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Wójt Gminy informuje

Najwyższe dofinansowanie w woj. śląskim  
      dla Gminy Istebna z Funduszu Dróg Samorządowych 

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością infor-
mujemy, iż Gmina Istebna otrzymała najwyższe kwo-
towo dofinansowanie z pośród 69 przyznanych dotacji  
w woj. śląskim dla zadań gminnych z listy podstawo-
wej. Kwota pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych  

Serce Matki
O droga mamo, w dniu Twego święta, 
Każde z nas dzieci o tym pamięta,

Ile żeś przy nas trudu doznała,
Bo żeś nas dobrze wychować chciała.

Ile żeś nocy ty nie przespała
Boś nad kołyską czuwać musiała

Nieraz głaskały nas Twoje ręce,
Usypialiśmy przy Twej piosence.

A tyś czuwała a tyś nie spała
By się nam jaka krzywda nie stała.

Czym ci się dzisiaj my odwdzięczymy,
Czym Tobie, mamo, to zapłacimy?

Choć bym Ci dali dukaty złote,
Na pewno, mamo Ty nie dbasz o to.

Choćbyśmy dali i perły drogie,
To nic nie znaczy, to za ubogie.

Choćbyśmy byli jacy bogaci,
Dobroci serca nic nie zapłaci.

Lecz przyjmij mamo co posiadamy,
Serca za serce Tobie oddamy.
Żeby odpłacić ten dług wdzięczności,
Czcić Cię będziemy aż do starości,

Byś w zdrowiu, szczęściu nam długo żyła
Ze swoich dzieci byś się cieszyła.

Istebna 6 VI 1973
Twórczość literacka Antoniego  Kretka z Istebnej

„ Zahóczały grónie zaszumiały lasy…”

i przyznana jest na realizację zadania: „Rozbudowa drogi we-
wnętrznej Zaolzie  w Istebnej etap.II”. Wysokość dotacji wynosi 
7.032.325,00 zł, co stanowi ogółem 75% wartości złożone-
go do dofinansowania projektu – ogółem wartość projektu: 
9.376.434,00 zł. Warto podkreślić, że w poprzednim roku zadanie 
to miało być dofinansowane kwotą 50% to jest 2.937.565,00 zł  
Jednakże w wyniku  postępowania przetargowego inwestycja 
musiała być wykonana znacznie drożej i wartość przewidywa-
nej dotacji stanowiła by tylko 30 % wartości zadania. W związ-
ku z tym Wójt Gminy Istebna odstąpiła od realizacji zadania  
z powodu zbyt dużych nakładów środków własnych. Wówczas 
Pani Wójt Łucja Michałek podjęła starania, o uzyskanie wyższego 
poziomu wsparcia. W tym celu zostało wystosowane specjalne 
pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Z dzisiejszej 
perspektywy widzimy, iż podjęte działania były słuszne i sku-
teczne, a odniesiony sukces jest wyjątkowo cenny biorąc pod 
uwagę realia budżetowe naszej gminy. Wójt Gminy  dziękuje 
współpracownikom zaangażowanym w pozyskanie środków na 
rozbudowę drogi gminnej Zaolzie, która jest bardzo ważna dla 
lokalnej społeczności oraz turystycznego rozwoju . W szczegól-
ności swoją wdzięczność kieruję pod adresem rządu z Premierem  
Mateuszem Morawieckim na czele. 
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Wójt Gminy informuje
Ogłoszenie

Wójt Gminy Istebna ogłasza konkurs na stanowisko dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej. Termin skła-
dania dokumentów: 29.05.2020 r.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej ogłosił 
nabór na stanowisko głównego księgowego Centrum Usług 
Wspólnych w Istebnej.

Informacje o naborach zamieszczone są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w zakładkach: „Konkurs na kierownika jednostki 
organizacyjnej gminy” oraz „Nabór na wolne stanowisko urzęd-
nicze”, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Istebna.

Poza tym Wójt Gminy zamierza zatrudnić dwie osoby na 
zastępstwo na stanowiskach: ds. ochrony środowiska oraz ds. 
pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów. 
Podania o przyjęcie do pracy na te stanowiska należy składać 
w sekretariacie UG Istebna w terminie do 22.05.2020 r.

Laptopy i tablety przekazane dla uczniów  
      do nauki zdalnej w Gminie Istebna

W dniu 14 kwietnia 2020 roku została podpisana umowa 
o powierzenie grantu nr 50/2020 w ramach programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki szybkiej 
reakcji Gminy Istebna na nowe możliwości dofinasowania 
nauki zdalnej,  już dziś przekazano do szkół naszej gminy,  
22 nowe laptopy i 2 tablety z oprogramowaniem.  

Gmina Istebna pozyskała 69 849,24 złotych na zakup 
pomocy dydaktycznych dla uczniów, którzy ze względu na 

brak takiego sprzętu nie mogli dotąd korzystać z nauczania 
zdalnego. Projekt grantowy „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalne-
go”, finansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 

związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami ko-
ronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edu-
kacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają 
przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie 
posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może 
realizować podstawę programową.

Laptopy tafią do najbardziej potrzebujących uczniów,  wy-
branych przez  dyrektorów szkół w porozumieniu z wychowaw-
cami klas. Szkoły podpiszą z rodzicami umowy użyczenia sprzę-
tu do czasu zakończenia nauki zdalnej, później  sprzęt wróci do 
szkół i zasili szkolne  zasoby  sprzętu komputerowego.

Sprzęt  zakupiony w ramach pozyskanego grantu prze-
kazano do następujących placówek oświatowych na terenie 
Gminy Istebna:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej – 6 laptopów
Szkoła Podstawowa nr 2 Istebna – 2 laptopy
Szkoła Podstawowa nr 1  Koniaków – 5 laptopów i 1 tablet
Szkoła Podstawowa nr 2 Koniaków – 2 laptopy
Szkoła Podstawowa nr 1 Jaworzynka – 5 laptopów I 1 tablet
Szkoła Podstawowa nr 2 Jaworzynka – 2 laptopy

Opracowała: Kamila Kazimierczyk

Folkowe maseczki rozdane  
w Gminie Istebna
Istebna, Jaworzynka i Koniaków to najbardziej na południe 

wysunięte miejscowości powiatu cieszyńskiego, które często okre-
ślane są mianem matecznika kultury beskidzkiej. Mimo, iż górale 
uchodzą za ludzi zahartowanych i zdrowych, to także tutaj prze-
strzega się wymogów związanych z epidemią, która objęła swym 
zasięgiem cały świat. Górale włączyli się również w pomaganie in-
nym w tym trudnym czasie.

Na terenie Gminy Istebna bezpłatne maseczki dla 
seniorów rozdawane były w Urzędzie Gminy oraz  
w Gminnym Ośrodku Kultury, zaś Dyrekcja, Rada Ro-
dziców i pracownicy istebniańskiego Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego włączyli się w szycie maseczek także dla  
Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Urząd Gminy zakupił ponad 600 maseczek dla seniorów, 
strażaków i pracowników urzędu w Centrum Pasterskim w Ko-
niakowie, by tym samym wesprzeć lokalny biznes i górali tam 
zatrudnionych. Zależy nam cały czas na podkreślaniu faktu,  
iż w tym trudnym czasie musimy się trzymać razem i na pierw-
szym miejscu wspierać lokalnych producentów. Wiem także, 
że mieszkańcy szyją maseczki po domach dla swojej rodziny, 
sąsiadów i potrzebujących i rozdają je we własnym zakresie. 
Bardzo się cieszę z poczucia społecznej solidarności, szacun-
ku i empatii dla potrzebujących pomocy – mówi Wójt Gminy 
Istebna, Łucja Michałek.
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Wójt Gminy informuje

W Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano akcję szy-
cia maseczek wśród mieszkańców, którzy potrafią wykonać 
tego rodzaju artykuł ochronny. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
wszystkim mieszkańcom, którzy bezinteresownie szyli w do-
mach maseczki dla seniorów, a my w GOKu zajęliśmy się ich 
dystrybucją. Ośrodek zakupił także potrzebne materiały na 
szycie maseczek. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom, 
że pomimo własnych obowiązków znaleźli na to czas, a część  
z nich pokryła koszty materiału, gumek i tasiemek we własnym 
zakresie – komentuje Aneta Legierska, zastępca dyrektora  
z istebniańskiego Ośrodka Kultury. Rozdano tutaj blisko ty-
siąc folkowych maseczek otrzymanych od mieszkańców. 

Niesamowitą otwartością i dobrą organizacją wyróżnia-
ła się także w „maseczkowej akcji” istebniańska placówka 
szkolna. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej zdaje so-
bie sprawę z tego, że w związku z epidemią koronawirusa 
szpitale i placówki medyczne w całym kraju borykają się  
z brakiem podstawowego sprzętu ochronnego. Chodzi mię-
dzy innymi o maseczki ochronne. Dlatego Dyrekcja i Rodzice  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej podjęli się ini-
cjatywy szycia masek ochronnych dla szpitala w Cieszynie.

Przekazaliśmy ponad 1 tysiąc maseczek do szpitala.  
W akcję włączyły się mamy i pracownicy obsługi, Rada Rodzi-
ców pomogła zaś zakupić niezbędne do szycia materiały. Dar-
mowe tasiemki przekazał sklep w Jaworzynce i pasmanteria 
w Istebnej Centrum. Maseczki były szyte na miejscu w szkole  
i transportowane do Cieszyna z pomocą dyrektorów. Przy 
współpracy z Ośrodkiem Kultury w Istebnej uszyliśmy także 
maseczki dla istebniańskich seniorów z materiału i gumek 
przekazanych przez GOK. Jestem dumna z postawy pracowni-
ków i rodziców i cieszę się, że możemy pomóc – mówi dyrektor 
ZSP, pani Danuta Haratyk– Woźniczka.

Wójt Gminy Istebna składa podziękowania: pani Jolancie 
Ruckiej i Jadwidze Juroszek, Magdzie i Weronice Łacek oraz 
Bartłomiejowi Jałowiczor z Jaworzynki, Karolinie Michałek  
z Istebnej, Zespołowi Istebna a w szczególności: Marysi Mo-
tyce z mamą, Józkowi i Ani Łupiezowiec oraz Ani Haratyk  
i jej mamie z Istebnej, burmistrzowi miasta Jabłonków w Czechach 
oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji.

Mieszkańcom Trójwsi gratulujemy i dziękujemy  
za piękną inicjatywę!

Aneta Legierska

WSPIERAMY LOKALNE PRODUKTY
 Z inicjatywy wójt gminy Istebna zorganizowano akcję,  

w której zachęcamy właścicieli sklepów z terenu gminy Isteb-
na do wspólnego działania na rzecz polskich producentów  
i zachęcamy by w tym trudnym czasie kupować produkty  
z kodami kreskowymi rozpoczynającymi się od cyfr 590.  
W akcję #wspieramypolskichproducentów i #wspieramy-
lokalneprodukty włączyło się już 11 sklepów, w których  
w specjalny sposób (plakaty i kolorowe kartki) oznaczono polskie 
produkty, tak aby kupujący nie musieli ich szukać na półkach.

Do wsparcia akcji zapraszają: Wójt Gminy Istebna, sklep 
sportowy Uphill Sport w Istebnej, Centrum Pasterskie  
w Koniakowie, Drogeria Sekret z Istebnej, Sklep Zapasieki 

w Jaworzynce Anna Rucka, Sklep Alf w Koniakowie Barbara 
Bielesz, Sklep Kubalonka w Istebnej Izabela Samowędziuk, 
Sklep u Gazdy w Istebnej Centrum, Sklep „U Fręcla” w Konia-
kowie, Studio Beskid zakład fotograficzny w Istebnej, Sklep 
u Krzyża w Koniakowie Elżbieta Urbaczka i PHU Mirosława 
Kowalczyk sklep w Jaworzynce Centrum.

Zapraszamy inne sklepy i obiekty do dołączenia się do 
akcji!! Kontakt z GOKiem 338556158. BĄDŹMY RAZEM w tym 
trudnym czasie i kupujmy dobre, bo polskie produkty.

Aneta Legierska
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Nowe oświetlenie w Istebnej Centrum
Dzięki owocnym negocjacjom Gminy Istebna z fir-

mą Tauron Dystrybucja Serwis SA w sprawie konserwacji 
oświetlenia ulicznego należącego do grupy Tauron, udało 
się wymienić stare oświetlenie sodowe biegnące od strony 
Istebna Gliniane w stronę Istebnej Centrum, na nowe opra-
wy oświetleniowe typu LED. Jest to sporym osiągnięciem 
gminy, ponieważ poprawi to widoczność poprzez lepsze 
kąty padania światła oraz odpowiedni rozkład strumienia 
świetlnego, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bez-
pieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców.

Poprzednie oprawy sodowe z biegiem lat nie emitują 
wystarczającego światła i nie wyglądają estetycznie. Nowe 
oświetlenie LED nie dość, że jest nową technologią, to roz-
wiązania wkomponowane w lampę są bardziej ekologiczne 
i zużywają mniej energii elektrycznej. Przykładowo żarówka 
LED 55 W, odpowiada mocy 130 W żarówki sodowej! Pozwo-
li to na zaoszczędzenie rachunków za prąd, w sytuacji kiedy 
Gmina Istebna ma znaczne ograniczenia budżetowe z prze-
biegu ostatnich lat.  

Dzięki nowemu odcinkowi oświetlenia LED znacząco po-
prawi się wizerunek Gminy Istebna oraz odpowiednio do-
świetlone będzie skrzyżowanie w Istebnej Centrum, gdzie 
znajduje się przejście dla pieszych, a to przełoży się znaczą-
co na bezpieczeństwie ludzi przechodzacych na drugą stro-
nę ulicy wieczorami.  

Opracował: Mirosław Książczyk

Apel o racjonalne korzystanie z wody
Szanowni Mieszkańcy,

w związku z utrzymującą się 
w kraju suszą i obowiązkiem 
przebywania w domach, 
skutkującymi bardzo dużymi 
rozbiorami wody z sieci wo-
dociągowej, Referat Usług 
Komunalnych Urzędu Gminy 

Istebna zwraca się z apelem o racjonalne i odpowiedzialne 
korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągo-
wej, tak aby utrzymać możliwość zabezpieczenia dostaw 
wody na podstawowe cele bytowe i higieniczne (cele sani-
tarne, przygotowywanie posiłków), co jest szczególnie waż-
ne w okresie walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Prośba dotyczy ograniczenia wykorzystywania wody z sieci 
w szczególności do podlewania upraw i przydomowych ogród-
ków oraz trawników, zraszania podjazdów i mycia samochodów.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności lecz 
gminna sieć wodociągowa nie jest w stanie zapewnić ciągło-
ści dostaw przy tak ponadnormatywnym zużyciu wody na 
posesjach. Prosimy o zrozumienie i solidarność z wszystkimi 
Mieszkańcami oraz o ograniczenie pobierania wody poza 
cele sanitarne i bytowe.

