegiem ze 
startu wspólnego na dziesięć kilometrów techniką dowolną 
z morderczym podbiegiem na Alpe Cermis i to w tym wła-
śnie biegu nasz najlepszy biegacz zajął znakomite 11 miej-
sce co oznacza najlepszy w karierze start Dominika w za-
wodach Pucharu Świata.

W  końcowej klasyfikacji Tour de Ski biegacz z  Istebnej 
uplasował się na 23 miejscu, co jest z kolei najlepszym wyni-
kiem polskich biegaczy w tej prestiżowej imprezie. 

W ostatnim dniu 2022 roku na trasach biegowych PZN 
Kubalonka odbył się Bieg Sylwestrowy, w którym większość 
miejsc na podium zajęli biegacze naszych klubów narciarskich.

Były to zarazem pierwsze w tym sezonie zimowym zawody 
Śląsko-Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich.

Wyniki poszczególnych kategorii wiekowych:
Młodziczki (rocznik 2007-2008) - dystans: 3 km techniką do-

wolną
3. Kinga Gazurek (MKS Istebna)

Młodzicy (rocznik 2007-2008) -  dystans: 3 km techniką do-
wolną

1. Filip Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Jonasz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Jan Probosz (NKS Trójwieś Beskidzka)

Dziewczęta starsze (rocznik 2009-2010) - dystans: 2,5 km 
techniką dowolną

1. Amelia Juroszek (MKS Istebna)
2. Zuzanna Rucka (MKS Istebna)
3. Maja Strokosz (MKS Istebna)

Chłopcy starsi (rocznik 2009-2010) -  dystans: 2,5 km tech-
niką dowolną

1. Samuel Skurzok (NKS Trójwieś Beskidzka)

Dotychczasowy najlepszy wynik należał również do Do-
minika, który w sezonie 2019/2020 zajął 24 miejsce.

Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane w poszczególnych 
etapach Tour de Ski przez Dominika oraz jego brata Kamila.

Sprint techniką klasyczną - Val Müstair (Szwajcaria):
Dominik Bury - 20
Kamil Bury - 36
Bieg na dochodzenie na dystansie 10 km techniką kla-

syczną - Val Müstair (Szwajcaria):
Dominik Bury - 22
Kamil Bury - 86
Bieg na 10 km techniką klasyczną - Oberstdorf (Niemcy):
Dominik Bury - 50
Kamil Bury - 61
Bieg na 20 km techniką dowolną na dochodzenie - 

Oberstdorf (Niemcy):
Dominik Bury - 43
Kamil Bury - 52
Sprint techniką dowolną - Val di Fiemme (Włochy):
Dominik Bury - 51
Kamil Bury - 66
Bieg ze startu wspólnego na 15 km techniką klasyczną:
Dominik Bury - 20
Kamil Bury - 51
Bieg ze startu wspólnego na 10 km techniką dowolną:
Dominik Bury - 11
Kamil Bury - 46
Klasyfikacja końcowa Tour de Ski (po siedmiu biegach):
Dominik Bury - 23
Kamil Bury - 49

Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
Jacek Kohut

3. Mateusz Bury (MKS Istebna)

Dziewczęta młodsze (rocznik 2011-2012) - dystans: 2 km 
techniką dowolną

1. Agnieszka Krężelok (NKS Trójwieś Beskidzka)

Chłopcy młodsi (rocznik 2011-2012) -  dystans: 2 km techniką 
dowolną

1. Tobiasz Golik (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Nikodem Czepczor (NKS Trójwieś Beskidzka)

Nadzieje / dziewczęta (rocznik 2013 i młodsze) - dystans 1,5 
techniką dowolną

1. Amelia Legierska (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Milena Legierska (MKS Istebna)
3. Zofia Juroszek (MKS Istebna)

Nadzieje / chłopcy (rocznik 2013 i młodsi) - dystans 1,5 tech-
niką dowolną

1. Mikołaj Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Mateusz Bernaczek (NKS Trójwieś Beskidzka)

Open kobiet (rocznik 2005 i starsze) - dystans: 3 km techniką 
dowolną

1. Oliwia Miesiączek (NKS Trójwieś Beskidzka)
Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej

Jacek Kohut
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