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ZŁOTE MEDALISTKI MISTRZOSTW POLSKI SENIOREK

Apel
Posprzątajmy naszą gminę 

razem!

NABÓR WNIOSKÓW O NAGRODY WÓJTA W DZIEDZINIE KULTURY 
ORAZ  NAGRODY RADY W DZIEDZINIE KULTURY I SPORTU

Krzysztof Kiereś 
Laureatem Nagrody Kultury

 Anna Probosz | Karolina Kukuczka | Martyna Michałek | Julia Rucka 

Informacja o planowanych w 
szkołach dodatkowych zajęciach 

specjalistycznych z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

na rok 2022.



  

 

 

 
 
  

Fot. Jacek Kohut | Maria Nycz z Koniakowa (w środku) z córką (po prawej) 
i wójt Łucją Michałek (po lewej). Wizyta z okazji 90. urodzin jubilatki. 

Magdalena Krupa i Anna Popek | fot. Małgorzata Owczarczak 

Dzień Kobiet  z Anną Popek 
i Trzema Tenorami: 

Aleksander Kruczek | Sławomir Naborczyk | Nazar Tatsyshyn
Spotkanie z Uchodźcami 

w Zameczku Prezydenckim 

Uczestnicy Dnia Kobiet 2022 w Kompleksie Zagroń Istebna
 | fot. Małgorzata Owczarczak 

Spotkanie z uchodźcami w Zameczku Prezydenckim | fot. Ewa Żabnicka Hymn dla Ukrainy śpiewa Nazar Tatsyshyn. Z lewej Sławomir Naborczyk, z 
prawej Aleksander Kruczek | fot. Małgorzata Owczarczak 

Od lewej: Łucja Dusek - dyrektor GOK, Leszek Łazarczyk - prezes, Łucja 
Michałek - wójt Istebnej, Anna Popek - dziennikarka, Magdalena Krupa, 

Bogusława Kawulok - sołtys Jaworzynki, Aneta Legierska - prowadząca, Minuta ciszy dla ofar wojny na Ukrainie uczczona przez zebranych na sali 
Łukasz Małysz - z-ca wójta | fot. Małgorzata Owczarczak podczas Dnia Kobiet | fot. Małgorzata Owczarczak 
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Wójt Gming Istebna Łucja Michałek 

wraz z Radą Gming 

Krzyż, przy którym umierał Jan Paweł II | fot. East News/Internet 

2 KWIETNIA 2005 ROK. GODZ. 21.37 

W Wielki Piątek 25 marca 2005 r. Jan Paweł II już 
nie uczestniczył w drodze krzyżowej w Koloseum, 
umierał przytulony do tego krzyża. 

17 lat minęło od Jego śmierci. 

J.P. II 
Pamiętamy o Tobie 

Józef Michałek | fot. NKS Trójwieś Beskidzka 

Zmarł Józef Michałek 

W wieku 60 lat, 4 kwietnia 2022 roku, zmarł Józef Michałek. 
Wieloletni trener biegów narciarskich w klubach NKS Trójwieś 
Beskidzka i MKS Istebna, były trener kadry juniorskiej PZN. 

Wójtowi Gminy Istebna Łucji Michałek oraz rodzinie, 
szczere wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy 

z powodu śmierci brata śp. Józefa Michałka 
składają: 

Pracownicy Urzędu 
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Istebna, 

Przewodniczący Rady oraz Radni Rady Gminy Istebna, 
Sołtysi wsi Istebna, Jaworzynka i Koniaków. 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim 
jest; Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

Jan Paweł II 
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  Fot. arch. UG Istebna | Przekazanie darów rzeczowych 
dla gminy partnerskiej Delatyn na Ukrainie 

Szanowni Państwo, 

w pierwszych godzinach, kiedy Rosja dokonała agresji 
na Ukrainę, towarzyszyło mi – a z pewnością także większo-
ści z Was – poczucie niezrozumienia i bezradności. I niemal 
natychmiast ta bezradność obróciła się w pewność – właśnie 
dzięki Wam – że możemy zrobić bardzo wiele. 

