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W GMINIE ISTEBNA 11.11.2022 R. (s. 14-15) 

w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie już w realizacji (s. 4-5) 

Nagrody Wójta Gminy Istebna 
w dziedzinie kultury 2022 (s. 9-11) 

Kolejna Zielona Pracowania 
w gminie Istebna (s. 12) 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
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OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Istebna 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków – 
część A – teren Ochodzitej oraz Koczy Zamek 

Fot. Adobe Stock 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 46 pkt 1 
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/324/2018 Rady 
Gminy Istebna z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi 
Koniaków  i Uchwały Nr XLI/273/2021 z dnia 30 września, 
zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna, obejmującego obszar wsi Koniaków. 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, 
obejmującego obszar wsi Koniaków – część A – teren 

Istebna, dnia 14 listopada 2022 r. 

Ochodzitej oraz Koczy Zamek wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko i  uzasadnieniem, w dniach od 28 
listopada 2022 r. do 21 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP 
Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce 
„Planowanie przestrzenne”. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
planu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 
100 w godzinach od 14.00 do 15.00 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne 
i fzyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobo-
wości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi 
należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 
stycznia 2023 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papie-
rowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, takich jak: złożenie wniosku poprzez platformę 
ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający 
uwagę może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony 
w BIP przy projekcie planu. 
Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko oraz 
adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej 
– nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, 
której uwaga dotyczy. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwo-
ści składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania 
na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 
stycznia 2023 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 
w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000 
albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
urzad@istebna.eu bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 
Wójt Gminy Istebna. 

Wójt Gminy Istebna 
mgr Łucja Michałek-Chudecka 

mailto:urzad@istebna.eu
mailto:urzad@istebna.eu
www.istebna.bip.info.pl
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ZAKUP PREFERENCYJNY 
WĘGLA W GMINIE ISTEBNA 

Szanowni mieszkańcy, 

informujemy, że z dniem 3 listopada weszła w życie ustawa 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 
domowe. W związku z tym od dnia 08.11.2022 r. rozpoczy-
namy przyjmowanie wniosków na zakup węgla po cenie nie 
wyższej niż 2000 zł/t (koszt transportu płatny dodatkowo). 

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba 
fzyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona 
do dodatku węglowego. 

Prawa do zakupu nie będzie mieć wnioskodawca, ani żaden 
członek jego gospodarstwa domowego, który kupił paliwo 
stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 
2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona 
w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych ( tj. 1,5 t 
do końca 2022 i 1,5 t od 1 stycznia 2023 r.). 
Wymogiem jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 
i spełnienie warunków określonych w ww. ustawie. Samo 
złożenie wniosku nie uprawnia do zakupu węgla po cenach 
preferencyjnych. O wyniku weryfkacji i rozpatrzenia wniosku 
urząd będzie informował telefonicznie każdego wniosko-
dawcę na numer telefonu podany we wniosku. 

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

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

Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy 
w Istebnej na dzienniku podawczym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP na adres skrytki podawczej Urzędu Gminy 
w Istebnej. 

Karolina Goryczka 
– inspektor w Referacie Usług Komunalnych 

Urzędu Gminy w Istebnej 

Nowa nawierzchnia na drodze 
gminnej Pod Siwe we wsi Koniaków 

Dzięki dofnansowaniu w wysokości 61.600,00 zł  pozyska-
nym przez Gminę Istebna ze środków budżetu województwa 
śląskiego przeznaczonego na budowę i modernizację dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, Gmina Istebna wykonała 
modernizację drogi „Pod Siwe” we wsi Koniaków w kwocie 
154 531,60 zł. Zakres robót obejmował wykonanie drogi 
z płyt drogowych typu „yomb” oraz mieszanki mineralno-as-
faltowej na długości 220 metrów. Wykonawcą robót była frma 
Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczystości – Handel 
Jan Golik 43-476 Jaworzynka 301. 

Marek Michałek – inspektor w Referacie Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w przysiółku Kadłuby i Matyska 
w Koniakowie już w realizacji 

Podpisanie umowy z wykonawcą 

3 listopada w budynku Urzędu Gminy w Istebnej podpi-
sano umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie”. 
Na realizacje tego zadania Gmina Istebna pozyskała środki 
w kwocie 6.279.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość 
inwestycji to 7.249.094,90 zł (dofnansowanie na poziomie 
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86,62%). Pozwolenie na budowę uzyskano w 2021 r. 
Zakres rzeczowy aktualnie obejmuje wykonanie 5025 m 
kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączeniem 60 budynków 
oraz 865 m kolektora tłoczonego i dwóch przepompowni 
ścieków do realizacji w latach 2022-2023. 

Marek Michałek - inspektor w Referacie Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Remonty dróg gminnych 
w gminie Istebna idą pełną parą 
6 października br. w Urzędzie Gminy Istebna podpisane zo-
stały umowy na realizację następujących inwestycji na dro-
gach gminnych: 

• Remont drogi gminnej Pod Solisko we wsi Jaworzynka, 
umowa na kwotę 196.864,06 zł brutto 

• Remont drogi gminnej Kulonki we wsi Istebna, umowa 
na kwotę 301.117,58 zł brutto 

• Remont drogi gminnej Dejówka – Pasieki we wsi Koniaków, 
umowa na kwotę 593.459,87 zł brutto. 

Wykonawcą prac jest frma: Budowa Obiektów Drogowych 
Wywóz Nieczystości – Handel Jan Golik, 43-476 Jaworzynka 
301 

Zakres prac obejmuje remont nawierzchni bitumicz-
nej polegający na ułożeniu nowych nakładek z masy 

mineralno-asfaltowej, remont kanalizacji deszczowej i sys-
temów odwodnienia drogowego, regulację zjazdów oraz 
przycinkę zieleni w pasie drogowym. 

Celem inwestycji jest polepszenie parametrów bezpieczeń-
stwa i podniesienie komfortu użytkowania w/w odcinków 
drogowych. 

Dzięki dobrej pogodzie prace przebiegają sprawnie, a miesz-
kańcy jeszcze w tym roku będą mogli cieszyć się z nowych 
nawierzchni. 

Marek Michałek – inspektor w Referacie Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 
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Inicjatywa Sołecka Inicjatywa Sołecka 
– Istebna – Koniaków 

IS Istebna 

IS Istebna 

Zadanie pn. „Doposażenie siłowni zewnętrznej obok boiska 
na Zaolziu w Istebnej” zostało zrealizowane w związku ze 
współfnansowaniem w ramach Marszałkowskiego Konkursu 
„Inicjatywa Sołecka” w 2022 r. Inwestycja dotyczyła dopo-
sażenia istniejącej siłowni zewnętrznej przy boisku do piłki 
nożnej na Zaolziu w Istebnej jako tworzenia warunków do 
rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu. Miejsce to jest cen-
trum rekreacji i sportu zarówno dla okolicznych mieszkańców, 
jak i osób z regionu Beskidów. Zrealizowane zadanie, które 
miało na celu rozbudować istniejącą infrastrukturę, cieszy 
się sporym zainteresowaniem oraz przyciąga coraz większe 
grono odwiedzających. Dzięki doposażeniu istniejącej siłowni 
zewnętrznej w urządzenia typu „street workout” inwestycja 
była innowacją na terenie gminy Istebna. Ważnym aspektem 
jest ogólnodostępność powstałej siłowni celem zachęcenia 
mieszkańców i gości gminy Istebna do aktywności fzycznej, 
która sprzyja zdrowemu stylowi życia. Koszt realizacji inwe-
stycji wyniósł: 33.450,00 zł 

Weronika Łupieżowiec – młodszy referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG Istebna 

IS Koniaków 

IS Koniaków 

Inwestycja pn. „Budowa zewnętrznej siłowni przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Koniakowie” została współfnansowana 
w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” 
w 2022 r. Zadanie dotyczyło urządzenia siłowni zewnętrznej 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koniakowie. Planowana 
siłownia powstała obok istniejącego placu zabaw i stanowi 
uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w szcze-
gólności dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie, a w go-
dzinach pozalekcyjnych i weekendy jest dostępna również 
dla okolicznych mieszkańców, w głównej mierze dla rodzin 
z dziećmi odwiedzających plac zabaw. Koszt realizacji inwe-
stycji wyniósł: 23.094,00 zł 

Weronika Łupieżowiec – młodszy referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG Istebna 
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Inicjatywa Sołecka 
– Jaworzynka 

IS Jaworzynka 

W związku ze współfinansowaniem w ramach 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 r. 
Gmina Istebna zrealizowała zadanie pn. „Budowa drewnianej 
wolnostojącej altany na działce nr 3895/8 we wsi Jaworzynka 
na Trójstyku”.  Altana spełnia funkcję zadaszenia sceny i zostanie 
wykorzystywana podczas uroczystości odbywających się 
w tym miejscu. Powstała inwestycja poszerzyła zabudowę 
terenu jako miejsca rekreacji i wypoczynku dla wszystkich 
odwiedzających, dzięki znajdującej się tam siłowni plenerowej 
oraz placowi zabaw dla dzieci i trwającą budową obiektów 
małej architektury wraz z wiatą spełniającą funkcję tężni 
solankowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 60.240,00 zł 

Weronika Łupieżowiec – młodszy referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG Istebna 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych informuje: 
10 RAD DLA RODZICÓW, BY POMÓC DZIECKU NIE PIĆ 

1. Rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu i narkotykach 

Sprawdź czy na pewno rozumie niebezpieczeństwo i pro-
blemy z tym związane. Nie strasz i nie „truj” – po prostu 
przekaż dziecku obiektywne informacje na temat działania 
alkoholu oraz mechanizmu uzależnienia się i wyjaśnij wszyst-
kie wątpliwości. 

