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PIERWSZA DAMA AGATA KORNHAUSER-DUDA

I I Relacja z 47. Biegu 
o Istebniański Bruclik  

i Zimowych Igrzyskach 
Dzieci i Młodzieży

Gmina Istebna dla Ukrainy - ważne informacje

Relacja 
z Jubileuszowych 

XX Zawodów Furmanów

przekazuje podziękowania 

Dzień Kobiet  z Anną Popek 
i Trzema Tenorami: 

Aleksander Kruczek 
Sławomir Naborczyk  

Nazar Tatsyshyn



 

 
 

  
 

  
 

    

    

47. Bieg o Istebniański Bruclik
Wyróżnieni uczestnicy zawodów | fot. Bronka Polok 

Wojciech Wojtyła (Pogórze) Małgorzata Szotkowska (Dolna Łomna/CZE) Julia Rucka (Istebna) z Kabotkiem i Jonasz Haratyk 
z Istebniańskim Bruclikiem (bieg na 12,5km) z Istebniańskim Kabotkiem (bieg na 5 km) (Koniaków) z Bruclikiem wśród Młodzieży 

Zofa Juroszek (Istebna) z Kabotkiem wśród Najmłodszych Dziewczynek Michał Juroszek (Istebna) z Bruclikiem wśród Najmłodszych Chłopców 

Najstarszy Uczestnik z Trójwsi z nagrodą w postaci kity mięsnej Najmłodsza Uczestniczka zawodów z bonem na kwotę 100 zł
 – Jan Gorzołka z Jaworzynki (rocznik 1946) – Maria Bieniek z Istebnej (rocznik 2017) 
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Szanowne Panie, 

z okazji Wa&zego Swi~ta 

prngniemy złożyć naj&e'ldeczniej&ze życzenia, 

abyScie zaw&ze czuły &i~ kochane, doceniane 

i piękne bez wzgl~du na wiek. 

niechaj otacza a& &zacunek i ludzka życzliwoSć, 

a każd dzień nie&ie ze &obq uSmiech i nadziej~. 

obietom życzymy także 

liż&zych, zawodow eh &ukce&ów, 

i &pełni~ 

bna 

~ wt az z Ptzewodniczqcym Rady ~miny 

Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP 
Spotkanie z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim 

Podziękowania 
przekazane przez Pierwszą Damę  
Agatę Kornhauser-Dudę 

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podczas 
spotkania z Łucją Michałek – Wójt Gminy Istebna 
oraz przedstawicielkami gminy przekazała podziękowania 
dla osób, które zaangażowały się w pomoc dla Ukrainy. 
Podziękowania dotyczą nie tylko poczucia solidarności 
z narodem ukraińskim, ale również zaangażowania 
społeczności lokalnej w podejmowaniu wszelkich działań 
mających na celu wsparcie osób dotkniętych wojną. 

Spotkanie było okazją do omówienia planów i inicjatywy 
podejmowanych w gminie Istebna. Wójt Michałek wraz 
z przedstawicielkami gminy zostały przyjęte w ciepłej 
i serdecznej atmosferze w Pałacu Prezydenckim w dniu 
1 marca br. 

Szczegóły spotkania można zobaczyć pod adresem: 

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/ 
spotkanie-ze-spolecznoscia-lokalna-z-gminy-istebna,49673 

Informacja prasowa 

Dzień Kobiet z Anną Popek 
To był piękny wieczór w Kompleksie Zagroń Istebna, gdzie 
na zaproszenie wójt Łucji Michałek zebrały się Panie i... Pano-
wie, aby posłuchać porad, anegdot oraz ciekawostek z życia 
prywatnego i zawodowego dziennikarki Anny Popek. 

Ponadto zebrani mieli okazję, aby wysłuchać wyjątkowego kon-
certu 3 tenorów:Aleksandra Kruczka,Sławomira Naborczyka 
i Nazara Tatyshyna w akompaniamencie Joanny Steczek. 

Podczas spotkania zebranym towarzyszyły również wspo-
mnienia i myśli skierowane w stronę narodu ukraińskiego. 
Nazar Tatyshyn zaśpiewał hymn Ukrainy. 

Na każdą z uczestniczek czekała róża ufundowana przez frmę 
Małgorzata oraz drobny upominek w postaci balsamu do ust 
jako prezent od Anny Popek. Część pań otrzymało także 
bony ufundowane przez gestorów z terenu gminy Istebna. 

W spotkaniu udział wzięli: wójt Łucja Michałek, jej zastępca Łu-
kasz Małysz, sekretarz gminyBożena Bury, dyrektor GOKŁucja 
Dusek, sołtys Jaworzynki Bogusława Kawulok, radny sołecki 
Jerzy Kędzior, właściciel kompleksu Leszek Łazarczyk, dyrektor 
obiektu Anna Dziedzic oraz mieszkańcy gminy Istebna i turyści. 

Wójt Łucja Michałek wyraziła radość z przyjęcia zaproszenia 
na przyjazd do Istebnej przez panią Annę Popek, a także 
liczny udział mieszkanek gminy w wydarzeniu. Spotkanie 
miało uroczysty i miły charakter, gdzie cały czas wspominano 
też o niełatwej sytuacji kobiet na granicy. „Aby być silnym dla 
innych musimy zadbać także o siebie” – wspominała Anna 
Popek, która opowiadała m.in. o pochodzeniu rodziny z Kre-
sów Wschodnich, pracy, przyjaźni, pisaniu książek, spędzaniu 
wolnego czasu i urokach jazdy na nartach… w Istebnej. 

Dziękujemy serdecznie fundatorom nagród za ufundowa-
nie bonów. Wsparli nas: Day Spa Rosa – Instytut zdrowia 
i urody | Ośrodek Narciarski Złoty Groń Istebna | K&M 
Moda Kobiet i Mężczyzn | Centrum Pasterskie w Koniako-
wie | Wioletta Urbanowicz | Pizzeria Marino | Drogeria Ko-
liber Jaworzynka | Firma Małgorzata | Mobilna Pielęgnacja 
stóp i dłoni Małgorzata Juroszek | Sklep u Gazdy. 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 
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https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc
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Istebna, dnia 10 marca 2022 r. 
RI.6720.1.2022 

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Istebna 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna, obejmującej obszar wsi Istebna. 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz 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 ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr 
XXXV/240/2021 z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, 
obejmującej obszar wsi Istebna, w granicach określonych 
na załączniku grafcznym do wyżej wymienionej uchwały. 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do zmiany studium 
oraz wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 
2022 r. do Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elek-
tronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
takich jak: złożenia wniosku poprzez platformę ePUAP oraz 
wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający wniosek 
może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony w BIP 
przy niniejszym ogłoszeniu. 

We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej – na-
zwę oraz adres siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym 
etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddzia-
ływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany studium można 
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Istebna, Istebna 
1000, 43-470 Istebna, w godzinach pracy urzędu. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt 
Gminy Istebna. 

mgr Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna 

Istebna, dnia 10 marca 2022 r. 
RI.6720.1.2021 

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Istebna 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu punktowej 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, w obszarze Karczmy 
Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej. 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) art. 39 ust. 1 art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) 
oraz Uchwały nr XIX/213/2021 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
punktowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Istebna w obszarze 
Karczmy Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej. 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu punktowej 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna, w obszarze Karczmy 
Kubalonka oraz Tartaku Szymcze w Istebnej, w granicach 
określonych na załączniku grafcznym do ww. uchwały wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, 
w dniach od 17 marca 2022 r. do 7 kwietnia 2022 r., w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój 
numer 205 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie inter-
netowej BIP Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
punktowej zmiany studium odbędzie się w dniu 7 kwietnia 
2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 
1000, pokój numer 100 w godzinach od 10.00 do 12.00 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne 
i fzyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. 
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
28 kwietnia 2022 r. do Wójta Gminy Istebna w formie pa-
pierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, takich jak: złożenie wniosku poprzez platformę 
ePUAP oraz wysłanie na adres urzad@istebna.eu. Składający 
wniosek może wykorzystać formularz wniosku zamieszczony 
w BIP przy niniejszym obwieszczeniu. 

mailto:urzad@istebna.eu
www.istebna.bip.info.pl
mailto:urzad@istebna.eu
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We wniosku należy podać swoje imię i nazwisko oraz ad-
res zamieszkania. 

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 28 
kwietnia 2022 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. 

mgr Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna 

Gmina Istebna dla Ukrainy 
I. Zbiórka potrzebnych rzeczy 
Zachęcamy mieszkańców do udziału w akcji zbiórki potrzeb-
nych rzeczy, która odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej, 
Istebna 68. 

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 do 16:00. Szczegółowe informacje podane w załącz-
niku poniżej. 

II. Informacje dot. opieki medycznej dla uchodźców 
Informacja podana w dwóch językach polskim oraz ukraińskim: 

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy! 
Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy 
i posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną 
RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży 
Granicznej RP z datą od 24.02.2022, mogą bezpłatnie korzy-
stać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia. Szczegóły 
tutaj: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali/ 
pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-
-i-rozliczania-swiadczen,8149.html 

Безкоштовна медична допомога для біженців з України. 
Всі громадяни, які втекли від війни з території України, 
можуть безкоштовно користуватися з медичних послуг 
на території Польщі. Це стосується осіб, які мають 
відповідний документ, виданий Прикордонною Службою 
або мають печатку в закордонному паспорті, яка 
надається при перетині кордону з датою від 24.02.2022. 
Детальніше тут: https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualno-
sci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-
-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html 

III. Przyjęcie uchodźców ukraińskich pod swój dach 
Informujemy, iż przyjęcie uchodźców przez osoby prywatne 
jest dobrowolne. Koszty pomocy prywatnej nie są refnanso-
wane. Samorząd udziela pomocy rzeczowej dla uchodźców 
przyjętych przez osoby prywatne, poprzez udostępnianie 
rzeczy gromadzonych w punkcie zbiórki zlokalizowanym 
w budynu GOK w Istebnej. 