Podejmując inwestycje związane z zabezpieczeniem  
w wodę wszystkich Odbiorców usług, dokonujemy sukce-
sywnie działań związanych z modernizacją i rozbudową sieci  
i obiektów związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.

Mamy też plany inwestycyjne na kolejne lata, nie zmienia 
to jednak faktu, że wszyscy mamy obowiązek oszczędzania 
wody i jej racjonalnego wykorzystania, o co bardzo proszę.

Opracowała:
Edyta Kukuczka – Kierownik Referatu Usług Komunalnych 

Informacja Wójta Gminy Istebna 
dla podatników podczas stanu epidemii 
w związku z zakażeniami wirusem COVID-19
Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmia-

nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. 
poz. 568) Wójt Gminy Istebna przedłożyła Radzie Gminy, 
na sesję w dniu 21 kwietnia 2020 roku, projekt uchwały 
dotyczący przedłużenia wszystkim przedsiębiorcom, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  
z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. do dnia  
30 września 2020 r. 

Projekt ten znalazł akceptację i został podjęty przez Radę 
Gminy Istebna Uchwałą Nr XX/137/2020 Rady Gminy Isteb-
na z dnia 21 kwietnia 2020 r. Uchwała ta zmienia uchwałę nr 
XI/85/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2019 r.  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
rok 2020 oraz zwolnień od tego podatku.

Zgodnie z treścią uchwały „Przedłuża się wszystkim 
przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności 
rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 
2020 r., do dnia 30 września 2020 r. Z ulgi, (…) skorzystać 
może przedsiębiorca, który na dzień 1 marca 2020 roku 
nie posiadał żadnych zaległości wobec Gminy Istebna. Wa-
runkiem skorzystania z ulgi (…) jest złożenie oświadczenia  
o prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanej płyn-
ności finansowej dla celu przedłużenia terminu płatności rat 
podatku od nieruchomości. „.

Wójt Gminy nie wyklucza podjęcia w przyszłości kolej-
nych rozwiązań celem zwalczania negatywnych skutków 
kryzysu epidemicznego.
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Wójt Gminy informuje
Koronawirus - zalecenia rządowe
Aktualne zasady i ograniczenia

I. PRZEDŁUŻENIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH DO 
24 MAJA 2020R.

Egzamin maturalny
Termin: 8-29 czerwca br.
W tym roku nie będzie ustnego egzaminu maturalnego.
Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na po-
czątku lipca br.
Przewidujemy, że wyniki matury będą podane do ok. 11 sierpnia br.
Osoby, które chciałyby poprawiać egzamin maturalny, mogłyby to 
zrobić na początku września.
Egzamin ósmoklasisty
Termin: 16-18 czerwca br.
Planujemy, że egzamin ósmoklasisty będzie mógł być spraw-
dzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przeka-
zywać świadectwa i zaświadczenia z wyników egzaminów 
do wybranych przez siebie szkół średnich.
Egzamin zawodowy i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Formuła (podstawa programowa) 2012 i 2017: 22 czerwca  
- 9 lipca br.
Formuła (podstawa programowa) 2019: 17-28 sierpnia br.
Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków
Termin: 24 maja br.
Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgim-
nazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w for-
mie zdalnej.
Ograniczenie działalności na uczelniach
Termin: 24 maja br.
Nadal nie zostaje zawieszone prowadzenie badań naukowych.

II. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI WYTWARZANYMI  w czasie 
występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i za-
chorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 
(w czasie trwania pandemii/epidemii)
Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla 
osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, 
komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimali-
zacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

• odpady powinny być segregowane i wrzucane do właś-
ciwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa 
sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
• maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowa-
ne przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane 
workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemni-
ka/worka na odpady zmieszane

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji 
(wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w 
obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obej-
mowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od za-
mknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpada-
mi do odbioru;
• osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady  
w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości 
worek spryskać preparatem wirusobójczym;

• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego 
pojemności i nie zgniatać;
• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, 
zawiązuje worek
• i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izo-
lacji wystawia worek
• z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
• osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada  
(w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji wo-
rek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
• i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwi-
li jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, 
można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy sa-
moprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzi-
nę zamknięcia worka;
• worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach 
do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów 
i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym 
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiada-
niu odbierającego;
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/
przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, 
myć i/lub dezynfekować ręce;
• odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie  
i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozosta-
wione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu 
gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji

III. NOWA SPORTOWA RZECZYWISTOŚĆ
Od 4 maja udostępnione zostaną następujące obiekty  
z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym
Maksymalnie do 6 osób.

· Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),
· boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
· infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sportów motoro-
wych oraz lotnictwa,
· pola golfowe,
· ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, 
tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe. 
Maksymalnie do 2 osób.
· Infrastruktura zewnątrzna do uprawiania sportów wod-
nych: kajak, łódka, rower wodny
Maksymalnie 4 osóby na jeden kort:
· Korty tenisowe: otwarte i półotwarte.
W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwar-
tym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
· zachowanie dystansu społecznego,
· obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na 
dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku 
nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
· ograniczona liczba osób,
· weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób 
wchodzących na obiekt),
· brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego 
(poza WC),
dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
· obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących  
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Wójt Gminy informuje
i opuszczających obiekt,
· korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezyn-
fekcja po każdym użyciu.

TRZECI ETAP

Zajęcia sportowe w salach i halach szkolnych  
Maksymalnie sześcioosobowe grupy.
· Treningi grupowe w sportach zawodowych.
· Otwarcie kolejnych ośrodków sportowych dla olimpijczy-
ków i zawodowców.

CZWARTY ETAP

Udostępnienie infrastruktury o charakterze zamkniętym 
związanych ze sportem, rozrywkową i rekreacją:
· Kluby: fitness, taneczne, tenista stołowego, sqasha, bad-
mintona, basenów, siłowni, kręgielni, parków trampolin, 
skateparków, ścianek wspinaczkowych i inne.
· Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, 
bez udziału publiczności.
Zasady korzystania z infrastruktury o charakterze zamkniętym:
· zachowanie dystansu społecznego,
· zasłanianie twarzy (w zależności od rodzaju uprawianego sportu), 
· ograniczona ilość osób,
· weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt,
· brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego 
(poza WC), 
· dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
· obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących  
i opuszczających obiekt,
· korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. rakiety 
tenisowe, kask, etc.). 
Powrót PKO EkstraklasyKluby piłkarskie PKO Ekstraklasy 
będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej ko-
lejności do treningów, a następnie do rywalizacji sportowej 
zgodnie z harmonogramem.
Żużlowa PGE Ekstraliga
Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym 
reżimie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środków 
ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi.

IV. 4 MAJA RUSZĄ HOTELE, CENTRA HANDLOWE I REHA-
BILITACJA LECZNICZA 

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe  
i hotele
Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograni-
czenia w handlu.

• Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe ot-
warte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej  
2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzch-
niowe – zostaną otwarte.
Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypa-
dać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzch-
ni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować 
jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place za-
baw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spo-

żywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).
• Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości  
– z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy 
ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być 
świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczegól-
ne zasady bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona 
zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrze-
ni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają 
zamknięte. Natomaist restauracje hotelowe mogą wydawać 
posiłki gościom hotelowym do pokoju. Nie mogą jedynie 
serwować ich na miejscu.

• Sklepy budowlane czynne w weekendy
Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla 
wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą  
i do muzeum
Po weekendzie majowym do większej normalności wróci 
również życie społeczne.

• Biblioteki i muzea
Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów 
oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo  
i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować bę-
dzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z po-
wiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

• Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły 
od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.
Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych 
sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłob-
ków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące 
te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ 
prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkol-
nej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podsta-
wie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć 
wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzi-
com, gdy:

• przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jed-
nostki samorządu terytorialnego,
• gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki 
ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.
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Rada Gminy informuje
Sesja Rady Gminy Istebna odbyła się dnia 21 kwietnia 

( wtorek) 2020r. o godz. 16:00 i podjęto następujące uchwały:
• Uchwała Nr XX/135/2020 Rady Gminy Istebna z dnia  

21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

• Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Istebna z dnia  
21 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar 
zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka

• Uchwała Nr XX/137/2020 Rady Gminy Istebna z dnia  

21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz 
zwolnień od tego podatku

• Uchwała Nr XX/138/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 
21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Isteb-
na na lata 2020- 2030

• Uchwała Nr XX/139/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 21 kwiet-
nia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020

Łucja Jałowiczor- biuro rady

ZMIANA WYWOZU W CZERWCU
Przypominamy o zmianie wywozu odpadów z dnia  

11 czerwca – Boże Ciało (drugi czwartek miesiąca: Czadecz-
ka Górna i Dolna, Kikula, Zakikula, Zagroń, Maciejka, Mały 
Potok, Krężelka, Siwoniowskie, Stefanka, Śliwkula, Sałasz), 
zastępczy termin to poniedziałek 8 czerwca.

III RATA OPŁATY ZA ŚMIECI
15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj i czerwiec. 
Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach.

Oprac. K. Goryczka

Wójt Gminy informuje

Z życia OSP

Stan ochrony przeciwpożarowej  
na terenie Gminy Istebna w 2019 roku
Gminę Istebna zabezpiecza pod względem ratowniczym 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej 
w Ustroniu oraz sześć Ochotniczych Straży Pożarnych typu 
„S” funkcjonujących na terenie Trójwsi Beskidzkiej: Istebna 
Centrum, Istebna Zaolzie, Jaworzynka Centrum, Jaworzynka 
Zapasieki, Koniaków Centrum, Koniaków Kosarzyska

We wszystkich jednostkach jest ogółem 501 członków, 
oraz 91 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Dwie OSP zostały włączone do Krajowego Systemu Ra-

towniczo-Gaśniczego, tj. Istebna Centrum – w 1997 r. oraz 
Koniaków Centrum – w 2004 r.

Jednostki OSP Gminy Istebna wyjeżdżały do zdarzeń 
(pożary, miejscowe zagrożenia, alarmy fałszywe) 327 razy  
w 2019 roku, natomiast w 2018 roku 301 razy.

Druhowie każdej jednostki włączeni do podziału bojo-
wego posiadają kompletne wyposażenie ochronne stra-
żaka-ratownika. W jednostkach aktywnie działają drużyny 
kobiece i MDP. Szczególną uwagę zwraca się na pracę z mło-
dzieżą i dziećmi. Od wielu lat młodzież reprezentuje Gminę 
na powiatowych i wojewódzkich turniejach wiedzy pożarni-
czej. Aby zachęcić dzieci i młodzież do pracy organizowane 
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 Porównanie wykorzystanych kwot na działalność jednostek OSP w latach 2018-2019 
 

 
Rysunek 1 Wykorzystane kwoty:  2018 rok – 232 799,76 zł;  2019 rok 331 991,06 zł 

 

 
 
 
W 2019 roku w ramach projektu  „Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie 
kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” przeznaczono kwotę 1 302 403,36 zł na dofinansowanie 
zakupu samochodu specjalnego pożarniczego  GBA 4x4 dla OSP Istebna Centrum, z tego szacunkowe 
dofinansowanie ze środków UE  do otrzymania w roku 2020 wynosi około 800 000 zł, co daje 
dofinansowanie około 61% w stosunku do wykonania z roku 2019. 
Docieplenie stropu budynku OSP Jaworzynka Zapasieki: 34 701,86 
W ramach zadania „Inicjatywa Sołecka 2019” zakupiono 20 kompletów mundurów galowych dla 
członków OSP Jaworzynka Zapasieki i Jaworzynka Centrum za kwotę 7 805,87 zł; wsparcie budżetu 
Województwa Śląskiego 7 345,27 zł(całkowita wartość zadania 15 151,14 zł) 
W 2019 roku Gmina Istebna przekazała środki finansowe w wysokości 5000,00 zł na fundusz wsparcia 
PSP, z  przeznaczeniem dla PPSP w Cieszynie na wydatki bieżące (zakup odzieży specjalnej). 
Z analizy danych za lata ubiegłe wynika, że otrzymane w roku 2019 dofinansowanie ze środków 
unijnych na działania bojowe jednostek OSP Gminy Istebna jest najwyższe ze wszystkich uzyskanych 
na te cele.  Również odnosi się to do nakładów poniesionych ze środków własnych, które znacznie 
odbiegają od lat poprzednich na korzyść dla OSP. 
Znaczny wpływ na wysokość tych nakładów miały nałożone w ramach projektu  „Wzmocnienie 
gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych” 
korekty finansowe skutkujące obniżeniem dofinansowania. 
Natomiast, żeby osiągnąć efekt końcowy wydatkowano na to zadanie znacznie więcej niż pierwotnie 
zakładano środków finansowych własnych. 
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Rysunek 1 Wykorzystane kwoty: 2018 rok - 232 799,76 zł; 2019 rok 331 991,06 zł

są konkursy plastyczne w szkołach, pogadanki i ćwiczenia.
Na działalność Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  

w Gminie Istebna  wydatkowano kwotę 16 948,28 zł w tym dla:
Istebna Centrum 5 648,28 zł, Istebna Zaolzie 2 000,00 zł, Ko-

niaków Centrum 4 300,00 zł, Jaworzynka Centrum 5 000,00 zł,
Z uwagi na odległość Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  

w Ustroniu (około 30 km) oraz teren górski czynione są 
ciągłe starania o pozyskiwanie nowego sprzętu i wymianę 
taboru samochodowego w celu skutecznego prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych.

W roku 2019 w budżecie Gminy Istebna na działalność 
jednostek OSP wykorzystano kwotę 331 991,06 zł, w tym :

- na bieżącą działalność: 199 258,31 zł;
- na zadania inwestycyjne (dofinansowanie w formie do-

tacji): 132 732,75 zł:
• 110 732,75 zł dla OSP Jaworzynka Centrum na dofinan-

sowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu ratowni-
czo - gaśniczego (pełna wartość samochodu 410 732,75 zł)

• 10 000,00 zł dla OSP Istebna Centrum na dofinansowa-
nie zakupu bramy garażowej,

• 12 000,00 zł dla OSP Istebna Centrum na dofinansowa-
nie zakupu rozpieracza ramieniowego;

• Porównanie wykorzystanych kwot na działalność jed-
nostek OSP w latach 2018-2019

W 2019 roku w ramach projektu  „Wzmocnienie gotowo-
ści do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilno-
ści w sytuacjach kryzysowych” przeznaczono kwotę 1 302 
403,36 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalne-
go pożarniczego  GBA 4x4 dla OSP Istebna Centrum, z tego 
szacunkowe dofinansowanie ze środków UE  do otrzymania 
w roku 2020 wynosi około 800 000 zł, co daje dofinansowa-
nie około 61% w stosunku do wykonania z roku 2019.

