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Bożena Bury nowym sekretarzem Gminy Istebna

Modernizacja 
ujęcia wody 

w Jasnowicach

w Pekinie 2022! 

Upominek 
dla noworodków 

w gminie Istebna



 
  

 

 
  

 

 

26 GRUDNIA 2021 R. PREZYDENT RP WRAZ Z PIERWSZĄ DAMĄ ODWIEDZILI WYSTAWĘ TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ 
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ISTEBNEJ 

Fot. Jacek Kohut | Od lewej: Jerzy Kędzior – radny sołecki, Ignacy Zowada – radny gminny wraz z małżonką, Para Prezydencka – Andrzej Duda i Agata 
Kornhauser-Duda, Łucja Michałek – wójt gminy Istebna, Józef Herzyk – z-ca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Istebnej, ks. Tadeusz Pietrzyk – proboszcz parafi pw. Dobrego Pasterza w Istebnej, Kazimierz Łacek – radny gminny, Łucja Dusek – dyrektor GOKPITiBP 

Fot. Łucja Michałek | Kładka w Jaworzynce-Trójstyku na przejściu 
granicznym Polska-Słowacja 

Fot. Łucja Jałowiczor | Przedstawiciele Grupy GOPR Beskidy Grzegorz 
Gawłowski i Krzysztof Kempny, Łucja Michałek – wójt gminy Istebna 

i Łukasz Małysz – z-ca wójta 

Fot. Jacek Kohut | Ryszard Rzepecki „Historia Słowian” 
– Spotkania z historią 
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Fot. Jacek Kohut | Bożena Bury – sekretarz gminy 

Nowy Sekretarz Gminy
Istebna – Bożena Bury 
Gmina Istebna rozpoczyna nowy 2022 rok z nową siłą i am-
bicjami do pracy, którą wnosi nowy sekretarz gminy – Bo-
żena Bury. Pani Bożena to wieloletni pracownik samorządowy 
z niezbędnym bagażem wiedzy i doświadczenia. 

Początkowo pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Pawłowicach. Swoje powołanie znalazła jednak 
podczas pracy jako urzędnik samorządowy, której łącznie po-
święciła już 30 lat. W latach 1992-1996 pracowała w Urzędzie 
Gminy Zebrzydowice jako inspektor ds. obsługi Rady Gminy. 
Następnie od 1996 do 2018 roku podjęła pracę w Urzędzie 
Miejskim w Cieszynie, zajmując kolejne stanowiska: kierownik 
Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, administrator bez-
pieczeństwa informacji, inspektor w Biurze Prawnym oraz kie-
rownik Biura Rady Miejskiej w Cieszynie. W latach 2018-2021 
piastowała stanowisko sekretarza gminy Hażlach. Obecnie 
rozpoczęła pracę jako sekretarz gminy Istebna. 

Nowa sekretarz może pochwalić się także wyższym wy-
kształceniem jako magister prawa. Ponadto ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności mene-
dżerskich z elementami coachingu oraz kurs pedagogiczny. 

To nie wszystkie atuty nowego pracownika Urzędu Gminy 
w Istebnej. Bożena Bury może również pochwalić się działalno-
ścią społeczną jako radna Rady Gminy Hażlach, w tym przewod-
nicząca Komisji Rewizyjnej oraz przewodnicząca Rady Gminy. 

Zawodowo to osoba bardzo pracowita, zdecydowana, odpowie-
dzialna, rzetelnie wykonująca swoje obowiązki. Potraf podejmo-
wać trudne decyzje oraz posiada doświadczenie w zarządzaniu. 

Prywatnie jest życzliwa i spokojna. Interesuje się przede 
wszystkim sprawami społecznymi, ale również bliskie jej sercu 
są podróże i odkrywanie nowych miejsc i zakątków świata. 
Ponadto swoje zainteresowania wiąże z psychologią oraz 
obserwacjami ornitologicznymi. 

Nowej pani sekretarz składamy najlepsze życzenia na nowym 
stanowisku pracy, wszelkiej pomyślności, wielu sił w rozwijaniu 
naszej gminy, jak również owocnej współpracy. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Upominek dla noworodków
w gminie Istebna 
28 stycznia br. wójt gminy Łucja Michałek wręczyła pierw-
szy upominek dla nowonarodzonych mieszkańcow w gminie 
Istebna w 2022r. Filip – bo tak ma na imię pierwszy nowonaro-
dzony mieszkaniec gminy Istebna oraz powiatu cieszyńskiego 
– urodził sie 1 stycznia 2022 r. Druga z kolei mieszkanka na-
szej gminy to Sara, która przyszła na świat 3 stycznia br. Jest 
to całkiem nowa inicjatywa wójt Łucji Michałek pn.: „Upominek 
dla noworodków w gminie Istebna”. 

Akcja ma na celu przekazywanie rodzicom każdego nowona-
rodzonego dziecka zameldowanego na terenie gminy Istebna 
upominku rzeczowego wraz z listem gratulacyjnym. 

Wręczany upominek ma postać stroju góralskiego (odpowied-
nio chłopięcego i/lub dziewczęcego), który jest fundowany ze 
środków fnansowych Gminy Istebna. Inicjatywa ma charakter 
symboliczny, a nie pomocowy. Ponadto mamy nadzieję, że ta 
inicjatywa wzmocni w naszych mieszkańcach kultywowanie 
naszej góralskiej tradycji. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Fot. Aneta Legierska | Z upominkiem dla noworodków z gminy Istebna, 
Łucja Michałek – wójt gminy oraz Bożena Bury – sekretarz gminy 

Fot. Jacek Kohut | Z upominkiem dla noworodków z gminy Istebna, 
Łucja Michałek – wójt gminy oraz Bożena Bury – sekretarz gminy 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
O TW AR TY K ONKURS OFER T  

2019 2020 2021 

L.p. NAZWA ORG ANIZACJI NAZWA ZADANIA 

1. Muzeum i Stowarzyszenie im. Jana 
Wałacha „Akademia Sztuki Jana Wałacha IV” 18 100,00 

20 000,00 
„Akademia Sztuki 
Jana Wałacha V” 

10 000,00 
„Akademia Sztuki Jana 

Wałacha VI” 

2. Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Istebna” 

„Prowadzenie Zespołu Regionalnego 
„Istebna” 31 000,00 34 000,00 40 000,00 

3. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży
„Dziedzictwo” 

„Wsparcie zajęć podtrzymujących lokalną 
twórczość ludową poprzez zakup szliferki 

do drewna jako pomoc dydakt. OPP 
w Koniakowie” 

2 400,00 

1 000,00 
„V Konkurs 

Wielkanocny – 
najpiękniejsza 

pisanka” 

-

4. Fundacja Dziedzictwo „Działalność Grupy Śpiewaczej 
Kóniokowianie” - - 3 000,00 

5. Parafa Ewangelicko-Augsburska 
w Istebnej „Pieśni i zabytki naszego regionu” 1 500,00 

1 000,00 
„Koncert Organowy 
Muzyki Filmowej” 

-

6. 
Stowarzyszenie Miłośników 

Beskidzkiego Folkloru Muzyki,
Tańca i Śpiewu „Pod Ochodzitą” 

„Promocja kultury Trójwsi Beskidzkiej 
poprzez działania Zespołu Regionalnego 

Koniaków” 
20 000,00 24 000,00 20 000,00 

7. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Regionalnego „Na Grapie” „IV Konkurs Muzykantów i Śpiwoków” 4 000,00 -

7 000,00 
„Spotkanie z kulturą 

tradycyjną” 

8. Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Na Groniach” „XI Zaduszki Istebniańskie” 3 000,00 - -

9. OSP Istebna-Centrum 
„Ochrona i promocja zdrowia wśród 

dzieci i młodzieży gminy Istebna poprzez 
prowadzenie MDP w jednostce OSP 

Istebna-Centrum” 
3 700,00 - -

1 0. OSP Koniaków-Centrum „Jak dobrze być strażakiem w MDP” 4 300,00 7 650,00 8 300,00 

11. OSP Istebna-Zaolzie 
„Ochrona i promocja zdrowia wśród 

dzieci i młodzieży Gminy Istebna poprzez 
prowadzenie MDP w jednostce OSP 

Istebna Zaolzie” 
2 000,00 

7 350,00 

(zwrot 250 zł) 
-

12. OSP Jaworzynka-Centrum „Młode pokolenie z Jaworzynki lubi 
pomagać” 5 000,00 - -

13. OSP Koniaków-Kosarzyska - - -

14. 
Stowarzyszenie Aktywizacji 

Zawodowej i Społecznej
Mieszkańców Gminy Istebna 

„Dobrze, że Jesteś” 
„Pomocne ręce – kiedy ich więcej” 40 000,00 

40 000,00 
„JEDNO KU 
DRUGIMU” 

36 000,00 
„Jak moś aspóń kapkym chynci 
w pomógani dej się wkryncić” 

15. Stowarzyszenie Istebniański 
Uniwersytet Seniora „Aktywni Seniorzy” 5 000,00 

7 000,00 
„Senior – aktywność 

dla zdrowia” 
(zwrot 3 427,20 zł) 

-

16. Grupa Regionalna GOPR 
„Zadanie ratownictwa górskiego – 

zapewnienie bezpieczeństwa osobom 
przebywającym i mieszkającym w górach” 

2 000,00 
4 000,00 

(zwrot 0,01 gr) 

4 800,00 
„Zapewnienie 

bezpieczeństwa osobom 
przebywającym w górach” 
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MAŁY GRANT –  oferta  w trybie  art .  19a 

2019 2020 2021 Łącznie 3 lata 

I MG II MG I MG II MG I MG II MG 

- - - - - - 48 100,00 zł 

- - - -

6 000,00 
„Organizacja zgrupowania 

Członków Zespołu Reg. 
Istebna” 

(zwrot 239 zł) 

- 110 761,00 zł 

- - - - - - 3 400,00 zł 

- - - -
4 000,00 

„Konkurs – najpiękniejsza 
palma wielkanocna” 

7 700,00 
Wyjazd Zesp. Region. 