Mieszkańcy, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców 
i potrzebują dla nich niezbędnych rzeczy mogą zadzwonić 
pod numer (33) 855 61 58 – celem ustalenia potrzeb i od-
bioru bądź ich dostarczenia. 

IV. Spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
W dniu 3 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Gminnego 
Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła 
wójt Istebnej Łucja Michałek. W posiedzeniu zespołu uczest-
niczyli sołtysi z poszczególnych wsi, komendant gminny OSP, 
prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Istebna, prezes 
Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, zastępca 
komendanta komisariatu policji w Wiśle, kierownik posterunku 
policji w Istebnej. 

Wójt Łucja Michałek przedstawiła wszystkim obecnym aktu-
alną sytuację związaną z pomocą dla uchodźców. Przeka-
zała, że odnowiono kontakt z zaprzyjaźnioną Gminą Delatyn 
na Ukrainie, celem udzielenia niezbędnej pomocy, której 
warunki będą uzgodnione wkrótce. 

Na posiedzeniu zostały ustalone kwestie dotyczące zakwa-
terowania osób z Ukrainy. Wojewoda śląski wyznaczył na te-
renie gminy Istebna dwa ośrodki dla uchodźców. 

Pomoc samorządu opierała się będzie przede wszystkim 
na pomocy rzeczowej. 

Ustalono, że gmina będzie działać wspólnie z policją, 
strażą pożarną. 

https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualno
https://www.nfz.gov.pl./aktualnosci/aktualnosci-centrali
mailto:urzad@istebna.eu
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V. Udzielenie wsparcia partnerskiej Gminie Delatyn 
W dniu 03.03.2022 r. w Urzędzie Gminy Istebna z inicjatywy 
Łucji Michałek – Wójt Gminy Istebna odbyło się zdalne po-
siedzenie z władzami partnerskiej Gminy Delatyn. Spotkanie 
zostało zorganizowane dzięki współpracy z przedstawicie-
lem Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży-Piastun – Krzysz-
tofem Pawlakiem. 

Celem spotkania była chęć udzielenia pomocy ukraińskiej 
społeczności lokalnej przez Gminę Istebna. Konkretne po-
trzeby Gmina Delatyn przekaże wkrótce. 

VI. Nieodpłatna pomoc prawna dla uchodźców 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, iż przybywaja-
cym do Polski uchodźcom z terenu Ukrainy może być udzie-
lena nieodpłatna pomoc prawna. Rejestracja do nieodpłatnej 
pomocy prawnej odbywa się: 
• telefonicznie: pod numerem telefonu 33 4777 239 
• elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub 

na stronie, np.: ms.gov.pl/zapisy 
• osobiście: w starostwie powiatowym. 

VII. Ośrodki na naszym terenie wyznaczone przez woje-
wodę śląskiego 
Informuje się, że na terenie gminy Istebna funkcjonują dwa 
ośrodki wyznaczone przez wojewodę śląskiego, są to: 

1. Koniaków: Firma Usługowa Magdalena Matuszna, Konia-
ków 942 (do dyspozycji 200 miejsc) 

2. Istebna: Dom Słoneczniki O.PIO Caritas, Istebna 294 
(przewidywane zakwaterowanie 25 osób). 

VIII. Ważne linki 
1. Koordynacja pomocy humanitarnej (tutaj znajdziesz po-

moc lub jej udzielisz): https://pomagamukrainie.gov.pl/ 
2. Baza lokalowa dla uchodźców prowadzona przez ROPS 

Województwa Śląskiego (przeznaczona wyłącznie dla 
osób fzycznych/prywatnych): https://slaskiedlaukrainy.pl/ 

3. Informacja o możliwości zakwaterowania uchodźców 
na terenie powiatu cieszyńskiego w ośrodkach organizo-
wanych przez wojewodę: https://www.powiat.cieszyn.pl/ 
komunikat/informacja-o-zakwaterowaniu-dla-uchodzcow 

4. Infolinia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dla obywateli 
Ukrainy na temat legalizacji pobytu: https://www.katowice. 
uw.gov.pl/aktualnosci/infolinia-dla-obywateli-ukrainy 

5. Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających 
z Ukrainy: https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/ 
informacja-w-sprawie-pobytu-w-polsce-osob-uciekaja-
cych-z-ukrainy# 

6. Informacja dla przedsiębiorców zainteresowanych za-
trudnieniem osób z Ukrainy: https://www.powiat.cieszyn. 
pl/aktualnosci/informacja-dla-przedsiebiorcow-zainte-
resowanych-zatrudnieniem-osob-z-ukrainy?fbclid=I-
wAR2vqxklqD1WgNTWEdQXzfJlQ5vGM-Z3UCsA-Q-
XaQvYK43JIGMM4qisa4es 

Wszelkich informacji można zasięgnąć u Ireny Rejowicz – 
pracownika Urzędu Gminy Istebna, tel. (033) 855 65 00 wew. 
43, lub mailowo: pomoc.ukraina@istebna.eu 

Lista produktów i środków, które mogą być 
przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym 
oczekującym przed przejściami granicznymi) 

Odzież i okrycie: 
• Koce zwykłe i termiczne (nowe) 
• Śpiwory (nowe) 
• Podkładki na materac do spania z wodoodpornej folii 

aluminiowej 
• Materace 
• Płaszcze przeciwdeszczowe 
Środki higieny i czystości: 
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/ mydło 
• Dezodoranty 
• Pasty do zębów 
• Szczoteczki do zębów 
• Grzebienie 
• Bielizna damska, męska, dziecięca 
• Podpaski 
• Pampersy 
• Pieluchy dla dorosłych 
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe 
• Ręczniki (w tym z mikrofbry) 
• Worki na śmieci 
• Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji 
• Maski fltrujące lub jednorazowe 
Żywność: 
• Woda 
• Żywność do szybkiego przygotowania (instant) 
• Batony (w tym energetyczne) 
• Bakalie, orzechy 
• Konserwy 
• Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania 
• Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego 

użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon 
spożywczy lub plastik) 

Inne: 
• Zapałki 
• Baterie, powerbanki 
• Oświetlenie w tym latarki 
• Świece 
• Zestawy pierwszej pomocy 
Podstawowe środki medyczne: 
• Witaminy 
• Środki przeciwbólowe 
• Środki przeciwgorączkowe 
• Leki na kaszel i przeziębienie. 

Irena Rejowicz – inspektor ds. dowodów osobistych w USC Istebna 

mailto:pomoc.ukraina@istebna.eu
https://www.powiat.cieszyn
https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci
https://www.katowice
https://www.powiat.cieszyn.pl
https://slaskiedlaukrainy.pl
https://pomagamukrainie.gov.pl
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DANE NIEZBĘDNE DO WNIOSKU 
O DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI, 

W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„CZYSTE POWIETRZE”: 

Dane wnioskodawcy:
 – imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr tel., adres 
e-mail, dochód wnioskodawcy z PIT wykazany w ostatnio zło-
żonym zeznaniu podatkowym (pozycja: Podstawa obliczenia 
podatku), informacja o innych dochodach (jeśli dotyczy) lub 
zaświadczenie o dochodach z GOPS (w przypadku podwyż-
szonego i najwyższego poziomu dofnansowania) 

Dane współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy):
 – imię, nazwisko, PESEL 

Dane budynku/lokalu mieszkalnego, w którym realizowana 
będzie inwestycja:
 – adres, nr księgi wieczystej, nr działki, rok wystąpienia 
o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy, powierzchnia cał-
kowita budynku/lokalu mieszkalnego, powierzchnia wyko-
rzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m2) 
(jeśli dotyczy) 

Dane dotyczące przedsięwzięcia:
 – liczba m2 do ocieplenia przegród budowlanych (dach, 
stropodach, strop pod nieogrzewanym poddaszem, ściany 
zewnętrzne, podłoga na gruncie, strop nad piwnicą) – każde 
wyliczone osobno
 – liczba m2 stolarki okiennej (okna, drzwi balkonowe, okna po-
łaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne) – suma m2

 – liczba m2 stolarki drzwiowej (drzwi zewnętrzne, bramy ga-
rażowe) – suma m2. 

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

Budynek Urzędu Gminy w Istebnej czynny w każdy: 
wtorek w godz.: 11:15-16:15 
piątek w godz.: 9:15-14:15 

Bezpłatna pomoc w procesie składania wniosków o dofnan-
sowanie z programu „Czyste powietrze” 

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację 
domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony 
i najwyższy poziom dofnansowania). 

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 530 883 727. 

WYMAGANE DOKUMENTY DO 
ROZLICZENIA INWESTYCJI: 

1. Wniosek o płatność (nr rachunku bankowego) 
2. Protokół odbioru prac wykonawcy 
3. Faktura VAT/Rachunek – wystawione imiennie na wnio-

skodawcę wraz ze specyfkacją do faktury/rachunku 
4. Certyfkat nowego źródła ciepła 
5. Karta produktu – dane techniczne nowego źródła ciepła 
6. Etykieta energetyczna nowego źródła ciepła 
7. Karta przekazania odpadu na złom – dotyczy likwidowa-

nego źródła ciepła 
8. Oferta dla okien i drzwi wejściowych/bramy garażowej 
9. Deklaracja właściwości użytkowych dla okien, drzwi/ 

bramy garażowej oraz docieplenia (styropian, wełna itp.) 
10. W przypadku likwidacji pieca kafowego wymagana 

jest dokumentacja fotografczna przed i po demontażu 
oraz dokument potwierdzający trwałe odłączenie źró-
dła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez 
kominiarza 

11. W przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej – 
zaświadczenie potwierdzające przyłączenie instalacji do 
sieci przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. 

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków 

www.ceeb.gov.pl 

Projekt "Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB)" 
jest realizowany w ramach programu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)". 

Co to jest CEEB? 
Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe 

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości 

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". 

Kto musi złożyć deklarację? 
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła. 

Do kiedy złożyć deklarację? 
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., 

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., 
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. 

Jak złożyć deklarację? 
Deklarację można złożyć na dwa sposoby: 

1 drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego 
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 

2.w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow. 

