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Józefa Skurzoka

Otwarcie toru rowerowego Pumptrack
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dla Łucji Michałek 

 



I Istebniański Dzień Rodziny 
Fot. Jacek Kohut | Na scenie amfteatru rodziny podczas I Istebniańskiego Dnia Rodziny x7 
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Fot. arch. pryw. Łucji Michałek | Dyplom i medal MSWiA 
Odznaka honorowa za zasługi dla samorządu terytorialnego 

Wójt Gminy Istebna 
nagrodzona medalem MSWiA 
Pięciu samorządowców z województwa śląskiego zostało wy-
różnionych Odznaką Honorową za Zasługi Dla Samorządu 
Terytorialnego, w tym jedno odznaczenie zostało przyznane 
Wójt Gminy Istebna Łucji Michałek. Pani Łucja łącznie prze-
pracowała 16 lat w samorządzie, czyli 4 kadencje, w tym 
2 jako radna gminna, 1 jako radna powiatowa i 1 jako wójt 
gminy Istebna. 

Skuteczność i determinacja w realizacji przedsięwzięć Łucji 
Michałek – wójta gminy Istebna w kadencji 2018–2023 
sprzyja dynamicznemu rozwojowi gminy Istebna. O tym 
świadczą m.in. dane zawarte w rankingach ogólnopolskich. 
Zgodnie z XVII edycją Rankingu Samorządów „Rzeczpo-
spolitej”, opublikowanym w roku 2021, w którym oceniano 
efekty działań miast i gmin w zakresie dbałości o jakość życia 
mieszkańców, stan środowiska i rozwój ekonomiczny przy 
zachowaniu stabilności fnansów i wysokiej jakości zarzą-
dzania gmina Istebna awansowała na pozycję 247. wśród 
gmin wiejskich. Jest to awans o 100 pozycji na 1556 gmin 
w Polsce. Gmina Istebna zajmuje trzecie miejsce w rankingu 
gmin powiatu cieszyńskiego województwa śląskiego. Mimo 
iż rok 2021 zapamiętany będzie jako kolejny rok pande-
mii, której rozmiary przekroczyły wcześniejsze wyobrażenia. 
W gminie Istebna podjęto wszelkie możliwe warianty działań, 
które z jednej strony nie zagrażałyby bezpieczeństwu sanitar-
nemu, a z drugiej strony nie paraliżowały tych przestrzeni, dla 
których przestój nie był konieczny. Stąd m.in. udało nam się 
w całym okresie pandemii zapewnić otwartość urzędu gminy. 
Podjęto działania w zakresie systematycznego inwestowania 
w nowoczesne formy komunikacji. Jeszcze w roku 2020, 
do wszystkich szkół na terenie gminy Istebna wprowadzono 
dzienniki elektroniczne oraz zainwestowano środki na zakup 
sprzętu komputerowego do szkół. 

W takiej rzeczywistości wójt gminy Istebna kontynuowała 
inwestycje gminne współfnansowane ze skutecznie pozy-
skiwanych funduszy zewnętrznych, z których m.in. przebudo-
wano drogę gminną Zaolzie (etap II) w Istebnej stanowiącej 

wsparcie dla infrastruktury sportowej, przebudowano drogę 
o charakterze międzynarodowym, łącząc gminę Istebna ze 
Słowacją na odcinku od Jaworzynki-Czadeczka do Słowacji. 
Wójt gminy Istebna kontynuuje działania związane z rozwojem 
gminy i w tym celu projektowane są fragmenty dróg (drogi 941 
na odcinku Istebna-Dzielec – Jaworzynka-Krzyżowa oraz drogi 
943 na odcinku Koniaków-Centrum – Koniaków-Pietraszyna), 
rozbudowywana jest droga gminna Dzielec we wsi Istebna, 
realizowane jest zadanie związane z ochroną i wykorzystaniem 
przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej, a także 
w trakcie opracowywania są miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego dla wsi Jaworzynka oraz dla wsi Konia-
ków. W ramach działań proekologicznych w zakresie ochrony 
środowiska zmodernizowano, przebudowano rozbudowo 
oczyszczalnie ścieków w Istebnej i Koniakowie, zrealizowano 
cztery Zielone Pracownie przy szkołach podstawowych w Ja-
worzynce, Istebnej i Koniakowie, zrewitalizowano Park w Isteb-
nej Centrum, który wraz z planowaną przebudową Gminnego 
Ośrodka Kultury przekształci się w miejsce przenikania ele-
mentów przyrodniczych i kulturowych. Wójt gminy Istebna 
podjęła wiele działań związanych ze wsparciem rodziny przy 
poszanowaniu kultury i tradycji – nowo narodzeni mieszkańcy 
gminy otrzymują w ramach „nowiecki” podarunek w postaci 
stroju regionalnego, przy współpracy z podmiotem prywat-
nym w zasobach Gminy Istebna zorganizowano i otwarto klub 
dziecięcy dla najmłodszych mieszkańców, zmodernizowano 
stołówkę w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie-Raz-
toce, podjęto działania na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci 
i młodzieży, przywracając klasy sportowe w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Istebnej, pozyskano miejsca pracy dla 
sportowców. Wójt gminy Istebna wspiera i podejmuje działania 
z Centralnym Ośrodkiem Sportu w Szczyrku, dzięki czemu m.in. 
zmodernizowano trasy narciarstwa biegowego na Kubalonce 
w Istebnej. Dzięki środkom z budżetu Województwa Śląskiego 
został wybudowany pumptrack przy kompleksie sportowym 
w Istebnej Zaolziu. W czasie panującej epidemii gmina Istebna 
podjęła działania promujące szczepienia i w gminie Istebna 
odnotowano największy udział mieszkańców w szczepieniach. 
Dzięki temu gmina otrzymała nagrodę w wysokości 1 000 000 
zł. Na uwagę zasługuje też fakt pozyskiwania zewnętrznych 
środków fnansowych z wielu innych źródeł, bowiem w roku 
2021 planowane przychody budżety gminy przekroczyły 100 
000 000 zł, co jest wydarzeniem historycznym. 

Poświęcenie i uczciwa praca w samorządzie została zauwa-
żona i doceniona. Dowodem tego są słowa wypowiedziane 
przez ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego podczas 
uroczystości, które miały miejsce dn. 30 maja br. z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego w KPRM w Warszawie: „Skła-
dam podziękowania samorządowcom za Waszą pracę 
i zaangażowanie. Medale, które wręczę są odzwiercie-
dleniem Waszej pracy, poświęcenia i działań dla lokalnych 
społeczności”. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości, zdrowia i siły 
do dalszej pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
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Fot. Wioleta Golik | Otrzymane promesy na utworzenie Ekopracowni 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie-Rastoce oraz Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej 

Kolejne 
Zielone Pracownie 
w gminie Istebna 
7 czerwca br. uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Istebnej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie wraz 
z Łucją Michałek – Wójt Gminy Istebna, Danutą Haratyk-
-Woźniczka – dyrektor ZSP w Istebnej, Magdaleną Marek 
– dyrektor SP nr 2 w Koniakowie i nauczycielami udali się do 
Ogrodzieńca, gdzie wzięli udział w ofcjalnym rozstrzygnięciu 
konkursu „Zielona Pracownia 2022” i uroczyście odebrali 
przyznane promesy. Podczas tegorocznego wydarzenia zor-
ganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w przepięknej 
zamkowej scenerii w Ogrodzieńcu, uczniowie mogli wziąć 
udział w pikniku ekologicznym, w konkursach, w warsztatach 
ekologicznych i podziwiać artystów występujących na scenie. 

W tym roku nowe szkolne ekopracownie powstaną w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej pn.: „U źródeł Olzy” oraz 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie pn.: „Z pasterską 
nutą przez gronie”. Każda ze szkół otrzyma dofnansowanie 
w wysokości 40 000 zł. Spośród czterech przyznanych dotacji 
z Powiatu Cieszyńskiego Gmina Istebna pozyskała aż dwie 
w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2022” na dofnan-
sowanie zadań w kwocie 80 000 zł. 

Wioleta Golik – koordynator projektu z ramienia UG 

Fot. Wioleta Golik | Otrzymane promesy na utworzenie ekopracowni 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie-Rastoce 

Fot. ZSP Istebna | Zielone pracownie 
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Gratulacje dla druhów z OSP 
W sobotę 4 czerwca br. w Nierodzimiu, wspólnie z Gminą 
Brenna, Gminą Ustroń oraz Wisłą zostały zorganizowane 
zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych. Naszą gminę reprezentowało łącznie 7 drużyn, 
w tym 5 chłopięcych oraz 2 dziewczęce. Każda drużyna skła-
dała się z 10 zawodników. 
• I miejsce zajęła drużyna z OSP Koniaków-Centrum w ka-

tegorii chłopców i dziewcząt; 
• II miejsce zajęła drużyna z OSP Istebna-Centrum w ka-

tegorii dziewcząt oraz drużyna z OSP Jaworzynka w ka-
tegorii chłopców; 

• III miejsce zajęła drużyna z OSP Istebna-Zaolzie w ka-
tegorii chłopców. 

Ogromne gratulacje ! 

Łucja Michałek – wójt gminy Istebna ze środków budżetu 
Gminy Istebna ufundowała nagrody rzeczowe dla uczestni-
ków gminnych zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych, które odbyły się w dniu 4 czerwca 
2022r. Wysokość środków fnansowych przekazanych na ten 
cel wyniosła 2500 zł. 

Ewa Żabnicka – kierownik Referatu SOI 

Fot. arch. UG Istebna | Ewa Żabnicka i Łucja Michałek 

Fot. media społecznościowe Facebook | Drużyny druhów OSP Istebna-Zaolzie x3 

Pani Jolanta Zogata
Po 35 latach pracy w Urzędzie Gminy Istebna 

 przeszła na emeryturę. 
Jako pracownik samorządowy początkowo 

przepracowała 4 lata w Urzędzie Miejskim w Wiśle. 
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Jolancie 

za wieloletnią pracę w Urzędzie Gminy Istebna. Za włożone 
zaangażowanie, rzetelność, życzliwość, uśmiech. 

Życzymy zdrowia i pogody ducha oraz by nowy rozdział 
życia obftował w wiele ciekawych doświadczeń i był 

spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów. 

Koleżanki i koledzy z pracy 
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Fot. arch. UG Istebna | Spotkanie delegacji samorządów powiatu cieszyńskiego 

Podpisanie porozumienia 
pod nazwą Klaster Energii 
Zastępca Wójta Gminy Istebna Łukasz Małysz 27 maja 2022 r., 
reprezentując Gmina Istebna, podpisał porozumienie pod na-
zwą „Klaster Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego”. 