„Mała Istebna” do Wymiarek 
14 700,00 zł 

3 500,00 
„Obóz Eliasz 

2019” 
- - -

715,00 
„Koncert jak z bajki” 

(zwrot 88,10 zł) 
5 050,00 

„Obóz Eliasz 2021” 11 676,90 zł 

- - - - - - 64 000,00 zł 

- - - - - - 11 000,00 zł 

- - - - - - 3 000,00 zł 

3 000,00 
„Ferie zimowe 

z dr WOW i LEGO” 

9 250,00 
„Rozwój MDP 

na terenie gminy 
Istebna” 

(zwrot 7 301,72 zł) 

- - - - 8 648,28 zł 

- - - - -
10 000,00 

„Organizacja ćwiczeń, 
szkoleń dla członków MDP 
OSP Koniaków-Centrum” 

30 250,00 zł 

- - - - - - 9 100,00 zł 

-
2 200,00 

„Rozwój MDP 
na terenie gminy 

Istebna” 
- - - - 7 700,00 zł 

8 000,00 
„Łączymy 

pokolenia – Rajd 
Rupienki” 

- - - - - 8 000,00 zł 

- - - - - - 116 000,00 zł 

2 150,00 
„Aktywny Senior 

– majówka 
u źródeł Olzy” 

- - -

9 690,00
„Integracja seniorów

w dobie pandemii COVID-19 
– wycieczka do Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej” 

8 690,10 
„Ogólnopolski Dzień Seniora 

– spotkanie integracyjne” 
29 102,90 zł 

- - - - - - 10 799,99 zł 
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17. Fundacja „Jest BOSKO” - - -

18. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Ustronia - - -

19. 
Uczniowski Klub Sportowy

Akademia Piłki Nożnej Góral 
Istebna 

„Kompleksowa realizacja programu 
szkoleniowego w piłce nożnej dzieci 

i młodzieży w gminie Istebna na rok 2020” 
14 000,00 21 000,00 

16 000,00
 „Wspieranie 

i upowszechnianie
kultury fzycznej poprzez
popularyzację walorów
aktywności ruchowej

wśród dzieci i młodzieży
z gminy Istebna (…)” 

2 0. Narciarski Klub Sportowy Trójwieś 
Beskidzka „Rozwój sportu na terenie gminy Istebna” 22 000,00 29 000,00 32 000,00 

21. Międzyszkolny Klub Sportowy 
Istebna 

„Szkolenie i współzawodnictwo sportowe 
dzieci i młodzieży. Upowszechnianie 

kultury fzycznej i sportu” 
24 000,00 29 000,00 32 000,00 

22. Uczniowski Kobiecy Klub Sportowy 
Istebna 

„Rozpowszechnianie kobiecej piłki nożnej 
na terenie gminy Istebna” 20 000,00 

21 000,00 

(zwrot 5 189,00zł) 
20 000,00 

23. Stowarzyszenie Natura i Ekologia - - -

24. Fundacja Nadzieja-Esperanza Oferta odrzucona w Otwartym Konkursie 
Ofert z powodu braków formalnych - - -

25. Fundacja Kubalonka 
„Kubalonka się budzi – aktywizacja 

mieszkańców i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu” 

- - 6 000,00 

26. Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze w Wiśle 

„XIX Ogólnopolski Rajd Górski im. Jerzego 
Kukuczki” - - 5 000,00 

2 7. Fundacja Słoneczna Kraina
Dzieciom - - - -

28. Krajowy Sztab Ratownictwa 
Społecznego - - - -
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Dotacje udz ie!o ne z bu dżetu Gminy Istebna dla organizai;j i poza rządowych w 
latac.h 2019-2021 

■ 
OtwM.'1' k.Ciik1a;, 2H 000.00 tł 

100000.)ki,t 

J.óO OIIO,JIID ,I 

5'11000,Cl)>ł 

O,CO.t 

2019 2020 2021 

10 000,00 
„Akcja wakacyjna 

w Trójwsi jest 
BOSKO” 

- - - - - 10 000,00 zł 

3 500,00 
„Festiwal kolarski 

w Istebnej” 
- - - - - 3 500,00 zł 

5 000,00 
„Sportowcy 

proflaktycznie 
i aktywnie” 

-

7 600,00 
„Program 

proflaktyczny – 
życie wolne od 

uzależnień” 

- -
10 000,00 

„Program proflaktyczny – 
jesień na sportowo” 73 600,00 zł 

- - - - -
10 000,00 

„ Rodzinne biegówki – 
alternatywa zdrowego trybu 

życia dla rodziny”. 
93 000,00 zł 

- -

10 000,00 
„Czas na sport 
– nauka jazdy 

na nartorolkach” 
(zwrot 1,00 zł) 

10 000,00
„Czas na sport 
– zwiększenie 

aktywności
wśród dzieci 
i młodzieży” 

10 000,00 
„Biegi narciarski – promocja 
aktywnego i zdrowego trybu 

życia w gminie Istebna” 

10 000,00 
„Narciarstwo biegowe – 

siła tradycji gminy Istebna” 
124 999,00 zł 

- - - - -

8 800,00 
„Futsal kobiet jako 

alternatywa trawiastej 
piłki nożnej” 

(zwrot 840,00 zł) 

63 771,00 zł 

- -
4 000,00 
„Wydanie 

publikacji pn. 
Wierni Tradycji” 

- - - 4 000,00 zł 

- - - - - - 0,00 zł 

- - - - - - 6 000,00 zł 

- - - - - - 5 000,00 zł 

- - - - -
7 000,00 

„Rodzinne wycieczki 
na Tyniok i do Czadeczki” 

(zwrot 895,00 zł) 
6 105,00 zł 

- - - - - 0,00 0,00 zł 

Sporządziła: Edyta Jałowiczor 
– referent w Referacie Społeczno-

Organizacyjno-Informatycznym 

Razem 2019, 2020, 2021 

876 214,07 złotych 
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Dzielnicowi posterunku
policji w Istebnej
informują 
Posterunek policji w Istebnej informuje o tzw. „Zadniach prio-
rytetowych” prowadzonych przez dzielnicowych poszcze-
gólnych miejscowości na terenie gminy Istebna. Określone 
zadania wynikają z oczekiwań społecznych oraz z bieżącej 
analizy zagrożenia. 

Na terenie Istebnej oraz Koniakowa podjęto zadanie prio-
rytetowe polegające na wdrożeniu działań proflaktycznych, 
które będą zapobiegać przestępstwom narkotykowym z art. 
62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a dotyczące wytwa-
rzania, obrotem środkami odurzającymi lub innymi substan-
cjami psychotropowymi. Działania mają na celu poszerzenie 
wiedzy uczniów szkół na terenie Istebnej oraz Koniakowa 
w zakresie niebezpiecznych następstw zażywania środków 
odurzających. Uświadomienie szkodliwego działania na zdro-
wie, a nawet życie ludzkie oraz wynikające z tego powodu 
niebezpieczne zachowania wiążą się z nieprzestrzeganiem 
oraz łamaniem prawa poprzez wywoływanie zdarzeń związa-
nych z zakłóceniem ładu i porządku publicznego, a co za tym 
idzie odpowiedzialnością karną. 

Na terenie wsi Jaworzynka podjęto zadanie priorytetowe po-
legające na zmniejszeniu ogólnej ilości interwencji związanych 
z nadużywaniem alkoholu, a także podniesie świadomości 
osób na temat negatywnego wpływu alkoholu na wszystkie 
aspekty naszego życia. Zarówno te zdrowotne, jak również 
społeczne. Alkohol wpływając na naszą rodzinę, pracę i na-
sze zachowanie, jest główną przyczyną kłótni i problemów 
w domu. Jest również przyczyną utraty zatrudnienia i prawa 
jazdy, w związku z tym zasadnym jest podjęcie działań zapo-
biegających negatywnym wpływom nadużywania alkoholu. 

Działania mają na celu ogólną poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców, jak i osób odwiedzających Trójwieś. 

asp.szt. Marcin Sztwiertnia – kierownik Posterunku Policji w Istebnej 

Kontakt: 
Posterunek policji w Istebnej 
43-470 Istebna 1919 
tel.: 47 857 37 30 
e-mail: istebna@cieszyn.ka.policja.gov.pl 
www.cieszyn.slaska.policja.gov.pl 

Deklaracje dotyczące
źródeł ciepła 
Zostało już tylko 5 miesięcy na obowiązkowe złoże-
nie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spala-
nia paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
(W ramach CEEB prowadzony jest ranking gmin. Na 2391 
gmin w Polsce Istebna zajmuje 2048 miejsce, a w wojew-
ództwie śląskim na 167 gmin jesteśmy na 142 miejscu z 408 
złożonymi deklaracjami, co stanowi zaledwie 9%). 