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl 
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
www.zone.gunb.gov.pl
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NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE 
ŚCIEKÓW NA OKRES 3 LAT – 
OD 23.02.2022r. DO 23.02.2025r. 

Szanowni Mieszkańcy, 
Informujemy, że w dniu 23.02.2022 roku na okres trzech 
lat weszły w życie nowe taryfy dla zbiorowego zapatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które zostały 
zatwierdzone decyzją nr GL.RZT.70.225.2021 przez dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków, opracowane zostały w sposób za-
pewniający: uzyskanie niezbędnych przychodów, ochronę 
odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i sta-
wek opłat, eliminowanie subsydiowania skrośnego, motywo-
wanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody 
i ograniczania zanieczyszczenia ścieków zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 
2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwier-
dzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

1. Rodzaj i struktura taryf. 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbio-
rowego odprowadzania ścieków, Gmina dokonała wyboru 
taryfy niejednolitej wieloczłonowej zawierającej różne ceny 
usług, z odniesieniem do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków dla 
poszczególnych taryfowych grup odbiorców oraz właściwej 
stawki opłaty abonamentowej odpowiednio dla wody i odpo-
wiednio dla ścieków, wyrażoną w złotych na odbiorcę usług 
wodociągowych i odbiorcę usług kanalizacyjnych, na dwu-
miesięczny okres rozliczeniowy. 

Na opłatę abonamentową składają się koszty: 
• utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i od-

powiednio urządzeń kanalizacyjnych, rozliczane udzia-
łem części kosztów amortyzacji 

• koszty odczytów wodomierzy głównych, oraz urządzeń po-
miarowych. Na koszt odczytu składają się koszty: dojazdu 
– ryczałtu oraz koszty osobowe czynności samego odczytu 

• rozliczenia usług wodnych 
• koszty osobowe fakturowania i dostarczania faktur. 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, 
Grupa I – WG1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, posesji indywidualnych oraz obiektów użyteczności 
publicznej, pobierający wodę przeznaczoną dla celów byto-
wych i sanitarnych. Odbiorcy usług, rozliczani są w oparciu 

o wskazania wodomierza głównego fakturą papierową. 
Grupa II – WG2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę; posesji indywidualnych oraz obiektów użyteczności 
publicznej, pobierający wodę przeznaczoną dla celów byto-
wych i sanitarnych, a także zużywający wodę na cele okre-
ślone w art.22 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Odbiorcy usług, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza 
głównego – fakturą elektroniczną. 
Grupa III – WP1 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, pobierający wodę do celów prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Odbiorcy usług, rozliczani w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego – fakturą papierową 
Grupa IV – WP2 – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, pobierający wodę do celów prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Odbiorcy usług, rozliczani w oparciu 
o wskazania wodomierza głównego – fakturą elektroniczną. 

Taryfowe grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 
Grupa I – KG1 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, posesji indywidualnych oraz obiektów użyteczności 
publicznej odprowadzający ścieki bytowe. Odbiorcy rozliczani 
są w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego, oplom-
bowanego przez Gminę wodomierza własnego, wodomie-
rza głównego (w przypadku Odbiorców zaopatrujących się 
w gminną wodę) lub na podstawie umowy o odprowadzanie 
ścieków fakturą papierową. 
Grupa II – KG2 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania 
ścieków, posesji indywidualnych oraz obiektów użyteczności 
publicznej odprowadzający ścieki bytowe. Odbiorcy rozliczani 
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego, oplom-
bowanego przez Gminę wodomierza własnego, wodomie-
rza głównego (w przypadku Odbiorców zaopatrujących się 
w gminną wodę) lub na podstawie umowy o odprowadzanie 
ścieków – fakturą elektroniczną 
Grupa III – KP1 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, odprowadzający ścieki w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługowej. Odbiorcy rozliczani 
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego, oplom-
bowanego przez Gminę wodomierza własnego, wodomie-
rza głównego (w przypadku Odbiorców zaopatrujących się 
w gminną wodę) lub na podstawie umowy o odprowadzanie 
ścieków – fakturą papierową. 
Grupa IV – KP2 – odbiorcy usług zbiorowego odprowadza-
nia ścieków, odprowadzający ścieki w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej i usługowej. Odbiorcy rozliczani 
w oparciu o wskazania urządzenia pomiarowego, oplom-
bowanego przez Gminę wodomierza własnego, wodomie-
rza głównego (w przypadku Odbiorców zaopatrujących się 
w gminną wodę) lub na podstawie umowy o odprowadzanie 
ścieków – fakturą elektroniczną. 

Do zatwierdzonych taryf przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 
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Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Istebna 
w dniu 24.02.2022 przedstawiła projekt uchwały wprowa-
dzający dopłaty do niektórych grup taryfowych. 

Rada Gminy w dniu 24.02.2022 podjęła uchwałę nr 
XLVIII/325/2022 w sprawie w ustalenia dopłat do taryf do 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzenia ścieków realizowanego przez Gminę Istebna:
 – w grupie taryfowej WG1, oraz WG2 w następują-
cych wysokościach: 
• 0,27 zł netto do 1 m3 dostarczonej wody w okresie od 

1 miesiąca do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 
• 0,34 zł netto do 1 m3 dostarczonej wody w okresie od 

13 miesiąca do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 
• 0,42 zł netto do 1 m3 dostarczonej wody w okresie od 

24 miesiąca do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
 – oraz w grupie taryfowej KG1, oraz KG2, w następują-
cych wysokościach: 
• 2,23 zł netto do 1 m3 odprowadzonych ścieków w okre-

sie od 1 miesiąca do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 
• 3,42 zł netto do 1 m3 odprowadzonych ścieków w okre-

sie od 13 miesiąca do 24miesiąca obowiązywania taryfy 
• 4,61 zł netto do 1 m3 odprowadzonych ścieków w okre-

sie od 24 miesiąca do 36miesiąca obowiązywania taryfy. 

Powyższa uchwała z dniem 24.02.2022 r. wprowadziła ww. 
dopłaty do obowiązujących taryf, które będą fnansowane 
z budżetu gminy. Po wprowadzeniu dopłat wysokość cen 
i stawek wygląda następująco dla wybranych grup taryfowych 
WG1, WG2, KG1,KG2: 

OKREŚLENIE SKUTKÓW DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF W OKRESIE 

0D 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY 
Aktualna taryfa przed 

dopłatą w zł netto 
Dopłata z budżetu 
Gminy w zł netto 

Taryfa po dopłacie 
netto w zł 

Skutki dopłat 
dla budżetu Gminy w zł 

Woda – grupa taryfowa WG1 3,92 0,27 3,65 59 400,00 
Woda – grupa taryfowa WG2 3,92 0,27 3,65 18 360,00 
Ścieki – grupa taryfowa KG1 6,82 2,23 4,59 371 295,00 
Ścieki – grupa taryfowa KG2 6,82 2,23 4,59 89 646,00 

NETTO 538 701,00 
BRUTTO 581 797,08 

OKREŚLENIE SKUTKÓW DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF W OKRESIE 

0D 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY 

GRUPA taryfowa Aktualna taryfa przed 
dopłatą w zł netto 

Dopłata z budżetu 
Gminy w zł netto 

Taryfa po dopłacie 
netto w zł 

Skutki dopłat dla 
budżetu Gminy w zł 

Woda – grupa taryfowa WG1 4,01 0,34 3,67 74 800,00 
Woda – grupa taryfowa WG2 4,01 0,34 3,67 23 120,00 
Ścieki – grupa taryfowa KG1 8,03 3,42 4,61 569 430,00 
Ścieki – grupa taryfowa KG2 8,03 3,42 4,61 137 484,00 

NETTO 804 834,00 
BRUTTO 869 220,00 

OKREŚLENIE SKUTKÓW DOPŁAT DO TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE 
W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TARYF W OKRESIE 

0D 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY 
Aktualna taryfa przed 

dopłatą w zł netto 
Dopłata z budżetu 
Gminy w zł netto 

Taryfa po dopłacie 
netto w zł 

Skutki dopłat dla 
budżetu Gminy w zł 

Woda – grupa taryfowa WG1 4,15 0,42 3,73 92 400,00 
Woda – grupa taryfowa WG2 4,15 0,42 3,73 28 560,00 
Ścieki – grupa taryfowa KG1 9,24 4,61 4,63 770 895,00 
Ścieki – grupa taryfowa KG2 9,24 4,61 4,63 185 322,00 

NETTO 1 077 177,00 
BRUTTO 1 163 351,16 

Pozostałe grupy taryfowe wraz z określeniem stawek zostały 
zamieszczone na stronie internetowej BIP w zakładce Usługi 
Komunalne RUK/Taryfy. 

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy oraz przedsię-
biorcy którzy chcą otrzymywać faktury drogą elektroniczną 
winni złożyć wniosek na otrzymywanie eFaktur. 

Wniosek można pobrać na stronie internetowej www.istebna. 
eu w zakładce załatwianie spraw /wnioski i formularze/ przy-
łącza wodno-kanalizacyjne. 

Edyta Kukuczka – kierownik Referatu Usług Komunalnych 

www.istebna
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Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Spolecznei 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej informuje, 
że przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnie-
niowa” – edycja 2022 fnansowanego ze środków państwo-
wego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. 
Całkowita wartość zadania wynosi – 240 000 zł za cały rok. 
Przewidywana liczba osób uczestniczących w programie – 
25 (w tym 18 osób dorosłych i 7 dzieci). Dlatego informujemy 
o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 i zachęcamy opieku-
nów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usługi. 

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych. Istotą jest zapewnienie 
opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opie-
kun może odpocząć od codziennych obowiązków, za-
łatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego 
wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji. 

Program „Opieka wytchnieniowej” – edycja 2022 adreso-
wany jest: 
• do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i mają-
cymi wskazania( pkt 7 i 8 orzeczenia) do: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji 

• do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2021 r. poz.573) albo 
orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS). 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku za-
mieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym 
gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i spra-
wują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. 