Przedmiotem porozumienia pomiędzy gminami jest utwo-
rzenie Klastra Energii pod nazwą „Klaster Energii Gmin i Po-
wiatu Cieszyńskiego” oraz określenie jego celów. W związku 
z wyznaczeniem nowych kierunków rozwoju opisanych 
w dokumentach strategicznych (Strategia na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030, 
Raport Polska 2030 wyzwania rozwojowe, Strategia Rozwoju 
Województwa Śląskiego Śląskie2030, Strategia Rozwoju Po-
wiatu Bielskiego 2021+ ), w tym działań zmierzających do tzw. 
zielonej transformacji, powstała koncepcja utworzenia Klastra 
Energii Gmin i Powiatu Cieszyńskiego. 

Ideą Klastra Energii jest dążenie do wytwarzania i dystrybucji 
w jego ramach i na obszarze jego funkcjonowania energii 
elektrycznej i cieplnej na potrzeby jego członków. Instrumen-
tami do osiągnięcia tego celu są np. farmy fotowoltaiczne 
na terenie gmin, a także mikro-instalacje na budynkach uży-
teczności publicznej. Wytworzona w ten sposób energia elek-
tryczna wykorzystywana będzie, jak wspomniano powyżej, 
na potrzeby członków klastra, obniżając tym samym koszty 
związane z zakupem energii. 

Członkami Klastra Energii będą następujące gminy: Brenna, 
Chybie, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, 
Zebrzydowice oraz Powiat Cieszyński. 

Pierwszy półrocze 2022 roku jest momentem strategicznym 
na podjęcie działań związanych z utworzeniem klastra w świe-
tle pojawiających się informacji mówiących o tym, że pierwsze 
nabory wniosków w ramach nowej perspektywy fnansowej 
UE ukierunkowane będą właśnie na obszar związany z inwe-
stycjami w odnawialne źródła energii. 

Mirosław Książczyk – z-ca kierownika Referatu Usług Komunalnych 

Informacja 
dot. składania wniosków na dowóz i zwrot 
kosztów przejazdu uczniów 

Wójt Gminy Istebna informuje, iż do 20 czerwca br. należy 
składać wnioski na dowóz i zwrot kosztów przejazdu uczniów 
szkół i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opie-
kunów prawnych z miejsca zamieszkania do najbliższego 
obwodowego publicznego przedszkola, szkoły obwodo-
wej lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przy-
gotowa-nia przedszkolnego, obowiązkuszkolnego i obo-
wiązku nauki na rok szkolny 2022/2023. 
Wnioski mogą składać rodzice, na podstawie wytycznych 
wskazanych w art. 39 Prawa Oświatowego, których dzieci 
spełniają następujące warunki: 
Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
• 3 km – w przypadku dzieci od 5 roku życia do ukoń-

czenia 7 lat. 
• 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych. 
• 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół 

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

ukończenia 7 roku życia, korzystającego ze środków 
komunikacji publicznej, 

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

Gmina Istebna zapewnia także, w granicach określonych przepi-
sami, dowóz zbiorowy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 
do szkół i ośrodków wskazanych przez rodziców.Po upływie 
wyznaczonego terminu wnioski będą rozpatrywane nega-
tywnie. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu 
Gminy Istebna:www.istebna.eu,wzakładce Edukacja → Dowóz 
uczniów do szkół lub w sekretariatach szkół. 

Grażyna Matuszna – samodzielne stanowisko ds. oświaty 

Ogłoszenie 
dot. wywozu odpadów komunalnych 
Przypominamy o zmianie terminu wywozu odpadów, który 
zgodnie z harmonogramem zamiast 16 czerwca (Boże Ciało) 
tj. trzeci czwartek miesiąca (dla przysiółków Miki, Kiepki, Ga-
zury, Szymcze, Bystre, Suszki, Las, Jasnowice) odbędzie się 
20 czerwca w poniedziałek. 

15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za miesiąc maj i czerwiec. 

Karolina Goryczka – inspektor Usług Komunalnych 

https://rodzic�w.Po
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Fot. Najstarsza mieszkanka Gminy Istebna – Joanna Marekwica-Piełka 

Najstarsza mieszkanka 
28 maja 2022 roku swoje 102. urodziny świętowała najstar-
sza mieszkanka gminy Istebna – Joanna Marekwica-Piełka 
z Istebnej. 

W tym wyjątkowym dniu serdeczne życzenia z okazji 102 
rocznicy urodzin: kolejnych dni, miesięcy, lat pełnych szczę-
ścia i radości, ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego, 
aby cieszyć się życiem w każdym jego momencie, zacnej 
Jubilatce w imieniu wójta gminy Istebna Łucji Michałek ży-
czenia złożył jej zastępca Łukasz Małysz podczas odwiedzin 
w domu. 

Joanna jest osobą bardzo zasłużoną dla lokalnej społecz-
ności. W czasach wojny i okupacji z narażeniem życia nio-
sła pomoc partyzantom. Przez długie lata była pielęgniarką, 
pracowała od 1954 r. w Ośrodku Zdrowia z Istebnej, wraz 
z doktorem Raszykiem. Do chorych chodziła na piechotę, 
czasem podwożono ją saniami lub furmanką, nieraz po no-
cach przemierzała ogromne odległości. Organizowała akcje 
krwiodawstwa w Istebnej i ocaliła swoją pracą wiele istnień 
ludzkich. Jest laureatką nagrody Srebrnej Cieszynianki. 

Zacnej Jubilatce oraz Jej Opiekunom życzymy Bożego bło-
gosławieństwa, zdrowia, pomyślności, niegasnącego opty-
mizmu i radości na dalsze lata życia oraz wielu życzliwych, 
serdecznych ludzi wokół. 

Barbara Kubalok-Gwarek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

Aleja Jaworowa w Dolinie 
Czadeczki 
W rocznicę urodzin Jana Pawła II – 18 maja, w piękny sło-
neczny poranek, w Dolinie Czadeczki odbyła się akcja 
sadzenia jaworów. Organizatorem była Gmina Istebna, Nad-
leśnictwo Wisła oraz Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Infor-
macji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. 

Powitani przez Wójt Gminy Istebna Łucję Michałekwszyscy zgro-
madzeni, uzbrojeni w kopaczki i szpadle ruszyli do akcji. Wspól-
nymi siłami zasadzonych zostało 150 jaworów, których sadzonki 
zostały bezpłatnie przekazane przez Nadleśnictwo Wisła. 

Jawory zostały wybrane nieprzypadkowo są to drzewa cha-
rakterystyczne dla Jaworzynki, w której były sadzone. To 
właśnie jawor zdobi jej herb i od niego wzięła swoją nazwę. 
Drzewa zyskały nowy dom i stworzyły piękną jaworową aleję 
wzdłuż drogi prowadzącej do granicy ze Słowacją, która do-
celowo zostanie poświęcona Janowi Pawłowi II. 

Zadowoleni uczestnicy wydarzenia po wspólnym, pamiątko-
wym zdjęciu udali się do Wyrchczadeczki do Karpackiego 
banku Genów, Muzeum Świerka i Woliery Pokazowej Głusz-
ców. Poznali sposób pobierania i selekcjonowania m.in. nasion 
słynnego świerka istebniańskiego. Pokazane zostały maszyny 
służące suszeniu, łuskaniu i selekcjonowaniu nasion. Wrażenie 
na oglądających zrobiły ogromne chłodnie, w których przy – 
10 stopniach przechowuje się nasiona nawet przez 20 lat. 

Po krótkim spacerze wśród hodowanych roślin uczestnicy 
dotarli do hodowli głuszców, w której po wysłuchaniu cieka-
wostek na temat tych pięknych ptaków zobaczyli je na żywo. 
Uczestnicy dowiedzieli się również o pszczołach. Na miej-
scu znajduje się 20 ich rodzin. Miód przez nie produkowany 
można spróbować podczas różnych wydarzeń promocyjnych 
Nadleśnictwa Wisła. 

W akcji udział wzięli: wójt gminy Istebna Łucja Michałek, 
nadleśniczy Andrzej Kudełka, pracownicy gminy Istebna 
i Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycz-
nej i Biblioteki Publicznej w Istebnej oraz pracownicy nadle-
śnictwa.Wszyscy uczestnicy potwierdzą zgodnie – baterie 
pięknym słońcem i ciekawym towarzystwem naładowane! 

Roksana Klamka – GOK 

Fot. Jacek Kohut | 
Nadleśniczy Andrzej Kudełka i Wójt Gminy 

Łucja Michałek podczas akcji sadzenia 
jaworów w Czadeczce 
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Otwarcie toru rowerowego 
Pumptrack na Zaolziu 
W sobotę, 28 maja br. w Istebnej-Zaolziu w kompleksie spor-
towo-rekreacyjnym uroczyście został otwarty nowy tor rowe-
rowy Pumptruck. 

Gmina Istebna pozyskała na realizację projektu dofnansowa-
nie w kwocie 486 751,01 zł. ze środków budżetu Wojewódz-
twa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki 
w 2021 roku. Ogólna wartość inwestycji to 500 000 zł. Obiekt 
służyć będzie mieszkańcom i turystom do spędzania wol-
nego czasu, do doskonalenia techniki jazdy na rowerze, do 
jazdy na rolkach, deskorolkach i hulajnogach. Jest to jeden 
z większych projektów w woj. Śląskim, a na pewno w Be-
skidach. Pumptruck został wybudowany końcem zeszłego 
roku przez frmę VeloProjekt z Warszawy. Podczas otwarcia 
został zaprezentowany pokaz jazdy po pumptracku przez 
instruktorów Filipa Rawickiego i Iwo Rawickiego, Mistrzów 
i wice-mistrzów Polski w tej dyscylinie. Przeprowadzono szko-
lenie dla początkujących i omówiono warsztat jazdy. 

Ratownicy z Beskidzkiej Grupy GOPR podzielili się uwagami 
na temat bezpiecznego uprawiania kolarstwa górskiego, dla 
zainteresowanych widzów przeprowadzili szkolenie z pierw-
szej pomocy, a przejażdżką quadem wokół kompleksu do-
datkowo uatrakcyjnili wydarzenie. 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny skierowany do uczniów 
klas podstawowych pt. „Bezpieczna jazda na rowerze”, w któ-
rym nagrodzono: 
• I miejsce – Kacper Bury – otrzymał nagrodę główną – 

rower BMX 
• II miejsce – Nikola Krężelok – otrzymała kask i cenne 

gadżety 
• III miejsce – Jerzy Niemiec – otrzymał kask i cenne 

gadżety. 