W Gminie Istebna na bieżąco podejmowane i koordynowane 
były i są działania przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego, który począwszy od 28 lutego br. oraz w dniach 3, 8, 
10, 15 i 22 marca br. odbył posiedzenia mające na celu ana-
lizę nieustannie zmieniającej się sytuacji związanej z przyby-
ciem na teren gminy uchodźców z Ukrainy. W posiedzeniach 
zespołu pod przewodnictwem wójta gminy Istebna uczest-
niczą: zastępca wójta, skarbnik gminy, kierownicy referatów 
Urzędu Gminy Istebna, dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
gminy, sołtysi z poszczególnych wsi, przewodniczący Rady 
Gminy Istebna oraz radni Rady Gminy, kierownik posterunku 
policji w Istebnej, a także wolontariusze działający na terenie 
gminy Istebna. 

12 marca br. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfiktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa. Ta specustawa to przepisy przygotowane przez 
polskie władze w odpowiedzi na bezprecedensową sytuację, 
która jest efektem trwającej napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę. 
W jej wyniku w ciągu pierwszego miesiąca wojny z Ukrainy 
uciekło ponad 3,5 miliona osób, w tym ponad dwa miliony 
poszukiwały schronienia w Polsce. Jednakże przepisy te 
zostały przyjęte ponad dwa tygodnie po rosyjskiej napaści, 
a do tego czasu na terenie gminy Istebna w celu udzielenia 
pomocy obywatelom Ukrainy zorganizowano m.in. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Istebnej zbiórkę żywności, środków 
higienicznych, środków chemicznych i leków, w OSP Konia-
ków-Centrum zorganizowano punkt wydawania odzieży i obu-
wia. Chęć pomocy w gminie Istebna okazały także placówki 
oświatowe z naszego terenu, które zorganizowały zbiórki 
darów rzeczowych. W urzędzie gminy przygotowaliśmy 
kilkadziesiąt paczek żywnościowych, które zostały przeze 
mnie przekazane osobom przybyłym z Ukrainy. W dniu 14 
marca br. w urzędzie gminy z inicjatywy Pani Prezydento-
wej Agaty Kornhauser-Dudy odbyło się spotkanie robocze. 

Pierwsza Dama złożyła podziękowania za okazane serce oraz 
dotychczasowe zaangażowanie, ofarność i niesioną pomoc 
obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie Trójwsi. 

Wójt gminy monitoruje i przedstawia podczas posiedzeń 
wszystkim zebranym kwestie dotyczące zakwaterowania 
osób z Ukrainy rozlokowanych z ramienia wojewody śląskiego 
na terenie gminy Istebna w miejscach kwaterunkowych, które 
poddawane są weryfkacji w zakresie sprawdzenia ich przy-
gotowania na przyjęcie obywateli Ukrainy, tak by nie docho-
dziło do żadnych nadużyć z tym związanych, a mieszkańcy 
gminy Istebna i przebywający tu obywatele Ukrainy czuli się 
bezpiecznie. Uruchomiliśmy dla Państwa specjalny adres 
mailowy: pomoc.ukraina@istebna.eu, tak by na podstawie 
przesyłanych wiadomości pozyskać informację o Państwa 
danych kontaktowych oraz rodzaju pomocy, którą mogą 
Państwo zaoferować. Na dzień 29 marca br. nadano 432 nr. 
PESEL oraz, w prowadzonym przez CUW w Istebnej systemie 
oświaty, zarejestrowano 28 uczniów. Kierownik GOPS w Isteb-
nej przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia 
pieniężnego, świadczeń wychowawczych oraz innych prze-
widzianych w ustawie o pomocy społecznej. Liczba osób 
przebywających na terenie gminy Istebna stale się zmienia, 
ale żadnej z tych osób nie pozostawiono bez pomocy. 

W dniu 25 marca br., dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana 
Krzysztofa Pawlaka, wójt gminy Istebna wraz z sołtys Ja-
worzynki oraz pracownikiem Urzędu Gminy przekazali dary 
rzeczowe dla gminy partnerskiej Delatyn na Ukrainie. Przeka-
zaną pomoc materialną sfnansowano ze środków zebranych 
wśród pracowników Urzędu Gminy Istebna oraz sponsorów, 
którzy przekazali także niezbędny sprzęt. 