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/ 
opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapew-
nienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie 
osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawno-
ściami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofzycznych 
związanych ze sprawowaniem opieki. 

Na Czym polega opieka wytchnieniowa? 
Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie 
Karty zgłoszenia do programu i polega na pomocy w: 
• poruszaniu się i przemieszczaniu 
• pielęgnacji 
• zapewnieniu przygotowania i podania posiłków 
• higieny osobistej i kontroli czynności fzjologicznych 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 
w Gminie Istebna 

• utrzymania czystości w miejscu przebywania 
• wspólnym spędzaniu czasu. 
Każda osoba zakwalifkowana do programu „Opieki wytchnie-
niowej” – edycja 2022 może otrzymać wsparcie w wymiarze 
do 240 godzin usługi opieki wytchnieniowej na rok 2022. 
Do programu w pierwszej kolejności rekrutowane będą osoby: 
• posiadające niepełnosprawność sprzężoną/złożoną( 

przez niepełnosprawność sprzeżoną rozumie się po-
siadanie orzeczenia ze wskazaniami co najmniej dwóch 
przyczyn niepełnosprawności) lub 

• wymagające wysokiego poziomu wsparcia 
• stale przebywające w domu, tj. nie korzystają z internatu, 

ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, 
np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. 

Udział w programie jest nieodpłatny. Program będzie realizowany 
w jednej formie: świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach po-
bytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej będzie uza-
leżniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględ-
nieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika programu. 

Warunkiem przystąpienia do programu „Opieka wytchnie-
niowa” edycja 2022 jest złożenie: 
• karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnie-

niowa” – edycja 2022 
• kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, 
• karty pomiaru niezależności funkcjonowania wg zmody-

fkowanych kryteriów oceny – Skali FIM (wypełnia lekarz 
rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fzjoterapeuta/ 
pielęgniarka, wynik badania kwalifkujący do usługi wy-
tchnieniowej wynieść powinien od 18 do 75 punktów). 

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Istebnej od poniedziałku do piątku w godzi-
nach pracy Ośrodka. 
Dodatkowe informacje można otrzymać telefonicznie 
w godzinach pracy ośrodka pod nr telefonu 33 8556222 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/ 
opieka-wytchnieniowa---edycja-2022 
Dokumenty do pobrania poniżej: 
1. Klauzula informacyjna 
2. Klauzula informacyjna 2 RODO dla uczestnika 
3. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” 
4. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfko-
wanych kryteriów oceny – edycja 2022 

Barbara Sikora – pracownik socjalny GOPS 

https://www.gov.pl/web/uw-opolski
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Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna 
mediacja 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Je-
steś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz 
pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek 
„chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmi-
sja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, 
odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść 
po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia 
codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
lub nieodpłatnej mediacji. 

CO TO ZNACZY, ŻE POMOC JEST NIEODPŁATNA? 
Wszystkie z podejmowanych działań w ramach: 
• nieodpłatnej pomocy prawnej 
• nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
• nieodpłatnej mediacji 
• są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie 

miała fnał w sądzie. 
GDZIE UZYSKAM POMOC? 
Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym 
kraju. Punkty znajdują się w każdym powiecie. O tym gdzie 
jest najbliższy punkt zapytaj: 
• w starostwie powiatowym 
• w urzędzie gminy 
• w urzędzie miasta 
lub poszukaj: 
na stronach internetowych powiatów i gmin (które znajdziesz 
wpisując w wyszukiwarkę hasło: urząd gminy, powiatu lub 
miasta i miejscowość, w której punkcie chcesz się zapisać), 
na stronie internetowej np. ms.gov.pl. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DARMOWEJ POMOCY? 
Gdy uważasz, że koszty pomocy prawnika są dla Ciebie zbyt 
duże, składasz wykonawcy, którego spotkasz w punkcie, 
pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść takich 
kosztów. Nie martw się. Nie musisz zabierać ze sobą nic z wy-
jątkiem dowodu osobistego. Wzór oświadczenia da Ci osoba 
udzielająca pomocy. 
Czy jako przedsiębiorca mogę skorzystać z pomocy? 
Tak. Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną czyli prowadzącą jed-
noosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie 
zatrudniałeś żadnych osób. Aby skorzystać z pomocy składasz: 
• pisemne oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść 

tych kosztów, oraz 
• oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu 

ostatniego roku, a także 
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz po-

mocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzyma-
nej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc 
prawną oraz otrzymanej w ciągu dwóch poprzedzających 

ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej 
pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia 
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

Na czym polegają usługi? 
Nieodpłatna pomoc prawna 
Prawnik wytłumaczy, jakie masz prawa i obowiązki oraz po-
każe sposób rozwiązania Twojego problemu prawnego. 
W razie potrzeby, jeśli sprawa jeszcze nie trafła do sądu, 
sporządzi potrzebne Ci pisma (np. pozew). Jeśli Twoja sprawa 
już jest w sądzie, prawnik pomoże napisać pisma o zwolnienie 
od kosztów, albo o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, 
które są potrzebne żebyś nie musiał płacić za prawnika w po-
stępowaniu sądowym. 

Nieodpłatna porada obywatelska 
Doradca obywatelski przyjrzy się Twoim problemom, tak aby 
dostosować pomoc do Twojej sytuacji. Wytłumaczy Ci też 
jakie masz: 
• prawa – czyli czego możesz się domagać, 
• obowiązki – jakie rzeczy musisz zrobić, żeby sobie nie 

zaszkodzić. 
Doradca również będzie Cię wspierał w samodzielnym roz-
wiązaniu problemu, a w razie potrzeby, sporządzi wspólnie 
z Tobą plan działania wyjścia z sytuacji oraz pomoże Ci krok 
po kroku go wykonać. 

Nieodpłatna mediacja 
Jeśli masz z kimś konfikt, możesz zapisać się na mediację. W ta-
kim przypadku mediator będzie pomagał Wam się pogodzić 
bez pójścia do sądu. Możesz także poprosić o sporządzenie 
projektu umowy o mediację lub wniosku o jej przeprowadze-
nie przed sądem, albo wniosku o przeprowadzenie mediacji 
w sprawie karnej, czy wniosku do sądu o zatwierdzenie 
ugody, którą zawarłeś wcześniej podczas mediacji. 
Uwaga! Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są me-
diacje zlecone przez sąd oraz sprawy, w których zachodzi 
uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy stronami konfiktu 
występuje przemoc. 

Czym się różni pomoc prawna od porady obywatelskiej? 
Pomoc prawna: 
• jest udzielana w momencie, kiedy problem danej osoby 

jest typowo prawny, m.in. gdy potrzebne będzie pójście 
z tym problemem do sądu, na przykład, gdy osoba chce 
się rozwieść, ale sama nie jest w stanie napisać pozwu 
rozwodowego lub gdy samotna matka chce wystąpić 
o alimenty i także nie wie jak takie pismo sformułować 

• pomocy prawnej udziela prawnik 
• jeżeli okaże się, że problem danej osoby nie jest tylko 

prawny, wtedy udzielający pomocy odsyła daną osobę 
do miejsca, gdzie może ona stosowną pomoc uzyskać, 
np. do poradni psychologicznej, ośrodka pomocy spo-
łecznej, czy pogotowia dla ofar przemocy w rodzinie. 

Pomoc obywatelska: 
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• może, ale nie musi dotyczyć problemu prawnego. Po-
radą będzie, na przykład wskazanie osobie, której zmarł 
ktoś bliski, do jakiego urzędu powinna się udać, by 
załatwić wszystkie potrzebne formalności, jak wydanie 
aktu zgonu, czy wystąpienie o zasiłek pogrzebowy, 

• porad obywatelskich udziela doradca obywatelski, 
• doradca w przypadku stwierdzenia, że problem nie jest 

wyłącznie prawny, nie musi odsyłać do innych miejsc, 
tylko sam może starać się pomóc danej osobie. 

Jak można się zapisać na poradę? 
• telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer 

telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer tele-
fonu jest dostępny na stronach internetowych powiatów, 
w tym też Twojego, w Powiecie Cieszyńskim rejestracja 
odbywa się pod numerem telefonu 33 4777 239. 

• elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail lub 
na stronie np.ms.gov.pl/zapisy, 

• osobiście: w starostwie powiatowym. 

JAK DŁUGO BĘDĘ CZEKAŁ NA PORADĘ? 
To zależy od tego jak dużo osób zgłosiło się na poradę. Praw-
nik lub doradca obywatelski postarają się przyjąć każdego 
benefcjenta jak najszybciej. Wyjątki: 
• z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej ko-

lejności udzielania nieodpłatnej pomocy, 
• kobiety w ciąży zawsze obsługiwane są poza kolejnością. 

CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ? 
Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub 
inny dokument potwierdzający tożsamość; a także 
dokumenty dotyczące Twojego problemu: jeśli w ogóle 
takie masz. Nie są one obowiązkowe. Możesz też po prostu 
opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim 
problemie. Jeśli dysponujesz dokumentami, pamiętaj o nich!, 
Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, przygotuj: 
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, 
w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc oraz otrzyma-
nej w ciągu dwóch poprzedzających ją lat podatkowych, 
albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym 
okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie. 
Co jeśli jestem osobą z niepełnosprawnościami? 
Będąc osobą z trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu 
się możesz skorzystać z pomocy: 
Stacjonarnie, czyli w punkcie nieodpłatnej pomocy: 
możesz przyjść na wizytę z osobą, która pomoże Ci dotrzeć 
do punktu i będzie pomagać prawnikowi Ciebie zrozumieć, 
np. może to być osoba bliska, opiekun lub osoba posługująca 
się językiem migowym, 
podczas zapisywania się na poradę, możesz poprosić o po-
moc tłumacza języka migowego, 
możesz też skorzystać z pomocy w dogodnym dla sie-
bie miejscu: 

• jeżeli ze względu na stan zdrowia nie możesz go opusz-
czać, np. w szpitalu lub domu, 

• w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające po-
rozumiewanie się, na przykład 

• w siedzibie stowarzyszenia pomagającego osobom do-
świadczającym trudności 

• w komunikowaniu się, 
• lub w miejscu, w którym będzie możliwość skorzystania z po-

mocy tłumacza języka migowego, np. w budynku starostwa 
stale współpracującego z tłumaczem języka migowego, 

osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać także 
z pomocy w szczególnych formach: 
• po zapisie na wizytę, prawnik lub doradca obywatelski 

skontaktuje się z Tobą. Może udzielić Ci pomocy telefo-
nicznie, za pośrednictwem komunikatora internetowego 
(np. Skype) lub przez wiadomość e-mail. Forma udziele-
nia pomocy musi być wcześniej uzgodniona z pracowni-
kiem starostwa powiatowego lub urzędu miasta. 