Wyróżniono Dawida Bocka, Ewelinę Bocek, Dawida 
Grochowskiego, Michalinę Haratyk, Kamila i Kasię Ordec-
kich, którym również podarowano cenne gadżety. 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Otwarcie toru rowerowego Pumptrack 
z nagrodzonymi uczestnikami konkursu plastycznego 

Fundatorem nagrody głównej była frma Let’s Ride z Istebnej 
Fundatorem kasków i gadżetów była Wypożyczalnia Rowe-
rów Mountain E-Bike – Tomasz Kaczmarzyk z Istebnej. 

Łucja Michałek – wójt gminy Istebna serdecznie podzięko-
wała frmie VeloProjekt za stworzenie tego wyjątkowego 
miejsca oraz Justynie Dragon z UG za koordynowanie prac. 

W otwarciu udział wzięli z-ca wójta Łukasz Małysz, radni 
gminni Lucyna Bytow, Władysław Zowada i Kazimierz Ła-
cek, oraz sołtys wsi Jaworzynka Bogusława Kawulok i miesz-
kańcy. Otwarcie poprowadziła Łucja Dusek dyrektor GOK. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Otwarcie toru rowerowego Pumptrack 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Ratownicy z Beskidzkiej Grupy GOPR 
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I Istebniański Dzień Rodziny 
Przy pięknej majowej pogodzie w niedzielne popołudnie, 
15 maja br. w Amfteatrze pod Skocznią z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Rodziny, z inicjatywy wójt gminy Istebna Łucji 
Michałek, zainaugurowano I Istebniański Dzień Rodziny. 

Imprezę rozpoczęła Łucja Dusek dyrektor GOK, która zapro-
siła przybyłych mieszkańców do wzięcia udziału w rodzinnych 

Fot. Jacek Kohut | Istebniański Dzień Rodziny Fot. Jacek Kohut | Istebniański Dzień Rodziny 

I Istebniański Dzień 
Rodziny 
Przy pięknej majowej pogodzie w niedzielne popołudnie, 
15 maja br., w Amfteatrze pod Skocznią z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Rodziny, z inicjatywy Wójt Gminy Istebna Łucji 
Michałek, zainaugurowano I Istebniański Dzień Rodziny. 

Imprezę rozpoczęła Łucja Dusek, dyrektor GOK, która zapro-
siła przybyłych mieszkańców do wzięcia udziału w rodzinnych 
konkursach, do obejrzenia pokazu strażackiego przygoto-
wanego przez strażaków z OSP Istebna-Zaolzie, zachęciła 
najmłodszych do malowania twarzy, modelowania balonów, 
animacji, gier i zabaw. 

Kolejnym punktem programu było przywitanie Wójta Gminy 
IstebnaŁucji Michałek, Wiceministra Rodziny i Polityki Społecz-
nej Stanisława Szweda, Przewodniczącego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej Józefa 
Herzyka oraz Wiceprzewodniczącą GKRPA, Sołtys Wsi Jawo-
rzynka Bogusławę Kawulok. Wójt przywitała również gości 
z Ukrainy w języku ukraińskim i z radością zaprosiła do zabawy. 

W dalszej cześci nastąpiło uroczyste wręczanie upominków 
– Istebniańskich Nowiecek – jakimi są stroje regionalne dla na-
szych lokalnych rodzin. Upominki wręczał Stanisław Szwed, 
który objął tę imprezę honorowym patronatem Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. Minister pogratulował wójt gminy 
wspaniałej inicjatywy, a także pozdrowił strażaków i pogratulo-
wał im nowego wozu strażackiego zakupionego na rzecz OSP 
Istebna-Zaolzie, dzięki m.in. wysokiemu rządowemu dofnan-
sowaniu. Podziękował wszystkim mieszkańcom za gościnność 
okazaną dla naszych braci z Ukrainy, za włożone serce, po-
kazując tym samym naszą solidarność i otwartość serc. Józef 
Herzyk, przewodniczący GKRPA w Istebnej również zabrał 
głos, mówiąc, iż priorytetem w gminie Istebna jest rodzina 
i dzieci. Odniósł się również do osób starszych i młodych, 
którym jesteśmy winni troskę i szacunek. 

Uhonorowane zostały także rodziny, które były na miejscu 
w amfteatrze i wzięły udział w konkursie na najliczniejszą 
rodzinę z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa i rodzinę ukraińską. 

W zorganizowanym gminnym konkursie pt. „W trzeźwości 
więcej możliwości” nagrodzone zostały dzieci ze szkół pod-
stawowych. Dzieci z rodzicami chętnie przystąpiły również 
do konkursu plastycznego zatytułowanego „Moja rodzina”, 
zdobywając nagrody główne oraz nagrody za udział. Otrzy-
mały m.in. darmowe vouchery do parku linowego Base Camp 
Istebna do parku wodnego Olza na Zagroniu oraz gadżety 
sportowe i słodycze. 

Nagrody ufundowała Gmina Istebna. 

Na scenie wystąpił zespół z Gliwic Mariusz Sobczyk Band, 
mieszkańcy bawili się przy dźwiękach muzyki disco polo. 

Oprócz muzyki na scenie, uczestnicy mogli degustować 
otwartej kuchni regionalnej przygotowanej przez koła go-
spodyń wiejskich m.in. sery, oscypki. Na stoiskach dla dzieci 
czekały gadżety. Na boisku dzieci korzystały z gier i zabaw, 
które zapewniła frma Bumper Ball z Cieszyna. W Amfteatrze 
miłym zaskoczeniem było pojawienie się maskotek, Papy 
Smerfa, konia, słonia i bobra, które rozbawiały publiczność. Do 
dyspozycji wystawiony był samochód strażacki, do którego 
można było wsiąść i dowiedzieć się o pracy strażaka. 

Wszystkim biorącym udział w wydarzeniu serdecznie 
dziękujemy. 

Wartość nagród wyniosła 10 400 zł. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Fot. Jacek Kohut | Istebniański Dzień Rodziny 
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Gminny Dzień Dziecka 
na Tynioku 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat 

Janusz Korczak 

W tym roku Gminny Dzień Dziecka odbył się na Tynioku 
w Koniakowie. 5 czerwca br. w plenerze, przy świerkowym 
lesie, na zielonej polanie uśmiech i radość towarzyszyły dzie-
ciom od początku zabawy. Dzieci bawiły się wyśmienicie 
na dmuchanej zjeżdżalni, w balonach, z mydlanymi bańkami, 
a ze sceny radośnie śpiewały, recytowały wierszyki, trafnie 
odpowiadały na zadawane pytania. Konkurs wiedzy o re-
gionie, w plenerze, składający się z trzech części: ze zna-
jomości geografi, znaczenia gwarowych słów, ciekawych 
miejsc i znanych osób z naszej Trójwsi przyciągnął pod scenę 
grono zaciekawionych i chętnych do odpowiedzi dzieci. Dużą 
atrakcję zapewnił wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Koniakowa, do którego można było wejść i zrobić dziecku 
pamiątkowe zdjęcie. Nieopodal panie, z przygotowanymi 
kolorowymi farbkami, malowały dzieciom twarze. 

Na scenie piękną grą na instrumentach ludowych, w strojach 
regionalnych, debiutowali utalentowani uczniowie mistrza 
Zbigniewa Wałacha pobierający naukę w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej. 

W przerwach zabawy można było zasmakować otwar-
tej kuchni regionalnej przygotowanej przez MKS Istebna. 
Dla dzieci przygotowano również stoisko z watą cukrową 
i napojami. 

Wszystkie licznie zebrane rodziny przywitała wójt gminy 
Istebna Łucja Michałek. Złożyła dzieciom życzenia i zapro-
siła do wspólnego świętowania. Imprezę z plenerowej sceny 
poprowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
Łucja Dusek. Obecni byli również przedstawiciele samorządu, 
z-ca wójta gminy Istebna Łukasz Małysz, sołtys wsi Istebna 
Barbara Juroszek i przewodniczący rady gminy Stanisław 
Legierski oraz radni Kazimierz Łacek i Ignacy Zowada. 

Liczne atrakcje zapewniła frma Bumper Ball z Cieszyna. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za mile spędzony z Wami dzień! 

Dziękujemy z całego serca Ignacemu Zowadzie wraz z ro-
dziną za gościnność i zaproszenie do organizacji wydarzenia 
na ich terenie. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Gminny Dzień Dziecka na Tynioku x4 
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Powstaną kolejne dwie 
Zielone Pracownie 
W gminie Istebna powstaną dwie Zielone Pracownie. Laure-
atami konkursu „Zielona Pracownia 2022” zorganizowanym 
przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach jest Szkoła Podstawowa nr 
2 w Koniakowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Isteb-
nej. W dniu 13.05.2022 r. Zarząd WFOŚiGW rozstrzygnął 
konkurs i podjął decyzję o dofnansowaniu zadań pn.: Zie-
lona Pracownia w ZSP w Istebnej – U źródeł Olzy w kwocie 
40 000,00 zł oraz Zielona Pracownia w SP nr 2 w Koniako-
wie – Z pasterską nutą przez gronie” w kwocie 40 000,00 zł 

Zielona Pracownia „Z pasterską nutą przez gronie” wspierać 
będzie kreatywny rozwój dziecka, realizując proces dydak-
tyczny z uwzględnieniem różnych stylów uczenia się. Zajęcia 
w pracowni umożliwią uczniom zdobywanie wiedzy poprzez 
pracę w grupach i indywidualne rozwijanie swoich zaintere-
sowań, pasji oraz poznawanie różnych zjawisk geografcz-
nych, przyrodniczych i ekologicznych. Zajęcia z regionalizmu 
umocnią kształtowanie tożsamości kulturowej oraz uwrażliwią 
młode pokolenie na wartości i tradycje rodzinne. Będzie to 
możliwe dzięki wyposażeniu w nowoczesne pomoce dydak-
tyczne, sprzęt multimedialny oraz w estetyczne i funkcjonalne 
umeblowanie wraz z oświetleniem. Dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom multimedialnym w ciekawy sposób mogą w niej 
być poprowadzone również lekcje z innych przedmiotów. 
W pracowni będą prowadzone także zajęcia pozalekcyjne: 
koło turystyczne, zajęcia z regionalizmu, zajęcia rozwijające 
kreatywność z ekologii. Pastersko-muzyczna aranżacja sali 
wiąże się z kulturą społeczności góralskiej. Zainteresowanie 
tą dziedziną od kilku lat mocno się w Beskidach odradza. 
Nowoczesna pracownia stanie się również miejscem cieka-
wych spotkań i zacieśnianiem relacji międzyludzkich poprzez 
wspólne zainteresowania. Obecnie do szkoły uczęszczają 
także uczniowie z Ukrainy. Nowoczesna pracownia pozwoli, 
aby lepiej uczyć również i te dzieci. 