Docieplenie stropu budynku OSP Jaworzynka Zapasieki: 
34 701,86

W ramach zadania „Inicjatywa Sołecka 2019” zakupio-
no 20 kompletów mundurów galowych dla członków OSP 
Jaworzynka Zapasieki i Jaworzynka Centrum za kwotę 7 
805,87 zł; wsparcie budżetu Województwa Śląskiego 7 
345,27 zł(całkowita wartość zadania 15 151,14 zł)

W 2019 roku Gmina Istebna przekazała środki finansowe 
w wysokości 5000,00 zł na fundusz wsparcia PSP, z  przezna-
czeniem dla PPSP w Cieszynie na wydatki bieżące (zakup 
odzieży specjalnej).

Z analizy danych za lata ubiegłe wynika, że otrzymane w 
roku 2019 dofinansowanie ze środków unijnych na działa-
nia bojowe jednostek OSP Gminy Istebna jest najwyższe ze 
wszystkich uzyskanych na te cele.  Również odnosi się to do 
nakładów poniesionych ze środków własnych, które znacz-
nie odbiegają od lat poprzednich na korzyść dla OSP.

Znaczny wpływ na wysokość tych nakładów miały na-
łożone w ramach projektu  „Wzmocnienie gotowości do 
działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w 
sytuacjach kryzysowych” korekty finansowe skutkujące ob-
niżeniem dofinansowania.

Natomiast, żeby osiągnąć efekt końcowy wydatkowa-
no na to zadanie znacznie więcej niż pierwotnie zakładano 
środków finansowych własnych.

Opracowała: Irena Rejowicz
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Istebniańskie Lasy
Nasze istebniańskie lasy już pachną wiosną - kwitnącymi 

kaczeńcami i zawilcami gajowymi. Śpiew ptaków, żywo zie-
lone buki, szum drzew i przenikające przez strzeliste świerki 
poranne promienie słoneczne, są wizytówką wiosny. Ciężko 
znaleźć kogoś, kto nie lubi tej pory roku. Napawa ona op-
tymizmem, dodaje pozytywnej energii oraz pobudza do 
działania. Wraz z wiosną rozpoczęły się nowe nasadzenia  
w naszych lasach. W tym roku na terenie Trójwsi posadzo-
nych zostanie blisko 180 tysięcy nowych drzewek : jodeł, 
buków, świerków, modrzewi, a także sosen. Nowe pokole-
nie zapewni trwałość lasów dla przyszłych pokoleń. Drewno 
jako ekologiczny surowiec ma prawie 30 tysięcy zastosowań 
w życiu codziennym. Po ciepłej drewnianej podłodze spacer 
bosych stóp jest przyjemnością, a oddech wśród drewnia-
nych ścian spokojny i głęboki. Świadome i zrównoważone 
korzystanie z zasobów przyrody ma ogromny wpływ na to, 
co dzieje się z naszą planetą, dlatego drewno jest nazywa-
ne surowcem wszechczasów. Różnorodność gatunkowa 
drzew leśnych zapewni w przyszłości stabilność i żywotność 
naszym lasom, których klęski niestety co roku nie omijają. 
Płaski system korzeniowy świerka sprawia, że drzewa te są 
bardziej podatne na silne podmuchy wiatru, które są nie-
odłącznym elementem następujących zmian klimatu. Pro-
wadzono co roku odnowienia w drzewostanach świerko-
wych, zaowocują podniesieniem odporności na destrukcyjne  

w skutkach wichury. Zróżnicowanie struktury lasu poprawia 
jego stabilność, a prowadzone nasadzenia jodeł, buków, mo-
drzewi oraz sosen ze względu na ich tendencję do głębokiego 
ukorzeniania się wzmacniają odporność całego drzewostanu. 

Niestety oprócz roślin, liści, ptaków, do życia budzą się 
także szkodniki. Osłabione po bezśnieżnej i krótkiej zimie 
nasze świerki istebniańskie nie mają łatwego startu. Wyso-
kie temperatury, brak opadów, panująca susza sprawiają, że 
rodzime smreki, które potrzebują systematycznych dostaw 
wody, niezbędnej do prawidłowego wzrostu, są bardzo osła-
bione. W efekcie świerki co roku atakowane są przez korni-
ka drukarza, rytownika pospolitego oraz opieńkę miodową.  
W normalnych warunkach ich występowanie nie zagrażało-
by żywotności lasom, jednak niekorzystne warunki klima-
tyczne sprawiają, że atakowane są drzewa w każdym wieku. 
Nadal najlepszą metodą przy ograniczaniu populacji korni-
ka drukarza jest jak najwcześniejsze wyszukiwanie drzew, 
w których rozwija się jego młode pokolenie i usunięcie ich 
z lasu. Możliwe jest także zniszczenie kory zanim rozwija-
jące się w niej chrząszcze zdążą wylecieć. W tym tkwi sens 
cięć sanitarnych, czyli usuwania drzew, w których w danym 
momencie rozwijają się larwy kornika. Miejmy nadzieję, że 
zła passa wreszcie się odwróci, a wraz z tegoroczną wiosną 
przyjdą opady, zapewniając spokojny czas wzrostu naszym 
pięknym lasom Trójwsi. 

Nadleśnictwo Wisła, 
Hanna Kocoń. 

Z życia szkół

Osiągnięcia uczniów z SP 1 Koniaków
W tym roku szkolnym 2019-2020 odbyły się dwa konkur-

sy religijne w których wzięłi udział uczniowie Naszej Szkoły.
 XXIII Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Bi-

blijnej Jonasz 2020.
Ten konkurs dotyczył znajomości Księgi Rodzaju. 

Uczniowie startowali w trzech etapach:
szkolny, który miał miejsce w grudniu 2019 i dotyczył 

wszystkich uczniów;
rejonowy etap odbywał się w Naszej Szkole 27 lute-

go 2020 w którym wzięli udział wyróżnieni uczniowie  
z różnych grup wiekowych i dwie uczennice ze Szkoły nr 2  
w Koniakowie:

Grupa I
Rozalia Czepczor kl 4a                 
Wiktoria Bart kl 4b                       
Zofia Kubas kl 4a                          
Grupa II
Dominika  Schoder kl 5b              
Jakub Niestrój kl 6a                      
Antoni Matuszny kl 6a                  
Tobiasz Kubica kl 6a    
Tatiana Juroszek kl 6 z Rastoki
Estera Rabin  kl 6 z Rastoki                
Grupa III
Tomasz Muchorowski kl 8            
Karol Rabin 7b                              

Łucja Juroszek 7b                          
Jakub Marekwica 7b
Do etapu finałowego zakwalifikował się  

Tomasz Muchorowski.
XXV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej  2020
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA
ETAP SZKOLY:
Szkoła Podstawowa nr 1 Koniaków
24 październik 2019
Ewelina Szarzec kl 5b
Jakub Kwiatkowski kl 5b
ETAP REJONOWY:
Dom Katechetyczny w Ustroniu
28 listopad  2019
Ewelina Szarzec kl 5b
Jakub Kwiatkowski kl 5b
FINAŁ:
Dom Katechetyczny w Górkach Wielkich
5 marca  2020
Ewelina Szarzec kl 5b – zdobyła II MIEJSCE  W DIECEZJAL-

NYM KONKURSIE!!!!
Jakub Kwiatkowski kl 5b został finalistą tego konkursu

Uczeń klasy VII b Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
Jakub Marekwica brał udział w Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Geografii dla uczniów szkół podsta-
wowych woj. Śląskiego. Rozpoczął od etapu szkolnego, na 
którym uzyskał wystarczającą liczbę punktów i brał udział 
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„ Uczniowie ZSP w Istebnej potrafią wiele”
Szkoła jest miejscem, w którym pedagodzy przekazują 

uczniom wiedzę, wspierają ich rozwój i odkrywają ich uzdol-
nienia. Różnego typu konkursy pozwalają zdobytą wiedzę  
i umiejętności zweryfikować. Konkursy są również wspania-
łym sposobem na motywowanie uczniów do indywidual-
nego rozwoju oraz budowania poczucia własnej wartości. 
Uczniowie ZSP w Istebnej świetnie wypadli w wielu konkur-
sach. Warto przedstawić wyniki tych o randze powiatowej  
i wojewódzkiej. 

Wielki sukces osiągnęliśmy w Konkursie Przedmiotowym 
z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa 
śląskiego w roku szkolnym 2019/2020. Uczennica klasy ós-
mej- Wiktoria Suszka przeszła jego wszystkie etapy i final-
nie zdobyła tytuł laureata! Jej opiekunem była pani Ewa 
Kożdoń – Waligóra.

Nasi uczniowie wzięli również udział w XXV Konkursie 
Wiedzy Biblijnej. Do etapu rejonowego przeszli: Franci-
szek Małyjurek, Hanna Michałek i Judyta Jojko. Ostatecznie  
w etapie diecezjalnym, który odbył się 05.03.2020r. w Parafii 
Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich, Franciszek Mały-
jurek został laureatem, a Hanna Michałek finalistką. Ucz-
niów przygotowywała pani katechetka Barbara Mojeścik.

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego  
w Bielsku-Białej zorganizowało XI Konkurs Języka Angielskiego 
dla szkół podstawowych. I etap miał formę testu na poziomie 
B2 i obejmował zagadnienia gramatyczno-leksykalne. II etap 
obył się  26 lutego 2020r., a sprawdzający test miał część grama-
tyczno-leksykalną, brał pod uwagę czytanie ze zrozumieniem, 
słuchanie ze zrozumieniem oraz podstawowe zagadnienia 
obejmujące kulturę krajów anglojęzycznych. Nasze 3 uczen-
nice: Emilia Michałek, Zoe Secman i Zuzanna Przybyła przeszły 
do drugiego etapu. Zuzanna Przybyła zdobyła wyróżnienie. 
Dziewczynki przygotowywały się pod czujnym okiem pani Ka-
tarzyny Leżańskiej – Czulak.

Takie wyniki dają wiele satysfakcji dzieciom, ich rodzi-
com oraz nam nauczycielom. Są motorem do działania  
i motywacją do pracy. Jesteśmy z Was dumni!

M.Cz.

2 miejsce Natalia Śliwińska (Sp2 Koniaków) i Julia Rucka 
(Sp1 Istebna)

3 miejsce Jakub Marekwica (Sp1 Koniaków) i Krzysztof 
Łacek (Sp2 Jaworzynka)

Wyróżnienie otrzymał Franciszek Juroszek (Sp1 Jaworzynka)
Wśród klas ósmych: 
1 miejsce Julia Rozborska (Sp2 Jaworzynka)
2 miejsce Zuzanna Przybyła (Sp1 Istebna)
3 miejsce Dominika Dragon (Sp1 Jaworzynka )

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Konkurs zorganizowały nauczycielki ję-
zyka niemieckiego Blanka Fojcik i Aneta Staniek. 

Aneta Staniek

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce
W marcu 2020r. dwaj Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 

im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce zostali nagrodze-
ni w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych!!!

• Uczeń Paweł Juroszek ( kl. VII a ) został Finalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskie-
go. Ostatni etap tego konkursu odbył się w Wojewódzkim 
Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej w dniu 28 lutego 
2020r. Uczniowi towarzyszyły: nauczyciel języka angielskie-
go – mgr Anna Zeman oraz pani mgr Maria Juroszek. Nasz 
zdolny uczeń wykazał się ogromną wiedzą nie tylko w zakre-
sie znajomości środków leksykalnych i gramatycznych języ-
ka angielskiego, ale również tych dotyczących wiadomości  
o kulturze, historii i geografii obszaru Australii.

• Uczennica Izabela Dragon ( kl. VIII b ) została Laureat-
ką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. 
Ostatni etap tego konkursu odbył się w Wojewódzkim Ośrod-
ku Metodycznym w Bielsku-Białej w dniu 4 marca 2020r. 
Uczennicy towarzyszył nauczyciel geografii – mgr Anna 
Dziewior. Aby zajść tak daleko, Iza poświęciła kilka miesięcy 
na ugruntowanie i poznanie wiedzy z geografii z zakresu ca-
łej szkoły podstawowej, ponadto przeanalizowała dogłębnie 
kilka trudnych (na poziomie uniwersyteckim) artykułów z tej 
dziedziny. Poświęcenie, samodyscyplina, sumienność i praco-
witość zaowocowały zdobyciem tytułu Laureata. 

Serdecznie gratulujemy naszym zdolnym Uczniom i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Dorota Kukuczka

Gminny Konkurs Wiedzy  
     o Krajach Niemieckojęzycznych

Dnia 24 lutego w SP1 w Jaworzynce odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. W konkur-
sie udział wzięli uczniowie kl. VI-VIII szkół podstawowych na-
szej gminy. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą 
o krajach niemieckojęzycznych. Pytania dotyczyły zarówno 
geografii, kultury, jak i ciekawostek oraz znanych osób pocho-
dzących z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Księstwa Liechtenstein.

 Wśród klas szóstych / siódmych:
 1 miejsce zdobył Tobiasz Jałowiczor (Sp2 Jaworzynka)

Z życia szkół
w eliminacjach rejonowych. Trzecim etapem był etap woje-
wódzki, gdzie Jakub został finalistą. Zarówno uczeń jak i na-
uczyciel opiekun mgr Renata Haratyk są bardzo zadowoleni 
z udziału. Cieszy fakt, że ze szkoły podstawowej po wielu la-
tach, bo nie było takich konkursów tylko były w gimnazjum, 
to bardzo dobry wynik. Cieszy fakt, że Jakub to uczeń klasy 
siódmej i wszystko jeszcze przed nim. Życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun nauczyciel geografii  Renata Haratyk
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W 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły 
Nie sposób nie wspomnieć o Nim  
w kilku słowach wybranych

„Zadaniem każdego człowieka jest być twór-
cą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego 
arcydzieło sztuki.”

(Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

Historia życia Karola Wojtyły to wielowąt-
kowa opowieść o artyście, filozofie, duszpa-
sterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku  
o wielkim wpływie na kształt dzisiejszego świata. Tym, co łączy 
wszystkie jego życiowe powołania jest humanistyczne przesła-
nie, pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o po-
trzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i 
ideologicznymi. Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie 
życie może być zwyczajne w swej niezwykłości.