Andrzej Iwanek 
– podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

Informacja
15 lutego 2022 r. mija termin płatności pierwszej raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za styczeń i luty. Prosimy pamiętać o terminowych 
wpłatach. 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 

Nowa strona trojstyk.pl 

W ramach projektu transgranicznego pn. “Konie w Beskidach/ 
Koně v Beskydech” współfnansowanego ze środków Europe-
jskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu 
państwa powstała nowa strona internetowa www.trojstyk.pl. 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego, 
większa promocja atrakcji turystycznych, zachowanie i rozwój 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Dolnej Łom-
nej i Istebnej, co doprowadzi do wsparcia większej liczby 
odwiedzających nie tylko w obu gminach pogranicza, ale także 
w innych miejscach. Jednym z zadań w osiągnięciu założo-
nego w projekcie celu było utworzenie narzędzia promocji tu-
rystyki jakim jest wspólna strona internetowa przedstawiająca 
atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca przyrodnicze i kulturowe 
Dolnej Łomnej i Istebnej z zapisami GPS, kodami QR. 

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

www.trojstyk.pl
https://trojstyk.pl
www.cieszyn.slaska.policja.gov.pl
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Dodatek osłonowy 

J'ednoos,obowe 
WiieEoo,sobowe - two je osoby 
spokrewntone lub niespokrewnione 
pozos -Jące w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

!U j,eżeli wniosek o ~wiadczenie złożyła 
więrnj n iż jEidna osoba ria t@żą.ca do 
gospodarstwa wie I oosoboweg o, 
świadczenie przyznaje się tej, któ a 
zrobiła to jako pierwsza 

Wł ELKoSC GOSPODARSTWA 
DOMOWE:GO 

KWOTA 
PODSTAWOWA 

jednoosobowe 

2-3 osoby 

4-5 osób 

6 osób i więcej 

Do 31 I 2.022 1r. • 

400zł 

600zl 
850zl 
JJ Ozl 

Do 31 IH 2022 r. 31 X:20.22 r • • 

WAGA 
a po rzeby 

przyznania 
doda ku przyj
muje się. że jedn 
osoba moż•e 
wchodzić w skład 
1:ylk.o jednego 
gospodars w
domowego 

KWOTA 
PODWYŻSZONA 

,OOzl 

7. Ozl 

1062,50zl 

1 7., o zł 

2Xll0:2lr. • trzeba zlożvc gm ina wypłaci to os:tatecz ny to ostateczny 
wniosek 
w gminie, aby 
dodatek został 
wypłacony 
w dwóch 
równych r tadn 

pierwsza czę~ć 
dod.it~u, gdy 
wniosek 
wpłynął do 
końca stycznia 

J500'zl 

termin 111a 
złożenie 

wnioskl:J 
o dod tek 
osłonowy 

na o~obę wvnosi kryterium doc hod owe 
uprawniające cło uzyskania dodatku 
osłonowego gospodarstwa wie Io osobowe 

termin na 
wypłatę drugiej 
czę~ci dodatku 
lub jednorazo
wo całej kwoty 
dodatku 

2J,00zl 
to kryterium docho
dowe obowiij:ZUjijc,e 
osoby s.arnotne 

DODATEK OSŁONOWY 
Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi 
wsparcie w pokryciu części kosztów energii. 
Dodatek osłonowy przysługuje: 
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 

w którym wysokość przeciętnego miesięcznego do-
chodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 

• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu 
nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. 

Gospodarstwo domowe tworzy: 
• osoba fzyczna, samotnie zamieszku-

jąca i gospodarująca (gospodarstwo 
domowe jednoosobowe), albo 

• osoba fzyczna oraz osoby z nią spo-
krewnione lub niespokrewnione pozo-
stające w faktycznym związku, wspólnie 
z nią zamieszkujące i gospodarujące (go-
spodarstwo domowe wieloosobowe). 

Wysokość przeciętnego miesięcznego do-
chodu ustalana jest na podstawie docho-
dów osiągniętych w: 
• 2020 r. – w przypadku wniosku zło-

żonego w okresie od dnia 1 stycznia 
2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., 

• 2021 r. – w przypadku wniosku zło-
żonego w okresie od dnia 1 sierpnia 
2022 r. do dnia 31 października 2022 r. 

Do ustalenia wysokości przeciętnego mie-
sięcznego dochodu stosuje się przepisy 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrze-
wania gospodarstwa domowego jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec kafowy na pa-
liwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 
węglopochodnymi, wpisane do centralnej 
emisyjności budynków, o której mowa w art. 
27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remon-
tów oraz centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, dodatek osłonowy przyznany 
jest w kwocie podwyższonej. 

Wypełnione wnioski można składać w Urzę-
dzie Gminy w Istebnej, jednak w związku 
z sytuacją epidemiologiczną preferujemy 
składanie wniosków w formie elektronicznej. 
Wniosek ten opatruje się kwalifkowanym 

podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienia z wykorzysta-
niem proflu zaufanego. 

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Istebnej w godzinach pracy ośrodka 
pod nrem telefonu: 33 855 6222 
Do pobrania – wzór wniosku pod linkiem: 
www.gops-istebna.pl/media/upload/22/01/12/11/9xWo/wnio-
sek-o-dodatek-oslonowy.pdf 

Teresa Łacek – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

www.gops-istebna.pl/media/upload/22/01/12/11/9xWo/wnio
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Modernizacja ujęcia wody
w Jasnowicach 
W dniu 20 grudnia 2021 roku została podpisana umowa 
na kolejne 10 lat ze Spółką Wodną Jasnowice, na podsta-
wie której Gmina Istebna udostępnia infrastrukturę zbiornika 
przeciwpożarowego dla podłączenia prywatnej sieci wo-
dociągowej spółki w celu poboru i zaopatrzenia wszystkich 
swoich członków (ok. 19 gospodarstw domowych). Jednakże 
przed podpisaniem kolejnej umowy Gmina Istebna musiała 
zmierzyć się z licznymi problemami, które należało rozwiązać. 
Tak więc w sierpniu 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie 
w obecności zarządu Spółki Wodnej Jasnowice, na którym 
ustalono problemy z poborem wody i czasowymi brakami 
w jej dostawach. Gmina Istebna podjęła działania mające 
na celu poprawienie wydajności studni. W związku z powyż-
szym zlecono prace w zakresie czyszczenia mechanicznego 
studni. We wrześniu wykonano prace w studni głębinowej 
w obecności prezesa spółki Jasnowice oraz konserwatora 
ujęcia. W zakresie poprawy wydajności ujęcia zapropono-
wano rozwiązanie obarczone pewnym ryzykiem, czyli wy-
konanie udrożnienia chemicznego studni (rozpuszczenia 
chemicznego żelaza w szczelinach). Decyzją prezesa spółki 
wodnej „Jasnowice” oraz Gminy Istebna udrożnienie che-
miczne odłożono na wiosnę 2020 r. Jednakże w lutym 2020 r. 
wystąpił problem z całkowitym brakiem wody. Gmina Istebna 
podjęła następujące działania: 
• uzupełniła zbiornik w wodę 
• zleciła badania geofizyczne rozpoznania bu-

dowy hydrologicznej. 

Z przedstawionego badania geofzycznego wynikało, że nie 
warto pogłębiać istniejącego ujęcia wody (studni), a raczej 
należy wykonać nowe ujęcie (studnię) w strefe zawodnionej 
około 40 m od istniejącego ujęcia. 

Koniecznie należy zaznaczyć, że od czasu stwierdzenia braku 
wody w ujęciu (luty 2020 r.) Urząd Gminy Istebna regularnie 
dostarczał wodę, korzystając z pomocy Ochotniczej Straży 
Pożarnej Istebna oraz Jaworzynka. 

W związku z brakiem wody w ujęciu (studni głębinowej) 
podjęto decyzję o wykonaniu nowego ujęcia zastępczego 
i wystąpienia o nowe pozwolenie wodnoprawne. Jednak te 
działania zostały poprzedzone wykonaniem odwiertu prób-
nego w celu sprawdzenia ewentualnej wydajności nowego 
ujęcia i następnie przystąpiono do dalszych działań w tym 
uregulowania prawnego nowej lokalizacji ujęcia, wykonania 
studni oraz sporządzenia operatu wodnoprawnego. 

W dniu 5 stycznia 2022 roku Gmina Istebna uzyskała prawo-
mocne pozwolenie wodnoprawne dla nowego ujęcia SW-J2 
zlokalizowanego na działce nr 1700 w Istebnej. Jednocze-
śnie wskazujemy, iż to nie wszystkie działania na dziś. Gmina 
w roku 2022 planuje podjęcie kolejnych działań w zakresie 
poprawy jakości wody na ujęciu. 

Poniżej przedstawiamy koszty poniesione przez Gminę 
Istebna w ramach modernizacji ujęcia w Jasnowicach. 