2. Naucz się naprawdę wysłuchiwać swoje dziecko 

Mówienie to tylko połowa sukcesu. Musisz także umieć słu-
chać i wiedzieć, kiedy dziecko tego potrzebuje – pozwoli 
wam to otwarcie porozumiewać się. Kiedy mówi o ważnych 
dla siebie rzeczach – staraj się przyjąć jego perspektywę 
widzenia świata., Próbuj je zrozumieć, a nie pouczać. 

3. Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą 

Nastolatkowie są często niepewni siebie. Bardzo  ważne jest 
dla nich, gdy wiedzą, że rodzice im ufają, wierzą w ich wartość, 
doceniają ich umiejętności, liczą się z ich zdaniem. Po prostu: 
w odpowiednich momentach chwal dziecko, okazuj mu swój 
podziw i aprobatę, bierz pod uwagę jego opinię i decyzję. 

4. Pomóż dziecku zbudować sobie jasny system wartości 

Silny system wartości, jasne poczucie, co jest dobre, a co złe, 
da dziecku odwagę podejmowania samodzielnych decyzji 
na podstawie własnego zdania, a nie presji kolegów. 

5. Bądź dobrym modele i przykładem 

Dzieci dobrze znają twoje obyczaje i postawy wobec alko-
holu – ich nie da się łatwo oszukać. Pamiętaj, że jeśli ty sam 
masz problemy z piciem, twoje dziecko ma większą niż jego 
koledzy szansę, aby mieć podobne kłopoty. 

6. Pomóż dziecku radzić sobie w sytuacjach nacisku ze 
strony kolegów 

Zwłaszcza dzieci, które uczono, jak być miłym, sympatycznym 
i serdecznym mogą mieć trudności opieraniu się naciskom 
otoczenia. Trudności w podejmowaniu niepopularnych de-
cyzji będą mieć także te dzieci, dla których rówieśnicy są 
podstawowym punktem oparcia i odniesienia. 

7. Ustal jasne zasady dotyczące alkoholu i narkotyków 

Obowiązujące w naszym domu zasady powinny być jasne 
i spójne. Powiedz dzieciom że nie wolno im pić, palić, zaży-
wać narkotyków oraz robić innych rzeczy, na które się nie 
zgadzasz. Niech znają też dobrze konsekwencje łamania tych 
reguł. Konsekwencje te powinny być dostosowane do wieku 
i wrażliwości dziecka i nie mogą naruszać jego godności. 

8. Zachęcaj dzieci do rzeczy zdrowych i twórczych 

Czy twoje dzieci mają dostatecznie dużo dobrych propozycji 
w życiu? Zorganizuj im coś ciekawego, zachęć do sportu, 
jakiegoś hobby, zajęć pozaszkolnych – czegokolwiek, co 
może im sprawiać frajdę. Najlepiej, jeśli czasem sam też 
będziesz coś robił z nimi! 
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GMIIINNA KOMISJA ROZWIIĄZYWANIA 
PROIBLEM,ÓW ALKO,HIOtOWYCH W ISTEBNEJ 

Dyzury w pu1nkcie konsu1taeyjnym1 
w bu:dynkiu szkoły na Dz:ielc,u w Istebnej 

PSYCHOLOG 
Renata .Szczepa1ńska 

tel.: 505 502 162 
ponied iałelc 1I,s.00-20.00 

piątek: 15.00 1 '9.00 

ADWOKAT 
l<iomellia Maga-Caputa 

tel. 608 194 499 
w ka.żdą1 pierwszą i trzecią śmdę miesiąca: 

8:30-10:30 
Przęd wizytą prosimy O· wcześniejszy 

kontakt telefoniczny 

Dyzur i nłorimaeyj ny ·Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Probllem:ów A!lkoholowych 

każdy ostatni wto e!k miesiąca: 
18.00-19,.0Q 

tel.: 502 530 315 lub 507 335 6 78 
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefonlc.:my 

Mityng· Gruipy AA Na Groniu 

każdy wt.or k miesiąca 
Istebna - Dom Paraifiialny, godz. 19.00 

Mityng Otwarty 

ostatni wtorek mie,siąca, godz.19.00 

Weronika Łupieżowiec - młodszy referent Referatu Rozwoju, 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska UG Istebna 

9. Porozmawiaj z rodzicami innych dzieci 

Wszyscy przechodzą przez to samo, co ty. Pogadaj z sąsia-
dami, rodzicami innych dzieci z twojego otoczenia. Gdy twoje 
dziecko wybiera się z kolegami na prywatkę, upewnij się 
że będzie tam jakaś „przyzwoitka” (dotyczy to dzieci młod-
szych) i że nie będzie żadnego alkoholu. 

10. Wiedz, jak postąpić gdy coś podejrzewasz 

Naucz się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze świadczące 
o tym, że twoje dziecko zaczęło „eksperymenty” z alkoholem 
i dowiedz się, do kogo możesz zwrócić się o pomoc. 

(opracowano na podst. A. Pacewicz „Jak pomóc dziecku nie pić”) 

Konkurs kulinarny 

W dniu 18.10.2022 r. odbył się konkurs kulinarny dla dzieci, 
rodziców oraz wychowawców szkół podstawowych z terenu 
wsi Koniaków. Wydarzenie miało miejsce w restauracji Dwór 
Kukuczka w Istebnej. Zadanie miało na celu pokazać dzie-
ciom zasady zdrowej, sportowej rywalizacji, umiejętności pra-
cowania w zespole, zachęcać do poznawania już w młodym 
wieku tajników gotowania. Uczestnicy konkursu przygotowali 
dania regionalne, które kultywują tradycje kulinarne regionu, 

Konkurs Kulinarny 

ale również słodkie przekąski. Realizacja wydarzenia wy-
niosła: 2.500,00 zł. Konkurs odbył się w ramach środków 
z Funduszu Sołeckiego wsi Koniaków w roku 2022 r. 
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Przyznano Laury Srebrnej Cieszynianki 2022 

11 listopada 2022 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Laurów 
Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku Laur Srebrnej Cieszynianki 
z terenu gminy Istebna otrzymała Elżbieta Legierska-Nie-
wiadomska, wieloletnia działaczka na rzecz rozwoju kultury. 
Serdecznie gratulujemy. 

Co roku Samorządy Ziemi Cieszyńskiej poprzez uchwały 
Rady Gmin przyznają nagrodę Srebrnej Cieszynianki dla 

Laureaci Srebrnej Cieszynianki 

osoby, która w sposób szczególny zasłużyła się dla lokalnej 
i regionalnej społeczności. 

Laureatka Elżbieta Legierska-Niewiadomska odebrała 
przyznaną jej statuetkę z rąk Zastępcy Wójta Gminy Istebna 
Łukasza Małysza oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Istebna Stanisława Legierskiego. 

Magdalena Rucka – Referat Społeczno-Organizacyjno-Informatyczny 

Nagrody Wójta Gminy Istebna w dziedzinie kultury 2022 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się podczas obchodów 
Święta Niepodległości w amfteatrze „Pod Skocznią". Lau-
reaci z rąk wójt Łucji Michałek-Chudeckiej oraz zastępcy 
wójta Łukasza Małysza otrzymali naręcze kwiatów, listy 
gratulacyjne i nagrody pieniężne. Tegorocznymi laureatami 
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego zostali: 
Monika Michałek – absolwentka Wydziału Filologii Pol-
skiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pełna pasji 

Laueraci nagrody Wójta w dziedzinie kultury 2022 

pedagog, działaczka kulturalna i poetka. Przez lata swej pracy 
zrealizowała liczne projekty popularyzujące zarówno literaturę 
piękną, jak i twórczość pisarzy regionalnych, angażując w nie 
młodzież i dorosłych. 