Żródło: Centrum myśli JPII

O kulturze słowami Jana Pawła II
Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. 

Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy 
– i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym 
wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek 
tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem 
międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania 
ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się 
podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.

[Jan Paweł II, "Do młodzieży na Wzgórzu Lecha" (w Gnieźnie),  
3 czerwca 1979]

"List do artystów".
Tworząc dzieło, artysta wyraża […] samego siebie do 

tego stopnia, że jego twórczość stanowi szczególne odzwier-
ciedlenie jego istoty – tego kim jest i jaki jest. Znajdujemy 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardow-
skiego w Jaworzynce składa serdeczne podziękowania Pani 
Wójt mgr Łucji Michałek za przekazanie uczniom naszej 
szkoły laptopów i tabletów do zdalnego nauczania sfinan-
sowanych ze środków własnych gminy oraz z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z grantów: 

Z życia szkół

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego” oraz „E-aktywni mieszkań-
cy Gminy Istebna”. Sprzęt trafił do dzieci, które ze względu na 
brak takiego sprzętu miały ograniczoną możliwość korzysta-
nia z nauczania zdalnego.

Dorota Kukuczka

PODZIĘKOWANIE

na to niezliczone dowody w dziejach ludzkości. Artysta bo-
wiem, kiedy tworzy, nie tylko powołuje do życia dzieło, ale 
poprzez to dzieło jakoś także objawia swoją osobowość. 
Odnajduje w sztuce nowy wymiar i niezwykły środek wyra-
żania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoje dzieła 
artysta rozmawia i porozumiewa się z innymi. Tak więc histo-
ria sztuki nie jest tylko historią dzieł, ale również ludzi. Dzie-
ła sztuki mówią o twórcach, pozwalają poznać ich wnętrze  
i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury.

"List do artystów".

fot.: ze zbiorów P. Majeranowskiego

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! Uczyńcie je pod-
stawą swojego wychowania! Uczyńcie je przedmiotem szla-
chetnej dumy! Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to 
dziedzictwo! Przekażcie je następnym pokoleniom!
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Małgorzata Kiereś
Matka Boża w tradycji górali istebniańskich

Maryja obrona, jest moja jedyna, 
Nie będę się lękać ,gdy  przy mnie będziesz stać

Ach Jezus Maryja. 

W każdym katolickim domu wiszą obrazy przedstawiają-
ce Matkę Bożą, w wielu szufladach w pudełeczku zawsze jest 
obecny różaniec. Wyjątkowy wielopłaszczyznowy żywy kult 
do Matki Jezusa  w Istebnej zadziwia mnie badacza tutejszej 
kultury. Zdziwienie się  we mnie rodzi, że  nie zatrzymałam 
się w moich badaniach przy żywym kulcie matki Bożej sko-
ro   „Zdrowaś Maryjo” wymawiane jest tu,  na istebniańskiej 
ziemi od 300 lat. To najczęściej odmawiana modlitwa w 
góralskich domach obok Modlitwy Pańskiej - „Ojcze nasz”. 
Rdzeniem  tej modlitwy „Zdrowaś Maryjo” - są to słowa Po-
zdrowienia  anioła Gabriela: Ave (Maria), gratia plena, Domi-
nus tecum z perykopy tekstu  ewangelisty Łukasza, ((Łk 1, 28, 
42,) o Zwiastowaniu,  z pozdrowienia Elżbiety: benedicta tu in 
mulieribus et benedictus fructus ventris tui ( Łk 1, 28) oraz część 
lub całe błogosławieństwo dla Maryji w scenie Nawiedzenia 
( Łk 1,42). Znajdujemy je w przekładach syryjskim, koptyj-
skim,  synajskim,  armeńsko-ormiańskim, i watykańskim.   
Biblijna wersja  modlitwy „Zdrowaś Maryja”  (Łk.1.12.42) nie 
zawierała imienia Maryji ani imienia Jezus. Brakowało też 
końcowego „Amen”. Ciekawostką jest, że  najstarszy tekst 
polski całej formuły Pozdrowienia Anielskiego znajdujemy  
na kartce pergaminowej, dolepionej przy końcu inkunabu-
łu, zawierającego traktat Mikołaja z Błonia De Sacramentis,  
a znajdującego się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, 
jak pisze  Irena   Wesierska. Traktat nosi datę: Argentorati 
1487, czyli dopisek pochodzi z końca XV lub początku XVI 
wieku. Definitywne ustalenie  ostatecznej formuły nastąpiło 
przy reformie brewiarza za papieża Piusa V w r. 1568, bowiem  
w pierwszych wersjach było ono krótsze.

„Zdrowaś Maryjo” czyli Pozdrowienie Anielskie nie scho-
dzi z ust  mieszkańców  Istebnej. Modlitwy tej bez wątpienia  
nauczył górali o. L. Tempes, kiedy to  w  słoneczny  18 dzień 
miesiąca maja roku 1716,  polną drogą, a może tylko niewiel-
kim chodniczkym przybył na istebniańską ziemię, aby wśród 
tutejszej góralskiej społeczności zasiał i utrwalił ziarno wiary 
katolickiej. Pozdrowienie Anielskie było podstawą do odma-
wiania różańca i śpiewu Anioł Pański. Jego wytrwała katechi-
zacja przyniosła efekty, mimo, że górale byli  ludźmi nieufnymi 
wobec obcych toteż zrozumieć ówczesnych twardych, sil-
nych, żyjących własną filozofią górali było  wyjątkowo  trudne. 
Tak więc szeptane, śpiewane i mówione Zdrowaś Maryjo jest  
żywą modlitwą  u istebniańskich górali. Ni ma dnia, cobych nie 
rzekła do Paniynki Maryji podkreślają góralki w wywiadach. 

Natomiast drugą modlitwą do Maryji Matki Boga jest 
kantyk Maryji „Wielbi duszo moja Pana”,  którą przekazała 
nam pierwotna tradycja  apostolska Nowego Testamen-
tu. Hymniczny kantyk „Wielbi duszo moja Pana” znany  jest  
z nazwy  łacińskiej jako Magnificat (Łk 1. 46-56). Kantyk Ma-
ryji stanowi jeden z najstarszych śladów pierwotnego kultu  

Matki Jezusa.  Jest uwielbieniem Boga i zarazem dziękczy-
nieniem za  niezwykłe dzieło zbawienia. Poszukując genezy 
tego kantyku  badacze zwracają uwagę na  fakt, iż przypusz-
cza się, że Pieśń Maryji jest  zaadoptowaną i zaktualizowaną 
reminiscencją kantyku Anny, matki Samuela z Starego Testa-
mentu.  Nie będziemy jednak rozwodzić się nad  naukowymi 
bardzo zresztą ciekawymi dociekaniami, ponieważ nas w tej 
opowieści interesuje  zwrócenie uwagi na   obecność kultu 
Matki Bożej w kulturze górali Istebniańskich.

Opowieść rozpo-
cznę od dawnej trady-
cji pielgrzymowania 
do miejsc świętych 
i pątniczych, które  
szczegółowo  opiszę 
jeszcze w kolejnych ar-
tykułach. Jednak szyb-
ciutko odnotowuję 
ciekawy, nieznany mi 
materiał zebrany  w te-
renie.    Najważniejszej 
pielgrzymce górali  do 
Częstochowy, do Pani 
Jasnogórskiej  towa-
rzyszyły  piękne modli-
twy   i pieśni, które  ze-
brał ks. Antoni Janusz 
w swoim kancjonale 
z 1857 roku.  Bez wąt-

pienia należy do niej   11- zwrotkowa pieśń o niezwykłej linii 
melodycznej  : „Żaden nie wie co je łaska, Maryja, Maryja, kto 
jej nie szukał”, czy 32- zwrotkowa pieśń O Najświętsza Matko 
Boża.  Moje dociekania badawcze nad repertuarem  uzupeł-
nia  Anna Urbaczka-Bury, nestorka istebniańskiej tradycji 
wspominając, iż przed wyjazdem do Częstochowy śpiewano 
nieznany mi do tej pory tekst: 

„Wijcie panny z róż wince (wieńce) Częstochowskiej Panience
Marsz, marsz  do Maryji wszyscy wraz
bo Maryja w Częstochowie oczekuje nas.”
Podaje ona również  zupełnie zapomnianą  modlitwę, która 

jej zdaniem wyrażała wiarę i nadzieję na odzyskanie wolności:
Matka Boska, Królowo Polski Pani Jasnogórska 
Twój lud z Tobą 
Błogosławionaś jest w naszym narodzie po wszystkie czasy. 
Módl się za nami teraz i godzinę
Kiedy się wzbudzi dusza narodowa
I o swe prawa 
Upomni się przed obliczem świata. 
Z każdej pielgrzymki przywożono  najczęściej obraz Mat-

ki Boskiej Częstochowskiej, początkowo w formie pięknych 
oleodruków,  z  biegiem czasu rozpowszechniały  te obra-
zy przyklasztorne sklepy z dewocjonaliami.  Z  Kalwarii  Ze-
brzydowskiej   przywożono najczęściej  piękny oleodruk Za-
śnięcie Najświętszej Maryji Panny, natomiast z Frydku Matkę 
Boska Frydecką. Dziś kiedy możliwość pielgrzymowania roz-
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szerzyła się na całą Europę przywożą mieszkańcy  Istebnej  
z różnych stron świata zamiast obrazów niewielkie figurki 
Panienki  Maryji ( taką nazwę używają góralki w tutejszym 
dialekcie) z Fatimy, Lourdes czy z Medjugorje. 

Dawne oleodruki  z wizerunkiem Matki Bożej  wieszano 
w tzw. „ świętym kątku” w izbie, gdzie zawsze stał stół. Na 
ścianie nad stołem  wisiały obok siebie  obrazy przedstawia-
jące Serce Maryji, Serce Jezusa,   i to radosne lub  bolesne.  
W  środku „świętego  kątka”  zawsze  na drewnianej  podstaw-
ce stawiano krzyż. Całość zdobiono zawsze polnymi kwiata-
mi, które gospodynie wiły z bibułki. Przechowywano tam 
również godni kraiczek z wigilii, gałązki poświęconej kocianki  
tj. tutejszej odmiany palmy wielkanocnej. Dziś jeszcze tylko  
w nielicznych domach możemy  zobaczyć dawny tradycyjny 
„święty kąt”. Był on też miejscem  codziennej  wieczornej ży-
wej modlitwy całej rodziny.  

 Jednak szczególny żywy kult  do Matki Bożej   naocznie 
możemy zobaczyć i doświadczyć  kiedy  odradza się wiosna, 
która  ożywia i  krasi kwieciem nasze góralskie orbis interior.  
Złociste kluczyki (pierwiosnki), kaczeńce przykucnięte przy 
potokach, stokrotki, zawilce  zdobią  swoim urokiem wiosen-
ne łąki. Kalendarz wskazuje nam najpiękniejszy miesiąc – maj.

Już się zbliżył miesiąc maj 
Już rozkwita ziemski raj…
W tym bowiem niezwykłym miesiącu  kiedy świat wokół 

nas barwi się dzieciństwem przyrody, ofiaruje nam niekończą-
cą się paletę barw i dzień staje się dłuższy pragniemy   Matce 
Bożej zgodnie z góralską  tradycją   podziękować za jej dary, 
opiekę, za to, że jest z nami od wieków, że wysłuchuje, poma-
ga w codziennym życiu   i błogosławi nasze rodziny.  W maju 
szczególnie biją  u źródeł  Olzy i Czadeczki  biją  serca czcicieli 
Maryji , z których unosi się  nasze  dla Niej uwielbienie.

Ciekawostką jest fakt, że po raz pierwszy w roku 1549 
ogłoszono w Niemczech tzw. Maj duchowy , który był po-
święcony  Maryji, Matce Boga. Nabożeństwa majowe  to 
niezwykła  forma uwielbiania cnót Matki Bożej i podkreśla-
nie szeregu jej chwalebnych tytułów, które zawarte zostały  
w Litanii Loretańskiej.  Miała  ona powstać w XII wieku we 
Francji.  Oficjalnie  zatwierdził ją dopiero papież Sykstus V 
w roku 1587 roku. Litania Loretańska to jeden z najwspa-
nialszych hymnów na cześć Maryji, w którym wysławiane są 
jej wielkie cnoty i przywileje, jakim obdarzył ją Bóg. Nazwę 
Loretańską otrzymała od  miejscowości Loreto w Włoszech, 
gdzie była szczególnie odmawiana i propagowana.  W mia-
steczku tym znajduje się  bazylika  z domkiem Świętej  Ro-
dziny przywiezionym  z Nazaretu. W Europie pierwsze na-
bożeństwo majowe przypisuje się   jezuicie o. Ansolaniemu, 
który w 1713 roku zorganizował w Neapolu  majowy koncert 
poświęcony Matce Bożej.  W Polsce pierwsze nabożeństwo 
majowe   odbyło się w 1838 roku w Tarnopolu.  Natomiast 
pierwszą książeczkę z opisem przebiegu tego nabożeństwa 
opracował  ks.  Wincenty Buczyński w 1839 roku.  

W historii istebniańskiej tradycji są nie tylko  nabożeń-
stwa majowe odprawiane w Kościołach. Są one połączone  
z odprawianiem mszy św.  wyśpiewaniem Litanii Loretań-

skiej, adoracją Najświętszego Sakramentu  oraz odśpiewa-
niem antyfony „Pod twoja obronę”. 

Modlitwa ta była w Kościele odmawiana od  czasów prze-
śladowań rzymskich,  ok. 250 roku. Zawiera ona  myśl religij-
ną, która ma pobudzić do pobożnej modlitwy. Wyróżnia się   
linią melodyczną, która jest szczególnie zdobiona. Niezwy-
kłą ciekawostką jest  fakt, że  pierwszy być może  zapisany 
tekst tej modlitwy  na  kartkach papirusu znaleziono  w 1917 
roku  w Egipcie. Studia nad tym rękopisem wywołały  serię 
wydarzeń, które wywarły wielki wpływ na mariologię. Mary-
ja jest w nim nazwana Bożą Rodzicielką -Theotokos. Stąd też 
i modlitwę „Pod Twoją obronę” można uznać za drogocenne 
dziedzictwo Kościoła egipskiego, który  według tradycji zo-
stał założony przez św. Marka Ewangelistę.