Głównym celem projektu „U źródeł Olzy” jest stworzenie 
nowoczesnej pracowni przy-
rodniczo-geografcznej, która 
umożliwi uczniom zdobywanie 
wiedzy o otaczającym świecie 
poprzez możliwość wykony-
wania obserwacji, badań, po-
miarów oraz odkrywanie świata 
za pośrednictwem technologii 
informacyjno-komunikacyjnej. 
Pracownia stanie się miejscem 
zgłębiania wiedzy o naszej 
małej ojczyźnie, dlatego tytuł 
pracowni nawiązuje do rzeki 
Olzy będącej przyrodniczym 

i kulturowym dziedzictwem regionu. W pobliżu naszej szkoły 
znajduje się Ścieżka Przyrodnicza „Olza”, na którą często 
wychodzi się w ramach zajęć terenowych. Nowoczesna sala 
stanie się jej uzupełnieniem, zwłaszcza w przypadku nie-
pogody. Pracownia, która powstanie będzie wyróżniać się 
funkcjonalnością, nowoczesnością oraz estetyką. Geografa 
i przyroda to przedmioty, których trzeba doświadczyć. Posze-
rzanie wiedzy przyrodniczo-geografcznej umożliwi zakup licz-
nych pomocy dydaktycznych. Będą one także pomocne dla 
nauczyciela w przekazywaniu treści lekcji. Mapy, atlasy oraz 
plansze dydaktyczne pozwolą w sposób grafczny przyswoić 
cechy geografczne omawianego obszaru. Dzięki kompasom 
uczniowie będą mogli ćwiczyć orientację w terenie. Globusy 
geografczne i indukcyjne pomogą w zrozumieniu kulistości 
ziemi oraz określaniu współrzędnych geografcznych. Do 
przedstawiania ruchów ziemi i ich konsekwencji pomocne 
okaże się tellurium. Dzięki zestawom doświadczalnym (obieg 
wody w przyrodzie) uczniowie będą mogli przeprowadzić 
wiele ciekawych eksperymentów. Wszelkie modele, które 
pojawią się w pracowni (model jaskini krasowej, topografa 
terenu, przekrój ziemi) pomogą w zrozumieniu zjawisk i proce-
sów geografcznych. Stacja pogody dostarczy uczniom pod-
stawowej wiedzy o stanie atmosfery, będzie również służyła 
do odczytywania poszczególnych składników pogody oraz 
stanie się podstawą do prowadzenia dziennika obserwacji 
meteorologicznych. Grafki umieszczone na ścianach odda-
dzą nie tylko zamysł projektu, lecz będą także pomocne w re-
alizacji programu edukacyjnego stworzonego na potrzeby 
nowej pracowni. Monitor interaktywny oraz zawarte w nim 
programy multimedialne pozwolą na przekazywanie wiedzy 
w sposób ciekawy i nowoczesny. 

Opis Zielona Pracownia „Z pasterską nutą przez gronie” opra-
cowała: Dyrektor SP nr 2 w Koniakowie – mgr Magdalena 
Marek. 

Opis Zielona Pracownia „U źródeł Olzy” opracowała: dyrektor 
ZSP Istebna – mgr Danuta Haratyk-Woźniczka. 

Wioleta Golik 
podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Fot. Jacek Kohut | Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan 
Kawulok wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. 
Mirosławem Synowcem, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomaszem Bed-
narkiem i Wójt Gminy Istebna Łucją Michałek oraz Naczelnik OSP Istebna 
Zaolzie Łukasz Łupieżowiec wraz z Kazimierzem Michałkiem na tle nowego 

wozu strażackiego 

Gminne obchody Dnia Strażaka 
Przekazanie i poświęcenie nowego samochodu 
pożarniczego dla OSP Istebna Zaolzie 

W sobotę 14 maja na terenie jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej Istebna Zaolzie miała miejsce uroczystość z okazji 
gminnych obchodów Dnia Strażaka oraz przekazania i poświę-
cenia nowego samochodu pożarniczego dla tejże jednostki. 

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką uczestników przy remizie, 
na którą przybyło wszystkich pięć pocztów sztandarowych 
gminnych jednostek OSP, po czym uformowano szyk mar-
szowy i przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerowano do 
położonego w przysiółku Mlaskawka kościoła św. Józefa, aby 
wziąć udział w Mszy Świętej w intencji Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Istebna. Najświętszą Ofarę we-
dług formularza o św. Florianie celebrował Proboszcz Parafi 
pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce ks. Grzegorz Kotarba. 

Lektorem czytania z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do 
Tymoteusza (2 Tm 2, 1-13) był należący do OSP Michał 
Michałek, psalm zaś zaśpiewała Natalia Zowada. Po sło-
wach Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 28-33) ksiądz 
proboszcz wygłosił kazanie, w którym podkreślił wagę za-
angażowania w wykonywaną pracę, a zwłaszcza w służbę 
drugiemu człowiekowi, odczytywaną jako pochodzące od 
Boga powołanie. Duszpasterz mówił o niełatwym wyzwaniu 
łączenia pracy społecznej z życiem rodzinnym. Nie zabrakło 
też odwołań do mających być dla nas wzorem świętych – 
św. Macieja Apostoła, św. Bonifacego, czy też będącego pa-
tronem strażaków św. Floriana, którzy zawsze na pierwszym 
miejscu stawiali Chrystusa. Na zakończenie kapłan złożył stra-
żakom życzenia, by byli ludźmi ducha, ludźmi mocnymi, którzy 
nie tylko potrafą mężnie walczyć w obronie życia i mienia 
innych, ale także zadbać o swój rozwój duchowy i odważne 
dawać swą postawą świadectwo wiary. 

W odczytanej przez Klaudię Wrzask modlitwie powszechnej 
proszono o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla 
OSP, a także o to by miłosierny Bóg wprowadził nieżyjące 
już druhny i druhów do radości życia wiecznego. Pod koniec 
mszy zebrani odśpiewali uroczyste „Te Deum laudamus”. 

Po zakończonej Eucharystii w szyku marszowym powrócono 
na plac przed remizą OSP, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uro-
czystości. Meldunek o gotowości do jej rozpoczęcia Zastępcy 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Mirosławowi Synowcowizłożył dowódca uroczystości 
dh Józef Ligocki, będący Prezesem OSP Koniaków-Kosa-
rzyska. Orkiestra Dęta z Trójwsi zaintonowała „Mazurka Dą-
browskiego”, po czym podniesiona została faga państwowa. 

Jako pierwszy głos zabrał gospodarz tego miejsca – Prezes 
OSP Istebna-Zaolzie dh Tadeusz Kohut, który serdecznie 
powitał przybyłych na to wydarzenie: Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa Śląskiego Jana Kawuloka, Zastępcę 
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Sy-
nowca, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  Toma-
sza Bednarka, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP 
w Cieszynie bryg. Ryszarda Kukuczkę, Zastępcę Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie 
dh Stanisława Legierskiego, Wójt Gminy Istebna Łucję 
Michałek, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Istebnej dh. Stanisława Kędziora, radnych gminy 
Istebna dh. Władysława Zowadę i dh. Michała Kohuta, Nad-
leśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrzeja Kudełkę, Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Isteb-
nej Bogdana Ligockiego, pełniącą obowiązki dyrektora 
SP nr 2 w Istebnej Iwonę Legierską, Proboszcza Parafi Matki 
Bożej Fatimskiej w Istebnej-Stecówce ks. Grzegorza Kotarbę, 
prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej 
gminy, druhny i druhów, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
OSP Istebna Zaolzie, darczyńców, lokalnych przedsiębiorców, 
mieszkańców oraz pozostałych gości. 

Dh Tadeusz Kohut krótko przedstawił uczestnikom uroczy-
stości historię zmian w wyposażeniu jednostki OSP Istebna 
Zaolzie od pierwszych lat jej istnienia aż do dnia dzisiejszego. 
Wyrażając swą radość z tego, iż po raz pierwszy tutejsi stra-
żacy otrzymują nieocenione wsparcie w swej służbie, jakim 
jest fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy 
GBA 4, 7/42 marki MAN, posiadający silnik o mocy 320 KM, 
zbiornik na wodę mieszczący 4650 litrów i autopompę o wy-
dajności maksymalnej 4200 litrów na minutę, jak również szyb-
kie natarcie, maszt oświetleniowy, oświetlenie miejsca pracy 
i pola zdarzenia. Dziękował on także wszystkim instytucjom 
państwowym i samorządowym, frmom, jak również prywat-
nym darczyńcom, dzięki których wsparciu możliwym stała się 
realizacja tego niezwykle wymagającego fnansowo zakupu. 
W tym miejscu wymienione zostały wszystkie udzielające 
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dotacji jednostki państwowe i samorządowe: 
• Gmina Istebna wyasygnowała na ten cel 270 tys. zł 
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 100 tys. zł 
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach przeznaczył na zakup 250 tys. zł 
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej wsparł inwestycję 50 tys. zł 
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prze-

kazało OSP Istebna Zaolzie 100 tys. złotych. 

Zakup nowego wozu strażackiego od samego początku miał też 
ogromne poparcie społeczne, co widać było podczas organizo-
wanych przez jednostkę zbiórek, dzięki czemu udało się osiągnąć 
bardzo wysoki poziom wkładu własnego – 91 tys. złotych! 

Wśród darczyńców znalazło się wiele lokalnych frm i prywat-
nych przedsiębiorców: 
LINTER TOUR S.A., Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe 
Halniak, Lys Fusion Poland Sp. z o.o., DREW-MAT, Tartacz-
nictwo Kawulok, Tartak Szymcze, Domstyl Krzysztof Wojtas, 
Market Rema, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Pizzeria We-
rona, P.U.H. Legierski, Market Budowlany Baza, Beskid Invest 
Istebna, MDJ Kukuczka, Firma Obróbki Drewna Legierski, Nad-
leśnictwo Wisła, Adam Matuszny, Państwo Ewa i Eugeniusz 
Dragon. Nie zawiedli także mieszkańcy, którzy przekazywali 
zarówno pieniądze, jak i włączyli się w akcję zbiórki złomu. 