Edyta Kukuczka – kierownik Referatu Usług Komunalnych 

Koszty poniesione w ramach realizacji zadania inwestycyjnego 
„Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika p.poż. Jasnowice w Istebnej” 

Data umowy/
zlecenia Nazwa Wykonawcy Zakres prac Wartość brutto Termin realizacji 

09.2019 Geologus Jan Waligóra Czyszczenie mechaniczne studni 
głębinowej 5 264,40 zł  wrzesień 2019 r. 

03.2020 FHU DiA Jerzy Żogała Badania geofzyczne 1 968,00 zł kwiecień 2020 r. 
03.2020 JRTECH Przegląd i czyszczenie zbiornika p.poż 3 690,00 zł kwiecień 2020 r. 

03.2020 Tauron Dystrybucja S.A. Przesunięcie słupa – projekt 68,88 zł wrzesień 2021 r. 

08.2020 Geologus Jan Waligóra Projekt robót geologicznych 1 200,00 zł sierpień 2020 r. 
12.2020 FHU Adam Wiśniewski Nadzór inwestorski 1 000,00 zł grudzień 2021 r. 

12.2020 Geologus Jan Waligóra 
„Wykonanie awaryjnego otworu 

poszukiwawczo-rozpoznawczego 
za wodą w Istebnej-Jasnowicach” – etap I 

42 410,40 zł  styczeń 2021 r. 

03.2021 EL-KOP Andrzej Rucki Przesunięcie słupa – wykonanie 12 641,18 zł  wrzesień 2021 r. 

03.2021 Geologus Jan Waligóra 
„Wykonanie awaryjnego otworu 

poszukiwawczo-rozpoznawczego za wodą 
w Istebnej-Jasnowicach” – etap II 

27 465,90 zł grudzień 2021 r. 

RAZEM: 95 708,76 zł 
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czyste powietrze 
d b' z rowywy or 

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii 
kosztów kwalifkowanych w programie 
„Czyste Powietrze” wraz z progami dochodowości 

Nazwa kosztu 

Podstawowy poziom 
dofnansowania 
(dochód do 100 000 zł – dotyczy 
wnioskodawcy) 

Podwyższony poziom 
dofnansowania 
(zaświadczenie z GOPS – 
dochód: 
1564 zł/os. – gosp. 
wieloosobowe lub 
2189 zł /gosp. jednoosobowe 

Najwyższy poziom 
dofnansowania 
(zaświadczenie z GOPS – dochód: 
900 zł/os. – gosp. wieloosobowe 
lub 
1260 zł/ gosp. jednoosobowe 

Maksymalna 
intensywność 
dofnansowania 
(procent faktycznie 
poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota 
dotacji (zł) 

Maksymalna 
intensywność 
dofnansowania 
(procent 
faktycznie 
poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota 
dotacji (zł) 

Maksymalna 
intensywność 
dofnansowania 
(procent 
faktycznie 
poniesionych 
kosztów) 

Maksymalna 
kwota dotacji 
(zł) 

Podłączenie do sieci ciepłow-
niczej wraz z przyłączem 50% 10 000 75% 15 000 90% 18 000 

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000 90% 27 000 
Pompa ciepła powietrze/woda 
(o podwyższonej klasie efek-
tywności energetycznej) 

45% 13 500 60% 18 000 90% 27 000 

Pompa ciepła typu powietrze/ 
powietrze 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000 

Gruntowa pompa ciepła 
o podwyższonej klasie efek-
tywności energetycznej 

45% 20 250 60% 27 000 90% 40 500 

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500 
Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 90% 13 500 
Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500 
Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000 
Kocioł na pellet drzewny 30% 6 000 60% 12 000 90% 18 000 
Kocioł na pellet drzewny 
o podwyższonym standardzie 45% 9 000 60% 12 000 90% 18 000 

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000 90% 9 000 
Instalacja centralnego ogrze-
wania 

30% 4 500 60% 9 000 90% 13 500 
Instalacja ciepłej wody użyt-
kowej 
Wentylacja mechaniczna z od-
zyskiem ciepła (rekuperacja) 30% 5 000 60% 10 000 90% 15 000 

Mikroinstalacja fotowolta-
iczna 50% 5 000 50% 5 000 90% 9 000 

Ocieplenie przegród budowla-
nych (ściany, strop, dach) 30% 45 zł/m2 60% 90 zł/m2 90% 135 zł/m2 

Stolarka okienna (okna, drzwi 
balkonowe) 30% 210 zł/m2 60% 420 zł/m2 90% 630 zł/m2 

Stolarka drzwiowa (drzwi 
zewnętrzne, bramy garażowe) 30% 600 zł/m2 60% 1 200 zł/m2 90% 1 800 zł/m2 

Andrzej Iwanek 
– podinspektor w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
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Nabór na rok szkolny
2022/2023
do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Istebna na rok szkolny 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKONYCH PRZY SZKOŁACH 2022/2023 
Nabór do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Istebna na rok szkolny 2022/2023 
31 stycznia 2022 r. 
Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 
2021/2022 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 
poz.1082.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postę-
powania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 
2019 poz. 1737 ze zm.)

1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 
na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych Gminy Istebna rozpocznie się 
dnia 1 marca 2022 r., a zakończy dnia 13 kwietnia 2022 r. 

2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów
w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Istebna, nie uczęsz-
czających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole. 

3. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną
w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przed-
szkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału 
w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złoże-
nia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkol-
nego w terminie od 4 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. 

I etap postępowania rekrutacyjnego
1. W przypadku większej liczby kandydatów niż

liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria okre-
ślone w ustawie Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe: 

• wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca
troje i więcej dzieci) – 1 pkt
• niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt
• objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów
ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
nie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz.573) 
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument potwierdzający
objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. 2020 poz.821).

1. Dokumenty wymienione w pkt 2 są składane
w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego – zgodnie z art. 76a §1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. 2021 poz.735) – odpisu lub wyciągu z doku-
mentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ro-
dzica kandydata.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu prowadzącego o od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

II etap postępowania rekrutacyjnego – rekrutacja 
uzupełniająca

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyska-
nych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub
jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział 
przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wol-
nymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyj-
nego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący, tzw. kryteria samorządowe. 

2. Kryteria samorządowe określa Uchwała Nr
V/36/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 r. 
dostępna pod adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument. 
php?iddok=6606&dstr=1&txt=dWNod2HFgmEgbnIgdi8z-
Ni8yMDE5IHJhZHkgZ21pbnkgaXN0ZWJuYQ== 
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Kryteria samorządowe są następujące: 
• Wielodzietność rodziny , samotne wychowywanie kandydata 
lub objęcie go pieczą zastępczą – 10 pkt 
• Objęcie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wspar-
ciem asystenta rodziny – 10 pkt 
• Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej 
w pobliżu szkoły – 5 pkt 
• Pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowa-
dzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt 
• Pozostawanie jednego z rodziców w zatrudnieniu lub pro-
wadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 pkt 
• Nieprzyjęcie kandydata w poprzednim roku szkolnym 
z braku miejsc – 5 pkt 

1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata 
kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się nastę-
pujące dokumenty: 
• Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego ro-
dzicem lub o wielodzietności 
• Oświadczenie o nadzorze kuratorskim lub wsparciem asy-
stenta rodziny 
• Oświadczenie o miejscu realizowania obowiązku szkolnego 
rodzeństwa kandydata 
• Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działal-
ności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 
• Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu, prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym 
• Oświadczenie rodzica/ów 
Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Istebna oraz 
dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego 
przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych na terenie Gminy Istebna, jeżeli po przeprowa-
dzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina 
nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/ 
oddziale przedszkolnym. 
Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być 
składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli. 
Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia. 

Harmonogram naboru do publicznego przedszkola, od-
działów przedszkolnych w publicznych szkołach podsta-
wowych Gminy Istebna w roku szkolnym 2022/2023 
31 stycznia 2022 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyj-
nym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2022/2023 do publicznego przedszkola i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Istebna określa: 
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czyn-
ności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 
uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego 

przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podsta-
wowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Istebna. Załącznik Nr 1, dostępne pod adresem: https:// 
istebna.bip.info.pl/dokument.php?iddok=8615&idmp=359&r=r 
Na stronach internetowych szkół będą umieszczone wzory 
dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach skła-
dania tych dokumentów. 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych 
Gminy Istebna w roku szkolnym 2022/2023 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 2022/2023 
Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Istebna 
w roku szkolnym 2022/2023 – zgodnie z obwodem szkoły 
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły obo-
wiązkowo dokonują zgłoszenia dziecka do szkoły poprzez 
kartę zgłoszenia w terminie od 07.02.2022 r do 22.02.2022 r. 
Dzieci z obwodu nie biorą udziału w rekrutacji. 
Wzory kart zgłoszenia będą dostępne na stronach inter-
netowych szkół. 
Jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, dzieci 
niemieszkające w obwodzie, mogą być przyjęte na podsta-
wie rekrutacji. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych w Gminie Istebna – dla kandydatów miesz-
kających poza obwodem szkoły 
Harmonogram czynności wpostępowaniu rekrutacyjnymoraz 
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Istebna określa: 
Zarządzenie Nr 0050.12.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 
27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postę-
powaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 
do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych oraz pu-
blicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Istebna. Załącznik Nr 2, do-
stępne pod adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument. 
php?iddok=8615&idmp=359&r=r 
Kryteria naboru do klas pierwszych dla kandydatów za-
mieszkałych poza obwodem szkoły określa Uchwała NR 
V/37/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 28 lutego 2019 
roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy 
pierwszej ośmioklasowych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Istebna, do-
stępna pod adresem: https://istebna.bip.info.pl/dokument. 
php?iddok=6607&dstr=1&txt=dWNod2HFgmEgbnIgd-
i8zNy8yMDE5IHJhZHkgZ21pbnk= 
Na stronach internetowych szkół będą umieszczone wzory 
dokumentów do złożenia oraz informacje o sposobach skła-
dania tych dokumentów. 