I tak właśnie 
w i e l o w i e k o w a 
tradycja mod-
litw: Zdrowaś 
Maryjo, Pod Two-
ja obronę, Lita-
nia Loretańskiej 
przetrwała wieki. 
A już zupełnym 
fenomenem na 
i s t e b n i a ń s k i e j 
ziemi są  nabo-
żeństwa majowe, 
oparte o te właś-
nie modlitwy. Na-
bożeństwa, które 
są odprawiane  
przy kapliczkach  
z b u d o w a n y c h 
przez tutejszych  
górali w polach, 
na łąkach, pod 
lasem, blisko dróg rozstajnych.   Zbudowali je z potrzeby 
podziękowania Matce Bożej za wszystkie dary i błogo-
sławieństwa szczególnie Ci mieszkańcy, którzy mieszkają  
w sporej odległości od kościoła. Kapliczki  są ciągle żywy-
mi drogowskazami życia dla tutejszych górali. Przystrojone 
zawsze świeżymi kwiatami, przy których cały czas palą się 
świece.  Są piękne, zadbane.  Ale to co najważniejsze, że są 
miejscem spotykania się  sąsiadów, krewnych, rodzin, znajo-
mych, przyjezdnych, których  przy kapliczce połączyła Ma-
ryja.  Pieśni śpiewane są najczęściej przy akompaniamencie 
akordeonu, heligonki, organek, gitary, a niekiedy skrzypiec 
czy fujarek stanowią bogaty repertuar. Z jednej strony to ten  
zapisany  w kancjonale ks. Antoniego Janusza 1857 roku,  
w którym znajdujemy ok. 100 .pieśni Maryjnych a wśród 
nich takie perełki muzyczne jak i tekstowe jak:

Po górach dolinach, rozlega się dzwon, Królowej Anielskiej 
śpiewamy,  Już słońce zaszło nim spać pójdziemy, Wieczór za-
pada zbliża się noc.

Repertuar ten  często   poszerza młodzież, która  odpra-
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wiając własne nabożeństwa przy kapliczce wzbogaca je  
o repertuar pieśni oazowych Ciągły niepokój na świecie,  Liczę 
na Ciebie Ojcze, Była cicha i piękna jak wiosna.

Nabożeństwa majowe tworzą swoisty rodzaj majowej więzi 
społecznej mieszkańców określonej części wsi, którą zamieszkują. 

Podczas mojej majowej wędrówki  natrafiłam na coś, co  
z samego faktu istnienia musi zostać odnotowane. To nie-
zwykła żywotność nabożeństw majowych przy tutejszych 
kapliczkach  w przysiółku Leszczyna. Zachwyciły   mnie żywe 
nabożeństwa majowe, które odbywają się do dnia dzisiejsze-
go   w tych przysiółku. Ale to, co jeszcze bardziej zaskakuje, 
to fakt, że  wielu mieszkańców  Istebnej  zbudowało kapliczki 
niedaleko swoich domów jako dowód wdzięczności za oca-
lałe życie, zdrowie, a często jako   zwykła z głębokiego serca 
płynąca forma  podziękowania, trwałego  „Boże zapłac”,  któ-
re  tkwi w krajobrazie kulturowym i zdobi   swoim pięknem 
przysiołek, czy plac. W tym zdziwieniu kulturowym, że oto 
człowiek buduje kapliczkę jest jeszcze jedna najpiękniejsza 
rzecz, jej funkcja żywego nabożeństwa, które wypływa  
z serca ludzi. Tu nikt nikogo nie zmusza  do przyjścia na 
nabożeństwa majowe są one żywe, niezwykłe i prawdzi-
we. Wynikają z potrzeby tutejszych ludzi, aby wspólnie 
chwalić Matkę Bożą. I to właśnie  uważam, za  tutejszy fe-
nomen kulturowy. 

Tak więc spotykając się z tą forma nabożeństw na Leszczy-
nie, który to przysiółek posiada  trzy kapliczki. Zatrzymałam   się 
przy pierwszej „ u pilorza”.  Zbudował ją Jan Legierski pochodzą-
cy Koniakowa jako wotum wdzięczności za odzyskane zdrowie. 

Kapliczka  w kształcie kwadratu  zbudowana na kamien-
nej podmórówce  posiada wnękę, w której stoi figurka Matki 
Boskiej  Różańcowej,  w niebieskiej  sukni z różańcem w dłoni.  
Nad nią zrobiony okrągły daszek, nawiązujący do  fortucha  
( kozubek) robionego kiedyś z szyndziołow (gontów)  w szczy-
tach góralskich domów, tym samym  nawiązuje do góralskie-
go domu krytego w tradycji gontem.  Kapliczka otoczona już  
wyrośniętymi drzewami, wpisuje się pięknie w pejzaż kulturo-
wy tego przysiółka. Po jej obu stronach ułożone drewniane ła-
weczki. Całość podłoża wokół kapliczki wyłożona kamieniami. 
Przestrzeń wokół kapliczek polnych jest wysprzątana, zapala-
ne są tu świece, przynosi się świeżo zerwane polne kwiaty. 
Zwyczajowo mieszkańcy wyznania katolickiego przechodząc 
koło krzyży kapliczek robią znak krzyża, często przyklękają,   
a mężczyźni dodatkowo ściągają czapkę.

Ale najpiękniejsze dla mnie jest to, że jest to żywa kaplicz-
ka. Do dnia dzisiejszego w miesiącu maju są tutaj  nabożeń-
stwa majowe, śpiewana jest Litania loretańska,  antyfona „Pod 
Twoja obronę” oraz najpiękniejsze  pieśni majowe. Jeszcze do 
niedawna żył jej twórca Jan Legierski, który przy kapliczce grał 
na akordeonie i wtedy  roznosiły się po polach, kwiecistych  
łąkach,  dołu ku Olzie a hore ku Stecówce  słowa  pieśni

Chwalcie łąki umajone 
Góry doliny, zielone, 
Chwalcie cieniste  gaiki 
Źródła i kręte strumyki …. 

Nabożeństwa przy kapliczkach  to bardzo ważna część tu-
tejszej religijności. Ta niezwykła siła utrwalania sakralności swo-
jej przestrzeni, to ciągłe odwoływanie się do Boga, to  moim 
zdaniem ciągle poszukiwanie  potrzeby dziękowania Bogu.

Druga żywą kapliczkę spotykam  na Leszczynie  u Zo-
wadów. - To kapliczka powieszona na drzewie jeszcze  przez 
mojego dziadka Michała Kukuczkę  z Kawulonki - opowiada  
Jej obecny właściciel Władysław Zowada. Zbudował ją dzia-
dek jako formę podziękowania    za  opiekę Matki Boskiej  
nad rodziną.  W środku  figurka Matki Boskiej Fatimskiej   
o pięknej  ludowej kompozycji.  Obok  postawiono drugą 
figurkę  Matki Bożej przywiezioną z pielgrzymki do  Medju-
gorie.  Kiedy już uległa zniszczeniu pod wpływem deszczu, 
wiatru, śniegu,  na nowo  Władysław Zowada z Kazimierzem 
Zowadą i Józefem Marekwicą podjęli się jej wyremontowa-
nia. Kapliczka zawieszona na drzewie nabrała rumieńców 
piękna,  a dodatkowo miejsce wokół  kapliczki   otoczono 
płotkiem  z sztachet drewnianych. Koło kapliczki wygod-
na ławeczka.  Pod lasem w zaciszu, wśród śpiewu ptaków  
opiekuje się Matka Boża rodzinami na Leszczynie. A jako, 
że zostali obdarzeni niezwykłymi głosami to śpiew pieś-
ni z Leszczyny roznosi się prosto  do nieba. Ważne jest dla 
mnie-  że dzieci się pytają kiedy przy kapliczce bedymy   spiwać,  
co mnie bardzo cieszy,  to dowód, że chcą tą chwilą nabożeń-
stwa przy kapliczce  dziękować Bogu,  a z drugiej strony jest to 
czas nauki, że mogą się nauczyć śpiewać przy nas starszych  
pieśniczki Maryjne - opowiada Władysław Zowada. Przysiół-
ki nasze są daleko od kościoła, my jak pracujemy w domu to 
nie zawsze jest czas ,aby  dolecieć do kościoła, a tak wszystko 
pod ręką, można po robocie spocząć na ławeczce koło kaplicz-
ki  i podziękować Bogu, wtedy na sercu lżej. Jak pięknie pod 
kapliczką  ukwieconą kwiatami brzmi antyfona „Pod Twoja 
obronę”, która łączy śpiew litanii z forma błagania  ludu skie-
rowane do Maryji. To nasza modlitwa wielu pokoleń góra-
li ,którzy ja ciągle śpiewają, która daje nam otuchy i wiary,  
w bliskość Boga. Zakończenie nabożeństw majowych przy 
kapliczkach  często pieśnią  

Wieczór zapada ciepły i cichy,
Wieczór zapada zbliża się noc 
I dzwonią Ave kwiatów kielichy
Pokornie sławiąc Maryji głos ...
Warto  więc zaglądnąć na istebniańskie przysiółki. A jako, 

że w moim plecaku zawsze mam pióro, ołówek i 16 - kart-
kowe zeszyciki odnotowałam, i opisałam. Było to możliwe 
dzięki pomocy Haliny i Janiny Marekwica z Andziołówki,  
Władysława Zowady i Natalii Zowady. 

Jak znajdziecie wolną chwilę  to poczytajcie i rozkoszuj-
cie się bogactwem, które mamy pod ręką, a niestety, którego 
nie widzimy i nie dostrzegamy. A jeśli wokół Was  są kaplicz-
ki ,przy których w maju się modlicie to napiszcie, z wielką 
radością dotrę i udokumentuję wszystkie żywe kapliczki 
istebniańskiej ziemi. 

Małgorzata Kiereś
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Pigułka bólu 
Przyfrunęła na  zimnym obłoku 
Z porywistym wiatrem
 Niewidoczna 
Niespodziewanie 
zapyliła  świat 
„Innym życiem”
Zaskoczyła , zadziwiła
 Zatańczyła  walca
Szybko 
Opakowano ją w kolorowy papier
i   umieszczono 
na  widocznym czerwonym aksamicie 
szklanego ekranu
 codziennie  w towarzystwie  
wysprzedaży sukienek
butów, rowerów
 wakacji na rajskich wyspach   
uśmiecha się 
ma własną  Twarz 
Ikona
wiosennej Mody 
A.D.2020.

Małgorzata Kiereś

Dr Jan Raszyk
 Dziś po zaledwie kilku 

tygodniach pandemii czło-
wiek może uświadomić so-
bie, że ten cały materialny 
konkret, który go otacza 
dawał zbyt wiele do wy-
boru, życie konsumowane 
było często w nadmiarze, 
ludzie bogaci żyli w dostat-
kach, często zapominając  
o tym czy to co posiadają 
jest im potrzebne do szczęś-
cia. Ludzie biedni zastana-
wiali się czy stać ich na to co 

chcieliby mieć. Teraz kiedy wirus zatrzymuje ludzi w domach 
nasuwają się pytania i refleksje, czy to wszystko co mamy, 
jest warte ceny zdrowia.

Człowiekiem, który nie wiele miał a więcej dawał był za-
pewne głęboko zapisany w pamięci lokalnej społeczności 
naszej Trójwsi pewien doktor, o którym poniżej wspominamy.

Dr med. Jan Raszyk, lekarz z Istebnej, specjalista drugiego 
stopnia w zakresie medycyny ogólnej, zmarł 17 października 

1973r. w wieku 83 lat po przepracowaniu 51 lat w trójwsi Beski-
du Śląskiego: Istebnej, Koniakowie i Jaworzynie.

Jan Raszyk urodził się 11 maja 1890r. w Cieszynie na Bran-
dysie, w części miasta, która obecnie jest w granicach Czeskiego 
Cieszyna, jako syna szewca Jana i Alojzji z d. Josiek. Po ukończe-
niu szkoły powszechnej i gimnazjum w Cieszynie studiował od 
1912 r. na wydziale lekarskim uniwersytetu w Wiedniu i przez rok 
w Pradze. W 1914 r. został powołany do wojska austriackiego, 
w którym służył w charakterze oficera sanitarnego na froncie 
rosyjskim i włoskim; był ranny, a ostatnie dwa lata wojny praco-
wał w szpitalu wojskowym w Trieście. Przerwane wojną studia 
ukończył w Wiedniu, gdzie uzyskał dyplom doktora medycyny 
11maja 1922 r . pod kierunkiem prof. Dr. Clemensa Pirguet’a, któ-
ry nostryfikował 17 lipca 1922r. w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informacje z życia
Generał Jerzy Ziętek (1901-1985), człowiek Rady Państwa, wo-

jewoda katowicki w telegramie kondolencyjnym do wdowy pisał:
„Składam Obywatelce serdeczne wyrazy współczucia z po-

wodu zgonu męża. 
Nie odżałowanej pamięci Dr Jan Raszyk był dobrym leka-

rzem, gorącym patriotą i ofiarnym społecznikiem. 
Cześć Jego pamięci”.
Jaka była droga życia tego lekarza, który w bardzo rozległym, 

górskim terenie pracował z wielkim poświęceniem i umiłowa-
niem zawodu przez 51 lat. Swym autorytetem i długoletnią pra-
cą zyskał sobie zaufanie i szacunek po sobie żadnego majątku, 
mieszkał w domu należącym do Ośrodka Zdrowia. Pozostała na-
tomiast pamięć lekarzy społeczniku i patriocie. Podczas pogrze-
bu przedstawicielka górali powiedziała: „Za Twój półwieczny 
trud i ofiarną pracę nie zapomni Cię nigdy istebniańska ziemia, 
wielkość i szlachetność Twojego imienia przekażemy dzieciom, 
wnukom, prawnukom poprzez pokolenia”.

Bezradny jest każdy język chcący oddać życie i dzieło tego 
lekarza. Emocje przeżywane podczas zbierania materiałów do 
artykułu biograficznego, obcowanie z pamięcią o „Naszym Dok-
torze” na tle istebniańskiego krajobrazu, atmosfera góralskiego 
życia … nikną przy biurku autora. Pozostaje biogram odpowia-
dającym wymogom pracy naukowej historyka. I taki biogram 
zdecydowałem się przekazać Czytelnikom „Medycy Wiejskiej” 
Oddając klimat w cytowanych wypowiedziach górali.