Prezes OSP Istebna Zaolzie dziękował za zaangażowanie 
strażakom z jego jednostki i ich rodzinom za nieoceniony 
wkład pracy społecznej, w tym ponad 700 godzin pracy nad 
dostosowaniem garażu na potrzeby przyjęcia nowego, więk-
szego pojazdu. Nie zabrakło również ciepłych słów pod ad-
resem osób przygotowujących dla gości poczęstunek. 

Kolejnym punktem uroczystości było odznaczenie srebrnym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dh. Marka Bielesza. 
Medal wręczony został przez Zastępcę Prezesa Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie dh. Stanisława 
Legierskiego oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Istebnej dh. Stanisława Kędziora. 

Nadszedł ważny moment odczytania podpisanego przez 
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Miro-
sława Synowca, Wójt Gminy Istebna Łucję Michałek oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna Stanisława Le-
gierskiego aktu przekazania samochodu jednostce OSP 
Istebna Zaolzie. Szczególnie uroczysta była chwila modlitwy 
błogosławieństwa – nowego wozu ratowniczo-gaśniczego 
oraz wszystkich, którzy będą się nim posługiwać odmówiona 
przez Księdza Proboszcza Grzegorza Kotarbę. Prosił on 
w niej o bezpieczeństwo przez wstawiennictwo św. Krzysz-
tofa, a także o to, by pojazd służył na chwałę Bogu i dla 
pożytku ludzkiego. Kapłan odczytał też specjalne błogosła-
wieństwo dla samochodów poruszających się po szczególnie 

Fot. Jacek Kohut | Poświęcenie samochodu strażackiego przez 
ks. Grzegorza Kotarbę 

wymagających ostrożności, krętych i stromych drogach gór-
skich, po czym dokonał poświęcenia. 

Następnie Przewodniczący Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Jan Kawulok wraz z Zastępcą Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Mirosławem Synowcem, Prezesem 
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach Tomaszem Bednarkiem i Wójt 
Gminy Istebna Łucją Michałek wręczyli kluczyki i dokumenty 
pojazdu Naczelnikowi OSP Istebna Zaolzie Łukaszowi Łupie-
żowcowi oraz kierowcy Kazimierzowi Michałkowi. 

Nie zabrakło też okolicznościowych przemówień, gratulacji 
i życzeń. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego Jan Kawulok, który odczytał list 
Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. 
Jego treść koncentrowała się wokół pełnej poświęcenia 
i zasługującej na najwyższe uznanie oraz szacunek służby 
strażaków, a także wielkiego zaufania społecznego, jakim 
są oni darzeni. Marszałek podkreślił, iż jednostka zasługuje 
na najlepszy sprzęt ratowniczy. Przewodniczący Sejmiku 
Wojewódzkiego zauważył, że tego typu zakupy wymagają 
dobrej współpracy wielu organów rządowych i samorządo-
wych, jednocześnie z wielką aprobatą wyraził się o niezwykle 
wysokim wkładzie własnym jednostki OSP Istebna-Zaolzie. 
Do gratulacji dołączył on także serdeczne podziękowania 
za codzienną współpracę druhów z ratownikami medycznymi. 

Z krótkim przemówieniem wystąpił Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek, akcentując w nim 
udział ochotniczych straży pożarnych w ochronie środowi-
ska, a także mówiąc o obecnych i przyszłych programach 
wspierających ich działalność, w tym Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. Z zadowoleniem zauważył on liczną obecność 
członków MDP Istebna Zaolzie podczas uroczystości, wska-
zując, że jest to przyszłość jednostki. 

Kolejno o wystąpienie poproszona została Wójt Gminy 
Istebna Łucja Michałek, która opowiedziała o trudnej drodze 
pozyskiwania funduszy na tak znaczący zakup, a także podkre-
śliła wagę dobrej współpracy pomiędzy instytucjami szczebla 
państwowego i samorządowego oraz niezwykłą determinację 
i zapał, z jakim jednostka OSP Istebna-Zaolzie czyniła stara-
nia o nowy samochód. Wspomniała ona też o wsparciu jakie 
inicjatywie tej okazał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
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 Fot. Jacek Kohut | Przekazanie gratulacji i podziękowań dh. Tadeuszowi 
Kohutowi przez st. bryg. Mirosława Synowca 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz złożyła druhnom 
i druhom serdeczne życzenia, mówiąc o ich roli w budowaniu 
wspólnego poczucia bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu 
podkreśliła, że jest to już trzeci zakupiony samochód bojowy 
dla OSP w obecnej kadencji. 

W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nad-
bryg. Jacka Kleszczewskiego gratulacje, podziękowania 
i życzenia jednostce złożył jego zastępca st. bryg. Mirosław 
Synowiec, przekazując jednocześnie na ręce Prezesa OSP 
Istebna Zaolzie dh Tadeusza Kohuta list okolicznościowy. 
Krótkie przemówienie wygłosił także Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP RP w Istebnej dh Stanisław 
Kędzior, rozpoczynając je od dewizy Alberta Einsteina: „Tylko 
życie poświęcone innym warte jest przeżycia”, która, jak za-
uważył – realizuje się w pełni w służbie strażaków ochotników. 
Mowa była więc o niełatwym zetknięciu się z ludzką tragedią, 
poświęconym czasie prywatnym, zaangażowaniu całych ro-
dzin i wielu innych aspektach pracy druhen i druhów na rzecz 
OSP. Padły też gratulacje i życzenia, by nowy wóz bojowy nie 
nazbyt często musiał wyjeżdżać do akcji. 

Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie st. bryg. Damian 
Legierski, nie mogąc uczestniczyć w tym tak ważnym wy-
darzeniu, przekazał list gratulacyjny, który odczytał jego 
zastępca bryg. Ryszard Kukuczka. Głos zabrał także Za-
stępca Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Cieszynie dh Stanisław Legierski, dziękując wszystkim 
zaangażowanym w pozyskanie funduszy na zakup nowego 
auta – zarówno instytucjom, jak i władzom samorządowym, 
czy prywatnym darczyńcom; nie zabrakło też ciepłych słów 
o trudzie strażackiej służby i jej społecznym wymiarze. 

Ostatnim punktem tego niezwykle dopracowanego i pięk-
nie przygotowanego wydarzenia było odprowadzenie przez 
dh. Łukasza Łupieżowca pocztów sztandarowych w rejon 
zakwaterowania i złożenie przez dowódcę uroczystości 
dh. Józefa Ligockiego meldunku o jej zakończeniu. 

Nie sposób byłoby nie zauważyć także wielkiego wkładu 
pracy rodzin strażaków OSP Istebna-Zaolzie, które w pełni za-
angażowały się w organizację uroczystości, pokazując, iż żyją 
wymagającą poświęceń służbą tutejszych Druhen i Druhów. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 

Fot. M.Owczarczak | Prymicyjna Msza św. ks. Józefa Skurzoka 

Wielki Dzień 
w Koniakowie 
Święcenia kapłana z Koniakowa 

Dnia 28 maja br. w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej 
ks. bp Roman Pindel udzielił święceń prezbiteratu diakonowi 
z koniakowskiej parafi Józefowi Skurzokowi. W kościele 
parafalnym pw. św. Bartłomieja w Koniakowie w Niedzielę 
Wniebowstąpienia Pańskiego, 29 maja 2022 r., o godz. 11:00, 
swoją uroczystą pierwszą Mszę Świętą sprawował nowo wy-
święcony kapłan Józef Skurzok. W Eucharystii udział wzięło 
liczne grono kapłanów, kleryków, mieszkańców (szczególnie 
Koniakowa) oraz zaproszeni goście. Uroczystą Mszę Świętą 
uświetniły tradycyjne pieśni kapeli góralskiej, młodzież oa-
zowa oraz dzieci. Na zakończenie liturgii ks. Józef udzielił 
specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego zgromadzonym 
w kościele. 

Ksiądz Józef Skurzok urodził się 7.02.1996 r. w Cieszynie. 
Pochodzi z wierzącej rodziny z Koniakowa o tradycjach gó-
ralskich. Od dzieciństwa mieszkał w Koniakowie w przysiółku 
Deje. W latach szkolnych związany był ze wspólnotą oazową. 
Tam rozpoczęła się Jego droga powołania. Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Do semina-
rium wstąpił w roku 2016. Podczas studiów teologicznych 
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakow-
skiej odbył staż diakoński w parafi Rudzica. 

Księdzu neoprezbiterowi Józefowi Skurzokowi życzymy 
wielu Łask Bożych i asystencji Ducha Świętego. To Wielki 
zaszczyt i tajemnica nie do końca pojęta dla człowieka. 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 
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Fot. Małgorzata Owczarczak | Grupa Rekonstrukcji Literackiej z Iriną 
i Karenem. Spotkanie literackie Miłosz w GOKu 

Miłosz w GOKu 
W murach Gminnego Ośrodka Kultury, wieczorem 11 maja, 
mieliśmy okazję wysłuchać inscenizacji – twórczości jednego 
z najwybitniejszych polskich poetów XX w. Czesława Miłosza 
– pt. “Miłosz w GOK-u”. 

Niewielka scena na piętrze, dzięki pięknej scenografi stała 
się małym teatrem. Dekoracja, zapalone świece na stole, 
jabłka na paterze, w tle muzyka i śpiew wprowadziły widzów 
w literacki nastrój. Łucja Dusek, dyrektor GOK, przywitała 
zebranych i zaprosiła do wysłuchania inscenizacji, przygo-
towanej przez Grupę Rekonstrukcji Literackiej „Na Granicy”. 

Wstępem do recytowanych wierszy były wypowiedziane 
słowa Moniki Michałek: Słowo poetyckie, to też słowo, które 
skłania nas do myślenia, do jakiegoś innego przeżycia niż 
takie zwyczajne, codzienne. Daje nam pewną siłę duchową, 
daje nam też możliwość wypowiedzenia swoich wątpliwości, 
swoich przeżyć, jakichś może też trudnych, nie tylko pięk-
nych, jak to czasem się myśli o poezji..., a Miłosz do tego 
się bardzo nadaje… Wspomniała o koleżankach i kolegach 
z Ukrainy, którzy mimo uśmiechu na twarzy, przeżywają głę-
boko swój ból, a poezję Miłosza można odczytywać jeszcze 
głębiej, obserwując wojnę w Ukrainie. Po czym wybrzmiały 
słowa Miłosza w języku ukraińskim i polskim takich utworów 
literackich jak: „Sens”, „Dar”, „Z chłopa Król”, „Zaklęcie”, „Który 
skrzywdziłeś”, „Psalm 56“ w tłumaczeniu Miłosza, „Piekło” 
i inne. Na sali panowało pełne skupienie. 