Danuta Konarzewska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej 

https://istebna.bip.info.pl/dokument
https://istebna.bip.info.pl/dokument
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Akcja „Świeć przykładem” 
24 stycznia 2022 roku z inicjatywy Radia Bielsko, Policji i Gminy 
Istebna na terenie sołectw Istebna, Jaworzynka i Koniaków 
odbyła się II edycja Akcji „Świeć przykładem”. W akcji 
uczestniczyły dzieci z rodzicami, którzy otrzymali odblaski, 
kamizelki, słodycze oraz upominki, a także gminne jednostki 
OSP oraz przedstawiciele samorządu: Łukasz Małysz – z-ca 
wójta gminy Istebna, Stanisław Legierski – przewodniczący 
Rady Gminy Istebna oraz sołtysi wsi Jan Gazur, Bogusława 
Kawulok i Barbara Juroszek, dyrektorzy i nauczyciele 
szkół podstawowych oraz pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury.. Podczas spotkania Policja informowała zebranych 
m.in. na temat słuszności noszenia odblasków na elementach 
odzieży lub plecaków, szczególnie w godzinach wieczornych 
i w terenie nieoświetlonym. 

Dziękujemy Radiu Bielsko, Policji, jednostkom OSP z terenu 
gminy Istebna, dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych, 
rodzicom, dzieciom i wszystkim mieszkańcom za udział we 
wspólnym wydarzeniu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego 
typu akcje są bardzo potrzebne, a noszenie odblasków może 
uratować życie! 

Policja przypomina również, że warto zaznajomić się z aktu-
alnymi przepisami ruchu drogowego. 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Zdjęcie górne: Uczestnicy akcji w Koniakowie | fot. Aneta Legierska 
Zdjęcie dolne: Uczestnicy akcji w Jaworzynce | fot. Aneta Lefgierska 

Spotkanie z historią 
„Historia Słowian” to ciekawa podróż do źródeł polskości, 
do czasów naszych protoplastów, opowiedziana przez jej pa-
sjonata i badacza historii słowiańskiej Ryszarda Rzepeckiego. 

Wieczorem 27 stycznia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury 
odbyła się pierwsza – z cyklu „Spotkań z historią” – prelek-
cja pod tytułem „Historia Słowian”. Za sprawą zaproszonego 
gościa przenieśliśmy się w odległe czasy dawnych Słowian, 
odkrywając pradawne dzieje naszej Ojczyzny. Była to okazja, 
aby posłuchać i zobaczyć, jakie były początki państwa pol-
skiego, poczynając od wyodrębnienia się tożsamości etnicznej 
plemion Lechitów. Rzepecki za pomocą animacji pokazał także 
rozwój terytorialny wielkiej Lechii, jej gospodarki, budownictwa 
grodów, etc. Badacz zachęcał też do sięgnięcia po odpowied-
nie pozycje książkowe, które dowodzą, że nasi praprzodkowie 
zamieszkiwali te ziemie już ponad 10 000 lat temu. 

Marek Michałek, wójt Łucja Michałek i Ryszard Rzepecki 
po zakończonej prelekcji | fot. Jacek Kohut 

Było to pierwsze spotkanie nowego cyklu zainicjowanego 
przez Łucję Michałek – Wójt Gminy Istebna. Marek Micha-
łek, który był koordynatorem tego wydarzenia, serdecznie 
zaprasza już na kolejny, inspirujący wykład z naszych dziejów. 

W prelekcji udział wzięli również: zastępca wójta Łukasz Ma-
łysz, pracownicy UG Istebna, dyrekcja i pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury, radny powiatu cieszyńskiego Janusz Juro-
szek, radni gminni Ignacy Zowada i Kazimierz Łacek, sołtys 
Jaworzynki Bogusława Kawulok i mieszkańcy. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Historia Słowian z Ryszardem Rzepeckim | fot. Jacek Kohut 
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  Myśliwi z Koła Łowieckiego „Olza” z Bogumiłą Juroszek 
i podopiecznymi stowarzyszenia „Dobrze, że Jesteś” | fot. Jan Kieczka 

Myśliwska paczka 
Polski Związek Łowiecki ruszył w grudniu z okołoświąteczną 
akcją charytatywną „Myśliwska Paczka”, która ma na celu 
przynieść radość i uśmiech tym, którzy najbardziej go po-
trzebują. Akcja prowadzona przez myśliwych niezrzeszo-
nych i zrzeszonych w kołach łowieckich Polskiego Związku 
Łowieckiego. Jako wolontariusze członkowie Koła Łowiec-
kiego „Olza” w Istebnej postanowili sprawić niespodziankę 
stowarzyszeniu „Dobrze, że jesteś” osób niepełnosprawnych 
działających pod kierownictwem pani Bogumiły Juroszek 
i przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Zarządu 
Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej odwiedzili tę placówkę, 
wręczając podopiecznym „Myśliwską paczkę”. Podziękowa-
niem dla myśliwych był szeroki uśmiech i radość na twarzach 
podopiecznych. 

Postanowiono również odwiedzić rodzinę zamieszkałą 
w obwodzie łowieckim „Olza”, która przed świętami prze-
żyła dramatyczne chwile, ratując swój budynek mieszkalny, 
który uległ w znacznej części spaleniu. Rodzina ta znalazła 
się w trudnej sytuacji życiowej. Myśliwi z Koła Łowieckiego 
„Olza” postanowili również sprawić niespodziankę i wspo-
mogli tę rodzinę talonem na zakup materiałów budowlanych 
oraz przeprowadzano wśród myśliwych zbiórkę pieniężną 
gdyż czekają ich ogromne wydatki i prace w odbudowa-
niu budynku. Myśliwi z Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej 
chcieli pokazać, że braterstwo, solidarność i bezwarunkową 
gotowość do niesienia pomocy to niewątpliwie cechy naszej 
łowieckiej społeczności. 

Darzbór! 

Gerard Gruca – komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Wisła 

Logo akcji charytatywnej „Myśliwska Paczka” 
| fot. mat. prywatne 

Rekord Polski zatwierdzony! 
Ofcjalny Rekord Polski na Największą Koniakowską Ser-
wetę osiągnięty został i zatwierdzony przez Biuro Rekordów 
dnia 16 stycznia 2022 r. na szczycie Złotego Gronia w Istebnej 
w Hotelu Złoty Groń. 

Serweta mierzy 5,32 m. Wykonana jest z cieniutkiej baweł-
nianej nici Ariadna MUZA 50 (łącznie zużyto 61 kilometrów 
nici!). Jej waga to 5 kg i 550 g. Składa się z 3338 motywów 
roślinnych, tzw. kwiotków. Została uheklowana przez cztery 
koronczarki z Koniakowa: Zuzannę Ptak, jej córki Danutę 
Juroszek i Wiesławę Juroszek oraz wnuczkę Zuzanny Annę 
Juroszek. Przy obróbce pomagały znajome, przyjaciółki oraz 
uczennice pani Zuzanny. Dzieło powstawało cztery miesiące. 
Serweta wzięła udział w światowej wystawie Expo 2020 w Du-
baju w dniach 27 stycznia do 2 lutego 2022 r. w celu promo-
wania woj. śląskiego przez Fundację Koronki Koniakowskie. 

Na podst. inf. CKK: Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Fot. Michał Kuzma | Największa Koniakowska Serweta 
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Człowiek z tej ziemi 
W styczniu tego roku 80-tą rocznicę urodzin 
obchodził Józef Łupieżowiec, który w swoim 
życiu był związany z Istebną. 

Tutaj się urodził i tutaj spędził swoje dzieciństwo oraz mło-
dość. W 1949 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
w Istebnej. Jego zainteresowania kierowane były na sport: w 
lecie na lekkoatletykę, w zimie na narciarstwo. W tym czasie 
rozpoczął treningi, uczestnicząc w szkole w dodatkowych 
zajęciach. Zaowocowało to uczestnictwem w licznych za-
wodach sportowych. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej (1956 r.) rozpoczął naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle, gdzie nadal również 
rozwijał swoje zdolności sportowe, a w szczególności nar-
ciarstwo. Treningi odbywały się po zajęciach lekcyjnych w 
Ośrodku Sportowym „Start” w Wiśle. Dla młodego chłopaka 
z Połomu w zimie rozpoczynały się one wcześnie rano, gdzie 
po założeniu nart, z plecakiem pełnym książek i przyborów 
szkolnych codziennie wspinał się na Kubalonkę, by następnie 
tzw. „starym szlakiem” zjeżdżać do Wisły. Ten okres stał się 
bodźcem do skupienia się na dwuboju narciarskim. Dalsze 
możliwości rozwoju tych zainteresowań kontynuował w „Star-
cie’’ Wisła, gdyż warunki rodzinne zmusiły go do podjęcia 
pracy (przez dwa lata pracował w Wiśle). 