Skala tej pomocy jest wzruszająca i wciąż rośnie w rozmaitych 
odmianach – pomocy materialnej, pomocy rzeczowej, rady, 
wsparcia eksperckiego, tłumaczenia. W każdym kłopocie 
mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i zaangażowanie. Oka-
zało się, że Nasze moce sprawcze są o wiele, wiele większe 
i dziś możemy je obrócić na pomoc tym, którzy jej najbar-
dziej potrzebują. 

Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie 
w niesienie pomocy dla Ukrainy. Dziękuję w szczególności 
mieszkańcom gminy Istebna, strażakom OSP, frmom za oka-
zany dar serca i chęć niesienia pomocy. 

Jestem dumna, że Nasi mieszkańcy tak licznie podejmują 
szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, 
które uciekają przed wojną. 

Dziękuję za każdy gest życzliwości. Zapewniam wszystkich, 
że nikogo nie zostawimy bez pomocy. 

Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna 

mailto:pomoc.ukraina@istebna.eu
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wiadczenia pieniężne za zapewnienie 
zakwaterowania i wyżywienia 

Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fzycznej prowa-
dzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed działaniami 
wojennymi może być przyznane na jego wniosek świadczenie 
pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wy-
płacane z dołu. 

Świadczenie wynosi 40,00 zł. za osobę dziennie. 

Do każdego wniosku należy dołączyć kartę osoby przyjętej 
na zakwaterowanie (dla każdej przyjętej osoby kartę spo-
rządza się indywidualnie). Wniosek jest rozpatrywany w ter-
minie miesiąca od dnia jego złożenia w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Istebnej, wypłata świadczenia nastę-
pować będzie niezwłocznie po uzyskaniu przez ośrodek 
zapewnienia uzyskania dofnansowania na ten cel ze środków 
budżetu państwa. 

Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie stosow-
nego wniosku oraz karty osoby przyjętej na zakwaterowa-
nie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej, 
43-470 Istebna 1000, pok. 220 w godzinach pracy ośrodka. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Podziękowanie za akcję pomocy uchodźcom 
z Ukrainy 

W dniu 01.04.2022 r. w strażnicy OSP Koniaków-Centrum 
zakończyliśmy wydawanie ubrań potrzebującym gościom 
z Ukrainy. 

W dniach 04-14.04.2022 r. Gminny Punkt Pomocy będzie na-
dal dostępny w pomieszczeniach dawnej apteki przy naszym 
Ośrodku Kultury w Istebnej-Centrum w godz. 8.00-16.00. 

To dobry moment, aby serdecznie podziękować wszystkim 
tym, którzy przez te kilka tygodni zaangażowali się w zbiórkę 
i późniejsze wydawanie odzieży. 

SŁOWA PODZIĘKOWAŃ KIERUJEMY DO: 

• Zarządu OSP Koniaków-Centrum – za tych parę tygodni 
gościny i Waszą piękną, przestronną salę, która dała nam 
możliwość obsługi potrzebujących 

• Darczyńców – za spontaniczną odpowiedź na nasze apele 
i wszystkie te rzeczy, które naszym gościom pomogą prze-
trwać trudny czas 

• Urzędu Gminy za pomoc w organizacji punktu w Koniakowie 
i GOK-u oraz wspieranie ich działań 

• Wolontariuszek i Wolontariuszy, a w sposób szczególny: 
Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora 

• KGW Jaworzynka, KGW Istebna i KGW Koniaków 

• Nauczycielkom z ZSP w Istebnej 

• Terapeutycznemu Przedszkolu „Słoneczna Kraina” 
w Jaworzynce 

• Fundacji „Poddasze pozytywności” 

• Fundacji „Jest Bosko”

 • Muzeum „Na Grapie”

 • „Willi Pod Lipami” 

• Wszystkich prywatnych osób niezrzeszonych w stowarzy-
szeniach i organizacjach 

• Pracowników GOK-u 

za godziny segregowania, układania i opisywania ubrań, 
a także służenie pomocą naszym gościom z Ukrainy, każdy 
uśmiech i dobre słowo wszystkich tych, którzy udostępniali 
nasze posty i wspierali zbiórkę oraz podarowali niezbędne 
wyposażenie (głównie wieszaki i stojaki) do utworzenia 
„ubraniodajni”. 