Od ponad 20 lat Monika Michałek stale uczestniczy w or-
ganizacji wyjątkowego wydarzenia kulturalnego upamięt-
niającego wybitnych, nieżyjących już mieszkańców gminy 
Istebna, jakimi są Zaduszki Istebniańskie. Pierwotnie były one 
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mocno związane ze środowiskiem szkolnym i kręgiem wy-
chowanków Pani Michałek, z czasem inicjatywa ta poczęła 
zataczać szersze kręgi, a udział w „Zaduszkach” brały także 
inne szkoły, stowarzyszenia kulturalne oraz osoby związane 
ze środowiskiem artystycznym. 

Monika Michałek wielokrotnie podejmowała się opracowa-
nia i reżyserii krótkich form teatralnych, zwłaszcza montaży 
poetyckich, literackich i słowno-muzycznych, pracując z mło-
dzieżą gimnazjalną, wspierając ją w rozwoju ich pasji i talen-
tów. Warto wymienić tu przedstawienie „Rajka na Ochodzitej” 
na podstawie tekstu autorstwa ks. Emanuela Grima czy też 
montaż literacki na kanwie noweli Henryka Sienkiewicza 
„Latarnik”. Mimo, że nie jest rodowitą istebnianką, w swej 
pracy poświęca wiele czasu literaturze regionalnej, docenia-
jąc przekaz tradycji, wiary i kultury praojców i protoplastów 
istebniańskiej ziemi. 

Począwszy od roku 2018 z powodzeniem prowadzi Grupę 
Rekonstrukcji Literackiej „Na Granicy”, opracowując dla niej 
– oparte o literaturę regionalną, a także piękne scenariusze 
– inscenizacje teatralne. 

Kochając literaturę i umiejąc wzbudzić zainteresowanie nią 
wśród innych, sama również sięga po pióro. Pisze eseje 
i wiersze, których owocem są wydane tomiki i liczne na-
grody. Działając w Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym 
„Na Groniach”, a także Stowarzyszeniu im. Artysty Jana Wa-
łacha, poświęca wiele czasu pracy redakcyjnej, wspierając 
zaangażowanego w promocję kultury pasterskiej małżonka. 
Z wielką pasją oddaje się opracowaniu kolejnych lektur w ra-
mach Narodowego Czytania, z chęcią podejmując pracę 
z gronem aktorów – amatorów. W inscenizacjach tych udział 
biorą niejednokrotnie także jej dawni uczniowie, co najlepiej 
świadczy o zdolnościach pedagogicznych i umiejętności bu-
dowania relacji mistrz i uczeń. 

Monika Wałach-Kaczmarzyk urodziła się w Istebnej. Od 
1975 roku przez okres dziesięciu lat była członkiem dziecię-
cej grupy folklorystycznej Józefa Brody działającej w Isteb-
nej-Zaolziu, gdzie tańczyła, śpiewała i grała na instrumentach 
pasterskich i cymbałach. W latach 1980–1984 była członkinią 
kapeli „Torka” z Cieszyna. Od roku 1984 do 1986 grała w ka-
peli „Wałasi” z Istebnej. W 1986 roku wraz z mężem Rafałem 
założyła rodzinną kapelę „Jetelinka”. Od roku 1986 zaczęła 
prowadzić zajęcia regionalne z dziećmi z Jaworzynki. Począt-
kowo lekcje gry na skrzypcach, gajdach i innych instrumentach 
beskidzkich oraz nauka śpiewu i tańca odbywały się w ich 
domu. Przez dwa lata próby kapeli odbywały się w Muzeum 
Regionalnym „Na Grapie”, a później w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Jaworzynce. Pani Monika została wówczas współ-
założycielką zespołu regionalnego „Czadeczka”, z którego 
po dwóch latach wyrosła dziecięca kapela „Mała Jetelinka”. 
Kapela Pani Moniki koncertuje w wielu miejscach w kraju 
i za granicą, między innymi podczas różnych uroczystości 

odbywających się w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle 
„Na Zameczku”. Występowała podczas spotkań Prezydenta 
RP z przedstawicielami innych państw, uświetniała uroczysto-
ści związane z pobytem w Wiśle belgijskiej pary królewskiej, 
koncertowała na konferencji Grupy Wyszehradzkiej w Wiśle. 
Pani Monika przez 9 lat prowadziła z dziećmi Międzynaro-
dowe Warsztaty Prymistów w Rożnowie (2007-2015). Prowa-
dziła serię koncertów z okazji beatyfkacji kanonizacji Jana 
Pawła II. Przygotowuje z kapelą oprawę muzyczną na uro-
czystości państwowe, kościelne, środowiskowe i szkolne. 
Koncerty kolęd z kapelą „Jetelinka” odbyły się między innymi 
w Filharmonii Narodowej w Warszawie czy na Akademii Mu-
zycznej w Białymstoku. Co roku „Mała Jetelinka” śpiewa i gra 
kolędy i pastorałki podczas pasterki, a także rezurekcji i Świąt 
Wielkanocnych w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce, a także w innych parafach. Pani Monika Wa-
łach-Kaczmarzyk nieprzerwanie pracuje z dziećmi i młodzieżą 
w Jaworzynce, była również instruktorką Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Koniakowie. Wykształciła liczne grono młodych 
muzykantów. Oprócz działania na polu muzyki ludowej pani 
Monika uczy haftu krzyżykowego zdobiącego strój regionalny, 
zaszczepiając u swoich podopiecznych szacunek do tradycji 
i umiłowanie regionalnego dziedzictwa. 

Piotr Kukuczka urodził się w Istebnej. Pochodzi z Jaworzynki 
„od Duraja". Zamieszkały w Koniakowie „na Cisowym". Zainte-
resowanie rzemiosłem i muzyką zaczęło się u niego od dzie-
ciństwa. Wychowywał się w domu gdzie prace rzemieślnicze 
wykonywało się na co dzień. Ojciec pracował z drewnem, 
grał na puzonie w Orkiestrze Dętej Trójwsi Beskidzkiej. Po-
magał ojcu w lesie przy ścince drewna, które później strugali, 
heblowali i ostrewki robili, a szczeble z „karkoszy strugali". 
Razem z kolegą zaczął rzeźbić w drewnie: strugali ptoszki 
z patyków, rzeźbili łódki z kory. Piotra fascynowało rzemio-
sło, chciał zostać stolarzem. Jako młody chłopak – uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, często odwiedzał 
znanego i cenionego tutejszego rzeźbiarza Jana Bojko, który 
prowadził warsztaty w Kółku Rzeźbiarskim w SP nr 1 w Jawo-
rzynce. Rzeźbiarskie prace Piotra brały udział w wystawach, 
zostały one docenione i nagrodzone wyjazdem do NRD. 
Ponieważ jego zainteresowania nie ograniczały się tylko do 
rzeźbiarstwa, podjął naukę w ZSZ w Wiśle, uzyskując zawód 
stolarza. Kilka lat później poznał Zbigniewa Wałacha, z którym 
wspólnie wykonał pierwszą trombitę. Od tamtej pory zaczął 
rzeźbić i budować rogi pasterskie, trombity, na których gra. 
Buduje je również dla muzykantów z Trójwsi Beskidzkiej. Był 
członkiem Zespołu Regionalnego ,,Jaworzynka" kierowanym 
przez Annę Koleniak oraz Zespołu Regionalnego ,,Istebna" 
kierowanym wtedy przez Józefa Kawuloka ,,Żmudka". Były 
to lata 80-te. Uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych, fe-
stiwalach, m.in. Folkloru Górali Polskich – konkurs kapel, 
grup śpiewaczych, śpiewaków, instrumentalistów i mistrzów 
z uczniami. Występuje na Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Wi-
śle, Istebnej. Otrzymał również wyróżnienie na TKB w grze 
na trombicie. Grywa na ,,Miyszaniu Owiec", w Rychwałdzie, 
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Ludźmierzu, w Ujsołach, na rozpoczęciu „Wawrzyńcowych 
Hud". Gra również na uroczystościach kościelnych. Na jed-
nych z wydarzeń lokalnych, w 2018 roku na Dniach Koronki 
Koniakowskiej w Koniakowie, wygrał trombitę, na której do tej 
pory gra. W 2021 roku wraz z synem Pawłem zdobyli najwyż-
sze nagrody w Lanckoronie w konkursie hejnalistów – ,,sy-
gnały pasterskie". Wykonał trombitę do nowo powstającego 
Centrum Muzyki Karpat znajdującego się na Jasnowicach. 
Piotr Kukuczka jest jednym z nielicznych multiinstrumentali-
stów grających na trombicie, rogach pasterskich, piszczałce 
postnej, fujarce sześciootworowej z terenu Beskidzkiej Trój-
wsi. Wolne chwile wypełnia grając. Trombita czy róg pasterski 
to pewna ekspresja, to pewna umiejętność wydobywania 
dźwięków, długości tego dźwięku, posyłania tego dźwięku. 
Synowie Paweł i Łukasz poszli w ślady ojca. 