Pomijając liczne zawody sportowe, w których uczestniczył 
jako uczeń w szkole podstawowej i średniej, należy stwier-
dzić, że Józef Łupieżowiec został mistrzem Polski w dwuboju 
narciarskim (biegi i skoki): jako junior w latach 1961-62, oraz 
jako senior w roku 1963. Ponadto dwukrotnie reprezentował 
nasz kraj jako zawodnik Akademickiego Zespołu Sportowego 
Zakopane na Uniwersjadzie w 1964 roku w Czechosłowacji 
i w 1966 roku we Włoszech. W Czechosłowacji uplasował 
się na wysokim czwartym miejscu. Przyczynił się więc do 
rozsławienia Istebnej w kraju i poza jego granicami. 

W latach 1962-66 studiował w Wyższej Szkole Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. Po jej ukończeniu uzyskał tytuł magi-
stra wychowania fzycznego. Z kolei zatrudnił się w powiecie 
wodzisławskim, bowiem stąd pochodziła jego żona. 

Pracował jako: 
• nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej w Godowie, 
a następnie jako dyrektor tej szkoły (6 lat ) 
•z-ca inspektora szkolnego w Urzędzie Powiatowym 
w Wodzisławiu Śląskim (2 lata) 
• kierownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Wodzi-
sławiu Śl. (5 lat) 
• nauczyciel wychowania fzycznego w Zespole Szkół Gór-
niczych w Wodzisławiu Śl. (5 lat) 
• z-ca dyrektora w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców 
Śląskich w Wodzisławiu Śl. (I LO – 12 lat). 

Biorąc pod uwagę jego pracę na tych różnych stanowiskach 
należy stwierdzić, że jest pracowity, obowiązkowy, sumienny, 
zdyscyplinowany, uczciwy, sprawiedliwy, obowiązkowy i wy-
jątkowo skromny. Ponadto cechuje go wysoka kultura życia 
codziennego, rozsądek i wysoka inteligencja. Te zalety po-
zwalały mu na doskonałe kontakty z młodzieżą; na spotka-
niach w sposób naturalny opisywał piękno ziemi beskidzkiej, 
jej folklor, zabytki, muzea regionalne, kościoły, schroniska 
i inne obiekty turystyczne, jak również i obiekty sportowe. 
Jako, że posiadał uprawnienia „organizowania turystyki” i 
uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych, oprowadzał 
młodzież, jak również i nauczycieli, szlakami turystycznymi po 
Beskidzie Śląskim. Na każdym szlaku emanowało od niego 
ogromne zaangażowanie i umiłowanie Beskidów. 

Józef Łupieżowiec jest również instruktorem narciarskim, stąd 
zorganizował wiele zimowych obozów, na których uczył dzieci 
i młodzież nauki nauki jazdy na nartach. Jako zastępca dy-
rektora I LO w Wodzisławiu Śl., wspólnie z dyrekcją szkoły 
organizował cykliczne zawody o „Puchar Dyrektora Szkoły”. 
Odbywały się one przez szereg kolejnych lat na Złotym Gro-
niu. Obecnie odbywają się one w różnych ośrodkach narciar-
skich Beskidu Śląskiego. 

*** 
Jako ogromny entuzjasta narciarstwa i turystyki 

zaszczepił swoim wychowankom tę formę 
wypoczynku tak, że obecnie można ich spotkać na 
szlakach turystycznych i wyciągach narciarskich 

jako rodziców wraz ze swoimi dziećmi. 
*** 

Od 1997 roku J. Łupieżowiec przebywa na emeryturze. Nim 
jednak przeszedł na emeryturę, na „ojcowiźnie” (Połomie) 
wybudował sobie niewielki letniskowy domek, w którym za-
mieszkuje od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Stąd można 
go było spotykać wraz z żoną na wielu szlakach turystycznych. 
Obecnie, po śmierci żony, można go spotkać najczęściej na 
spacerach w okolicach Kubalonki i Stecówki. Nie uprawia już 
narciarstwa, bo nie pozwala mu na to zdrowie. 

Na zakończenie niniejszego artykułu należy zaznaczyć, że 
posiada on dwójkę dorosłych dzieci, którzy ukończyli studia 
wyższe i pracują jako nauczyciele w szkołach średnich. 

J. Łupieżowiec przez cały okres zatrudnienia wykonywał wzo-
rowo swoją pracę, w sposób umiejętny ją planował, troszczył 
się o warunki pracy, wywiązywał się ze swych obowiązków i 
był inicjatorem wielu nowatorskich działań. To wszystko spo-
wodowało, że był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. 

mgr Ewald Kolarczyk 
– emerytowany dyrektor I LO w Wodzisławiu Śl. 
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Uczniowie SP nr 2 
w Koniakowie | 
fot. Jolanta Rabin 

Zaskakująca fzyka 
Uczniowie klas 2-3 oraz 5-8 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ko-
niakowie wzięli udział w ciekawym projekcie „Fizyka kluczem 
do zrozumienia świata”. W ramach tego projektu mogli uczest-
niczyć początkiem stycznia w pokazie popularnonaukowym 

„Zaskakująca fzyka” prowadzonym on-
-line przez dr Dominikę Kuźmę oraz dok-
torantów Instytutu Fizyki Jądrowej PAN 
w Krakowie. 

Podczas pokazów uczniowie mogli zo-
baczyć jak ciekawe i różnorodne mogą 
być drgania, jak drga światło, czy można 
zobaczyć dźwięk i skąd się bierze chaos. 
Podczas pokazu przeprowadzono również 
quiz z nagrodami. Miło nam poinformować, 
że uczniowie klasy 2 i klasy 3 okazali się naj-
lepsi w Polsce i dzięki swojej wiedzy, umie-
jętności obserwacji oraz szybkości zdobyli 

I miejsce. W dniu 18.01.2022r. Pani dyrektor 
Magdalena Marek przekazała uczniom dy-
plom i nagrodę ufundowaną przez IFJ PAN. 

Przypomnijmy, że dla klas 2-3 było to drugie spotkanie z cie-
kawą fzyką. W październiku 2021r. uczniowie wzięli udział 
w pokazie „Fascynująca fzyka”, gdzie usłyszeli o prawie 
Bernouliego, próżni, efektach kwantowych. Zobaczyli także 
dlaczego skrzydła samolotu unoszą go oraz jak działają naj-
szybsze pociągi na świecie. Serdecznie gratulujemy Paniom 
Katarzynie Urbaczce i Ewie Gazurek tak zdolnych uczniów 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Organizator pokazu: Monika Kukuczka – nauczyciel matematyki i fzyki 

Uczniowie SP nr 2 w Koniakowie | fot. Jolanta Rabin 

Dyplom za zajęcia I miejsca w quizie „Zaskakująca fzyka”
 | fot. Jolanta Rabin 

Uczniowie i pedagodzy SP nr 2 w Koniakowie | fot. Jolanta Rabin 
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Uwaga! 

Apteka w Jaworzynce od 1 lutego 2022 r. 
wydłuża godziny otwarcia. 

PONIEDZIAŁEK–PIĄTEK 
8.30–16.30 

J. I J. POLOCZEK, M. SZLAUR-BUJOK 
43-476 JAWORZYNKA 641 

Ogłoszenie 
Szanowni Państwo! 

Jeśli znajdziecie ranne ptaki i inne zwierzęta, 
zapraszamy do Nas. Zaopiekujemy się nimi! 

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków
„PTAKOLUB” 

Znajdujący się: 
43-476 Jaworzynka 595 

Tel. 518 816 282 

Na zdjęciach, zaczynając od lewego górnego rogu: 
1. Bociany białe, 2. Olśniak himalajski, 3. Wieloszpon szary, 

4. Wanda Urbaczka w ogrodzie z białym bocianem | fot. Józef Legierski x4 

Podziękowania 
Po 30-stu latach pracy Apteka „Pod Kasztanami” 
w Istebnej kończy swoją działalność. 

W ciągu tych trzech dekad spotkaliśmy się z ogromną życz-
liwością i dowodami sympatii mieszkańców Trójwsi, za które 
z całego serca dziękujemy. Zawsze staraliśmy się rzetelnie wy-
konywać swoją pracę i służyć fachową radą. Jak to w życiu cza-
sem bywa rady były nie tylko fachowe ale także przyjacielskie 
i nie zawsze związana ściśle z farmacją. Wielu mieszkańców 
stało się nie tylko naszymi dobrymi znajomymi ale i przyja-
ciółmi. Budujący jest fakt, że docenialiście nas wielokrotnie, 
między innymi zgłaszając w 2017 roku mgr Janinę Poloczek 
do ogólnopolskiej prestiżowej nagrody „Anioły Farmacji”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w 1991 roku do 
powstania apteki. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierali 
nas w trudnych chwilach. Dziękujemy wszystkim współpra-
cownikom – tym byłym i tym obecnym, ale przede wszystkim 
dziękujemy Wam drodzy mieszkańcy. Pomaganie naszym 
małym i dużym pacjentom było dla nas zaszczytem i jesteśmy 
z tego dumni. 

mgr farm. Janina Poloczek i mgr farm. Jerzy Poloczek 

Józef Michałek odznaczony!
Podsumowano Rok Górali w woj. śląskim. 