Dziękujemy także każdemu z naszych Ukraińskich Gości, 
którzy ilekroć przychodzili po jakieś dary zawsze okazywali 
nam i mieszkańcom gminy Istebna wielką wdzięczność, nawet 
jeśli zabierali ze sobą jedynie jakiś drobiazg. 

Łucja Dusek – 
dyrektor GOK Istebna 

https://8.00-16.00
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Witamy kolejnych małych
górali istebniańskich! 
Kolejna „Nowiedzka” wręczona dla małych gó-
rali istebniańskich. 

W dniu 24 marca br. Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna wraz 
z Sekretarz Gminy Bożeną Bury odwiedziły nowo narodzone 
dzieci z gminy Istebna. Upominki zostały wręczone dzieciom: 
Baszczyński Oskar, Juroszek Oliwier, Marekwica Bruno, 
Poloczek Tymon, Sauter Nikodem, Suszka Radosław, Ja-
kub Osiecki, Jałowiczor Lena, Skwara Maja. Mamy nadzieję, 
że już niedługo zobaczymy dzieci w strojach podczas świę-
towania swoich pierwszych urodzin. 

Nasza piękna góralska tradycja warta jest przekazywania 
z pokolenia na pokolenie. Pielęgnujmy ją zatem i dbajmy 
o jej rozpowszechnianie. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Fot. Jacek Kohut | Nowiedzka istebniańska x7 
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Istebna, dnia 08 kwietnia 2022 r. 

RI.6722.3.2021 

Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, 
obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego Ja-
snowice w Istebnej. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) art. 46 pkt 1 art. 54 ust. 
2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/255/2021 Rady Gminy 
Istebna z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Istebna, obejmującego obszar dawnego 
przejścia granicznego Jasnowice w Istebnej. 

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, 
obejmującego obszar dawnego przejścia granicznego 
Jasnowice w Istebnej w granicach określonych na za-
łączniku grafcznym do ww. uchwały, wraz z prognozą od-
działywania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 
25 kwietnia 2022 r. do 18 maja 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 205 
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP 
Urzędu Gminy Istebna www.istebna.bip.info.pl w zakładce 
„Planowanie przestrzenne”. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projek-
cie planu odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, pokój numer 
100 w godzinach od 13.00 do 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fzyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości praw-
nej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. do 
Wójta Gminy Istebna w formie papierowej lub elektronicznej 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak: zło-
żenie wniosku poprzez platformę ePUAP oraz wysłanie na ad-
res urzad@istebna.eu. Składający uwagę może wykorzystać 
formularz wniosku zamieszczony w BIP przy projekcie planu. 

Wnosząc uwagę należy podać swoje imię i nazwisko 
oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organiza-
cyjnej – nazwę, adres siedziby oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możli-
wości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 
czerwca 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 inż. Łukasz Małysz – Zatępca Wójta Gminy Istebna 

Nagroda Wójta Gminy 
Istebna w Dziedzinie Kultury
Wójt Gminy Istebna serdecznie zachęca do składania wnio-
sków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest 
to nowa forma nagradzania wybitnych twórców, artystów, 
zespołów, osób zasłużonych z gminy Istebna wprowadzona 
w życie w roku 2020 dzięki inicjatywie Łucji Michałek – Wójta 
Gminy Istebna. 

Wnioski za osiągnięcia w roku 2021 można składać w terminie 
do 2 maja 2022r. (poniedziałek) do godz. 15:15. Wzór wniosku 
oraz szczegółowe informacje określa następująca uchwała: 

Nr XXV/180/2020 Rady Gminy Istebna z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Wójta 
Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturo-
wego oraz określania szczegółowych warunków i trybu ich 
przyznawania, dostępna w BIP Gminy Istebna. 
Szczegółowych informacji udziela: 
Łucja Jałowiczor Podinspektor w Urzędzie Gminy Istebna, 
pok. 117 tel. 33 8556500 wew. 38. 