Roksana Klamka – Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 

Kolejna Zielona Pracowania 
w gminie Istebna 

Kolejna Zielona Pracownia wyrosła na terenie naszej gminy 
24 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie 
odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej Zielonej Pracowni 
w gminie Istebna o nazwie „Z pasterską nutą przez gronie". 
Nowo powstała pracownia została dofnansowana w kwocie 
40.000,00 zł w ramach konkursu pn. „Zielona Pracow-
nia'2022" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wkład własny w kwocie 
10.000,00 zł stanowiły środki pozyskane z „Zielona Pracow-
nia Projekt’2022”. 
Pracownia będzie wspierać kreatywny rozwój dziecka, reali-
zując proces dydaktyczny z uwzględnieniem różnych stylów 
uczenia się. Zajęcia w pracowni umożliwią uczniom zdobywa-
nie wiedzy poprzez pracę w grupach i indywidualne rozwi-
janie swoich zainteresowań, pasji oraz poznawanie różnych 
zjawisk geografcznych, 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 dydaktyczne, sprzęt multimedialny 

oraz w estetyczne i funkcjonalne umeblowanie wraz 
z oświetleniem. 

Podczas spotkania w Rastoce dyrektor Magdalena Marek po-
witała wszystkich przybyłych i po krótkich podziękowaniach 
i przemówieniach ważnych gości zaprosiła do obejrzenia 
przedstawienia przygotowanego przez młodzież. Po obejrze-
niu spektaklu pt. Dzień z życia pasterskiej rodziny zaproszeni 
goście udali się do zielonej pracowni poświęconej pasterstwu, 
z myślą przewodnią "z pasterską nutą przez gronie" . 
Jest to druga otwarta w tym roku zielona pracownia w gminie 
Istebna. Łącznie w obecnej kadencji powstało 6 pracowni. 

W wydarzeniu uczestniczyli Wójt Gminy Istebna Łucja Mi-
chałek-Chudecka, Jan Chrząszcz wicewojewoda Śląski, 
Wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, 
Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, Dyrektor bielskiej dele-
gatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Tomasz Kowalik, za-
stępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła, Przewodniczący 
Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, Radni: Lucyna By-
tow, Barbara Kubas, Barbara Bielesz, Ignacy Zowada, Mi-
chał Kohut , Władysław Zowada, dyrektorzy gminnych szkół: 
Magdalena Marek, Dorota Małyjurek, Dorota Kukuczka, 
Danuta Haratyk-Woźniczka, Andrzej Ryłko, Bogdan Li-
gocki, dyrektor CUW Teresa Krowicka, Państwo Mariola 
i Andrzej Sikora, Wioleta Golik podinspektor w Referacie 
Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz przedstawi-
ciele Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej Roksana Klamka 
i Jacek Kohut, ksiądz Grzegorz Tomaszek, przedstawiciele 
Rady Rodziców, Nauczyciele, uczniowie i młodzież. 

Składamy serdeczne gratulacje oraz podziękowania wszyst-
kim osobom , które przyczyniły się do powstania pracowni 
"Z pasterską nutą przez gronie" w SP 2 w Koniakowie. Mamy 
nadzieję, iż nowoczesna pracownia stanie się również miej-
scem ciekawych spotkań i zacieśnianiem relacji międzyludz-
kich poprzez wspólne zainteresowania i pasje. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie Rozwoju 
infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Nowa Stołówka 
w Szkole Podstawowej
nr 2 w Istebnej Zaolziu 
W ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w 
szkole i w domu” dotyczącego wspierania na lata 2019–2023 
organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe - moduł 
3 - rok 2022 gmina Istebna otrzymała dofnansowanie w 
kwocie 80.000,00 zł na doposażenie i poprawę standardu 
obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej na Zaolziu. 
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Uroczyste otwarcie nowej wyremontowanej stołówki i kuchni 
odbyło się 24 października. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Istebna Łucja Mi-
chałek - Chudecka, Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz , 
Wicekurator Oświaty Jacek Szczotka, Dyrektor bielskiej de-
legatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Tomasz Kowalik, 
Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, 
Radni: Lucyna Bytow, Barbara Kubas, Barbara Bielesz, 
Ignacy Zowada, Michałem Kohut , Władysław Zowada, dy-
rektorzy gminnych szkół: Magdalena Marek, Dorota Małyju-
rek, Dorota Kukuczka, Danuta Haratyk-Woźniczka, Andrzej 
Ryłko, Bogdan Ligocki, dyrektor CUW Teresa Krowicka, 
Wioleta Golik podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej Roksana Klamka i Jacek Kohut, 
przedstawiciele Rady Rodziców, Nauczyciele, uczniowie i 
młodzież. 

Dyrektor Bogdan Ligocki serdecznie podziękował zaproszo-
nym Gościom za obecność i wsparcie przy realizacji projektu. 
Dzieci przygotowały ciekawy, rozbawiający publiczność spek-
takl "patrz ile jesieni". 

Projekt obejmował kompleksowy remont jadalni i kuchni. 
Miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa, podniesienie 
funkcjonalności i standardu pomieszczeń oraz dostosowa-
nie ich do obowiązujących przepisów BHP oraz ochrony 
przeciwpożarowej. Kuchnia szkolna została doposażona w 
sprzęt niezbędny do przygotowywania posiłków min. piec 
konwekcyjno-parowy, zmywarkę, patelnię elektryczną, stoły 
i blaty kuchenne, robota wielofunkcyjnego, garnki, patelnie, 
nowe stoły i krzesła do jadalni – odpowiednich dla dzieci 
przedszkolnym i klas 1-3. 

Efekt projektu został osiągnięty poprzez podniesienie bez-
pieczeństwa, funkcjonalności, standardu oraz usprawnienia 
pracy zatrudnionych osób. 

Całkowita wartość projektu to 100.000,00 zł. 

Jest to już druga odnowiona w tej kadencji stołówka na te-
renie naszej gminy. 

Dyrekcja Szkoły składa serdeczne podziękowania dla Wójt 
Gminy Istebna Łucji Michałek- Chudeckiej, nauczycieli, pra-
cowników Urzędu Gminy i wszystkich zaangażowanych za 
realizację tak potrzebnego projektu. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie Rozwoju 
infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Laboratoria Przyszłości –
nowe zajęcia dla młodzieży
z naszej gminy 
Laboratoria przyszłości  to kolejny zrealizowany przez Gminę 
Istebna projekt o wartości 401.400,00 zł. Celem projektu 
jest prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, otwarty na inno-
wacyjne metody, angażujący uczniów oraz rozwijający ich 
talenty i pasje. Ma na celu budowanie kompetencji przyszło-
ści z kierunków: nauka, inżynieria, technologia, sztuka oraz 
matematyka. Czyli naukę przedmiotów ścisłych przez prak-
tyczne doświadczenie. Wykorzystanie sztuki jako katalizatora 
podejścia do procesów innowacji jako inspiracji dla uczniów. 

Taki sposób pozyskiwania wiedzy skutecznie może wpłynąć 
na doskonalenie oraz nabycie potrzebnych umiejętności dla 
uczniów, które pozwolą się odnaleźć w nowoczesnym przy-
szłościowym rynku pracy. W ramach projektu w szkołach 
gminy Istebna zakupiono: drukarki 3D, gogle VR oraz mi-
krokontrolery, e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, 
wirtualne kreatory konstrukcji zintegrowanych, kamery cy-
frowe, zestawy do nauki podstaw programowania, elektroniki, 
mechatroniki i elementów robotyki. 

Wioleta Golik – podinspektor w Referacie Rozwoju 
infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Narodowe Święto 
Niepodległości w Gminie
Istebna 
Z radością i wzruszeniem Władze Gminy, Goście i Mieszkańcy 
Trójwsi Beskidzkiej uczcili w dniu 11 listopada Narodowe 
Święto Niepodległości. 