• konieczne jest pozostawienie danych kontaktowych do 
siebie, takich jak numer telefonu lub adres e-mail. 

JAK WYGLĄDA POMOC W CZASIE EPIDEMII COVID-19? 
W 2021 roku powrócił tryb stacjonarny udzielania porad, 
ale nadal w związku ze stanem epidemii nieodpłatna po-
moc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja mogą być 
udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się 
na odległość, czyli telefonicznie, za pośrednictwem poczty 
e-mail oraz przy wykorzystaniu innych komunikatorów inter-
netowych, np. rozmowy wideo. 
Uwaga! Jeżeli porada udzielana jest zdalnie, nie musisz skła-
dać żadnych oświadczeń wymienionych wcześniej! 

Edukacja prawna 
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat praw i obo-
wiązków, poszukaj wydarzeń organizowanych w Twoim 
powiecie. Na takich wydarzeniach omawiane są problemy 
zgłaszane w punktach nieodpłatnej pomocy w danym po-
wiecie. Prowadzą je organizacje pozarządowe na co dzień 
obsługujące mieszkańców w punktach porad. 

Szukaj: wykładów, warsztatów, kampanii społecznych, a także 
opracowań informatorów i poradników, spotkań osobistych, 
audycji w lokalnych mediach, webinariów albo podcastów 
i flmików zamieszczanych w Internecie. 
Najczęściej takie wydarzenia odbywają się w bibliotekach, 
szkołach, miejscach aktywności lokalnej lub klubach pracy. 
Informacje o nadchodzących wydarzeniach edukacyjnych 
organizowanych w okolicy oraz bezpłatne materiały, jak bro-
szury czy biuletyny są dostępne w starostwie powiatowym, 
np. pod numerem telefonu wyznaczonym do zapisów 
na wizyty, czy na stronie internetowej powiatu. 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
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WYDATKI POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OSP W ROKU 2021 

Jaworzynka Zapasiełd 
5 861,70zł 

Jaworzynka Centr 

39384,45zł 

18" 

3% 

~••W z.omll! 
2l U9,g5d 

9" 

Koniaków Kosarzy.ska 

19161,66zł 

8% 

Koniaków Centrum 

52 990,13zł 

24% 

Istebna Centrum 

85 054,05zł 

38% 

RODZAJ WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2021 

Ekwiwalent 
50940,00zł 

23% 

Różne opłaty i .składki 

(ubezpieczenia, polisy) 
16 282,00zł 

'" 
Zakup usług {przegl.ady, 

serwisy} 
21196,83zł 

9" 

usłuJ::i telekomunikacyjne 
2 069,73zł 

'" 

Paliwo 
26 9 2 6,92 zł 

12% 

Dotacja celowa 
27 977,00zł 

13% 

Zakup materiałow i 
wyposażenia (bez paliwa} 

30 731,66zł ,.,, 
Zak1,1p usłue. zdrowotn'l(h 

8 857,00zł 

Konserwacja sprzętu 

38 890,80zł 

"" 

"' 

Więcej informacji: 
Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
w powiecie cieszyńskim można uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Organizacyjny, 
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 77 239 bądź 
na stronach internetowych: 
bip.powiat.cieszyn.pl/artykul/265/7599/pomoc-prawna 
www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomoc-prawna 
www.facebook.com/nieodplatna.pomoc.prawna.w.powiecie. 
cieszynskim/ 

Środki fnansowe przekazane dla jednostek 
OSP w gminie Istebna 

Poniżej przedstawiamy zestawienie wydatków poniesionych 
z budżetu Gminy Istebna na działalność poszczególnych jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Znaczną część po-
niesionych wydatków przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu 
dla druhów OSP. Podkreślić należy, że jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych wyjeżdżały do działań ratowniczych 318 razy, 
a druhowie poświęcili 5448 roboczogodzin na udział w akcjach. 

Ponadto w 2021r. został zakupiony średni samochód bojowy 
dla jednostki Istebna-Zaolzie, a wartość przekazanej dotacji 
przez Gminę Istebna wynosiła 270 000 zł. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

LODOWISKO 
po raz pierwszy w gminie Istebna! 

Dla mieszkańców – tych młodszych, jak i tych starszych – oraz 
gości przyjezdnych, niespodzianką tej zimy było otwarcie 
lodowiska na świeżym powietrzu. Przez okres ferii zimo-
wych, począwszy od 12 lutego br., boisko szkolne ZSP nr 1 
w Istebnej zamieniło się w lodową tafę, na której można było 
aktywnie spędzić czas, ślizgając się na łyżwach. Dla jednych 
był to debiut, dla innych lekcja przypominająca. Z atrakcji 
skorzystało wiele dzieci, ale także dorosłych! Zacieśniły się 
wspólne relacje, można było poznać nowe osoby. Była to 
dobra okazja do spędzenia czasu z bliskimi. 

Po feriach zimowych, tj. od 28 lutego, lodowisko czynne było 
jeszcze przez tydzień i korzystały z niego dzieci uczęszczające 
na lekcje wf-u w szkole. 

Lodowisko w czasie ferii czynne było codziennie od 10:00-18:00. 
Obiekt udostępniano bezpłatnie. Koszt obejmował jedynie wy-
pożyczenie łyżew: 5 zł dla mieszkańców i 20 zł dla pozostałych. 

Lodowisko otwarto z inicjatywy Łucji Michałek – Wójt 
Gminy Istebna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Istebnej. 

Organizatorzy: 
Gmina Istebna, Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Istebnej 

Małgorzata Owczarczak – red. naczelna 

Fot. arch. GOK x2 | Lodowisko gminne 

www.facebook.com/nieodplatna.pomoc.prawna.w.powiecie
www.powiat.cieszyn.pl/szybkieMenu/pomoc-prawna
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Maria Motyka – kierownik Zespołu 
Regionalnego „Istebna” | fot. arch. ZRI 

Maria 
Motyka 
z nagrodą 

14 lutego 2022 roku 
w sali Sejmu Śląskiego 
odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów 
związanych z przyzna-
nymi nagrodami mar-
szałka województwa 
śląskiego dla młodych 
twórców! 

Wśród trójki laureatów znalazła się kierowniczka Zespołu 
Regionalnego „Istebna” – Maria Motyka. Dyplomy osobiście 
wręczył marszałek Jakub Chełstowski. 

Gratulujemy i dziękujemy za kultywowanie naszej tradycji! 

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
Pamiętamy. 

1 marca 2022 roku złożeniem kwiatów i zniczy przedstawi-
ciele lokalnych władz uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. 
Pod pomnikiem upamiętniającym poległych i pomordowa-
nych Żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Harcerzy 
Szarych Szeregów Ziemi Beskidzkiej w Koniakowie na Ko-
czym Zamku zastępca wójta Łukasz Małysz, radny gminny 
Ignacy Zowada, dyrektor Gminnego Ośrodek Kultury w Isteb-
nej Łucja Dusek i radny sołecki Jerzy Kędzior we wspólnej 
delegacji złożyli wiązanki kwiatów. 

Chwała Bohaterom! 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Fot. Łukasz Małysz – z-ca wójta, Ignacy Zowada – radny gminny, Jerzy 
Kędzior – radny sołecki, Łucja Dusek – dyrektor GOK 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Historyk Martin Krůl – Spotkania z historią 

Spotkanie z historią 
28 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się druga – z cy-
klu “Spotkań z historią” – prelekcja opowiedziana przez historyka 
Martina Krůla będącego autorem prezentowanej w GOK-u wy-
stawy pt. „Szańce Jabłonkowskie i ich wpływ na życie obszaru przy-
granicznego”. Krůl jest też autorem publikacji książkowych: „Szańce 
Jabłonkowskie”, „Czas –miejsca –ludzie”oraz„Historia i teraźniej-
szość biznesu na Śląsku Cieszyńskim” (współautor). 

Gość przedstawił ważne fakty historyczne dotyczące obrony 
granic przeciwko zagrożeniu tureckiemu, formy ich obrony, 
oraz powstanie w XVI w. najstarszej, pierwszej fortyfkacji, 
późniejszy Stary Szaniec (Svrćiovec, SVK). Omówił znacze-
nie kolejnych powstających umocnień na terenach przygra-
nicznych. Opowiedział o Szańcach Jabłonkowskich z XVIII 
I XIX w., które miały na celu obronę przed zagrożeniem ze 
strony Królestwa Pruskiego, omówił również budowę oraz 
przebudowę szańców. Prelekcja połączona z prezentacją 
multimedialną wyjaśniła wiele faktów dotyczących lokalnej 
historii, związanej z codziennością naszych przodków i re-
aliami, w jakich kształtowały się początki Trójwsi Beskidzkiej. 

Inicjatorką historycznych spotkań jest wójt Łucja Michałek, 
zaś ich koordynator Marek Michałek, zaprasza – za miesiąc 
– na kolejny odcinek cyklu. 

W spotkaniu udział wzięli: Martin Krůl – historyk Muzeum 
Ziemi Cieszyńskiej, Łukasz Małysz – z-ca wójta, Łucja Dusek 
– dyrektor GOK, Marek Michałek – UG Istebna, Bartłomiej 
Jałowiczor – radny gminny, Janusz Juroszek – radny po-
wiatu cieszyńskiego i inni goście. 