Na koniec inscenizacji rozniosły się gorące brawa. Dyrektor 
Łucja Dusek złożyła podziękowania i wręczyła róże. 

Jako, że obchodzony jest Tydzień Bibliotek, Biblioteka Pu-
bliczna w Istebnej wpisuje się w to wyjątkowe wydarzenie. 
Bardzo dziękujemy: Monice, Andrzejowi, Sylwii, Arturowi, 
Bartkowi, Beacie, Irinie i Karenowi za wspólne spotkanie 
literackie – dodała. 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Spotkanie literackie „Miłosz w GOKu” 

Fot. Małgorzata Owczarczak | V Spotkanie z Historią „Cieszyński Pułk 
Podhalański w historii i pamięci” 

Spotkania z historią 
Piąte „Spotkanie z historią” za nami. Tematem był „Cieszyński 
Pułk Podhalański w historii i pamięci”. W Gminnym Ośrodku 
Kultury, 31 maja br. stworzono możliwość obejrzenia archiwal-
nych flmów, fotografi i wysłuchania prelekcji Krzysztofa Ne-
ściora, który przybył na zaproszenie wójt Łucji Michałek. Jest 
on pasjonatem historii, pomysłodawcą i założycielem prywat-
nego Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. 
Prelekcja dotyczyła ludzi i wydarzeń związanych z Cieszynem 
– stolicy, odzyskanego Śląska Cieszyńskiego. Pan Krzysztof 
opowiedział m.in. o Zaolziu, o wiecach i protestach w Cieszy-
nie, Jabłonkowie oraz formowaniu się oddziałów Cieszyń-
skiego Pułku Podhalańskiego. Podczas prelekcji uczestnicy 
oglądali umundurowanie żołnierzy podhalańskich, zaznajomili 
się z odznaką mundurową i jej symboliką oraz bronią. Łucja 
Michałek – Wójt Gminy Istebna podkreśliła rangę historycz-
nych spotkań i propozycję edukacji młodego pokolenia, po 
to, by pamiętali o przeszłości swoich potomków i zachowywali 
kulturę historyczną swojego regionu szczególnie teraz, kiedy 
świat współczesny jest pełen zagrożeń. 

Wszystkich zebranych przywitała Łucja Dusek – Dyrektor 
GOK. W spotkaniu wzięła udział młodzież szkolna wraz 
z nauczycielami. 

Inicjatorką historycznych spotkań jest Łucja Michałek – Wójt 
Gminy Istebna. Koordynatorem – Marek Michałek. 

Zapraszamy w czerwcu na kolejne historyczne wydarzenie 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Fot. Małgorzata Owczarczak | V Spotkanie z Historią „Cieszyński Pułk 
Podhalański w historii i pamięci” 
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Wieczór poetycki 
z Alfredą Lorens 
8 czerwca br. wieczór poetycki z Alfredą Lorens rozpoczął 
się melodyjnym akcentem – muzyką graną na skrzypcach 
przez Mistrza Zbigniewa Wałacha i jego uczniów. 

Dyrektor GOK Łucja Dusek przywitała główną bohaterkę – 
poetkę Alfredę Lorens, gospodarza gminy Łucję Michałek, 
sołtysa wsi Jaworzynka Bogusławę Kawulok, zacnego go-
ścia Jana Kazimierza Węgrzyna oraz rodzinę poetki – siostrę 
Irenę, brata Józefa z synową i brata Władka. 

Łucja Michałek, dziękując poetce za możliwość spotkania, 
niezwykle wzruszająco przedstawiła Jej piękny i bogaty ży-
ciorys. Ukazała sylwetkę, głównej bohaterki, mówiąc m.in. 
o ogromnej serdeczności względem drugiego człowieka, 
niezwykłej życzliwości, wrażliwości na piękno a także braku 
krytyki względem drugiej osoby. 

Zaproszony gość, Józef Polok, przytoczył życiorys przyjaciółki 
i wspomniał o kronice, którą przygotowuje zainspirowany jej 
wierszami. Dodał: „Ona pisze, a ja czytam”. 

Dyrektor GOK przeprowadziła interesującą rozmowę z bo-
haterką wieczoru na temat historii jej życia, poezji i chwil, 
jakie towarzyszą jej natchnieniom przy powstawaniu wierszy. 
Wspomniała o wydanych przez autorkę Monikę Mrozek to-
mików wierszy pt. „Sens” i „Cisza”, a także odczytała jeden 
z utworów. Podczas rozmowy poetka wzruszająco recytowała 
swoje wiersze „Turzowka”, „Matka moja kochana”, „Pozdro-
wienie z gór” i wiele innych. 

Pani Alfreda urodziła się w czasie II wojny światowej, w Ja-
worzynce na Herczawie – przysiółku. Przez 10 lat pracowała 
w Polskim Czerwonym Krzyżu, pomagając potrzebującym. 
Pisze wiersze patriotyczne i religijne – w Jej twórczości dużo 
jest odniesień do wiary, rodziny, beskidzkiej przyrody o róż-
nych porach roku a także miłości do ojczyzny. 

Pani Alfredzie życzymy dalszych twórczych inspiracji i zdrowia. 
Czekamy na kolejne spisane tomiki wierszy. 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Gmina Istebna na „Scenie 
Letniej” w Narodowym 
Instytucie Kultury 
i Dziedzictwa Wsi 
21 maja br. na Krakowskim Przedmieściu w siedzibie Na-
rodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie 
odbyło się spotkanie z kulturą ludową w ramach wydarzenia, 
jakim była Scena Letnia. Na niej zaprezentowali się górale, 
twórcy ludowi z Beskidów, ze Szczyrku, z Wisły i Istebnej z rę-
kodziełem artystycznym i potrawami regionalnymi. Przedsta-
wicielki Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej prezentowały 
beskidzki haft krzyżykowy zastosowany w serwetkach, bież-
nikach, biżuterii i elementach stroju regionalnego. Heklowane 
koronki z Koniakowa prezentowała reprezentująca Mikrore-
gion Górolsko Swoboda koronczarka Lucyna Bytow radna 
gminy Istebna. Przysmaki kuchni regionalnej przygotowane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich z Jaworzynki i Koniakowa, 
cieszyły podniebienia przechodniów. Wydarzenie to opra-
wione muzyką i tańcem beskidzkich zespołów regionalnych 
przyciągały turystów i mieszkańców. 

Wiosenna odsłona Scena Letniej to zaproszenie na zbliżający 
się wielkimi krokami 59. Tydzień Kultury Beskidzkiej. 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Reprezentacja Gminy Istebna na „Letniej Scenie” w Narodowym 
Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi 
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Fot. arch. szkoły | Aktorzy z przedszkolakami 

Spektakl teatralny z okazji 
Dnia Dziecka 
30 maja 2022 r. w ZSP nr 1 Istebna odbył się szkolny spektakl 
pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, w którym 
wystąpili ósmoklasiści z grupy teatralnej. Przedstawienie było 
swoistym prezentem dla całej społeczności szkolnej z okazji 
nadchodzącego Dnia Dziecka. 

Inscenizacja przygotowywana była przez kilka miesięcy. Mło-
dzi artyści ofarnie uczestniczyli w próbach (często po lekcjach 
lub w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych), szykowali 
swoje stroje i rekwizyty. Narratorkami baśni były: Nadia Ła-
cek i Zuzanna Macoszek (kl. 8b). W tytułową rolę Królewny 
Śnieżki wcieliła się Aleksandra Legierska (kl. 8c), księcia 
odgrywał Wiktor Klajbert (kl. 8b), a złą macochę – Kinga 
Bury (kl. 8c). Kreacja lustra przypadła Annie Czepczor (kl. 8a), 
a leśniczego – Klaudii Michałek (kl. 8b). W roli ptaszków i mo-
tylków wystąpiły uczennice klasy 8b: Julia Bujok, Natalia Pie-
siak oraz Kasia Probosz. Wreszcie krasnoludków kreowali: 
Bartek Kukuczka, Patrycja Michałek, Oliwia Młynarczyk, 
Filip Suszka, Agnieszka Waszut z klasy 8a oraz Justyna 
Byrtus i Sergiusz Marekwica z klasy 8b. O oprawę muzyczną 
i efekty dźwiękowe spektaklu zadbał Błażej Knopek, nato-
miast o scenografę – Renata Gorzołka. 

Przedstawienie było grane w dwóch odsłonach: najpierw dla 
przedszkolaków i klas 1-3, a później dla uczniów z klas 4-8. 
Aktorzy nawiązywali świetny kontakt z maluchami, a przyjazd 
księcia na hulajnodze wywołał prawdziwą furorę. Było zatem 
i śmiesznie, i wzruszająco, i refeksyjnie. Spektakl z pewno-
ścią podobał się zgromadzonej w hali publiczności, o czym 
świadczyły gromkie brawa widzów. 

Mamy nadzieję, że nasza baśniowa inscenizacja była dla 
wszystkich uczniów oryginalnym prezentem z okazji Dnia 
Dziecka! 

Cecylia Suszka – opiekunka grupy teatralnej 

Pozytywnie Nakręceni 
„Zakręć się na pomaganie” – to hasło wyjątkowej akcji cha-
rytatywnej realizowanej w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 
w Jaworzynce od wielu lat. Początki akcji sięgają roku 2012, 
kiedy przez kilka lat zebrane nakrętki przekazywaliśmy Sto-
warzyszeniu Pomocy Bezdomnym Matkom „Domy Maria” 
w Żywcu. Potem dołączyliśmy do akcji powiatowej – dochód 
ze sprzedaży nakrętek przekazywaliśmy na pomoc dla pod-
opiecznych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 
Wtedy też, co jakiś czas informacje o dużej ilości zebranych 
nakrętek przez naszą szkołę, ukazywały się w „Głosie Ziemi 
Cieszyńskiej”. W tym roku, korzystając z okazji, że od pew-
nego czasu w niektórych miejscach naszej gminy stoją meta-
lowe pojemniki – „serca” przeznaczone do zbiórki nakrętek, 
dołączyliśmy do wspólnej gminnej zbiórki i przekazaliśmy 
11 ogromnych worków nakrętek. Dochód ze sprzedaży bę-
dzie przekazany na rehabilitację Justynki Zowady i Piotrusia 
Juroszka. 