W tym szczególnym dniu, zdecydowanie bardziej niż na co 
dzień podkreślamy swoją miłość i przywiązanie do Ojczy-
zny. Przekazywany z pokolenia na pokolenie patriotyzm jest 
widoczny na entuzjastycznych twarzach uczestników obcho-
dów, a powiewające na każdym kroku biało-czerwone fagi 
pokazują wielką wspólnotę Narodu. 

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości rozpoczęły się w gminie Istebna złożeniem kwiatów 
pod pomnikami w Koniakowie, Jaworzynce i Istebnej, w któ-
rych udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, powiato-
wych, sołtysi, radni, młodzież szkolna wraz z nauczycielami 
i dyrektorami, przedstawiciele OSP, Wojska Polskiego oraz 
Goście i Mieszkańcy. W Koniakowie kwiaty i znicze złożono 
pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy AK na Koczym 
Zamku, w Jaworzynce przy pomniku „Wolna i Niepodległa” 
przy kościele parafalnym w Jaworzynce Centrum, zaś w 
Istebnej przy pomnikach: pomnik pomordowanych w czasie 
II Wojny Światowej, grób Pawła Gustawa Pilcha pochowa-
nego na cmentarzu ewangelickim, pomnik Pawła Stalmacha 
w istebniańskim parku i zbiorowa mogiła pomordowanych 
na cmentarzu katolickim. Kwiaty i wieńce złożono w sali se-
syjnej Urzędu Gminy Istebna, gdzie oddano hołd pod tablicą 
upamiętniającą ś.p. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, a 
także pod niedawno powstałą tablicą upamiętniającą kpt. 
Ignacego Gazurka przed Urzędem Gminy. 

Delegacje składające kwiaty przy pomniku pomordowanych 
w Istebnej Centrum 

Jak co roku w ramach obchodów odbyła się uroczysta Msza 
Św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Dobrego Pasterza w 
Istebnej. Podczas mszy modlono się m.in. za pokój i jedność 
w Kościele, za duszpasterzy, za zgodę i dobrą współpracę 
w ojczyźnie i w gminie Istebna, a także za Naród Polski oraz 

poległych w walce za Ojczyznę. Ksiądz dziekan wygłosił 
Słowo Boże w oparciu o prozę i poezję wieszczy narodowych, 
w którym podkreślił znaczenie patriotyzmu, które od wieków 
wyróżnia nasz kraj na światowej arenie. Usłyszeć można było 
m.in. cytaty z dzienniczka Siostry Faustyny, która przekazała 
swoje świadectwo miłości do ojczyzny. Pani Wójt w krótkiej 
wypowiedzi wyraziła wielkie wzruszenie i zadowolenie z tak 
licznej obecności mieszkańców, pocztów sztandarowych i 
uczniów z gminy Istebna. Podkreśliła jak ważna jest w obec-
nych czasach wartość pielęgnowania tradycji i przywiązania 
do rodzinnego domu, bo to z niego wynosimy wszystkie naj-
ważniejsze wartości, które należy pielęgnować całe życie. 

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny 

Po Mszy Św. zebrani udali się do Parku im. Pawła Stalmacha 
by zasadzić „Dąb Papieski”. Zgodnie z otrzymanym certyfka-
tem został on pobłogosławiony 27 października 2021 przez 
Papieża Franciszka podczas pielgrzymki leśników – Lasów 
Państwowych do grobu Świętego Jana Pawła II z okazji 100 
rocznicy powrotu Śląska do Macierzy. „Dąb Papieski” zasadzili: 
Pani Wójt Łucja Michałek-Chudecka, wraz z Nadleśniczym 
Andrzejem Kudełką oraz księdzem dziekanem Tadeusz 
Pietrzykiem. 

Tablicę upamiętniającą zasadzenie dębu zdobią ważne na co 
dzień słowa Bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego: 
„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która 
wszystko jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”. 

Dodatkowy, niepowtarzalny klimat wydarzeniu stworzyła, wi-
doczna nad głowami zgromadzonych, biało-czerwona faga 
złożona z parasoli z logiem gminy, która powstała z inicjatywy 
Pani Wójt. 

Dalsza część przygotowanego programu odbyła się w Amf-
teatrze „Pod Skocznią” w Istebnej. Zebranych tam Gości po-
witała prowadząca imprezę Łucja Dusek, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej i zaprosiła wszystkich do wspól-
nego odśpiewania Hymnu Narodowego, w trakcie którego 
na 10-metrowy maszt podniesiona została biało-czerwona 
faga. Maszt z fagą Rzeczypospolitej Polskiej został zamon-
towany i sfnansowany w ramach Rządowego projektu „Pod 
Biało-Czerwoną”. 
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Zaproszona na scenę Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek-
-Chudecka podziękowała wszystkim zebranym Mieszkańcom 
i Gościom za przybycie, by wspólnie oddać cześć temu co 
najważniejsze, czyli naszej Ojczyznie - Niepodległej Rze-
czypospolitej Polskiej. Akcentując obecność przedstawicieli 
szkół podstawowych, podkreśliła znaczenie nauki postawy 
patriotycznej i wprowadzania w nastrój celebracji Święta Nie-
podległości już od najmłodszych lat. „Razem cieszmy się i 
podkreślajmy, że żyjemy w wolnej Polsce!” 

Po wysłuchaniu tych słów, na scenie amf teatru przyszedł czas 
na rozdanie Nagród Wójta Gminy Istebna w dziedzinie kultury. 
Tegorocznymi laureatami nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzic-
twa kulturowego zostali: 
Monika Michałek z Istebnej, 
Monika Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki, 
Piotr Kukuczka z Koniakowa. 
Laureaci z rąk Pani wójt i zastępcy wójta Łukasza Mały-
sza otrzymali naręcze kwiatów, listy gratulacyjne i nagrody 
pieniężne. 

Występy artystyczne rozpoczęły dzieci przybyłe ze wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu Gminy Istebna, dając kon-
cert pieśni patriotycznych. Pod kierownictwem muzycznym 
Błażeja Knopka i Piotra Kohuta dzieci wykonały utwory: 
„Piechota”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli Ułani”, „Wo-
jenko, wojenko”, „Legiony”, „Taki kraj”, „Modlitwa obozowa”, 
„Wolność, kocham i rozumiem”. Gościem specjalnym koncertu 
był Filip Rychcik – fnalista the Voice of Poland, który wykonał 
utwór „Biały krzyż”. 

Następnie na scenie pojawiła się Martyna Kawulok z Istebnej 
wykonując utwór Marka Grechuty pt. „Ojczyzna” oraz „Nie 
ma kraju”, a tuż po niej góralski akcent przedstawiła Kapela 
„Ochodzita” pod kierownictwem Piotra Puszyńskiego. 

Przyszedł czas na wyczekiwaną przez wszystkich Orkiestrę 
Wojska Polskiego z Krakowa pod batutą kapelmistrza mjr. 
Dariusza Byliny. Zadowoleni z kolejnego przyjazdu do Isteb-
nej zagrali mieszankę utworów patriotycznych, flmowych i 
rozrywkowych, a śpiewający solista skradł serca publiczności. 

Występ orkiestry wojskowej z Krakowa 

Kolejną częścią programu był występ Grupy Rekonstrukcji 
Literackiej „Na Granicy” pod kierownictwem laureatki nagrody 
Wójta Moniki Michałek. Historię przygotowaną na podstawie 
polskiej poezji i prozy przedstawili: Sylwia Mojeścik, Beata 
Kawulok, Bartłomiej Jałowiczor, Artur Jackowski i Andrzej 
Suszka. 

Występ pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Istebna 

Na zakończenie uroczystych obchodów zebrani mogli podzi-
wiać kilkunastominutowy pokaz sztucznych ogni, połączony 
ze spektaklem muzycznym, jako zwieńczenie i uczczenie dnia 
niepodległości. Pokaz ufundowali: Przedsiębiorstwo budow-
lane Modular Sp. z o.o. z Żywca oraz skład budowlany PSB 
Golik z Istebnej, za co serdecznie dziękujemy. 
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Pokaz sztucznych ogni na zakończenie obchodów 
Święta Niepodległości 

Podczas wszystkich występów nad amfteatrem unosił się za-
pach placków z blachy, herbaty z zielin i naleśników przygoto-
wanych przez KGW „Jaworzynczanki” i KGW „Istebnianki”. 