Prezentowana wystawa w Gminnym Ośrodku Kultury potrwa 
do 16 marca 2022 roku. Organizowana jest we współpracy 
z Informační centrum Mosty u Jablunkova. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Fot. Małgorzata Owczarczak | Mapa Jablonkovskich Szańców. 
Martin Krůl i Anna Haratyk 
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XX Zawody Furmanów | fot. Bronka Polok x8 

XX Zawody Furmanów za nami! 
Jak ważne są to zawody dla furmana leśnego i konia, prze-
konujemy się już poraz dwudziesty, będąc uczestnikami tego 
widowiskowego wydarzenia, które odbyło się w niedzielę 
27 lutego w Istebnej. W tym roku zjechało się wielu pasjo-
natów koni z Czech, Słowacji i Polski, zgłosiła się również 
rekordowa ilość uczestników. 
Furmani nie zawiedli i kolejny raz zaprezentowali swoje 
niezwykle cenne umiejętności w pracy z końmi. Swoją de-
terminacją, odwagą i siłą udowodnili jak cenna jest zażyłość 
człowieka łącząca ich ze zwierzęciem i szczególnie wdzięczna 
wtedy, kiedy udaje się dobrze wykonywać potrzebną pracę, 
często w trudnych warunkach górskich. 
Konkurencje, które odbywały się w zimowej aurze na specjal-
nie przygotowanym śnieżnym gruncie, były nie lada wyzwan-
iem dla koni i ich opiekunów, a emocje towarzyszące widzom 
były tego dowodem. Pomimo to udało się utrzymać nerwy na 
wodzy i wspólnym wysiłkiem uporać się z trudnymi zadaniami. 

Tego roku, 17 par koni przystąpiło do zawodów, w dwóch 
konkurencjach: 
• Pierwszą z nich był „Slalom z drewnem stosowym” – 

z parą koni i dwoma furmanami. 
• Drugą była „Siła uciągu” – z jednym koniem i jed-

nym furmanem. 

Na podium stanęli: 
W KATEGORII I – SLALOM Z DREWNEM STOSOWYM 
I miejsce – Michał Szkawran 
Marcin Szkawran 
II miejsce – Jan Francisty starszy 
Jan Francisty młodszy 
III miejsce – Tiborz Totch
 Jan Francisty 

W KATEGORII II – SIŁA UCIĄGU 
I miejsce – Michal Raśkewić 
II miejsce – Michał Kumor 
III miejsce – Jan Francisty młodszy 

Wygrani otrzymali pamiątkowy dyplom, dzwonek, lalkę 
w góralkim stroju z projektu „Konie w Beskidach” oraz voucher 
pieniężny i sztangę kiełbasy z bochenkiem chleba (ufun-
dowane przez lokalne frmy). 

Nagrody pieniężne i upominki od sponsorów wręczali: Andrzej 
Kudełka – nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Łukasz Małysz – 
z-ca Wójta Gminy Istebna, Stanisław Legierski – przewodniczący 
Rady Gminy Istebna oraz Barbara Juroszek – sołtys Istebnej. 

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowy dzwonek, up-
ominek od sponsorów oraz dyplom za udział w zawodach. 
Pomiędzy konkurencjami furmanów przeprowadzono również 
konkurencje dla publiczności tzw. „Rzut gnotem” z udziałem 
dzieci i dorosłych. Wygrani otrzymali również upominki. 

A co ciekawego poza strefą konkurencji? 
Z okazji jubileuszowych XX zawodów atrakcją było pojawie-
nie się dwóch maskotek koni reprezentujących Gminę Istebna 
i Nadleśnictwo Wisła, które rozdawały smaczne „krówki”. 
Goście i uczestnicy mieli okazję skosztować gulaszu z dziczy-
zny, bigosu i kiełbasy, przygotowanych przez Koło Łowieckie 
„Olza”. Na stoiskach można było zaopatrzeć się w akcesoria 
konne, a dla dzieci czynna była specjalnie przygotowana 
strefa dziecka, w której malowano twarze. 
Stoisko Nadleśnictwa Wisła, prócz gadżetów promocy-
jnych, przygotowało ciekawą zabawę w budowanie domku 
z drewna. Przy stoisku promocyjnym Gminy Istebna można 
było zaopatrzeć się w foldery, ulotki, pocztówki oraz skosz-
tować tradycyjnego wypieku – kołocza. 
Zawodom towarzyszyły dźwięki muzyki kapeli „Jetelinka” 
oraz kapeli „Zaolzi” z Dolnej Łomnej, a całość poprowadzili 
konferansjerzy Wojciech Kohut z Nadleśnictwa Wisła oraz 
Łucja Dusek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 

Uroczystego otwarcia dokonali Łucja Michałek – wójt gminy 
Istebna, która wraz z Andrzejem Kudełką, nadleśniczym Na-
dleśnictwa Wisła zaprosiła serdecznie wszystkich przybyłych 
do wspólnego uczestniczenia w wydarzeniu. 

Obecni byli również Łukasz Małysz – z-ca wójta Istebnej, 
Marek Sikora – starosta Hrćavy, Tomasz Bujok – burmistrz 
Wisły, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady Miasta Wisła, 
Barbara Juroszek – sołtys Istebnej, Stanisław Legierski – 
przewodniczący Rady Gminy Istebna, Hubert Wiśniewski 
–z-ca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Katowicach oraz Jerzy Kędzior – radny sołecki. 

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali: 
Policjanci z posterunku policji w Istebnej oraz komisariatu poli-
cji w Wiśle; Ochotnicza Straż Pożarna z Istebnej-Zaolzia, Isteb-
nej-Centrum oraz Koniakowa; Maltańska Służba Medyczna; 
obsługa weterynaryjna w osobie Adama Tronda. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: 
Piekarnia Koniaków 
Koło Łowieckie „Olza”; 
Skład Budowlany Urbaczka Jaworzynka 
Tartak Gliniane Istebna 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Legierski Istebna 
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PREKRAĆUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE 
2014-2020 - EVROPSKA UNIE/ UN IA EUROPEJSKA 

EVROPSKY FONO PRO REGIONALNi ROZVOJ 
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 

qni;l EUROREGION • I I* TUI N SKI!; SLEZSKO * * ŚLĄSK CIESZY>ISKI 

*•* 

Piekarnia u Jonczoka 
Polski Związek Narciarski – za pomoc w przygotowaniu 
terenu pod zawody 
Market Rema za udostępnienie parkingu. 

Dziękujemy mediom: OX.PL, Radio Katowice, Info Beskidy, 
Głos Ziemi Cieszyńskiej. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Gmina Istebna 
Nadleśnictwo Wisła 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej 

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że zobac-
zymy się za rok! 

Wydarzenie to zrealizowane zostało w ramach projektu 
pn. „KONIE W BESKIDACH” „KONĚ V BESKYDECH”. Projekt 
współfnansowany ze środków europejskiego Funduszu 
Rozwoju regionalnego Programu Interreg V-A Republika 
Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Teśinske Ślezko i budżetu Państwa. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 
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Fot. arch. GOK | Dzieci podczas spaceru (Ferie z GOK-iem) Fot. arch. GOK | Dzieci podczas Ferii z GOK-iem 

Feryjne podsumowanie 
Ponad setka dzieci wzięła udział w zajęciach feryjnych zorga-
nizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w dniach 
15-25 lutego br. 

Najmłodsi mieszkańcy gminy Istebna i nasi goście, pod opieką 
pracowników ośrodka i zaprzyjaźnionych animatorów spoty-
kali się w budynku GOK-u i na terenie Istebnej, by aktywnie 
spędzić wolny czas zimowej przerwy w nauce. 

Zajęcia rozpoczynały się za każdym razem od spotkania z ży-
wym teatrzykiem Kamishibay prowadzonym przez Bibliotekę 
Publiczną w Istebnej. Po nich dzieci brały udział w następu-
jących zajęciach: 
• WTORKI: zajęcia plastyczne, edukacyjne i spotkanie 

z planszówkami 
• ŚRODY: zajęcia sportowe i rekreacyjne w amfteatrze, 

m.in.: budowle ze śniegu, jazda na biegówkach, ognisko 
z kiełbaskami 

• CZWARTEK: pieczenie pączków i faworków 
• PIĄTKI: wycieczki krajoznawcze w terenie, quest i łami-

główki ze zwiedzaniem. 

To był piękny, budujący czas spędzony razem z Wami. Dzię-
kujemy za tyle dobrych słów i cieszymy się, że skorzystaliście 
z naszej oferty na ferie. 

Podziękowania kierujemy w stronę Małgorzaty Galej 
za współprowadzenie środowych zajęć oraz do księdza dzie-
kana Tadeusza Pietrzyka za udostępnienie kuchni w domu 
parafalnym na pieczenie pączków. 