Łucja Jałowiczor – podinspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

mailto:urzad@istebna.eu
mailto:urzad@istebna.eu
www.istebna.bip.info.pl
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Nagroda Rady Gminy Istebna 
w Dziedzinie Kultury i Sportu 
RADA GMINY INFORMUJE 

Do 2 maja (poniedziałek) 2022 roku do godz. 15:15 można skła-
dać do Urzędu Gminy w Istebnej pisemne wnioski o przyznanie 
Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte 
w roku 2021, oraz wnioski o przyznanie nagrody za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony kultury. 
Wniosek w sprawie ustanowienia nagrody za wyniki spor-
towe powinien zawierać w szczególności dane osobowe 
zawodnika (adres zamieszkania, data urodzenia, telefon 
kontaktowy), przynależność do klubu sportowego oraz 
uzasadnienie które potwierdzi osiągnięcia z roku 2021, 
podpis wnioskodawcy. Wniosek mogą składać stowarzy-
szenia kultury fzycznej, kluby sportowe i osoby fzyczne. 
Wniosek w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 
i ochrony kultury może złożyć Rada Gminy, instytucja kultury, 
związki twórcze, gminne jednostki organizacyjne, stowarzy-
szenia działające w dziedzinie kultury, osoba fzyczna. Wnio-
sek powinien zawierać określenie wnioskodawcy oraz dane 
kandydata wraz z uzasadnieniem. 

Rada Gminy nie określiła wzoru wniosku do ww. nagród, 
dlatego Wnioskodawca powinien sugerować się m.in. wytycz-
nymi wskazanymi powyżej i samodzielnie napisać taki wniosek. 
Zasady i tryb przyznawania nagród określają uchwały Rady 
Gminy Istebna nr V/15/2011 oraz V/16/2011 z dnia 21 lutego 
2011 roku dostępne w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 
Istebna w zakładce Prawo lokalne – Uchwały Rady Gminy 
2010-2014 pod adresem: 

http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?istr=39&r=r&idmp=61) 

Szczegółowych informacji udziela Leokadia Białożyt, inspek-
tor Urzędu Gminy Istebna pok. 115 tel. 33 8556500 wew. 39. 

Leokadia Białożyt – inspektor w Referacie 
Społeczno-Organizacyjno-Informatycznym 

Informacja o planowanych
w szkołach dodatkowych
zajęciach specjalistycznych
z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej na rok 2022 
Gmina Istebna otrzymała ze środków rezerwy części oświa-
towej subwencji ogólnej na rok 2022 kwotę 49 121,00 zł. 
z przeznaczeniem na realizację zadania – wsparcie szkół 

w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycz-
nych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację godzin 
dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy m.in. 
korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej, rozwoju kompe-
tencji emocjonalno-społecznych oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym w okresie od marca do grudnia 2022 r. 

Szkoły planują zrealizować następującą ilość godzin: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej – 277 godzin, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Istebnej – 47 godzin, 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koniakowie – 200 godzin, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koniakowie – 53 godziny, 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaworzynce – 195 godzin, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jaworzynce – 42 godziny. 

Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji i Nauki z godzin tych 
mogą korzystać także dzieci przybywające z Ukrainy oraz ich 
opiekunowie. 

Teresa Krowicka – dyrektor CUW 

Krzysztof Kiereś
Laureatem Nagrody Marszałka 
Województwa Śląskiego 

Fot. Tomasz Żak/UMWS | Marszałek Jakub Chełstowski, 
Krzysztof Kiereś oraz radni: Maria Materla, Piotr Czarnynoga 

i Zbigniew Przedpełski 

Laureatem Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury za upowszechnianie i ochronę dóbr kul-
tury został Krzysztof Kiereś – dokumentalista, autor wielu 
publikacji (26) upowszechniających historię Polski oraz hi-
storię Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki. Organizator szeregu 
spotkań, dyskusji, wystaw i konferencji popularno-naukowych 
związanych z tradycją i historią Ziemi Cieszyńskiej. 

Uroczystość odbyła się w historycznej sali Sejmu Ślą-
skiego w dniu 14 lutego br. Nagrodę wręczył marszałek Ja-
kub Chełstowski. 

Informacja prasowa 

http://www.istebna.bip.info.pl/index.php?istr=39&r=r&idmp=61
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„Zbierz sąsiadów i rodzinę – 
posprzątajmy naszą gminę!” 