W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Istebna Łucja Mi-
chałek-Chudecka wraz z mężem Andrzejem Chudeckim, 
porucznikiem 133. Batalionu Lekkiej Piechoty z Cieszyna, Za-
stępca Wójta Łukasz Małysz, ppłk Waldemar Andrzejewski 
wraz z małżonką Anną Andrzejewską w imieniu Pawła Huta 
– dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa 
Naorodwego Ministerstwa Obrony Narodowej, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, Radni Gminy Istebna: 
Ignacy Zowada z małżonką, Kazimierz Łacek, Bartłomiej 
Jałowiczor, Lucyna Bytów, Barbara Bielesz, Władysław 
Zowada wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem 
Legierskim, Radni Powiatowi: Monika Wałach-Kaczmarzyk 
oraz Janusz Juroszek, sołtys wsi Jaworzynka Bogusława 
Kawulok, sołtys wsi Istebna Barbara Juroszek, sołtys wsi Ko-
niaków Jan Gazur, dyrektorzy szkół: ZSP w Istebnej Danuta 
Haratyk-Woźniczka, SP2 w Istebnej Zaolziu Bogdan Ligocki, 
SP1 w Jaworzynce Dorota Kukuczka, SP2 w Jaworzynce 
Dorota Małyjurek, SP1 w Koniakowie Andrzej Ryłko, SP2 
w Koniakowie Rastoce Magdalena Marek, przedstawiciele: 
OSP, Policji, Urzędu Gminy, nauczycieli, uczniowie, miesz-
kańcy i goście. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie pięknych obchodów Święta Niepodległości w 
Gminie Istebna. 

Roksana Klamka 
– Dział Promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 

Relacja z VIII Spotkania
z Historią 
27 października sala istebniańskiego GOKu niemal "pękała 
w szwach". Tak liczną młodzież zgromadziła historia dzielnej 
sanitariuszki Inki. Nasze wspólne ósme spotkanie z historią 
miało inny przebieg niż poprzednie. Zwykła na co dzień sala 
zamieniła się w salę kinową i zamiast prelekcji obejrzeliśmy 
interesujący, pełen wrażeń flm. 

Pracownica Goku- Roksana Klamka przywitała zebranych 
gości przekazując głos koordynatorowi spotkań Markowi 
Michałkowi, który w ciekawej prezentacji przybliżył nam hi-
storię dzisiejszej bohaterki, wspominając także o jej bliskich. 

Przed rozpoczęciem seansu, inicjatorka "spotkań z historią" 
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek-Chudecka podkreśliła 
rangę pielęgnowania ważnych uroczystości historycznych, 
zapraszając młodzież do udziału w obchodach związanych 
z Świętem Niepodległości 11 listopada. 

Historię młodej sanitariuszki, aż do ostatniej minuty mło-
dzież oglądała z ogromną uwagą. Film pokazał wszystkim, 
jak trudne miała życie i że nawet jednostka może naprawdę 
wiele. 

W lekkim zamyśleniu, z historią w tle wszyscy zgromadzeni 
udali się do domów. 

Roksana Klamka 
– Dział Promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
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Uroczystość 125-lecia
Cmentarza Ewangelicko-
Augsburskiego w Istebnej 
01.11.2022 r. Parafa Ewangelicko - Augsburska w Istebnej 
przeżywała Jubileusz 125-lecia Cmentarza Ewangelicko-Au-
gsburskiego w Istebnej "na Brzyżkowym", podczas którego 
wspominano znaczące wydarzenie w dziejach ewangelicy-
zmu Trójwsi Beskidzkiej, kiedy to dokładnie 125 lat temu, a 
mianowicie 1 listopada 1897 r. ówczesny proboszcz Parafi 
Ewangelicko-Augsburskiej w Nawsiu k/Jabłonkowa (obecnie 
terytorium Republiki Czeskiej), a zarazem ówczesny dusz-
pasterz trójwiejskich ewangelików - ks. Franciszek Michejda 
(1848-1921); dokonał poświęcenia ziemi cmentarnej oraz 
kaplicy z dzwonem na potrzeby drugiego w historii istebniań-
skiej ziemi ewangelickiego cmentarza. 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się dziękczynno-
-wspomnieniowym nabożeństwem w Kościele Ewangelic-
ko-Augsburskim w Istebnej "na Kurzyszowskim", któremu 
przewodniczył proboszcz Parafi Ewangelicko-Augsburskiej w 
Istebnej - ks. Dariusz Madzia. Natomiast okolicznościowe ka-
zanie podczas tegoż nabożeństwa wygłosił zastępca biskupa 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP, a zarazem proboszcz Paraf i Ewangelicko-Augsburskiej 
w Wiśle - ks. Radca Waldemar Szajthauer. Kaznodzieja swe 
zwiastowanie Słowa Bożego oparł o ten sam tekst biblijny, 
na który 125 lat temu zwiastawał ówczesny proboszcz Pa-
rafi Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle - ks. Jerzy Mrowiec 
(1860-1941), a więc: "Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, 
ale tego przyszłego szukamy" (List do Hebrajczyków 13,14). 
Czynny udział w tymże nabożeństwie wzięła także proboszcz 
Parafi Ewangelicko-Augsburskiej w Istebne (Słowacja) - ks. 
Alena Durcikova. 

Po zakończeniu nabożeństwa delegacja udała się na cmen-
tarz na istebniańskie "Brzyżkowe" gdzie miało miejsce zło-
żenie kwiatów; przy stosownym akompaniamencie gry na 
skrzypcach w wykonaniu myzyka - Zbigniewa Wałacha. 

Następnie w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w 
Istebnej "na Dzielcu" odbyło się minisympozjum, które było 
poświęcone historii trójwiejskich cmentarzy, które przybli-
żył - Andrzej Suszka, a także osobom spoczywającym na 
istebniańskim "Brzyżkowym". Podczas tegoż spotkania miała 
miejsce promocja jubileuszowej publikacji. 

Na zakończenie Jubileuszu delegacja wybrała się także na 
cmentarz ewangelicki do Nawsia, i tam złożyła kwiaty na 
grobie wspomnianego już ks. Seniora Franciszka Michejdy. 
SDG - Soli Deo Gloria (Jedynie Bogu Chwała) 

Opracował Jerzy Kędzior 
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Wernisaż wystawy 
artystycznej powstałej
z okazji 25-lecia
działalności Autorskiej
Szkółki Malarskiej
Konarzewskich 
8 listopada w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w 
Istebnej odbył się uroczysty wernisaż wystawy artystycznej 
powstałej z okazji 25-lecia działalności Autorskiej Szkółki 
Malarskiej Konarzewskich. 

Od samego początku wytrwała praca w zakresie edukacji 
plastycznej dzieci, jaką podejmuje od lat Pani Iwona Kona-
rzewska miała wielkie wsparcie ze strony Nadleśnictwa Wisła, 
a ściany leśnego ośrodka na Dzielcu zdobią dziesiątki, jeśli 
nie setki barwnych, pełnych dziecięcej fantazji prac. 

W tym tak ważnym zarówno dla samej artystki, jak i jej uczniów 
i ich rodziców wydarzeniu udział wzięli gospodarz tej nieco-
dziennej galerii – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej 
Kudełka, Zastępca Wójta Gmina Istebna Łukasz Małysz, 
Dyrektor Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej Łucja Dusek, 
sołtysi, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu 
Gminy Istebna, a także licznie zebrani mali artyści i ich rodziny. 

Zastępca Wójta Gminy Istebna Łukasz Małysz wręczając 
kwiaty i upominek Pani Iwonie Konarzewskiej serdecznie 

pogratulował jej tak pięknej pracy na rzecz rozwoju młodego 
pokolenia, wielkiej pasji i zaangażowania, którego efektem 
często bywa obranie dalszej drogi kształcenia artystycznego 
przez absolwentów Szkółki. 

Malarka w niezwykle poruszających słowach opisała swą 
pracę z dziećmi, mówiąc: „Dzieci też są ludźmi. Pierwszymi 
osobami, których zachowania naśladują bez zastrzeżeń są 
rodzice. Potem idą do przedszkola i wierzą, że to, co im prze-
kazują kochana Pani lub Pan jest dobre i mądre. W szkole 
kochają nauczycieli i starają się, jak tylko mogą ucieszyć ich 
swoimi postępami. 

Jakie to ważne, by dorośli byli dla nich rzeczywiście mistrzami. 
Biorą z nas przykład. Jeżeli stajemy na wysokości zadania 
to mamy przyjaciół na całe życie, a dzieci wyrastają na ludzi, 
których każdy chciałby spotkać na swojej drodze. 