W 1922r osiedlił się w Istebnej. Dr. Raszynowi podlegały 
wsie: Istebna, Koniaków, Jaworzynka, część Wisły usytuowanej 
na stokach Baraniej Góry, wsie powiatu żywieckiego: Kamesz-
nica, Szare i Laliki oraz Sól i Piekło pod Zwardoniem. Przed 
osiedleniem się tu Raszyka górale tych wsi korzystali do 1920r.  
z pomocy lekarskiej w polskim miasteczku Jabłonkowie, od-
ległym od Jaworzynki 6 km. Od Istebnej 7 km, i od Koniakowa  
14 km.  Jabłonków po czeskiej agresji w 1919 r. znalazł się od 1920 r.  
w granicach Czechosłowacji. Wtedy najbliżsi lekarze pracowali 
w Żywcu odległym 20 km i Ustroniu odległym 24 km od Istebnej, 
a w okresach letnich bliżej, w Wiśle, gdzie okresowo pracowali 
lekarze zdrojowi. W tej sytuacji osiedlenie się Raszyka w 1922 r. 
w Istebnej radykalnie poprawiło opiekę lekarską w tym rejonie. 
W latach trzydziestych wsie: Istebna, Koniaków i Jaworzyna li-
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czyła prawie 6 tys. mieszkańców, bez części Wisły usytuowanej 
na stokach Baraniej Góry i wsi powiatu żywieckiego, do których 
docierał Raszyk. Obecnie Trójwieś liczy blisko 11 tys. Mieszkań-
ców. Potrzeby zdrowotne zaspokajają trzy ośrodki zdrowia: 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Istebnej wybudowany w 1961 r. 
dzięki staraniom Raszyka, oraz dwa Wiejskie Ośrodki Zdrowia 
w Jaworzynie i Koniakowi wybudowane przy współudziale 
miejscowego społeczeństwa w latach osiemdziesiątych. Te trzy 
ośrodki zdrowia posiadają pełną obsadę lekarską: lekarz ogól-
nego, pediatrę, ginekologa i dentystę. W latach międzywojen-
nych międzywojennych długo po wojnie pracę lekarza na tym 
terenie wykonywał tylko jeden lekarz – Dr. Raszyk

W latach 1922-1939 Raszyk pracował w Istebnej jako lekarz 
Ubezpieczalni Społecznej najpierw Cieszyńskiej, a później Biel-
skiej. Poza pracą lekarza domowego Ubezpieczalni prowadził 
poradnię przeciwgruźliczą, przeciwweneryczną, przeciwjagli-
czą i poradnię dla matki i dziecka. Były to poradnie Polskiego 
Czerwonego Krzyża, którego miejscowe Koło założył Raszyk  
w 1923 r. Wymienione poradnie wchodziły w skład Ośrod-
ka Zdrowia w Istebnej. Tego typu ośrodków zdrowia w Polsce  
w 1938 r. było 644, w tym na wsi ponad 60. Do obowiązków Raszy-
ka należała także praca lekarza szkolnego w Szkole Powszech-
nej w Istebnej im. Ks. Józefa Londzina (obecnie im. J.Gagarina), 
Szkol Powszechnej w Koniakowi im. Michała Grażyńskiego  
i Szkole Powszechnej w Jaworzynie, a w 1939 r. po powrocie 
części Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia) do Polski, został także le-
karzem szkolnym w Państwowym Gimnazjum i w Państwowej 
Szkole Gospodarczej Żeńskiej w Jabłonkowie. Prowadził również 
aptekę domową. Punkt apteczny powstał w Istebnej dopiero  
w latach pięćdziesiątych, a apteka w 1963 r. Dr. Raszyk wykony-
wał również usługi dentystyczne w zakresie usuwania zębów. 
W jego mieszkaniu mieściła się izba porodowa. W rejonie pracy 
dr Raszyka było około 50 środowisk jagliczych. Dorosłych leczył 
na miejscu, a część dzieci została wysłana do Witkowi koło Kra-
kowa, gdzie przebywały aż do wyleczenia. Do pracy w porad-
ni przeciwjagliczej przygotował się na kursie trachomatologii  
i okulistyki społecznej w Warszawie w 1938 r. zorganizowa-
nym przez Państwowy Zakład Higieny. Dzięki tej pracy jaglica 
całkowicie zamknęła na tym terenie. Stale podnosił kwalifi-
kacje lekarza wiejskiego: w 1935 r. ukończył dwumiesięczny 
kurs zorganizowany przez Polski Związek Przeciwgruźliczy  
w Warszawie, w 1938 r. kurs Instrukcyjny dla lekarzy ośrod-
ków zdrowia w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie,  
w 1939 r. dokształcający dwutygodniowy kurs z zakresu chi-
rurgii urazowej oraz w 1951 r. kurs teoretyczny i praktyczny  
z zakresu krwiodawstwa w Katowicach. Uczestniczył w posie-
dzeniach Cieszyńskiego Koła Towarzystwa Lekarzy Polaków na 
Śląsku, a po wojnie w zebraniach naukowych Koła Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego w Cieszynie. W 1967 r. uzyskal tytuł 
specjalisty drugiego stopnia w zakresie medycyny ogólnej.

W okresie międzywojennym praca lekarza w Istebnej 
była bardzo trudna, a to z powodu rozległego rejonu pra-
cy, cierpiącego na brak dobrych dróg, niedostępnego dla 
samochodów, bowiem nie było jeszcze serpentyny łączącej 
Wisłę z Istebną przechodzącej przez przełęcz Kubalonka. Do 

rozległego terenu pracy dra Raszyka środkiem komunikacji 
był wóz konny, a tam gdzie w zimie sanie nie dotarły, pozo-
stawiały tzw. karpie ( urządzenie ułatwiające chodzenie po 
śniegu), rzadziej narty. Dopiero od lat pięćdziesiątych odda-
no mu  do dyspozycji samochód terenowy. Najbardziej odpo-
wiedzialne było położnictwo ze względu na duże odległości  
i niemożność szybkiego przetransportowani położni-
cy do szpitala. Był więc zmuszony wykonywać zabie-
gi położnicze na miejscu, jak obroty w głębokiej nar-
kozie eterowej, porody kleszczowe, rozkawałkowania  
i wymóżdżenia. W swej praktyce nie miał ani jednego zgonu 
położnicy. Pomagała mu jedyna w tej okolicy położna, zna-
na i ceniona za sumienną pracę Maria Bielesz (1871 - 1949)  
z Istebnej, zwana tu „ciotką babciulą”. Która dyplom położnej 
uzyskała w 1898 r. w Krakowie i przez 50lat pracowała w Isteb-
nej. Nierzadko -  choć dziś wydaje się to nieprawdopodobne –  
w izbie góralskiej bez podłogi, gdzie przebywała położnica, 
znajdowały się również zwierzęta domowe, a w wielu chatach 
nie było jeszcze lampy naftowej i świecono tzw. Szczapami. Gdy 
na krótko przed wojną wybudowano szosę przez Kubalonkę  
i dalej do Istebnej praca dra Raszyka był już nico mniej absorbu-
jąca ze względu na możliwość transportu chorych do najbliż-
szego szpitala w Cieszynie.

Kiedy w 1972 r. obchodzono 50-lecie pracy dra Raszyka, 
przypominano jeden z obrazków jego pracy: „ W kącie, na 
garstce słomy, leży położnica. Nawet prześcieradła nie było. 
Doktor nie namyślając się długo ściąga prędko własną ko-
szulę, rozrywa do połowy i używa jako prześcieradła. Dla nie-
go najważniejsze w tej chwili było życie matki i dziecka, które 
rzeczywiście rodzi się szczęśliwie. Nauczony doświadczeniem 
zabiera odtąd z domu własne prześcieradło i ręcznik oraz czy-
ste podkłady zapakowane troskliwą ręką żony”. Inny z górali 
wspominał, jak wiózł Raszyka do chorego. Fura góralska, którą 
jechał Raszyk, podczas pospiesznej jazdy na górskiej wyboistej 
drodze zaczęła się rozlatywać. Doktor nie pozwolił woźnicy 
na naprawę pojazdu i ponaglał, by jak najprędzej dotrzeć do 
chorego. Mawiał, że „ordynacja lekarska to świętość”. Góra-
le wspominając „Swojego Doktora” podkreślają jego szczerą 
pobożność; był wyznania rzymskokatolickiego. Przyjaźnił się  
z ks. Emanuelem Grimem (1883-1950), od 1917 do 1950 r. probosz-
czem Istebnej, poetą , historykiem, działaczem narodowym i po-
litycznym. Górale cenili sobie obecność Doktora i rozmowy z nim  
w karczmie „U Ujca”, gdzie przychodził na kufel piwa, również  
w niedzielę, a nawet razem z małżonką. Był honorowym goś-
ciem wraz z małżonką na weselach góralskich. Doktor z nieod-
łączną laseczką był charakterystyczną postacią, znaną również 
mieszkańcom Cieszyna, które to miasto często odwiedzał.

We wrześniu 1939 r. powołany został do wojska jako lekarz 
porucznik; rannego w Żółkwi, niedaleko ówczesne granicy pol-
sko-węgierkiej, przewieziono do Budapesztu i leczono w szpi-
talu. Po powrocie do Istebnej w listopadzie 1939 r. pracował 
jako lekarz pod ścisłą obserwacja władz hitlerowskich. Udzielał 
pomocy polskiej i czeskiej ludności, min, nadawał fałszywe te-
legramy pomocne w ucieczce z wojska niemieckiego, uprawiał 
sabotaż gospodarczy wydając zaświadczenia o niezdolności 
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Informacje turystyczne
Niełatwy czas pandemii, która objęła swym zasięgiem 

cały świat spowodował, że większość budynków użyteczno-
ści publicznej została zamknięta dla korzystających z nich 
mieszkańców czy turystów. Tak też stało się w wypadku Isteb-
niańskiego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej. W tym czasie 
jednak pracowaliśmy „w środku”, a dodatkowo korzystając 
z czasu prowadziliśmy prace malarskie  w salach wystawo-
wych, bibliotece i na korytarzach, drobne remonty i cały czas 
przygotowujemy Ośrodek, aby z powrotem przyjmować 
petentów ( oczywiście z zachowaniem wszelkich wymogów 
bezpieczeństwa). Wszystkie informacje odnośnie całkowitego 
otwarcia GOK-u na bieżąco będziemy zamieszczać na stronie 
internetowej i profilu facebook gminy Istebna.

Na ten moment informujemy, iż z godnie z rozporządzeniami:
- Biblioteka Publiczna w Istebnej wznawia swoją działal-

ność z zachowaniem nałożonych wymogów ( kwarantanna 
„książek”, odpowiednia ilość czytelników, itp.),

- nieczynna zostaje wypożyczalnia strojów regionalnych,
- obowiązuje zakaz zwiedzania grupowego, więc przyj-

mowani będą na wystawy tylko goście indywidualni ( o ot-
warciu poinformujemy),

- Punkt Informacji Turystycznej ruszy z zachowaniem nałożonych 
zasad - o otwarciu poinformujemy (odpowiednia ilość turystów, itp.),

- Wystawa Twórczości Ludowej czynna będzie dla gości indy-
widualnych od czerwca ( o dokładnej dacie poinformujemy),

UWAGA! Cały czas prosimy o zachowanie wszelkich pro-
cedur bezpieczeństwa i w miarę możliwości załatwianie 
spraw przez telefon lub drogą elektroniczną.

Dziękujemy za wyrozumiałość i do zobaczenia wkrótce!

Aneta Legierska – zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury

KONKURS  #IstebnaCzeka
Beskidzka Gmina Istebna wspólnie z gestorami branży 

turystycznej odpowiada na wiadomości od Turystów, którzy 
piszą że #KochamIstebną i chcę już tam być. Górale infor-
mują swoich stęsknionych Gości, że #IstebnaCzeka. 

Poprzez konkurs, a tym samym możliwość wygrania po-
bytów na terenie gminy Istebna, władze i gestorzy jeszcze 
bardziej chcą zachęcić do słusznej decyzji o wypoczynku  
w Istebnej, Jaworzynce, czy Koniakowie. 

Tegoroczny czas związany z epidemią #covid19 spadł na 
nas wszystkich niespodziewanie. Szczególnie trudny jest on 
dla miejscowości górskich, takich jak gmina Istebna, w których 
duża ilość mieszkańców prowadzi obiekty, bądź też pracuje w 
branży turystycznej. Chociaż od 4 maja baza noclegowa bę-
dzie się stopniowo „otwierać”, to my i tak jeszcze mocniej chcemy 
wspólnie zachęcić turystów do przyjazdu do naszej gminy – mówi 
wójt gminy Istebna, Łucja Michałek.

Cieszy nas fakt ze współpracy i wspólnej inicjatywy z gesto-
rami. Poprzez konkurs chcemy ośmielić gości do podróżowania 
po naszym kraju, a szczególnie do naszej gminy. Wiosna i okres 
Wielkanocy i tak spowodował już spore straty. Nasi gestorzy 
pamiętają oczywiście o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa 
w swoich obiektach. Chcemy wprowadzić radość i nadzieję 
wśród ludzi - i konkursem, ale i piosenką którą potem nagra-
my z wykorzystaniem tekstów, które do nas napłyną.  – dodaje 
Aneta Legierska, kierownik promocji w gminie Istebna. 

Zasady udziału są bardzo proste:
Warunkiem jest:
1. ułożenie krótkiego tekstu (do 800 znaków ze spacjami) - wier-

sza, rymowanki, prozy itp. opisującego, za co autor kocha Istebną,
2. publiczne udostępnienie na swoim prywatnym profilu 

na portalu facebook.com posta Gminy Istebna promującego 
konkurs, umieszczenie w jego opisie autorskiego tekstu i opi-
sanie go hasztagami #KochamIstebną oraz #IstebnaCzeka.

3. obowiązkowo tekst należy także przesłać na e-maila 
oliwia@istebna.eu podając swoje Imię i Nazwisko oraz tele-
fon kontaktowy i link do profilu na Facebooku.

Tekst będzie przedmiotem oceny przez specjalnie powo-

do pracy robotnikom leśnym. Był lekarzem grupy partyzantów 
Armii Krajoej w masywie na Baraniej Góry i opiekował się rodzi-
nami partyzantów. Jego syn Juliusz (1928-1987) był partyzan-
tem, a drugi syn Eleutriusz (1923-1986) żołnierzem Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. W Kwietniu 1945 r, kiedy już część Ślą-
ska była wyzwolona, został wraz z synem aresztowany. Grupę 
zaaresztowanych przeprowadzono z Istebnej do Jabłonkowa  
z rękami wiązanymi drutem kolczastym. Najpierw przebywał 
w więzieniu  w Jabłonkowie, a potem w Cieszynie, gdzie miał 
zostać rozstrzelany. Uniknąl śmierci dzięki zabiegom dra med. 
Henryka Bernacika (1911-1983) z Cieszyna, który przekonał 
Obermedizinalratha Dra Freohube w Cieszynie, że wychowa-
nej Uniwersytetu Wiedeńskiego nie może być rozstrzelany bez 
sądu. Dra Raszyka wraz z synem przewieziono do więzienia  
w Mirowie na Morawach ( Czechosłowacja) gdzie był więziony 
do wyzwolenia przez Wojska Radzieckie 7 maja 1945 r.