Józef Michałek odbierający wyróżnienie | fot. arch. organizatora 
Podczas XL sesji Sejmiku Województwa Śląskiego marszałek 
Jakub Chełstowski oraz przewodniczący Sejmiku Śląskiego 
Jan Kawulok wręczyli Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego za organizację i zaangażowanie 
w Rok Górali w Woj. Śląskim. Komisja sejmiku – „Kapituła 
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” 
zadecydowała o przyznaniu odznaki siedmiu osobom, w tym 
Józefowi Michałkowi z Istebnej. 
Gratulujemy i dziękujemy za kultywowanie tradycji! 

Na podst. inf. pras. Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 
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Ślubowanie ekipy narciarskiej w wiosce olimpijskiej Zhangjiakou 
(Pekin 2022) | fot. arch. Polski Komitet Olimpijski 

Nasi olimpijczycy
w Pekinie 2022! 
Karolina Kukuczka i Magdalena Kobielusz, bracia Domi-
nik i Kamil Bury oraz Mateusz Haratyk jako zawodnicy, 
a także Andrzej Michałek i Bartłomiej Rucki w składzie 
sztabu szkoleniowego znaleźli się w składzie reprezentacji 
Polski na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie! 

Karolina Kukuczka (MKS Istebna) 
Magdalena Kobielusz (Istebna/KS AZS AWF Katowice) 
Dominik Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) 
Kamil Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) 
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) 
Andrzej Michałek – asystent trenera głównego, szef serwisu 
Bartłomiej Rucki – serwisant 

Tym samym nasza olimpijska kolonia liczy w sumie siedem 
osób: dwie biegaczki, trzech biegaczy oraz dwóch członków 
sztabu szkoleniowego. 

Karolina znalazła się w składzie polskiej reprezentacji po pozy-
tywnym teście na COVID-19, który otrzymała zawodniczka in-
nego naszego klubu NKS Trójwieś Beskidzka –Zuzanna Fujak. 

Z jednej strony więc przyczynił się do tego pech koleżanki 
z kadry, której wraz z wszystkimi prawdziwymi kibicami ser-
decznie współczujemy, ale z drugiej strony Karolina robi 
stałe postępy i jest już członkinią ścisłej kadry polskich bie-
gaczek. To sprawia, że jej olimpijska nominacja w miejsce 
Zuzanny z pewnością nie jest dziełem przypadku. 

A my mamy graniczącą z pewnością nadzieję, że na następne 
Zimowe Igrzyska za cztery lata w Mediolanie/Cortina d’Am-
pezzo Karolina i Zuzanna pojadą już razem! 

Warto dodać, że Magda, Dominik i Kamil to wychowankowie 
MKS Istebna. 

Dla braci Bury to już druga olimpijska przygoda, natomiast Karolina, 
Magda i Mateusz spełniają właśnie największe marzenie, które 
jest udziałem każdego rozpoczynającego karierę sportowca, 

jakim jest udział w rywalizacji na olimpijskich obiektach. 

Udział w igrzyskach olimpijskich to najważniejsze wydarzenie 
w karierze sportowca a także ukoronowanie pracy trenerskiej 
i najważniejszy moment w historii klubu, do którego olimpij-
czyk należy. Aby jednak taka chwila mogła nadejść poprze-
dzić ją musi ogromna praca samego zawodnika jak też wielki 
wysiłek trenerów, opiekunów i Zarządu Klubu. 

Jest oczywiste – chociaż nie dla wszystkich być może wia-
dome – że aby osiągnąć taki stopień kariery istnieje ko-
nieczność niezwykłego zaangażowania, poświęcenia życia 
prywatnego zarówno zawodnika jak i trenera. Udział spor-
towca w zawodach wymaga przecież nie tylko przygotowania 
fzycznego, ale także technicznego, taktycznego i mentalnego. 
Nie można także zapomnieć o gotowości psychicznej, bez któ-
rej przygotowanie sportowca do zawodów jest niekompletne. 

W takich klubach jak MKS Istebna i NKS Trójwieś Beskidzka 
trener to nie tylko trener czy serwismen ale też psycholog, 
który czasem musi – zwłaszcza młodym sportowcom – „mat-
kować” czy „ojcować”. Prozaiczne dla wielu z nas sprawy, 
takie jak choroba, odżywianie, zawiązanie buta czy „zawód 
miłosny” dla młodych zawodników mogą urosnąć do rangi 
poważnego problemu, z którym czasem właśnie trener klu-
bowy musi sobie poradzić. 

Przygotowanie i motoryka treningu, wyjazdy na treningi, wie-
lodniowe obozy czy kilkudniowe (przeważnie weekendowe) 
zawody i wielogodzinna praca związana z przygotowaniem 
sprzętu (smary, parafny, szczotki, żelazka, nagrzewnice, że wy-
mienimy tylko kilka z koniecznych akcesoriów) to niemalże 
codzienny chleb sztabu szkoleniowego naszych klubów nar-
ciarskich. A trzeba dodać, że w dużej mierze to praca społeczna. 

Tym bardziej gratulujemy samym zawodnikom, jak i wszystkim, 
którzy przyczynili się do ich olimpijskich nominacji! 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Magdalena Kobielusz udziela wywiadu stacji TVP Sport po olimpijskim 
debiucie | fot. TVP Sport / zdjęcie z ekranu komputera 



18 

S P O R T

NR 2 (343) | LUTY 2022 NASZA TRÓJWIEŚ

   

   

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

     
   

   

 

 
 

 

 

 

     
 

 

 

 
 

 

 

  

  

  
 

Podwójnie złoty Dominik, 
medalowi Magda i Mateusz
w Mistrzostwach Polski! 
Kapitalnie – od tytułu mistrza Polski Dominika Burego oraz 
brązowych medali Magdaleny Kobielusz i Mateusza Hara-
tyka w sprincie – rozpoczęły się dla nas Mistrzostwa Polski 
w biegach narciarskich w Zakopanem! 

Dla Dominika (AZS AWF Katowice) – który nie był faworytem, 
gdyż nie specjalizuje się w sprintach – to pierwszy tytuł mistrza 
Polski w tej konkurencji. 

Magdalena (SS-R LZS Sokół Szczyrk) z kolei powtórzyła swoje 
ubiegłoroczne osiągnięcie natomiast dla reprezentującego 
NKS Trójwieś Beskidzką Mateusza to pierwszy w karierze 
medal imprezy tej rangi. 

 Dominik (w środku) i Mateusz (z prawej) na podium Mistrzostw Polski 
| fot. mat. internetowe PZN 

Bardzo dobre szóste miejsce zajął kolega klubowy Mateusza 
– Łukasz Gazurek. 

W ramach rozgrywanych w Zakopanem zawodów biegacze 
rywalizowali również w zawodach międzynarodowych FIS 
Slavic Cup oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 

W klasyfkacji FIS Slavic Cup kolejność zajętych miejsc była 
dokładnie taka sama jak w Mistrzostwach Polski. 

Z kolei w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski wśród ko-
biet podział medali również był taki sam jak w krajowym 
czempionacie (brąz Magdy) natomiast wśród mężczyzn 
trzecie miejsce przypadło zawodnikowi MKS Istebna Woj-
ciechowi Wojtyle. 

Warto dodać, że w pierwszej konkurencji MP nie wystartował 
nasz specjalista od sprintu Kamil Bury (AZS AWF Katowice 

Drugi mistrzowski tytuł Domi-
nika Burego, srebro Mateusza 
Haratyka oraz brąz Magdaleny 
Kobielusz to świetny bilans 
startu naszych biegaczy w ro-
zegranych w drugim dniu Mi-
strzostw Polski w Zakopanem 
biegach dystansowych. 

Dominik (AZS AWF Katowice) 
obronił tytuł mistrza Polski 
w biegu na 15 km stylem klasycznym i był 
to jego 25 medal Mistrzostw Polski Senio-
rów z czego 15 medali to krążki z najcenniejszego kruszcu. 

Kolejny krok do przodu zrobił Mateusz (NKS Trójwieś Be-
skidzka), dla którego srebro to drugi medal MP w karierze 
po brązie wywalczonym poprzedniego dnia w sprincie. 

Mistrzowskiego tytułu na 10 km stylem klasycznym z poprzed-
niego roku nie obroniła Magda (SS-R LZS Sokół Szczyrk), ale 
brązowy medal też jest osiągnięciem nie do pogardzenia. 

Warto dodać, że bardzo dobry start zaliczyli i miejsca w pierw-
szej szóstce zawodów wywalczyli także czwarta Zuzanna Fu-
jak (NKS Trójwieś Beskidzka) i piąta Karolina Kukuczka (MKS 
Istebna) wśród kobiet oraz piąty Łukasz Gazurek (NKS Trój-
wieś Beskidzka) wśród mężczyzn. 

Podobnie jak w sprintach również w biegach dystansowych 
rywalizacja toczyła się także o medale FIS Slavic Cup i Mło-
dzieżowych Mistrzostw Polski. 

W tych pierwszych zawodach wśród kobiet kolejność była 
identyczna jak w MP, a więc Magdzie przypadł brąz nato-
miast wśród mężczyzn pierwsze dwa miejsca były również 
takie same jak w krajowym championacie (złoto dla Dominika, 
srebro dla Mateusza). 