Aneta Legierska – kierownik Promocji i Informacji Turystycznej 

Fot. arch. GOK | Dzieci na nartach (Ferie z GOK-iem) 

Fot. arch. GOK | Dzieci podczas zajęć z biblioteką publiczną 

Fot. arch. GOK | Dzieci podczas Ferii z GOK-iem 

Fot. arch. GOK | Dzieci podczas spaceru Ferie z GOK-iem 
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Grupa AA# Na Groniu" 
Istebna 

Dom Parafialny (przy kościele) 
WTOREK godz. 19.00 

infolinio AA 801 033 242 
www.oobielsko.pl 

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią 
kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” 

Fot. Wystawa z projektu historycznego w SP nr 2 w Koniakowie x4 

Pod koniec stycznia zakończyliśmy w naszej szkole projekt 
historyczny pt. „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią ka-
mienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Projekt skie-
rowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych województwa śląskiego. W naszej 
szkole był on koordynowany przez panią Adrianę Czerniecką 
we współpracy z panią Barbarą Matuszny. Głównym celem 
tej inicjatywy było przygotowanie dzieci i młodzieży do świa-
domego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce 
stanu wojennego. Za organizację i przebieg projektu odpo-
wiedzialni byli Śląski Kurator Oświaty oraz Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności. Całość projektu podzielona była 
na kilka etapów. Na początku naszym zadaniem było stwo-
rzenie w szkole kącika historyczno-patriotycznego pod ha-
słem „40 lat po stanie wojennym”. Następnie nasi uczniowie 
wzięli udział w konkursie literackim pt. „Stan wojenny we 
wspomnieniach naszych bliskich” zaś wybrani nauczyciele 
uczestniczyli w serii wykładów z cyklu: Odkrywamy historię 
SOLIDARNOŚCI. Ponadto w klasach 7 i 8 przeprowadzono 
lekcje związane z tematyką projektu z wykorzystaniem ma-
teriałów dostarczonych przez organizatorów. W klasach 
starszych odbyła się także projekcja flmu „Nie zabierajcie 
mamy” opowiadająca o losach działaczek „Solidarności” – 
kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu 
wojennego. Ostatni etap projektu obejmował organizację 
na terenie szkoły mobilnej wystawy związanej z wydarzeniami 
grudnia 1981. Wystawa dotarła do nas 25.01.2022, obejrzeli 
ją uczniowie wraz z nauczycielami. Dzięki temu projektowi 
młodzież mogła bardziej zgłębić wiedzę na temat wydarzeń 
minionej epoki. Udział uczniów w tej inicjatywie jest niewąt-
pliwe cenną lekcją historii i patriotyzmu oraz okazją do zapre-
zentowania się w różnych akcjach i konkursach. Oby duch 
solidarności przyświecał nam w naszym codziennym życiu 
i stawał się szansą do podejmowania kolejnych ciekawych 
projektów i związanych z nimi wyzwań. 

Koordynatorzy projektu 
Adriana Czerniecka 

Dokumentację zdjęciową przygotowały: 
Adriana Czerniecka i Jolanta Rabin 

OGŁOSZENIE 

*** 
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Podsumowanie startów naszych 
olimpijczyków w Pekinie 

Magdalena Kobielusz (Istebna/AZS AWF Katowice) 
Bieg łączony na 15 km – 59. 
Bieg na 10 km techniką klasyczną – 78. 

Karolina Kukuczka (Koniaków/MKS Istebna) 
Bieg na 10 km techniką klasyczną – 64. 
Sztafeta 4 x 5 kilometrów – 14. 

Dominik Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) 
Bieg łączony na 30 km – 26. 
Bieg na 15 km techniką klasyczną – 27. 
Bieg na 30 km techniką dowolną – 30. 

Kamil Bury (Istebna/AZS AWF Katowice) 
Sprint techniką dowolną – 58. 
Sprint drużynowy techniką klasyczną – 15. 

Mateusz Haratyk (Jaworzynka/NKS Trójwieś Beskidzka) 
Bieg łączony na 30 km – 52. 
Bieg na 15 km techniką klasyczną – 60. 
Bieg na 30 km techniką dowolną – 50. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Podsumowanie Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 

Dwanaście medali zdobyli nasi zawodnicy podczas Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych „Dolny 
Śląsk 2022”, która w została rozegrana w Szklarskiej Porębie 
(biegi) i Zakopanem (skoki). 

Prawdziwą złotą multimedalistką została biegaczka Kamila 
Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka), która w każdym z trzech 
swoich startów stanęła na najwyższym stopniu podium. 

Poniżej prezentujemy zestawienie medalowych osiągnięć 
naszych zawodników: 

BIEGI NARCIARSKIE: 
Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka) 
bieg na 5 km techniką dowolną juniorek młodszych – złoty 
medal 
bieg na 7,5 km techniką klasyczną juniorek młodszych – 
złoty medal 
sprint drużynowy techniką klasyczną juniorek młodszych 
(z Oliwią Sroka) – złoty medal 

Oliwia Sroka (NKS Trójwieś Beskidzka) 
sprint drużynowy techniką klasyczną juniorek młodszych 
(z Kamilą Idziniak) – złoty medal 

Anna Probosz (MKS Istebna) 
sprint techniką dowolną juniorek młodszych – srebrny medal 
sprint drużynowy techniką klasyczną juniorek młodszych 
(z Anną Kobielusz) – brązowy medal 

Przemysław Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) 
sprint techniką dowolną juniorów młodszych – srebrny medal 
bieg na 10 km techniką klasyczną juniorów młodszych – 
brązowy medal 

Martyna Michałek (MKS Istebna) 
bieg na 7,5 km techniką klasyczną juniorek młodszych – 
srebrny medal 

Anna Kobielusz (MKS Istebna) 
sprint drużynowy techniką klasyczną juniorek młodszych 
(z Anną Probosz) – brązowy medal 

Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) 
bieg na 10 km techniką dowolną juniorów – brązowy 
medal 

SKOKI: 
Arkadiusz Jojko (Istebna/ WSS Wisla) 
konkurs indywidualny juniorów na skoczni K-95 – srebrny medal 
konkurs drużynowy juniorów na skoczni K-64 – brązowy medal 

Gabriel Kukuczka (Koniaków/WSS Wisła) 
konkurs drużynowy juniorów młodszych na skoczni K-64 – 
brązowy medal 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Kamila Idziniak | fot. media społecznościowe 
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47. Bieg o Istebniański 
Bruclik – podsumowanie 

47. Bieg o Bruclik | fot. Bronka Polok 

W niedzielę 13 lutego na trasach narciarskich Kubalonka 
odbyła się 47. już edycja kultowego Międzynarodowego 
Biegu Narciarskiego „O Istebniański Bruclik”, którego or-
ganizatorami byli: Gmina Istebna oraz Gminny Ośrodek Kul-
tury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna 
w Istebnej, którym w przedsięwzięciu tym partnerował Polski 
Związek Narciarski. 

W ramach tegorocznego biegu zorganizowane zostały 
także I Zimowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży, a ich głównym 
pomysłodawcą oraz inicjatorem była Wójt Gminy Istebna 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych zgodnie z założeniami Gminnego Programu 
Proflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pro-
pagującym zdrowy styl życia bez nałogów. 

Pogoda nie zawiodła i już od wczesnych godzin porannych 
Kubalonka tonęła w zimowym słońcu, co stanowiło przyjemną 
odmianę względem ostatnich lat. Dopisali także uczestnicy 
– w I Zimowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży udział wzięło 
138 młodych zawodników, a w biegu dla dorosłych 68 kobiet 
i mężczyzn. Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku procedurą 
zapisy odbywały się w formie online, co bardzo usprawniło 
pracę biura zawodów, niemniej nikt, kto pragnął wziąć udział 
w zawodach nie został pozbawiony takiej możliwości, nawet 
wtedy, gdy bez wcześniejszego zapisu zdecydował się przy-
być w ten dzień na Kubalonkę. 

Punktualnie o godzinie 10.00 na narciarskie trasy wyruszyli 
najmłodsi miłośnicy biegówek. 

Pełne wyniki: 
https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news/ 
istebnia-ski-bruclik-dla-wojciecha-wojtyoy---wyniki 

zaś poniżej prezentujemy wszystkich uczestników, którzy 
otrzymali nagrody indywidualne: 

Istebniański Bruclik Bieg Główny 12,5 km: Wojciech Woj-
tyła – Pogórze 
Istebniański Kabotek Kobiety 5 km: Małgorzata Szotkow-
ska – Łomna 
Istebniański Bruclik Młodzież Chłopcy: Jonasz Haratyk – 
Koniaków 
Istebniański Kabotek Młodzież Dziewczyny: Julia Rucka – 
Istebna 
Istebniański Bruclik Najmłodsi Chłopcy: Miłosz Juroszek – 
Istebna 
Istebniański Kabotek Najmłodsze Dziewczynki: Zofa Juro-
szek – Istebna 
Najmłodsza Uczestniczka – 100 zł: Maria Bieniek – 
Istebna 2017 
Najstarsza Uczestniczka – 400 zł: Alicja Sikora – Bielsko-
-Biała 1951 
Najstarszy Uczestnik – 400 zł: Edward Kurek – Katowice 
1939 
Najstarszy Uczestnik z Trójwsi – Kita mięsna: Jan Gorzołka 
– Jaworzynka: 1946 
Zawodniczka z Trójwsi z najlepszym czasem 5 km – 400 
zł: Justyna Ligocka – Istebna 
Zawodnik z Trójwsi z najlepszym czasem Bieg Główny 
12,5 km – 400 zł: Grzegorz Legierski – Koniaków 

Nagrody zwycięzcom Biegu wręczali: Łukasz Małysz – za-
stępca wójta gminy Istebna, Stanisław Legierski – przewodni-
czący Rady Gminy Istebna, Łucja Dusek – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Bartłomiej Jałowiczor – przewodniczący 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i radny gminy Istebna, Kazimierz Łacek – członek Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i radny 
gminy Istebna. 

Biegaczy ze swadą dopingowała konferansjerka Aneta Le-
gierska z GOK Istebna. Gastronomię zapewniło KGW Isteb-
nianki, serwując biegaczom i gościom kuchnię regionalną. 

Sędzią głównym zawodów był Jacek Suszka, a delegatem 
technicznym Adam Cieślar. Z ramienia organizatora nad ca-
łością czuwali Łucja Dusek – dyrektor GOK i Jacek Kohut 
z GOK Istebna. 47. Bieg o Bruclik | fot. Bronka Polok 

https://www.istebna.eu/mieszkaniec/news
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Dziękujemy wszystkim sponsorom biegu, którzy dokonali 
wpłat fnansowych: 
Totalizator Sportowy LOTTO 
Przedsiębiorstwo Budowlane Modular Sp. z o.o. Żywiec 
FU Hubert Kędzior Istebna 
Bank Spółdzielczy Ustroń 
Eko-Stela Sp. z o.o. Hażlach 
Firma Usług Leśnych Gańczorka Kazimierz Kubica 
Andrzej Łacek i Ryszard Łacek Beskid Invest Istebna 
Witold Ryszka Firma Usługowo-Handlowa Ustroń 
Barbara Bielesz FHU Bielesz Koniaków 

oraz ufundowali nagrody rzeczowe: 
COS Szczyrk 
Adam Matuszny Drewnostyl Skoczów 
Edyta Michałek Centrum Ubezpieczeń Istebna 
Leszek Legierski FHU Legierski Wisła 
Janusz Szymura Rekord SI Sp. z o. o. Bielsko-Biała 
Iwona Kohut Centrum Urody Beauty Center Istebna 
POLY Sport Wisła 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organi-
zację biegu. Gratulujemy dzielnym uczestnikom, a w sposób 
szczególny zwycięzcom! 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Skoki i kombinacja norweska – luty 2022 

W związku z dużą ilością startów naszych sportowców 
w rozgrywanych w minionym miesiącu prezentujemy tym 
razem suche dane dotyczące osiąganych przez nich wyników. 
W przypadku imprez krajowych podajemy miejsca na podium 
natomiast w przypadku udziału naszych sportowców w impre-
zach międzynarodowych (Kadra narodowa) uzyskane wyniki. 