Po wojnie był kierownikiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia  
w Istebnej, pracował w poradni ogólnej i w izbie porodowej oraz 

jako lekarz szkoleniowy. Dzięki jego staraniom w 1950 r. otwarto 
izbę porodową, a w 1961 r. nowoczesny Gminny Ośrodek Zdrowia 
w Istebnej. Był inicjatorem corocznej akcji honorowego krwiodaw-
stwa w Istebnej. Pracował do ostatnich dni swojego życia.

Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, Pol-
skiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitle-
rowskich Więzień Więzień Obozów Koncentracyjnych 
– koło Istebna, później Związku Bojowników o Wolność 
i Demorację, zwanym działaczem czerwonokrzyskim. 
Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zwycięstwa  
i Wolności, Odznaką Wzorowego Pracownika Służby Zdrowia, 
Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Kato-
wickiego, Złotą Odznaką Honorową PCK

źródło biografii: doktorjanraszyk.prv.pl
Wstęp do opr. Małgorzata Owczarczak
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łaną Komisję Konkursową.
UWAGA! Mamy dla was także bonusa: Wy piszecie teksty, 

a my nagramy dla Was później piosenkę.
Obiekty będące fundatorami nagród to:
1) Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Halniak” - 

www.centrum-halniak.pl
2) Centrum Wypoczynkowo-Sportowe Jaworzynka - 

www.jaworzynka-sport.pl
3) Domek Plaster Miodu – FB/Domek Plaster Miodu
4) Domki Na Złotym Groniu – www.domkinazlotymgroniu.pl
5) Hotel Srebrny Bucznik - www.srebrnybucznik.pl
6) Karczma Olza – www.karczmaolza.pl
7) Kompleks Istebna Zagroń – www.istebna.org
8) Osada na Ochodzitej - www.osadanaochodzitej.pl
9) Restauracja Dwór Kukuczka - dworkukuczka.pl
10) Willa Zaolzie - willazaolzie.pl
11) Złoty Groń Resort & Spa - www.hotelzlotygron.pl
12) Base Camp Istebna - bcamp.pl
Obiekty roszczą sobie prawo do wyłączenia niektórych 

terminów z okresu realizacji voucherów.
Zapraszamy WAS do wspólnej zabawy!

Pełny regulamin konkursu znajduje się na stronie inter-
netowej lub na profilu facebook.com/GminaIstebna

PRACE NAGRODZONE W KONKURSIE LITERACKIM 
„JAK MATKA Z TACIKYM BYLI JEŚCIE MALI”

Zowziynci Ujec
Jo się nazywóm Kacper Michałek. Bywóm na Kopanicach  

i chodzim do VI klasy. Chciołbych wóm łopowiedzieć jak to było, 
jak matka z tacikym byli mali, jyny że matka z tacikym uż umrzy-
li. Myślim , zie nie będziecie źli, jak Wóm łopowiym ło Ujcu.

Tyn Ujec nazywajóm się Paweł Gorzołka i bywajóm w Po-
toku. Tak naprowdym tóż mogli by być moim Tacikym, bo 
majóm uż 77 roków. Gwarzyli, że urodzili się w 1942 roku jak 
jeście była wojna. Mie się wierzić nie chciało, jak mi łopowia-
dali, jako wtedy było.

Bywali na Potoku, a pole mieli na Polanie (jakisi śtyry kilo-
metry łod chałpy). Tata Ujców robili w lesie i kiejsi porómbali 
se kolano siykieróm. Noga łokropnie bolała, a do dochtorza 
trza było jeździć do Jabłonkowa na Nowsi. Dochtórza Ra-
szyka jeście wtedy na Istebnym nie było (bo uś potym, jak 
Ujec chodzili do śkoły). Tóż tyn Ujców tata nie wylicili tej nogi  
i nie mogli uż robić w lesie. Ujcowo mama robili sami na gaz-
dówce. Wcias rano śli kopać na tóm Polanym, co jech uś ło 
ni gwarzył. Brali ze sebóm kójściek placka ze ziymnioków  
i kopali do wieciora. Dziecka były dóma z tatóm, jak ich noga 
miyni bolała, a jak się im ścigało, tóż przychodzili Ciotka coby 
jako pomóc. Brat Ujca mieli śtyry roki i wiedzieli uż, kany na 
tóm Polanym.  Tóż wziyni Ujca, kiery mioł dwa roćki i pośli ku 
mamie. Ujec ni mogli przyjść przez potóciek, tóż brat niós go 
na kyrkusach. Ciotka chladali dziecek łokropnie wylynkani.

Tata Ujca mieli jeście brata co uciyk z wojska i posieł do 
partyzantki. Niymcy furt tego brata chladali i łodgraziali się, 
zie wywiezóm ich na roboty do Niemiec. Był śtyrycaty pointy 
rok. Ujec mieli wtedy trzi roćki i łopowiadali, zie choć byli tacy 
malućcy, tóż zapamiyntali jako Niymcy prziśli chladać tego 
partyzanta. Mama warziła śniodani, a tu naroz Niymcy prziśli 

chladać tego partyzanta. Mama warziła śniodani, a tu naroz 
Niymcy wchodzóm do izby i chcóm mamym wyciongnónć do 
pola. Ujec z bratym chycili się mamy i przełokropnie zaciyni 
wrześcieć. Niymcy też wrześcieli, zamachli się na nich z kara-
binym ale potym wyśli z izby nie wiedzieć ciymu.

Po wojnie ujec mieli przełokropnóm biedym. Tata uż byli 
na ryncie ale dostowali jyny trzysta złotych. Jodali przeważ-
nie ziymnioki z kapustom abo z mlykym. Świnie też chowa-
li małe, tóż miynsa bardzo ni mieli. Do kościoła chodzili do 
Kóniokowa i tam ciasami kupowali chlyb jak był. Myjali się  
w jednej misie, w jednej wodzie, fsiecy po kolei. Ujec jeście 
łopowiadali, że straśnie ni mogli się doczkać Świónt a nejbar-
dzi połazów. Na połazy wstowali ło trzecij rano i dziwali się, 
w kieresj chałpie się nejpryndzy zaświeciło światło, tóś tam 
lecieli. Dostali wdycki kónsek kołocia a ciasym aji dwa złote. 
Na świynta piekli kołocie u Łabaja, bo tam mieli nejwiynksi 
piec. Kryzban przynosiali z lasa i wiesiali na nim japka i bóm-
bóny, kiere robili z kónsków drzewa i łowijali to papiórkami, 
kiere naśli koło sklepów przez lato. Na wilijym jodali łopłatek, 
kapustym ze ziymniokami, nugle i kołoć.

Jak Ujce byli w śtwortej klasie tóż uż dobrze gónili na ski-
dzach. Pojściali skidze bo ni mieli swoich i pojechali na Złoty 
Groń. Jak zjyździli dołu, a była tam przełokropno grapa, tóż 
ich wziyno i strzylili do smyreka, aż stracili przytomność. Ujec 
mieli wtedy złómany nos i byli aź we śpitolu w Ciesinie. Tacy 
byli zowziynci za tymi skidzami, że nie popuścili. Podziwejcie 
się, dwa razy byli mistrzym Polski w biegach na piyńćdziesiónt 
km., roz wicemistrzym na 30 km. Majóm jeście brónzowe me-
dale, a pucharów tela , że aż strach. Byli na zawodach w Cze-
chach, aji w Estonii kany mieli trzeci miejsce. Dyby nie to, że 
roz uciyni palce na cyrkularce, gdo wie wiela by jeście ukozali. 
W łosiymdziesiontym roku Ujec uznali, zie bedóm ucić dzie-
cka. Ucili we śkole Zapasiekami w- fu aji jazdy na skidzach. Jo 
se tak myślim, że tyn Ujec byli jacyś insi jako my. Mieli takóm 
biedym, a chciało się im ucić i trynować (jeście ku tymu na 
pojścianych skidzach). A nóm się ciasami tak nie chce…

Michałek Kacper, SP1 w Jaworzynce, VI klasa
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Nowy sezon 2020 u Jana Wałacha
Rozpoczyna 

się jeden z naj-
pięk niejsz ych 
miesięcy, po wy-
budzeniu zimo-
wym, zaczyna 
się intensywny 
czas wzrastania 
i kwitnienia. Tak 

też jest z naszym muzeum, sezonowo działającym od maja do 
października. Nie zainagurowaliśmy działania Nocą Muzeów, 
jak to miało miejsce w poprzedni latach, ale ten temat jeszcze 
w bieżącej działalności powróci i mamy nadzieję, że spotkamy 
się w klimacie sztuki w pracowni. 

Część naszych działań postaramy się przenieść do sieci  
i tam tematycznie prezentować twórczość artysty. Promocja 
o charakterze edukacyjnym ma na celu przybliżenie postaci 
nie tylko lokalnie, ale budując szersze zasięgi, chcemy do-
trzeć do jak największej liczby odbiorców. Nasze plany to po-
nowne spotkanie z najmłodszymi w ramach “Akademii Jana 
Wałacha”, kolejna odsłona nieznanych dotąd prac artysty  
w postaci wystaw tematycznych, włączenie się w ogólnopol-
ską akcję “Narodowe Czytanie” oraz przeprowadzenie kolej-
nej edycji Spotkań Integracyjnych. 

Tymczasem Muzeum otwiera się dla zwiedzających, z za-
chowaniem wszelkich środków ostrożności i stosując się do 
odgórnych zaleceń. Pracownia będzie czynna od środy do 
niedzieli w godzinach 10:00-16:00. 

Nową informacją jaką chcielibyśmy się z Państwem po-
dzielić będzie zmiana jaka nastąpiła w Zarządzie Stowarzy-
szenia a na ten czas, w muzeum będzie gościł Państwa Arty-
sta Zbigniew Wałach, wnuk Jana.

Informacji o nas szukajcie na naszym profilu facebooko-
wym: Muzeum Jana Wałacha www.facebook.com/Artysta-
JanWalach/. Zachęcamy do obserwacji.

Bieżące funkcjonowanie jest możliwe dzięki dotacji Gmi-
ny Istebna na działanie pt. “V Akademia Sztuki Jana Wałacha”

Zapraszamy do odwiedzania nas.
Członkowie Muzeum i Stowarzyszenia im. artysty Jana 

Wałacha

Jubileusz 70 lat Ks. Jana Kohuta
Piękny Jubileusz 70 urodzin obchodził niedawno ksiądz Jan 

Kohut z Istebnej, który przez wiele lat pełnił posługę w Brazylii.
Ksiądz Jan urodził się 21 marca 1950 r. w 

Istebnej. Gdy miał 4 lata zmarł jego ojciec.  
W 1964 r. ukończył  szkołę podstawową, po niej 3-letnią 
szkołę zawodową w Ustroniu w zawodzie kowal prze-
mysłowy po czym 4-letnie Technikum Mechaniczne.  
W maju 1971 r. zdał maturę. Następnie pracował 5 lat w FSM 
w Ustroniu. We wrześniu 1976 r. wstąpił do Zgromadze-

nia Słowa Bożego  
w Pieniężnie. Po 
nowicjacie w dniu 
8 września 1978r. 
złożył pierw-
sze, a 8 września 
1982 r. wieczyste 
śluby zakonne.  
17 września 1982r. 
otrzymał z rąk 
ks. bpa Edwarda 
Piszcza święce-
nia diakonatu,  
a 17 kwietnia  
1983 r. święcenia 
kapłańskie z rąk ks. 
bpa Jerzego Able-
wicza.13 czerwca 
1983 r. obronił na 
KUL-u pracę magi-
sterską z etnologii 
religii pt: „Zwy-
czaje, obrzędy  
i wierzenia okre-
su Adwentu i 

Świąt Bożego Narodzenia w regionie istebniańskim”. Od 1 lipca 
1983 r. pracował jako wikariusz w Parafii Królowej Apostołów  
w Rybniku, po czym we wrześniu 1986 roku wyjechał do 
pracy misyjnej w Brazylii, gdzie do 19 marca 2017 roku peł-
nił posługę duszpasterską dokładnie przez 31 lat, 5 miesięcy  
i 20 dni. W najbardziej intensywnym okresie pracy duszpaster-
skiej obsługiwał ponad 60 placówek misyjnych, a docierając do 
nich przemierzył ponad milion kilometrów. 

Ksiądz Jan swoją pracę w Brazylii ma dokładnie udoku-
mentowaną na fotografiach. Zdjęcia, filmiki, teksty pieśni  
z poszczególnych nabożeństw poukładane są skrupulatnie w 
folderach - na przykład „Corpus Christi 2014” - Boże Ciało 2014. 
Fotorelacja rozpoczyna się w przeddzień Bożego Ciała. Widzimy 
tutaj śniadych mieszkańców Pedry wykonujących barwne obra-
zy - dywany z kwiatów, którymi usłana jest droga do kościoła. Pra-
cują całe rodziny , czy wspólnoty, a każdy stara się swój „kawałek 
ziemi” przyozdobić jak najpiękniej. Powstają wizerunki świętych, 
symbole eucharystyczne, podobizny Matki Bożej. W dniu Bożego 
Ciała kilkaset metrów kwietnego kobierca prowadzi do kościoła z 
górującą nad całym krajobrazem „Pedra Azul” - Niebieską Skałą o 
wysokości 1822 m.n.p.m. To naprawdę niesamowity widok!

Ksiądz Jan opowiada też o ludziach, wśród których pra-
cował - to ludność w większości pochodzenia włoskiego, bar-
dzo pracowita, żyjąca z rolnictwa i turystyki. Stale utrzymuje 
kontakt  telefoniczny z Brazylią. Ostatnio dowiedział się, że  
i tam niestety odnotowano przypadki zakażenia koronawiru-
sem, który nie oszczędza żadnego zakątka ziemi. 

I tak ksiądz Jan, góral z Istebnej trafił w góry brazylijskie, pod 
niebieską skałą , gdzie z poświęceniem pracował i świętował 
wraz ze swoimi parafianami. Teraz powrócił na ojczystą ziemię. 
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Muzeum Koronki Koniakowskiej  
wpisane do Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego

7 kwietnia 2020 r. Fundacja 
Koronki Koniakowskie otrzy-
mała ostateczny list od Ministra 
prof. dr hab. Piotra Glińskiego  
uznający Regulamin Muze-
um Koronki Koniakowskiej  
w Koniakowie kończąc tym 
samym procedurę wpisu 
do Muzeów Prywatnych 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Od  
14 kwietnia wid-
niejemy na stronie  
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/
rejestry-ewidencje-archiwa-
-wykazy/rejestry-muzeow.php.