Magdalena stanęła na trzecim stopniu podium również w Mło-
dzieżowych Mistrzostwach Polski, natomiast drugi swój medal 
tej rangi zawodów – tym razem srebrny – wywalczył repre-
zentant MKS Istebna Wojciech Wojtyła. 

Jacek Kohut 
instruktor ds. sportu GOK 

Wojciech Wojtyła 
| fot. mat. internetowe 
PZN 

Magdalena Kobielusz 
| fot. mat. internetowe PZN 
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Znakomita końcówka 
Dominika w Tour de Ski! 
Najlepszy w tym sezonie wynik osiągnął w ostatniej konku-
rencji 16 edycji Tour de Ski Dominik Bury zajmując w biegu 
na 10 km techniką dowolną ze startu wspólnego 21 miejsce. 

W rozegranym 4 stycznia jednym z najtrudniejszych biegów 
w programie Pucharu Świata z morderczym podbiegiem 
na Alpe Cermis nasz biegacz wyrównał swoje najlepsze do-
tychczas osiągnięcie w cyklu Tour de Ski (również 21 był 
w dniu Nowego Roku 2019 w Toblach) zdobywając 9 punk-
tów do klasyfkacji PŚ. 

W końcowej klasyfkacji cyklu TdS Dominik zajął 31 miejsce. 

Warto dodać, że najlepszy wynik w historii swoich startów 
w Pucharze Świata osiągnął Dominik we wspomnianym se-
zonie 2019/2020 w fńskiej Ruce, gdzie zajął 19 miejsce 
w biegu na 15 km stylem dowolnym. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Biegi narciarskie
– styczeń 2022 

Aż 18 razy stanęli na podium następcy naszych olimpijczyków 
podczas rozegranych na trasach biegowych PZN Kubalonka 
drugich w tym sezonie zawodów Śląsko-Beskidzkiej Ligi Re-
gionalnej w biegach narciarskich. 

W swoich kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Kamila 
Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka), Amelia Juroszek (MKS 
Istebna), Lena Partyka (MKS Istebna), Jonasz Haratyk (NKS 
Trójwieś Beskidzka), Filip Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka) 
oraz Mikołaj Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka). 

Na drugich miejscach zawody ukończyli:  Kinga Gazu-
rek (MKS Istebna), Oliwia Michałek (MKS Istebna), Zuzanna 
Rucka (MKS Istebna), Tobiasz Golik (NKS Trójwieś Beskidzka), 
Tobiasz Kwiatkowski (NKS Trójwieś Beskidzka), Szymon 
Zawada (MKS Istebna). 

Na trzecim stopniu podium stanęli: Zofa Juroszek (MKS 
Istebna), Zuzanna Kohut (NKS Trójwieś Beskidzka), Julia 
Rucka (MKS Istebna), Mateusz Bernaczek (NKS Trójwieś 
Beskidzka), Szymon Galej (MKS Istebna), Nikodem Czep-
czor (NKS Trójwieś Beskidzka). 

Jak widać – co można potraktować jako ciekawostkę staty-
styczną – na każdym z trzech stopni podium nasi zawodnicy 
stanęli po 6 razy. W dodatku nasze dziewczęta i nasi chłopcy 
całkowicie zdominowali kategorię Nadzieje zajmując wszyst-
kie miejsca na podium. 

Pięciokrotnie stanęli na podium nasi biegacze w pierwszym 
dniu rozgrywanej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Biegów Narciarskich II edycji Pucharu Grupy Azoty. 

Zwycięzcami swoich kategorii wiekowych w biegach in-
terwałowym stylem dowolnym podczas zawodów, które 
odbywają się na trasach Centralnego Ośrodka Sportu w Za-
kopanem zostali zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka: Kamila 
Idziniak (Juniorka młodsza), Łukasz Gazurek (Junior) i Filip 
Juroszek (Chłopiec). 

W kategorii Dziewczyna Kinga Gazurek (MKS Istebna) zajęła 
drugie miejsce, a jej klubowy kolega Wojciech Wojtyła zajął 
trzecie miejsce wśród seniorów. 

Rzadko spotykana sytuacja miała miejsce w drugim dniu roz-
grywanej w Zakopanem II edycji Pucharu Grupy Azoty, kiedy 
to piątka naszych biegaczy ukończyła zawody na identycz-
nych miejscach jak w pierwszym dniu imprezy. 

Zatem metodą „kopiuj – wklej” z dnia poprzedniego infor-
mujemy, że zwycięzcami swoich kategorii wiekowych zostali 
zawodnicy NKS Trójwieś Beskidzka: Kamila Idziniak (Juniorka 
młodsza), Łukasz Gazurek (Junior) i Filip Juroszek (Chłopiec). 
W kategorii Dziewczyna Kinga Gazurek (MKS Istebna) zajęła 
drugie miejsce, a jej klubowy kolega Wojciech Wojtyła zajął 
trzecie miejsce wśród seniorów. 

Jedyna zmiana w stosunku do dnia poprzedniego to kon-
kurencja, którą tym razem były biegi pościgowe tech-
niką dowolną. 

*** Bogaty łup medalowy przyniosły naszym biegaczom 
rozgrywane w Tomaszowie Lubelskim zawody Pucharu 
Roztocza, trzeciej edycji Pucharu Grupy Azoty w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich. 
W pierwszej konkurencji imprezy – sprincie techniką do-
wolną – nasi biegacze triumfowali w trzech kategoriach wie-
kowych: Zuzanna Kohut (NKS Trójwieś Beskidzka), Łukasz 
Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka), Filip Juroszek (NKS 
Trójwieś Beskidzka) i  Wojciech Wojtyła (MKS Istebna). 
Drugie miejsce zajął Jonasz Haratyk (NKS Trójwieś Be-
skidzka), a trzecie: Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Be-
skidzka), Przemysław Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) 
i Szymon Zawada (MKS Istebna). W rozgrywanych w dru-
gim dniu biegach techniką dowolną ze startu wspólnego 
po raz drugi triumfowali Łukasz Gazurek i Filip Juroszek. 
Na drugim stopniu podium stanęli:  Kamila Idzi-
niak,  Zuzanna Kohut i  Wojciech Wojtyła oraz  Szy-
mon Zawada (MKS Istebna), a trzecie miejsce 
wywalczyli Anna Probosz (MKS Istebna) i Jonasz Haratyk. 
Jak łatwo policzyć nasi zawodnicy aż 16 razy meldowali się 
na mecie w pierwszej trójce zawodów. 

Jacek Kohut – ds. instruktor sportu GOK 
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Skoki i kombinacja
norweska – styczeń 2022 
*** Mikołaj Wantulok z Koniakowa stanął na podium zawo-
dów FIS Youth Cup w kombinacji norweskiej, które odbyły się 
w czeskim Harrachovie. 

Mikołaj Wantulok | fot. materiały internetowe PZN 

W pierwszym dniu zmagań zawodnik WSS Wisła, rywalizujący 
w grupie młodszej chłopców (rocznik 2007-2009) wygrał 
konkurs skoków (70,5 m) i do biegu przystąpił z przewagą 
dwudziestu siedmiu sekund nad Erikiem Leiraamo. Na trasie 
biegu Norweg zdołał wyprzedzić Mikołaja, zrobił to także re-
prezentant gospodarzy Jáchym Hrdina. Wantulok ostatecznie 
przybiegł do mety jako trzeci, ze stratą trzydziestu czterech 
sekund do Leiraamo i dwunastu do Hrdiny. 

*** Dobrą formę prezentowaną tej zimy potwierdziłaOliwia Bury 
podczas rozgrywanych na skoczniach w Wiśle-Centrum dwóch 
konkursów skoków trzeciej w tym sezonie edycji LOTOS Cup Kids. 

LOTOS Cup Kids to zawody dla najmłodszych uczestników 
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kom-
binacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. 

Startująca w kategorii Dziewczęta (rocznik 2008-2009) młoda 
skoczkini z Istebnej zajęła na skoczni HS-44 (K-40) drugie 
i trzecie miejsce. 

Swoją wszechstronność Oliwia potwierdziła w rozegranej równole-
gle kombinacji norweskiej, gdzie uplasowała się na drugim miejscu. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Futsalowe sukcesy młodych
piłkarzy APN Góral Istebna 
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze APN Gó-
ral Istebna w dwóch turniejach halowych, które rozegrano 
w Zabrzu i Katowicach. 

W pierwszym z nich nasi trampkarze wygrali „Ligę Europy”, zaś 
w drugim młodzicy młodsi triumfowali w turnieju „Kopalnia Futbolu”. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK

 Trampkarze (u góry) i młodzicy młodsi (u dołu) APN Góral Istebna 
| fot. arch. klubowe 
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OPTYK expert 

Angio-OCT I Fundus Camera 

PORADNIA MEDVCZ A STEBNA 
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Godlziny otwarcia: 
Ponledzlałt!k 8.00 -12.00 

Środa 8.00 • 12.00 
Pl11mk 8.00 • 12.00 

TOMOGRAFIA OCZU 

OKULISTA 
Wisła, ul.1-go Maja 43, tel 33 855 53 31 
Ustroń, ul.A. Brody 4, tel: 33 854 58 07 

REJESTRACJA 
POJAZDÓW 
 KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

TANIE 

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