Od początku prowadzimy akcję zbiórki nakrętek ze świa-
domością, iż przynosi wiele korzyści wychowawczych. Uczy 
dzieci nie tylko działania z myślą o potrzebujących pomocy, 
ale też działania na korzyść naszej planety – w ten sposób 
dbamy o wykorzystywanie surowców wtórnych. Dodatkowo 
dzieci świetnie się bawią i czekają na podsumowanie akcji 
po każdym półroczu. Wtedy losujemy upominki dla dzieci 
biorących udział w akcji. 

Pragniemy kolejny raz podziękować WSZYSTKIM, którzy włą-
czyli się w akcję zbiórki nakrętek. Cieszymy się, że zawsze 
mogliśmy i dalej możemy na Was liczyć! 

Beata Probosz – wychowawca świetlicy 

Fot. arch. SP 1 Jaworzynka | Zebrane nakrętki 
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Fot. SP2 Istebna – Dzień Dziecka 

Dzień Dziecka 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Istebnej 

Obchody Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej 
odbyły się w poniedziałek 30.05.2022 r. Rozpoczęliśmy od 
pokazu ewakuacji, którą przeprowadziła jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Istebnej-Zaolzia. Strażacy błyskawicznie 
opanowali ogień i ruszyli na poszukiwania jednego z uczniów, 
który po wyniesieniu z zadymionego pomieszczenia szkoły 
musiał przejść resuscytację krążeniowo-oddechową. Akcja 
została przeprowadzona sprawnie i szybko, a „poszkodo-
wany” spokojnie dołączył do swojej klasy. Na zakończenie 
naczelnik jednostki Łukasz Łupieżowiec wygłosił prelekcję 
nt. prawidłowego zachowania się w czasie pożaru. 

Następnie wszyscy uczniowie przeszli na teren Kompleksu 
Sportowo-Rekreacyjnego w Istebnej-Zaolziu, gdzie czekały 
liczne atrakcje, a wśród nich te przeprowadzone przez tę 
samą grupę strażaków: pokaz sprzętu oraz wyposażenia no-
wego wozu strażackiego, nauka udzielania pierwszej pomocy 
oraz lanie wodą z hydronetek do celu. 

Sportowych emocji dostarczyły dzieciom różne ciekawe kon-
kurencje i zabawy przygotowane przez Amelię Jałowiczor 
oraz klasę ósmą, min.: tor przeszkód, rzuty do celu, wyścigi 
w workach, zawody hokejowe, przeciąganie liny i wiele spor-
towych zabaw. Za sprawą Edyty Kukuczki wszyscy mieli oka-
zję nauczyć się skręcania balonów. Niecodzienną atrakcją 
była dmuchana zjeżdżalnia oraz kula zorbingowa, które zo-
stały wykorzystane do ostatniej niemal minuty. 

Były pyszne ciasta przygotowane przez rodziców i obiad 
dla każdego dziecka. Wszystkie klasy otrzymały upominki 
z okazji Dnia Dziecka, a cała społeczność uczniowska prezent 
w postaci sprzętu sportowego. 

W imieniu dzieci, rodziców i nauczycieli pragnę podzięko-
wać Pani Łucji Michałek – wójt gminy Istebna oraz Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej 
za przekazane środki pieniężne na organizację Dnia Dziecka 
w naszej szkole oraz nagrody dla dzieci. 

Dziękuję strażakom z OSP Istebna-Zaolzie za zaangażowa-
nie, pokazy oraz poświęcony czas, szczególnie Łukaszowi 

Łupieżowcowi za inicjatywę i kierowanie akcją, Łucji Dusek – 
dyrektorowi GOK-u w Istebnej za umożliwienie nieodpłatnego 
korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Isteb-
nej-Zaolziu, Marcinowi Jałowiczorowi i Piotrowi Kukuczce 
za darmowe wykonanie pięknej tarczy do rzutów do celu, 
która będzie służyła dzieciom przez lata, rodzicom, nauczy-
cielom i pracownikom obsługi. 

Dzięki zaangażowaniu tak licznej grupy osób ten dzień był 
dla dzieci wyjątkowy. 

Iwona Legierska – w zastępstwie dyrektora 

Zgrupowanie 
W dniach 19-21 maja 2022 r. przebywaliśmy na zgrupowa-
niu w Murzasichle koło Zakopanego. Był to dla nas bardzo 
intensywny czas, który poświęciliśmy na próby, ćwiczenia 
i przygotowania do letniego sezonu. 

Nasz wyjazd został dofnansowany ze środków Urzędu Gminy 
Istebna w ramach zadania publicznego z zakresu: kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez 
co mogliśmy pokryć m.in. koszty noclegów wraz z pełnym wy-
żywieniem w Ośrodku Wypoczynkowym „U Zbójnika”. Gmina 
Istebna przekazała dofnansowanie na realizację zadania 
w ramach Małego Grantu w wysokości 10.000 zł. Dziękujemy 
za wspieranie naszej działalności. 

Cieszymy się, że mogliśmy spędzić razem czas, zintegrować 
się i poświęcić go na owocne przygotowania do nadchodzą-
cego sezonu. 

Mamy nadzieję, że już niebawem zobaczycie nas podczas 
letnich koncertów. 

Maria Motyka – kierownik Zespołu Regionalnego „Istebna” 

Fot. arch. zespołu | Zgrupowanie Zespołu Regionalnego Istebna 
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym 
w budynku szkoły na Dzielcu w Istebnej 

P S  Y  C H O L  O G  
Renata Szczepańska 

tel.: 505 502 162 
poniedziałek: 16.00–20.00 

piątek: 15.00–19.00 

A D  W  O K A T  
Kornelia Maga-Caputa 

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

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

kontakt telefoniczny 

Dyżur informacyjny Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

każdy ostatni wtorek miesiąca: 
18.00–19.00 

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

Mityngi Grupy AA Na Groniu 

każdy wtorek miesiąca 
Istebna – Dom Parafalny, godz. 19.00 

Mityng Otwarty 

ostatni wtorek miesiąca, godz.19.00 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

   
 

 
 
 

  
 

  

 
 
 
 

  
 
 
 

  

 

  
 

  

 
 

 

Mechanizmy obronne 
w chorobie alkoholowej 
Dlaczego alkoholik pije i nie widzi, że alkohol mu szkodzi? 
Odpowiedzialny za to jest system iluzji i zaprzeczania – to 
mechanizm obronny, który uniemożliwia dostrzeganie skut-
ków picia oraz ukrywanie faktu swego uzależnienia przed 
sobą i otoczeniem. Przybiera postać coraz bardziej rozbu-
dowanych uzasadnień dla picia. Oznacza to, że duża część 
uwagi i energii alkoholika poświęcona jest na to, by sobie 
i innym objaśniał on sens, konieczność i pozytywne strony 
picia alkoholu. 

Zachowania charakterystyczne dla systemu iluzji 
i zaprzeczania: 
• proste zaprzeczanie – zaprzeczanie oczywistym faktom, 

podtrzymywanie przekonania, że czegoś nie ma, mimo 
że w rzeczywistości istnieje: ,,Wypiłem tylko jeden kieli-
szek”, „Nic nie piłem”; 

• minimalizowanie – pomniejszanie problemów z alko-
holem, przyznawanie się do nich, ale w taki sposób, 
że wydają się znacznie mniejsze, niż w rzeczywistości: 
„Inni piją więcej”: 

• obwinianie – zaprzeczanie własnej odpowiedzialności 
za swoje zachowania i utrzymywanie, że zawinił ktoś lub 
coś innego: „Koledzy mnie namówili”; 

• racjonalizowanie – usprawiedliwianie i wyjaśnianie 

przyczyn picia pomniejszających własną odpowiedzial-
ność i przedstawiających w pozytywnym świetle motywy 
wlasnego postępowania. Służą one przede wszystkim 
do dostarczania innych niż uzależnienie wyjaśnień dla 
zachowań związanych z piciem: .”Gdybym nie wypił 
na imieninach solenizant by się obraził”; 

• intelektualizowanie – unikanie konkretnej i osobistej 
świadomości problemów alkoholowych, traktowanie 
spraw związanych z alkoholem ogólnikowo, w sposób 
abstrakcyjny, przy pomocy analizy teoretycznej: Przecież 
wszyscy piją” 

• odwracanie uwagi – zmiana tematu rozmowy w celu 
uniknięcia tematów zagrażających, bo związanych z al-
koholem: ,,Znów piłeś”: „Tej zupy nie da się jeść, jest 
za słona” 

• koloryzowanie wspomnień – opowiadanie w bardzo 
atrakcyjny sposób o przeżyciach alkoholowych: .”To były 
cudowne imieniny, wspaniale się bawilismy”, bez wspo-
minania, że skończyło się awantura i bojką 

• wypieranie, zapominanie o nieprzyjemnych zdarzeniach: 
marzeniowe planowanie – tworzenie naiwnych wizji wła-
snych działań i sytuacji potrzebnych do rozwiązywania 
konkretnych problemów życiowych i poprzestawanie 
na samych marzeniach. 

Opracowano na podst.: H. Grzegolowska-Klarkowska: 
Mechanizmy obronne 

J. Mellibruda: „Psychologiczne mechanizmy uzależnienia” 
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• opiekun medyczny 
• terapeuta zajęciowy 
• asystentka stomatologiczna 
• higienistka stomatologiczna 
• technik masażysta z elementami fizjoterapii 
• technik farmaceutyczny 
• technik sterylizacji medycznej 

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE to jedyna szkoła na terenie powiatu 

/OGŁOSZENIA  

34. Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych 
28-29 maja w Amfteatrze im. Stanisława 
Hadyny w Wiśle 

Jury doceniło aż dwa nasze zespoły regionalne przyznając: 

I miejsce – Zespół Regionalny „Mała Istebna” pod kierownic-
twem Marii Motyka i Józefa Łupieżowca 

II miejsce – Zespół Regionalny „Mały Koniaków” pod kierownic-
twem Elżbiety Legierskiej-Niewiadomskiej i Antoniego Suszki. 

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje. 

Fot. Daniel Franek – Okiem Fotoreportera 

LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA 
mgr Małgorzata Pilch 

tel.: 605 834 149 
www.logopedaustron.pl 

e-mail: mp_pedagog@.wp.pl 
adres: Wisła, ul.1 Maja 27 

(w budynku „Wisła Oaza” Apteka Główna) 

Gabinet czynny we wtorki 12.00-16.00 

Podziękowania 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardow-
skiego w Jaworzynce dziękują Pani Wójt Łucji Michałek 
za zorganizowanie i sfnansowanie objazdowej wycieczki 
do Dęblina, Sopotu, Gdyni i Warszawy w dniach 19–22 
kwietnia 2022 roku. Podczas trzydniowego wyjazdu udało 
nam się odwiedzić ciekawe miejsca, takie jak np.: Muzeum 
Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni, Westerplatte, Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Woj-
ska Polskiego w Warszawie. Były to dla nas niezapomniane 
doświadczenia! 