Przez te 25 lat mojej pracy w Szkółce poznałam wiele wspa-
niałych i mądrych dzieci, które tak szybko stały się dorosłymi. 
Dla jednych z nich wiatr jest tylko wiatrem, a dla drugich jakąś 
przedziwną i piękną symfonią. Więc wszystko zależy od nas 
dorosłych. Każdy człowiek jest inny, a dzieci też są ludźmi.” 

W tym dniu nie zabrakło także muzyki i tańca w wykonaniu 
Zespół Regionalny "MAŁA ISTEBNA". 

Cieszymy się, że także Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 
przyczynia się swą działalnością do prowadzenia zajęć Au-
torskiej Szkółki Malarskiej w szkołach i przedszkolach, dzięki 
czemu ten szeroko zakrojony projekt pozwala dzieciom z 
terenu naszej gminy na powszechny dostęp do kształcenia 
plastycznego. 

Wszystkim małym i większym bohaterom tego dnia z całego 
serca życzymy – Rozwijajcie skrzydła. 

Oliwia Szotkowska 
– Dział Promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej 
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Hania i Patrycja
laureatkami XL 
Wojewódzkiego i XXVI 
Ogólnopolskiego
Przeglądu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości 
Literackiej „Lipa 2022”! 

Laureatki wraz z opiekunką - panią Cecylią Suszką 

21 października w Bielsku-Białej odbyła się jubileuszowa gala 
wręczenia nagród laureatom XL Wojewódzkiego i XXVI Ogól-
nopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości 
Literackiej „Lipa 2022”. Z radością pragniemy poinformować, 
że wśród zacnego grona wyróżnionych młodych ludzi z całej 

Polski znalazły się dwie nasze uczennice: Hanna Nosowicz 
(kl. 6c) i Patrycja Juroszek (kl. 8a). 

Uroczystość rozpoczął pełen wytrawnego, autoironicznego 
humoru występ Czesława Mozila, który opowiadał własne 
koleje losu, ilustrując je swoją twórczością muzyczną. Następ-
nie – po ofcjalnych przemówieniach – nastąpiła prezenta-
cja nagrodzonych uczestników konkursu. Wśród laureatów 
znajdowali się uczniowie szkół podstawowych i średnich z 
najodleglejszych zakątków naszego kraju (np. z Wejherowa, 
Wrocławia, Poznania itp.). Niektórzy, głównie autorzy wierszy, 
mieli okazję zaprezentować swoją twórczość zgromadzonej 
licznie publiczności. 

Hanna Nosowicz odbierająca nagrodę 

Nasze uczennice Hania i Patrycja już po raz drugi z rzędu 
odbierały nagrody w tym konkursie. Hania napisała opowia-
danie pt. „Gryzio – bohater” o bezpańskim, opuszczonym 
psie, który pewnego razu ratuje z pożaru matkę i córkę, na-
tomiast Patrycja stworzyła wiersz pt. „Nieznana” poruszający 
tematykę śmierci. Obydwie dziewczynki otrzymały nagrody 
książkowe oraz tomik zawierający wszystkie nagrodzone 
prace konkursowe. Warto też dodać, że organizatorzy imprezy 
zapewnili gościom: obiad, słodki poczęstunek, a na koniec: 
warsztaty literackie. 
Naszym uczennicom serdecznie gratulujemy zaszczytnego 
wyróżnienia oraz talentu literackiego. Życzymy im dalszego 
rozwoju artystycznego i niegasnącej weny twórczej! W tym 
miejscu dziękuję również pani dyrektor Danucie Haratyk 
-Woźniczce za zorganizowanie transportu oraz towarzyszenie 
nam podczas uroczystej gali. 

Cecylia Suszka – opiekunka uczennic, polonistka 
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Anna Kaczmarzyk -
podsumowanie sezonu
rowerowego MTB 2022 

Agencja Reklamowa PAUSE - Dąbrowa Górnicza 

BIKE ATELIER MARATON 

24.04.22 – Rybnik 40 km – 2 miejsce w kategorii K3 
15.05.22 – Zdzieszowice 41km – 1 miejsce w kategorii K3 
22.05.22- Tarnowskie Góry 40 km – 1 miejsce w kategorii K3 
5.06.22 – Racibórz 42km – 1 miejsce open kobiet 
12.06.22- Wisła 40km – 2 miejsce w kategorii K3 
24.07.22 – Jeleśnia 41km – 2 miejsce w kategorii K3 
21.08.22 – Psary 41km – 2 miejsce w kategorii K3 
11.09.22 – Rzyki 38 km – 1 miejsce open kobiet 
25.09.22 – Czerwionka-Leszczyny 40km 
– 2 miejsce w kategorii K3 
1.10.22 – Dabrowa Górnicza 40 km 
– 2 miejsce w kategorii K3 

Klasyfkacja generalna kategorii K3 – 1 miejsce 
Klasyfkacja generalna open kobiet – 3 miejsce 

UPHILL MTB BESKIDY 
25.06.22 – Bystrzyce – Ostry 946 m n.p.m. 
– 1 miejsce open kobiet 
26.06.22 – Wędrynia – Wielka Czantoria 995 m n.p.m. 
– 1 miejsce open kobiet 
30.07.22 – Brenna – Błatnia 912 m n.p.m. 
– 1 miejsce open kobiet 
6.08.22 – Ustroń – Równica 885 m n.p.m. 
– 1 miejsce w kategorii K3 

Klasyfkacja generalna całego cyklu 
– 1 miejsce open kobiet 
Nagroda specjalna – Tytuł najlepszej zawodniczki 
pogranicza polsko-czesko-słowackiego 

Uphill Klimczok - zdjęcie własne 

4.09.22 – Uphill Śnieżka – Karpacz – Śnieżka 
1602 m n.p.m. – 2 miejsce w kategorii K3 

27.08.22 – Puchar Subaru – Istebna 17 km 
– 1 miejsce open kobiet 

15.10.22 – Uphill Stożek – Wisła Łabajów – Stożek Wielki 
978 m n.p.m. – 3 miejsce open kobiet 

24.09.22 – Uphill Klimczok – Bystra – Klimczok 
1117 m n.p.m. – 1 miejsce open kobiet 

17.07.22 – BIEG NA TYNIOK – ISTEBNA 
– 2 miejsce w kategorii K3 

23.10.22 – Duathlon Rysianka – Żabnica 7km rower 
+ 3km bieg – 1 miejsce open kobiet 

Opracowała: Oliwia Szotkowska – GOK Istebna 

https://23.10.22
https://17.07.22
https://24.09.22
https://15.10.22
https://27.08.22
https://30.07.22
https://26.06.22
https://25.06.22
https://25.09.22
https://11.09.22
https://21.08.22
https://24.07.22
https://12.06.22
https://22.05.22
https://15.05.22
https://24.04.22
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Bieg Charytatywny oraz
Piłkarski Turniej "Zagraj
i Pobiegnij dla Jacka" pod 
patronatem Wójt Gminy
Istebna 
16 października odbył się Bieg Charytatywny oraz Piłkar-
ski Turniej Dzikich Drużyn pod nazwą "Zagraj i Pobiegnij dla 
Jacka" pod honorowym patronatem Łucji Michałek- Chudec-
kiej  Wójt Gminy Istebna. Licznie zgromadzonych uczestników 
przywitali inicjatorzy Małgorzata Galej i Jacek Kohut. 

W piłkarskim turnieju wzięło udział aż 10 drużyn, a wszystkich 
uczestników biegu było 91. Odbył się również wspólny BIEG 
PRZYJAŹNI, gdzie wszyscy RAZEM mogli pobiec dla Jacka. 

Celem biegu i turnieju było wsparcie rehabilitacji Jacka Suszki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, 
którzy pomogli w zorganizowaniu tak pięknej inicjatywy na 
rzecz powrotu do zdrowia Jacka Suszki. Dziękujemy również 
wszystkim uczestnikom biegu oraz turnieju piłkarskiego. 

red .nacz. Marek Michałek 

Częściowe zaćmienie 
Słońca w Istebnej! 
Mimo sporych obaw związanych z zachmurzeniem nieba 
ostatecznie aura okazała się łaskawa i wszyscy zaintereso-
wani mogli bez problemów obejrzeć w Istebnej 25 paździer-
nika piękne zjawisko częściowego zaćmienia Słońca. 

Częściowe zaćmienie słońca zaobserwowane w Istebnej Autor 
zdjęcia Dominik Skurzok 

Uczestnicy wydzarzenia podczas rozkładania sprzętu 
astronomicznego 

Zdjęcie zostało wykonane w Istebnej "Pod Skocznią" w mo-
mencie największej fazy zaćmienia ok. godz. 12.20. 