Muzeum, już teraz oficjalne, mieści się  
w Centrum Koronki Koniakowskiej, a jednostką zarządzającą 
jest Fundacja Koronki Koniakowskie. Było to bardzo ważne, 
gdyż przede wszystkim podnosi to rangę Muzeum, ale i dodat-
kowo zabezpiecza zbiory, gdyż musimy spełniać pewne wyma-
gania ministerialne. Cieszę się, że działania udało się zakończyć  
z powodzeniem. Jako dyrektor muzeum będę robić wszyst-
ko, by zbiory zachowywać w należytym stanie, poszerzać 
kolekcję, archiwizację i zgłębiać wiedzę na temat koronki 
koniakowskiej. Dziedzictwo kulturowe, jakim jest nasza ko-
ronka zdecydowanie na to zasługuje, a prowadzenie działań 
muzealnych jest niezwykle istotne dla jego przetrwania. 

To nie pierwsze muzeum prywatne w naszej Gminie 
Istebna znajdujące się na tej liście. Są tam również:

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, Muzeum i Galeria Rodziny 
Konarzewskich, Muzeum Sztuki Jana Wałacha, Izba Regional-
na „Chata Kawuloka” oraz Muzeum Regionalne „Na Grapie”  
w Jaworzynce. www.centrumkoronkikoniakowskiej.pl

Lucyna Ligocka – Kohut
Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie

Tworzymy koronkową grę dla dzieci
Pomimo, że nie możemy działać jakbyśmy chcieli, Cen-

trum Koronki Koniakowskiej nadal musi być zamknięte, pra-
cujemy pełną parą. Powstaje gra pamięciowa dla dzieci. Tzw. 
„memory” ma na celu w ciekawy sposób zachęcić najmłod-
szych do poznawania motywów koronki koniakowskiej. Gra 
składać się będzie z 32 par, czyli 64 kart. Zostanie wydruko-
wanych 1000 kompletów, które będą dostępne w naszym 

Z okazji 70 urodzin życzymy mu wiele zdrowia, pogody ducha, 
spokoju i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień. 

Oprac. Barbara Juroszek

Muzeum. Z pewnością, gdy życie wróci do normalności, pla-
nuję podarować grę każdej placówce szkolno-przedszkolnej 
w naszej Gminie, by dzieci na świetlicach, czy w przerwach 
między lekcjami mogły się w nią bawić.

Koronczarki, Mariola Wojtas z panią Zuzanną Ptak odpo-
wiedzialne są za dobór i nazewnictwo „kwiotków”. Projekt 
graficzny całości przygotuje Anna Jackowska z Dziupli Gra-
ficznej z Istebnej. Mamy nadzieję, że efekty naszych starań 
będą się podobały i do lipca będzie gotowa.

Działania realizowane w ramach projektu „Entliczek, pen-
tliczek, heklowany koszyczek” finansowanego przez MKiDN 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. www.centrum-
koronkikoniakowskiej.pl

Lucyna Ligocka – Kohut
Prezes Fundacji Koronki Koniakowskie
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Już prawie od dwóch miesięcy nie możemy się spotykać 
na próbach, ale nie jest to dla nas czas całkowitego odpo-
czynku. Ćwiczymy również w swoich domach, każdy na mia-
rę własnych możliwości. Dzięki zaangażowaniu muzykantów 
oraz tancerzy z naszego zespołu udało się zrobić pierwszą  
w prawie 120 letniej historii PRÓBĘ ONLINE! W projekcie 
udział wzięło ponad czterdzieści osób. Zespół zaprezento-
wał jeden z najbardziej charakterystycznych i archaicznych 
tańców górali istebniańskich - „łowiynziok”.

Jednocześnie przyłączyliśmy się do akcji #zatańcujwdomu 
zainicjowanej przez organizatorów Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

Efekty naszej próby online możecie obejrzeć na profilu 
facebook Zespołu Regionalnego „Istebna” .

Z życia Zespołu  Regionalnego „Istebna”

Zespolocy w kwarantannie Zespół Regionalny „Istebna”  
w czasie kwarantanny - próba online

Na ten moment wydarzenia zbiorowe są odwołane do 15 czerwca. Dzień Dziecka  
w znanej nam formie w tym roku się nie odbędzie. Wszystkie informacje na temat  
wydarzeń będziemy podawać na bieżąco na stronie internetowej i na facebook`u.
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Jak „Mała Istebna” radzi sobie z pandemią
Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmu-

siła nas do zawieszenia prób, ale nie zrezygnowaliśmy całko-
wicie z naszej aktywności.  Dzieci bardzo tęsknią za próbami  
i dużo trenują w swoich domach. Wiele nagrań zarówno  
z tańców jak i śpiewu przesyłają do nas rodzice.

W kwietniu udało nam się również stworzyć niezwykły 
projekt „Jak „Mała Istebna” radzi sobie z pandemią”, w której 
najmłodsi zespolocy w humorystyczny sposób opowiadają 
o tym co obecnie dotknęło nas wszystkich. Z całego serca 
dziękujemy wszystkim członkom zespołu oraz ich rodzicom, 
którzy zaangażowali się w realizację tego projektu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Basi Juroszek, 
która po raz kolejny potrafiła ubrać w słowa zaistniałą sy-
tuację i ubarwić to w humorystyczny sposób , dzieląc się  
z nami swoim niebywałym talentem.

Przyszeł jor w Beskidy, zazieleił gronie
wsiecy ło tym wiedzóm aji nasie konie
Na polu słonećko zaś sie ukozało
aś by się z zespołym zatacować chciało
Ale mili chłapcy, na razie nic z tego
Przisieł taki wirus i narobił złego
w śkole pogasione i pozamykane
I Małej Istebnej próby łodwołane
Kyrpiećki , bruclićki w siafie pochowane
kabotki uż downo też nie łoblykane
nóśki się nóm same rwóm do tańcowanio
straśnie mi brakuje nasigo spiywanio!
W chałpie się tak jyny uż trzynsóm deliny
bo cóś momy robić? na sucho ćwicimy
Mama uś powiado-  siednij rufijoku!
a jo nie chcym zabyć do trómbity kroków
chciołbych iść na próbym, nie w chałpie się kisić
chybio pana Józka i pani Marysi!!
My się też uż kapkym za wami stesknili
radzi by my z wami uś próbym zrobili
na razie ciakejcie, nejważniyjsi zdrowi
ale do powrotu byjcie furt gotowi.
teraz wirtualne jest nasie łognisko
ucimy się „onlajn” choć sóm my tak blisko
jo się na nim prawie teś zalogowała
co nom zaś tam pani na dziśka zadała
Chciolbych uż wytańcić tóm mojóm partnerkym
moziemy się widzieć jyny przez kamerkym!
Jo dziśka na polu placki zatańciła
Bo ni mogym zabyć coch się nauciła!

ćwicim przed łobiadym potym po łobiedzie
przed tym komputerem ciynżko mi usiedzieć.
az kury w zogrodzie się mi dziwowały
a zamiast zaklaskać jyny zagdokały
my zdjyncia z wystympów jyny łoglondomy
kiedy co nowego do ramki dodomy
uż byś móg wirusie iść se łod nas kany
boś w tych nasich gronaich niemile widziany!!
Miały być wyjazdy przeglądy konkursy
teraz jyny robim po zogródce kursy.
wsiecki festiwale poodwoływali
A my się tak wsiecy na to radowali
Ale jo wom powiym, ludkowie kochani,
nigdy nie zaginie w Beskidach spiywani
Chociaż sóm my mali ale się nie domy
Bo my tyn naś zespół straśnie radzi mómy
A koronawirus niech się nie raduje
Bo Mało Istebna jeście zatańcuje!!

Efekty twórczej aktywności naszych najmłod-
szych możecie oglądać na Wirtualnym „Ognisku” pro-
wadzonym przez profil Ogniska Pracy Pozaszkolnej  
w Koniakowie oraz fanpage Zespołu Regionalnego „Mała Istebna”.

Maria Motyka

Konkurs na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną” 
rozstrzygnięty!
W lutym obecnego roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

w Koniakowie ogłosiło V jubileuszową edycję konkursu pla-
stycznego na „Najpiękniejszą pisankę wielkanocną”.

Konkurs kierowany był do uczniów wszystkich szkół 
podstawowych terenu Gminy Istebna. Wpłynęło na niego  
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Ogłoszenia

Oferta edukacyjna wiślańskiego Liceum
W roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące 

im. Pawła Stalmacha w Wiśle proponuje następujące klasy:
Oddział ratowniczo-medyczny (tzw. biol-chem) z rozsze-

rzoną biologią, chemią i językiem angielskim oraz przedmio-
tem uzupełniającym - ratownictwo medyczne.

Oddział społeczno-prawny z rozszerzoną historią, języ-
kiem polskim, wiedzą o społeczeństwie oraz  przedmiotem 
uzupełniającym – wiedza o mediach współczesnych.

Oddział sportowy z rozszerzoną biologią i geografią.  
W oddziale tym jest 10 godzin wychowania fizycznego ty-
godniowo. Oddział sportowy będzie ukierunkowany przede 

78 prac z następujących szkół i placówek:
SP nr 1 w Koniakowie, SP nr 2 w Koniakowie, SP nr 2  

w Jaworzynce, 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej, SP nr 2  

w Istebnej, Zespołu Szkół Specjalnych
w Istebnej - Kubalonce oraz z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 

w Koniakowie.
Ze względu na obecnie panującą sytuację, w dniu  

2 kwietnia 2020r. konkurs został rozstrzygnięty zdalnie.
Komisja w składzie: mgr Ewa Macoszek – Dragon dyrektor OPP, 

mgr Agata Polok oraz pani Teresa Vavrać dokonały oceny prac.
Przed komisją stało ogromne wyzwanie, gdyż każda  

z prac, która wpłynęła na konkurs została wykonana precy-
zyjnie, pomysłowo i niezwykle oryginalnie.

Przyznano 12 nagród w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria pierwsza kl. 0-II
Miejsce I – Paulina Wawrzacz klasa 1,
Szkoła Podstawowa nr2 w Jaworzynce
Miejsce II – Dawid Czepczor klasa 1
Szkoła Podstawowa nr1 w Koniakowie
Miejsce II – Michał Orzech klasa 0,
Szkoła Podstawowa nr2 w Istebnej
Miejsce III – Olga Pazera klasa1
Szkoła Podstawowa nr2 w Jaworzynce
Miejsce III – Amelia Haratyk klasa 1
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie
Wyróżnienie: Weronika Bocek klasa 0
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
Kategoria druga kl. III – V
Miejsce I – Paulina Rucka klasa V,
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie
Miejsce II – Natalia Goryczka klasa 3,
Zespół Szklono – Przedszkolny w Istebnej
Miejsce III – Julia Jaroszek klasa V
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie
Kategoria trzecia kl. VI – VIII
Miejsce I – Tymon Śleziak klasa VI
Zespół Szkół Specjalnych w Istebnej Kubalonce
Miejsce II – Aleksandra Kobielusz klasa VII
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
Miejsce III – Natalia Ramiączek klasa VII
Szkoła Podstawowa nr 2 w Istebnej
W siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej została zorga-

nizowana wystawa wszystkich prac, które wpłynęły na kon-
kurs i potrwa ona do dnia 31.05.2020r.

Ze względu na panującą sytuację i w obecnej chwili 
brak możliwości uroczystego wręczenia nagród, spotkanie 
finałowe zostaje przesunięte do czasu, w którym zostanie 
przywrócone tradycyjne funkcjonowanie szkół i placówek. 
W przypadku podjęcia przez Dyrekcję OPP oraz organizato-
rów konkursu innej decyzji, czyli innego sposobu wręczenia 
nagród, laureaci konkursu zostaną o tym poinformowani 
telefonicznie. Informacja taka ukaże się również na stronie 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie.

Autorom wszystkich pisanek składamy podziękowania 
za duże zainteresowanie konkursem, za różnorodność prac, 
pomysłowość i niezwykłą oryginalność.

Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, 

opiekunów i rodziców, pod kierunkiem których powstały te 
małe dzieła sztuki.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i już dziś 
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Organizatorki konkursu:
Agata Polok

Teresa Vavrać
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l Reklama l

Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I stopnia  w  Cieszynie 
Filia  w  Wiśle 

OGŁASZA 

Z A P I S Y 
na  rok  szkolny  2020 / 2021 

 
Zajęcia umuzykalniające:  dla dzieci od 5 do 10 roku życia             
(bez rekrutacji wstępnej)  (z podziałem na grupy wiekowe)  
     Zajęcia będą obejmować umuzykalnienie   
     połączone z prezentacją instrumentów muzycznych. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

SZKOŁA  I stopnia: 

Dział dziecięcy:  od lat 7 – 10 w następujących sekcjach: 
(sześcioletni)   akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, obój, saksofon,  
    skrzypce, trąbka, wiolonczela. 

Dział młodzieżowy: od lat 8 – 16 w następujących sekcjach: 
(czteroletni)   akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, obój, saksofon,  
    skrzypce, trąbka, puzon, waltornia, wiolonczela. 

REKRUTACJA  KANDYDATÓW  ODBĘDZIE  SIĘ 
W  SIEDZIBIE  FILII,  W  WIŚLE,  UL. 1  MAJA  66. 

O terminie rekrutacji poinformujemy indywidualnie 
 

Wypełnione,  podpisane  przez  obojga  rodziców  we  wszystkich  wymaganych  miejscach  
oraz  ZESKANOWANE  kwestionariusze  zgłoszeń   

prosimy  przesyłać  na  adres  mailowy  Filii  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  w  Wiśle:  
psmwisla@poczta.onet.pl 

 

Z a p r a s z a m y ! 

wszystkim na rozwój umiejętności piłkarskich (piłka nożna  
i piłka ręczna). Zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia 
w klubach sportowych będą skorelowane.

NOWOŚĆ: Oddział Mistrzostwa Sportowego z rozsze-
rzoną biologią i językiem angielskim.

W oddziale tym jest 16 godzin wychowania fizycznego 
tygodniowo. Ukierunkowany przede wszystkim na rozwój 
umiejętności koszykarskich. Zajęcia z wychowania fizyczne-
go oraz zajęcia w klubie sportowym będą skorelowane.

Więcej informacji na: www.lowisla.pl oraz www.fa-
cebook.com/lostalmach/ ZAPRASZAMY!
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REJESTRACJA

  ul. Brody 4, tel: 33 854 58 07 Ustroń,

 ul. 1-go Maja 43, tel: 33 855 53 31 Wisła, 

krótkie terminy !!!

 www.optykexpert.net www.facebook.com/optykexpert.net 

OKULISTA  

Owce wyszły na halę

fo
t.:

 Jó
ze

f M
ic

ha
łe

k
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