Podróże kształcą! Dziękujemy za tę lekcję! 

Fot. Daniel Franek – Okiem Fotoreportera 
Sołtys wsi Istebna 

SOŁTYSKA WSI ISTEBNA INFORMUJE ŻE, 
DYŻUR PEŁNI TELEFONICZNIE POD 

NR TEL.: 667 554 560 

https://12.00-16.00
mailto:mp_pedagog@.wp.pl
www.logopedaustron.pl
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Fot. Oliwia Kamińska | Bike Atelier MTB Maraton 2022 – Tarnowskie Góry 

Rowerowy maj 
Anny Kaczmarzyk 
W niedzielę 15 maja kolarka Anna Kaczmarzyk zadebiuto-
wała na ziemi opolskiej podczas Bike Atelier MTB Maraton 
2022 – Zdzieszowice. Zawodniczka pokonała pełną pod-
jazdów i ważkich zjazdów, liczącą 34 km, trasę prowadzącą 
w kierunku Góry Świętej Anny w 1h 33 minuty, co nie tylko 
dało jej pierwsze miejsce w kategorii H-K30, ale także aż 
12 minut przewagi nad drugą w klasyfkacji Agnieszką Kramer 
oraz drugie miejsce w klasyfkacji open kobiet. 

Kolejny udany start tej zawodniczki miał miejsce 22 maja 
podczas Bike Atelier MTB Maraton 2022 – Tarnowskie 
Góry. Reprezentująca barwy MDJ Transport Koniaków Anna 
Kaczmarzyk po zaciętej rywalizacji na trasie liczącej 41 km 
wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii H-K30, co jedno-
cześnie dało jej czwarte miejsce w kategorii open kobiet. 

Oliwia Szotkowska – instruktor GOK 

Podsumowanie IV edycji 
Pucharu Grupy Azoty 
W auli Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem miało 
miejsce uroczyste podsumowanie IV edycji Pucharu Grupy 
Azoty, który minionej zimy odbywał się w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich. Nagrodzeni 
zostali najlepsi zawodnicy i zawodniczki, ich trenerzy, a także 
najlepsze drużyny klasyfkacji klubowej. Minionej zimy uczest-
nicy programu rywalizowali w pięciu zawodach. 

Tradycyjnie jak w każdej poprzedniej edycji, tak i w minionym 
sezonie zimowym znaczące wyniki uzyskali w tych zawodach 
nasi biegacze, czego potwierdzeniem nagrody dla sportow-
ców, trenerów i klubów. 

Kategoria Dziewczynka: 
1. Kinga Gazurek – MKS Istebna 
3. Zuzanna Kohut – NKS Trójwieś Beskidzka 

Kategoria Chłopiec: 
1. Filip Juroszek – NKS Trójwieś Beskidzka 
2. Szymon Zawada – MKS Istebna 

Kategoria Juniorka Młodsza: 
1. Kamila Idziniak – NKS Trójwieś Beskidzka 

Kategoria Junior: 
1. Łukasz Gazurek – NKS Trójwieś Beskidzka 
3. Kamil Kajzar – MKS Istebna 

Kategoria Senior: 
2. Wojciech Wojtyła – MKS Istebna 

Klasyfkacja klubowa: 
3. NKS Trójwieś Beskidzka 
4. MKS Istebna 

Nagrody dla trenerów: 
Małgorzata Galej (MKS Istebna) 
Mateusz Ligocki (NKS Trójwieś Beskidzka) 
Mariusz Zowada (NKS Trójwieś Beskidzka) 

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Marek Wadowski po-
wiedział do zgromadzonych laureatów, trenerów oraz przed-
stawicieli klubów: 

W imieniu Grupy Azoty gratuluję wszystkim laureatom 
i uczestnikom IV edycji. Grupa Azoty wspiera rozwój biegów 
narciarskich już od 12 lat. Wierzymy w sportowy potencjał 
drzemiący w dzieciach i młodzieży, które każdego roku roz-
poczynają lub kontynuują swoją przygodę z tą dyscypliną. To 
powód, dla którego wspólnie z Polskim Związkiem Narciar-
skim angażujemy się w poszukiwanie największych talentów, 
które w przyszłości będą reprezentować Polskę na najsłyn-
niejszych trasach biegowych na świecie. Tego oczywiście 
życzę uczestnikom tegorocznej i kolejnych edycji pucharu. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. Puchar Grupy Azoty Facebook 
Uczestnicy uroczystości IV edycji Pucharu Grupy Azoty 
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PIŁKA NOŻNA 
Runda wiosenna 2022 

UKKS Istebna – Kobiety – IV Liga Śląsk 
22.05.22 Myszków – UKKS Istebna 3:0 w.o. 
26.05.22 Jaskółki Chorzów – UKKS Istebna 5:0 
29.05.22 UKKS Istebna – ROW II Rybnik 3:0 w.o. 
APN Góral Istebna – Seniorzy – Klasa A 
01.05.22 APN Góral Istebna – Nierodzim 3:0 w.o. 
03.05.22 Kończyce Wielkie – APN Góral Istebna 0:3 
08.05.22 APN Góral Istebna – Iskrzyczyn 7:1 
15.05.22 Pierściec – APN Góral Istebna 1:8 
22.05.22 APN Góral Istebna – Kończyce Małe 5:1 
28.05.22 Rudnik – APN Góral Istebna 0:6 
04.06.22 APN Góral Istebna – Hażlach 1:1 
Maj był bardzo udanym miesiącem dla naszych seniorów, 
którzy w pięciu rozegranych meczach wywalczyli komplet 
punktów a dodatkowe trzy otrzymali walkowerem. Remis 
w pierwszym czerwcowym meczu sprawił, że do awansu do 
Ligi Okręgowej nasza drużyna potrzebowała jednej wygranej 
z dwóch ostatnich meczów: 

11.06.22 r., godz. 17.00 
Dębowiec – APN Góral Istebna 
16.06.22 (Boże Ciało), godz. 17.00 
Boisko Zaolzie APN Góral Istebna – Pogwizdów 

APN Góral Istebna – Trampkarze 
07.05.22 APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 2:2 
14.05.22 Rudnik – APN Góral Istebna 1:8 
21.05.22 APN Góral Istebna – Kuźnia Ustroń 4:11 
28.05.22 APN Góral Istebna – Pogwizdów 6:4 
APN Góral Istebna – Młodzicy 
03.05.22 UKS Cieszyn – APN Góral Istebna 0:13 
05.05.22 Pogwizdów – APN Góral Istebna 5:3 
08.05.22 APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 0:7 
15.05.22 APN Góral Istebna – Strumień 4:0 
22.05.22 APN Góral Istebna – UKS Cieszyn 2:2 
29.05.22 CKS Piast Cieszyn – APN Góral Istebna 2:3 

Laureaci LOTOS Cup! 
Oliwia Bury z Istebnej i Paweł Wałach z Jaworzynki zo-
stali laureatami XVIII edycji Zawodów LOTOS Cup, której 
uroczyste podsumowanie odbyło się w auli Centralnego 
Ośrodka Sportu w Zakopanem. Zawody LOTOS Cup rozgry-
wane są w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków 
Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy 
Następców Mistrza”. Oliwia była jedyną zawodniczką w ca-
łej imprezie, która triumfowała w swojej kategorii wiekowej 
zarówno w skokach, jak i kombinacji norweskiej. Nasi mło-
dzi sportowcy walnie przyczynili się do triumfu klubu, który 
reprezentują – Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego 
(WSS Wisła) w klasyfkacji drużynowej zawodów. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

XI BIEG NA TYNIOK 
Już dziś zapraszamy do udziału w XI edycji Biegu Na 
Tyniok, która odbędzie się 17 lipca (niedziela). Trasa 
biegu głównego jak co roku będzie bardzo urozma-
icona, z płaskimi odcinkami i podbiegami. Przebiegać 
będzie w cichym i spokojnym otoczeniu i może być 
nie tylko obiektem sportowej walki ale też i relaksu. 
Dzieci rywalizować będą tradycyjnie na szczycie Tynioka 
a organizatorzy przewidują w tym roku dodatkowe atrakcje 
również dla rodziców z dziećmi. 

Zachęcamy zatem do udziału w tym wydarzeniu! Regulamin 
i wszystkie związane z wydarzeniem informacje publikować 
będziemy od 20 czerwca na naszej stronie internetowej 
istebna.eu oraz na proflach facebookowych Gminy Istebna 
i Gminnego Ośrodka Kultury. 

25 LAT KP TRÓJWIEŚ MILLERS 
W tym roku mija 25 lat od ligowego debiutu drużyny KP Trój-
wieś Millers. Z tej okazji byli działacze (Jacek Kohut i Janusz 
Waszut) planują kameralne spotkanie wszystkich związanych 
z klubem (piłkarze, trenerzy, działacze i kibice) w jego pierw-
szych, pionierskich latach (1996 – 2002). 

Spotkanie odbędzie się 24 lipca na terenie Kompleksu Pod 
Skocznią w Istebnej. W planie wspomnienia przy kawie i ciast-
kach, pokaz archiwalnych zdjęć i flmów oraz mecz sponta-
nicznie dobranych drużyn w wersji zabawowo-sportowej. 

Wszyscy chętni do udziału w spotkaniu proszeni są o kontakt 
z Jackiem Kohutem – tel. 791 899 500. Chętni do udziału 
w meczu mogą wcześniej wziąć udział w treningach na bo-
isku Pod Skocznią, które poprowadzi w piątki o godz. 18.00 
począwszy od 1 lipca Janusz Waszut – tel. 511 866 713. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. Lotos Cup Facebook | Oliwia Bury i Paweł Waszut 

https://istebna.eu
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https://08.05.22
https://03.05.22
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https://22.05.22


 

Fot. M. Owczarczak | Błogosławieństwo prymicyjne przez ks. Józefa Skurzoka 

Akcja sadzenia jaworów
Fot. arch UG Istebna x6 

Fot. M. Owczarczak | Poetka Alfreda Lorens z Józefem Polokiem 

Fot. M. Owczarczak | Bogusława Kawulok sołtys wsi Jaworzynka 
i Alfreda Lorens 
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