Drugie, trzecie i czwarte Zawody Dzieci i Młodzieży w skokach 
narciarskich z cyklu „Nadzieje Beskidzkie” – Wisła Centrum 

Oliwia Bury (Istebna/WSS Wisła) 
Dziewczęta 2010-2011 skocznia K-20 – 2 x 1. miejsce, 1 x 
2. miejsce 

Paweł Wałach (Jaworzynka/WSS Wisła) 
Chłopcy 2012-2013 skocznia K-20 – 1 x 1. miejsce, 1 x 2. 
miejsce, 1 x 3. miejsce 

Zawody w kombinacji norweskiej z cyklu „Nadzieje Be-
skidzkie” – Wisła Centrum/ Istebna Kubalonka 

Oliwia Bury (Istebna/WSS Wisła) 
Dziewczęta rocznik 2010-2011 skocznia K-20/bieg na 2 km – 1. 

Paweł Wałach (Jaworzynka/WSS Wisła) 
Chłopcy rocznik 2010-2011 skocznia K-40/bieg na 2 km – 1. 

Wiktoria Kubas (Koniaków/WSS Wisła) 
Dziewczęta rocznik 2010-2011 skocznia K-20/bieg na 2 
km – 2. 

Konkurs FIS Cup w skokach narciarskich – Oberhof 
(Niemcy) 

Szymon Jojko (Istebna/WSS Wisła) 
skocznia K-90 sobota – 16. 
skocznia K-90 niedziela – 16. 

Klasyfkacja końcowa FIS Cup (po dwudziestu 
trzech konkursach): 

Arkadiusz Jojko (Istebna/WSS Wisła) – 27/168 pkt 
Szymon Jojko (Istebna/WSS Wisła) – 48/93 pkt 
Kacper Juroszek (Jaworzynka/WSS Wisła) – 58/72 pkt 

*** 

Kacper Juroszek po raz kolejny w Pucharze Świata! 

Nasz utalentowany skoczek z Jaworzynki Kacper Juro-
szek znalazł się w składzie polskiej kadry na zawody Pu-
charu Świata, które zostały rozegrane w dniach 25-27 lutego 
w Lahti! 

Reprezentujący klub WSS Wisła Kacper zapracował sobie 
na szansę na kolejny pucharowy start – pierwszy poza gra-
nicami kraju – dzięki bardzo dobrej postawie w konkursach 
Pucharu Kontynentalnego. 

Nasz skoczek po raz pierwszy w karierze stanął na podium 
(drugie miejsce) tej rangi zawodów 12 lutego w niemieckim 
Brotterode by dzień później w drugim konkursie odnieść 
pierwszy triumf. Swą dobrą formę Kacper potwierdził w nor-
weskiej Renie, gdzie zajął odpowiednio szóste (pierwszy kon-
kurs) i jedenaste (drugi konkurs) miejsce, będąc najlepszym 
z Polaków. 

Warto dodać, że Kacper debiutował w zawodach Pucharu 
Świata w Zakopanem w sezonie 2021/22, gdzie zakończył 
swój udział na kwalifkacjach. 

Puchar Świata w skokach narciarskich – Lahti (Finlandia) 

Kacper Juroszek (Jaworzynka/WSS Wisła) 
skocznia K-136 piątek – 32. 
skocznia K-136 niedziela – 40. 

Wywiad z Kacprem zamieściliśmy w Naszej Trójwsi nr 
11/2020. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 



20 

S P O R T

NR 3 (344) | MARZEC 2022 NASZA TRÓJWIEŚ

 
         

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

  

  

Debiutancki sukces 
naszych ministrantów! 

Niektóre drużyny na taki wynik czekają przez lata, zaś mi-
nistranci z Parafi Dobrego Pasterza w Istebnej już w swoim 
pierwszym starcie wskoczyli na podium Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej Ministrantów i Lektorów Bosko Cup. 

W turnieju fnałowym rozgrywanej po raz 14 imprezy rywali-
zowało po osiem zespołów w kategoriach Lektorzy Młodsi 
i Ministranci wyłonionych w trakcie rozegranych wcześniej eli-
minacji, o których informowaliśmy w poprzednim numerze NT. 

Do fnałowej rozgrywki, którą rozegrano w hali sportowej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Biel-
sku-Białej zakwsalifkowali się reprezentanci obu kategorii 
z Parafi Dobrego Pasterza, których opiekunem był ksiądz 
Paterek Wojciech Kamiński. 

Lektorzy młodsi zakończyli swój udział na fazie grupowej zaś 
ministranci awansowali do półfnału, w którym po dramatycz-
nym meczu ulegli po dogrywce drużynie Jaworza by w meczu 
o trzecie miejsce pokonać ekipę Żabnicy. Wagi osiągnięcia 
dodaje fakt, że wskutek rożnych perturbacji nasi chłopcy 
zarówno w półfnale, jak i w meczu o podium grali jednym 
składem bez możliwości dokonania zmian. 

Ze względu na fakt, że był to pierwszy w historii start w tej 
imprezie drużyn z całego naszego dekanatu dla obu kategorii 
to duże osiągnięcie, które miejmy nadzieję znajdzie kontynu-
ację w kolejnych edycjach turnieju (również w wersji letniej). 

Ministranci 

Grupa B 
Istebna – Stara Wieś 1:0 (gol: Filip Sikora) 
Istebna – Jawiszowice 0:0 

Półfnał 
Jaworze – Istebna 2:1 po dogrywce (Tadeusz Juroszek) 

O 3 miejsce 
Istebna – Żabnica 1:0 (Tobiasz Godek) 

Skład: Wojciech Borecki (kapitan), Marek Szalbót (bram-
karz), Tadeusz Juroszek, Tobiasz Godek, Wojciech 
Suszka, Daniel Stańko, Daniel Kubica, Filip Sikora 

Lektorzy młodsi 

Grupa A 
Istebna – Targanice 3:1 (Antoni Juroszek, Maciej Kohut, 
Jakub Kukuczka) 

Pogorze – Istebna 4:0 
Rzyki – Istebna 4:0 

Skład: Tomasz Kohut (kapitan), Marek Rucki (bramkarz), Ja-
kub Kukuczka, Kacper Bielesz, Antoni Juroszek, Ksawery 
Sikora, Maciej Kohut. 

Trzeba dodać, że oprócz wymienionych powyżej piłkarzy 
spory udział w sukcesie mieli również inni chłopcy uczestni-
czący we wcześniejszych eliminacjach, którzy w fnałach nie 
mogli wystąpić ze względu na kwarantannę a także kierujący 
naszymi drużynami ksiądz Paterek Wojciech Kamiński. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu GOK 

Drużyna Ministrantów z księdzem Wojciechem 
| fot. arch. pryw. ks. Wojciecha 

Drużyna Lektorów Młodszych 
| fot. arch. pryw. ks. Wojciecha 



 

Telewizia z 240 kanałami 

W'lnstalacja z routerem za lzł 

X zimo 

SferaNET 
tel. 33 498 44 55 

XX ZAWODY FURMANÓW 
Najlepsi uczestnicy zawodów | fot. Bronka Polok 



 
 

 
 

 

 

TififWIEŚ 

OPTYK expert 

Angio-OCT I Fundus Camera 

CENTRUM 
MEDYCZNE ADO 2 

USŁUGI Z ZAKRESU 

• Poradni Chirurgicznej 

• Poradni Schorzeń Piersi 
• Poradnia Schorzeń Tarczycy 

DIAGNOSTYKA 

ULTRASONOGRAFICZNA 

• Tarczycy 

• Piersi 
• Narządów jamy brzusznej 
• Węzłów chłonnych 

ZABIEGI W RAMACH PORADNI 

SPECJALISTYCZNYCH 

• Usunięcie znamion 

• Usunięcie kaszaków 
• Biopsję cienkoigłową pod 

kontrolą USG 
• (Tarczycy, Piersi, Węzły Chłonne) 
• Biopsję gruboigłową pod kontrolą 

USG (Piersi) 
• Badania histopatologiczne 
• EKG 
• Spirometria 

BADANIA LABOLATORYJNE 

• Szeroka oferta badań 
• Wyniki on-line dostępne już tego 

samego dnia 

• Ktg dla ciężarnych po 30 tyg ciąży 

• Pobieranie wymazów 

cytologicznych 

• Pokaz kąpieli noworodka 

• Pielęgnacja kikuta pępowiny 

• Edukacja przedporodowa 

• Porady laktacyjne 

Poradnia Medyczna 
lstebna423 

Rejestracja tel. 33 851 31 n 
on-line: 

poradnlamedycznalstebna.medlfile.pl 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 8.00-12.00 

środa 8.00-12.00 
Piątek 8.00-12.00 

ROK 
ZAŁOŻENIA 

1976 J: 
WISŁA<n 

CYFROWY POMIAR 
OSTROŚCI WZROKU 
• OKULISTA • OPTOMETRYSTA 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ 

Tel.: 33 855 30 84 Pn - Pt: 9°0 -17°0 

www.optyk-fuchs.pl Sb: 9°0 - 13°0 

Wisła-Centrum. ul. l Maja 67 A (pawilon obok DH Świerk) 

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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