Autor zdjęcia: Dominik Skurzok 
Teleskop: SKY WATCHER  BKP2001 EQ6 PRO 
Aparat fotografczny: CANON EOS 600D MOD 
Folia: ND5 

Jacek Kohut – Instruktor, GOK Istebna 
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Kacper Juroszek czwarty
w Mistrzostwach Polski! 
Niespełna trzech punktów zabrakło Kacprowi Juroszkowi do 
brązowego medalu rozegranych w Zakopanem Mistrzostw 
Polski w skokach narciarskich. 

Reprezentujący klub AZS AWF Katowice skoczek z Jawo-
rzynki uzyskał na Średniej Krokwi (K-95) odległości 101,5 
oraz 99,5 m co dało mu notę 292,5 pkt. 

Mistrzem Polski został Dawid Kubacki. 

Warto dodać, że Kacper wystartował także w rozegranych w 
Wiśle Malince zawodach Pucharu Świata zajmując w drugim 
konkursie pechowe 31 miejsce za skok na odległość 121 m. 

Jacek Kohut – Instruktor, GOK Istebna 

Młodzicy na piątkę
w Mistrzostwach Polski! 

Pięć razy stanęli na podium nasi młodzi biegacze podczas 
rozegranych w Ptaszkowej Mistrzostw Polski Młodzików w 
biegach na nartorolkach. 

Dekoracja medalowa zawodnków 

W uphillu Kinga Gazurek (MKS Istebna) zajęła drugie miejsce 
w gronie dziewcząt a w rywalizacji chłopców drugi był Filip 
Juroszek natomiast trzeci Jonasz Haratyk (obaj NKS Trójwieś 
Beskidzka). 

Z kolei w sprincie techniką klasyczną na drugim stopniu po-
dium stanął Jonasz Haratyk a na trzecim Szymon Zawada 
(MKS Istebna). 

Jacek Kohut – Instruktor, GOK Istebna 

PIŁKA NOŻNA 
Sezon 2022/2023
Runda jesienna 
APN Góral Istebna Seniorzy 
Liga Okręgowa Skoczów Żywiec 

23.10.22 APN Góral Istebna – Pielgrzymowice 0:0 
29.10.22 Beskid Skoczów – APN Góral Istebna 2:1 
06.10.22 APN Góral Istebna – Leśna 3:1 

APN Góral Istebna Młodzicy I 
III Liga Wojewódzka Skoczów 

22.10.22 Beskid Skoczów – APN Góral Istebna 2:8 
29.10.22 APN Góral Istebna – Strumień – obustronny 
walkower 

APN Góral Istebna Młodzicy II 
VI Liga Wojewódzka Skoczów 

23.09.22 APN Góral II Istebna – Bąków 5:1 
29.10.22 Kończyce Małe – APN Góral II Istebna 0:10 

Podsumowanie jesiennej rundy rozgrywek zamieścimy w 
następnym numerze NT. 

Jacek Kohut – Instruktor, GOK Istebna 

https://29.10.22
https://23.09.22
https://29.10.22
https://22.10.22
https://06.10.22
https://29.10.22
https://23.10.22
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Trzecie miejsce
ministrantów! 
Drużyna ministrantów z naszej parafi zajęła trzecie miejsce w 
rozegranej w hali ZSP w Istebnej II Edycji Ligi Ministranckiej. 
W Turnieju, w którym wzięło udział 9 drużyn triumfowała dru-
żyna z Parafi Niepokalanego Poczęcia NMP w Spytkowicach. 

Uczestnicu turnieju II Edycji Ligi Ministranckiej 
Jacek Kohut – Instruktor, GOK Istebna wraz z organizatorami i opiekunami 

Sport w skrócie 
*** Grzegorz Legierski zajął trzecie miejsce w biegu na narto-
rolkach „RolkoWisłok 2022”, zaliczany do klasyfkacji „Fischer 
Rollerski Cup 2022”, który odbył się w miejscowości Frysz-
tak. Zarazem mieszkaniec Koniakowa triumfował w grupie 
„pięćdziesięciolatków”. 
W klasyfkacji końcowej Fischer Rollerski Cup 2022 Grze-
gorz zajął drugie miejsce Open i pierwsze w swojej grupie 
wiekowej. 

*** Duży sukces odnieśli piłkarze APN Góral Istebna wygry-
wając rywalizację rocznika 2011 podczas rozegranego na 
Stadionie Śląskim w Chorzowie Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży z okazji 100. rocznicy przyłą-
czenia ziemi śląskiej do Polski. 

*** Znakomicie pobiegł podczas bardzo mocno obsadzonego 
Międzynarodowego XV Żorskiego Biegu Ulicznego Błażej 
Haratyk z Koniakowa, który zajął trzynaste miejsce w klasy-
fkacji generalnej i pierwsze w gronie juniorów. 

*** Piłkarka APN Góral Istebna Dorota Krężelok wystąpiła 

w barwach Reprezentacji Śląskiego Związku Piłki Nożnej w 
drugi turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski Kadr Wojewódz-
kich Dziewcząt U-15 w piłce nożnej, który odbył sie w Ozimku. 
Wyniki reprezentacji ŚZPN: Opolski ZPN - Śląski ZPN - 1:0, 
Podkarpacki ZPN - Śląski ZPN - 1:0, Małopolski ZPN - Śląski 
ZPN - 1:1. 

*** Kolejne udane starty ma za sobą nasza młoda nadzieja 
skoków narciarskich Oliwia Bury z Istebnej. Reprezentująca 
klub WSS Wisła zawodniczka zajęła dwukrotnie (skoki i kom-
binacja norweska) drugie miejsce podczas rozegranych w 
Wiśle zawodów z cyklu „Nadzieje Beskidzkie”. 
Młoda istebnianka z powodzeniem startowała również w 
niemieckim Bad Freienwalde, gdzie odbyły się Otwarte Mi-
strzostwa Brandenburgii w skokach narciarskich i kombinacji 
norweskiej. 
Oliwia wygrała konkurs skoków na skoczni K-42 i zajęła trze-
cie miejsce w dwuboju. 
Podczas tych samych zawodów dwa razy na podium stanęła 
także Wiktoria Kubas z Koniakowa (druga w skokach na K-21 
oraz druga w kombinacji norweskiej). 

Jacek Kohut – Instruktor, GOK Istebna 
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PORADNIA MEDYCZNA ISTEBNA 
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• Poradnia Schaneń Tarczycy 
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Poradnia Medyczna 
Istebna 423 

ReJes1nc:jll tel. 33 851 31 77 
on-line: ...,...........,,.. __ ,. 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 8.00 - 12.00 

Śłoda a.oo - 12.00 
Piątek 8.00 -12.00 

1976 :c 
WISŁAU> 

CYFROWY POMIAR 
OSTROŚCI wzR,QKU, 

• OKULISTA " OPTOME.T1RYSTA 
UMÓW SIĘ NA WIIZVTĘ 

Tel.: 33 855 30 84 Pn - pt: goo -17° 0 

www.optyk-fuchs.p1I Sb: goo - 1300 

Wisła-centrum. ul. l Maja 67 A (pawilon obok IDIH Świerk) 

TififWIEŚ 

%
anie nominalne 8,50% stałe w sk

8,50

REJESTRACJA 
POJAZDÓW 
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

TANIE 

OC !
+48 502 329 865
+48 513 362 250
+48 502 217 232
 ISTEBNA 700 
            OBOK ZEGARMISTRZA

DOBRY 
KREDYT

Bank Spółdzielczy 
w Ustroniu 
www.bsustron.pl 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla kredytu Stała Rata wnioskowanego w Placówce Banku wynosi 8,842529 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 PLN, całkowita kwota do zapłaty 
10 910,04 PLN, oprocentow ali roku, całkowity koszt kredytu 910,04 PLN (w tym: prowizja 0 PLN, odsetki 910,04 PLN), 23 miesi°czne równe raty w wysoko˛ci 454,58 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza 
w wysoko˛ci 454,70 zł. Kalkulacj° przygotowali˛my na 07.10.2022 r. na przykładzie reprezentatywnym przy zało˝eniu, ˝e koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł. Promocja „Stała rata” trwa od 06.10.2022 r. do 31.12.2022 r. i dotyczy 
kredytu gotówkowego na maks. kwot° 50 000 zł, na maks. 60 rat. Udzielenie kredytu zale˝y od pozytywnej decyzji kredytowej. Powy˝sza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

KREDYT STAŁA RATA

8,50 
0 zł prowizji 

stałe oprocentowanie 

do 50.000 zł 

do 60 m-cy 

gwarancja stałej raty 

% 
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