Wiosenne porządki | fot. Free Pic 

W związku z okresem wiosennym zwracamy się do Państwa 
z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na te-
renie naszej gminy, gdyż zachowanie odpowiedniego stanu 
naszego otoczenia stanowi nie tylko o estetyce krajobrazu, ale 
również sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu wszystkich 
mieszkańców. W akcji mogą wziąć udział wszyscy niezależ-
nie od miejsca zamieszkania. Wystarczy przygotować kilka 
worków na śmieci i pójść na dłuższy spacer po okolicy. Zbie-
rając każdy papierek czy butelkę lub inne porzucone w nie-
odpowiednim miejscu śmieci starajmy się w miarę możliwości 
segregować odpady do odpowiednich worków na surowce 
wtórne. Zebrane odpady należy złożyć w workach w widocz-
nym i łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w pobliżu drogi. 

Chęć udziału w akcji sprzątania należy zgłosić w Urzędzie 
Gminy w Istebnej nr telefonu (33) 855 65 00 wew. 51 celem 
sprecyzowania terminu i miejscu sprzątania. 

Gmina zapewnia chętnym worki na śmieci, które można ode-
brać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych w Istebnej na Tartaku na terenie oczyszczalni ścieków 
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. 

Prosimy wykonanie zdjęć „przed” i „po” sprzątaniu, a następ-
nie o przesłanie ich na maila: komunalny@istebna.eu 

Posprzątajmy naszą gminę razem! 

Karolina Goryczka – Referat Usług Komunalnych UG Istebna 

OBOWIĄZEK POSIADANIA UMÓW NA ODBIÓR 
ODPADÓW W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY 
Urząd Gminy w Istebnej informuje, iż jest w trakcie obli-
gatoryjnej kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania 
aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z pro-
wadzonych działalności. 

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2 
każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowią-
zany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsię-
biorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na te-
renie gminy Istebna. 

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, zakłady produk-
cyjne, usługowe (wynajem pokoi, domków, agroturystyka), 
handlowe, warsztaty, sklepy, itp. 

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych 
z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi 
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej! 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobo-
wiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Wykaz pod-
miotów dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy: 
www.istebna.eu; w zakładce ekologia, sprawy komunalne 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. prze-
znaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na dzia-
łalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni: 
– uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za część dotyczącą nieruchomości zamiesz-
kałej zgodnie ze złożoną deklaracją (od mieszkańca lub 
ryczałt za każdą nieruchomość wykorzystywaną w spo-
sób rekreacyjno-wypoczynkowy we własnym zakresie), 
– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komu-
nalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomo-
ści niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność 
gospodarcza, a w przypadku, gdy część niezamieszkała 
jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór 
odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że umowa 
najmu stanowi inaczej. 

Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biu-
rowym. W takim przypadku opłatę za gospodarowaniem od-
padami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność go-
spodarczą, iż jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie 
gminy Istebna zawarli takie umowy, zobowiązani są nie-
zwłocznie tego dokonać. Przedsiębiorcom nie posiadają-
cym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi 
kara grzywny w wysokości do 5.000,00 zł. 

Karolina Goryczka – Referat Usług Komunalnych 
Urzędu Gminy w Istebnej 

www.istebna.eu
mailto:komunalny@istebna.eu
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  Fot. Ewa Małyjurek | Spotkanie z historią pt. Żołnierze Wyklęci 
Bohaterowie z Beskidów 

Spotkanie z historią 
„Żołnierze Wyklęci Bohaterowie z Beskidów” to tytuł trze-
ciego już odcinka cyklu „Spotkanie z Historią”, które odbyło 
się 28 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. 

Spotkanie poprowadziła Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„Beskidy”. Rozpoczęło się ono od przedstawienia kilku faktów 
historycznych dotyczących powstania Narodowych Sił Zbroj-
nych. Przedstawiono biografe, losy zasłużonych polskich 
żołnierzy m.in. kpt. NSZ Henryka Flamego, ps. „Bartek”. Opo-
wiedziano o tworzeniu się, przez żołnierzy, zgrupowań party-
zanckich, niepodległościowych na Śląsku Cieszyńskim, o ich 
patriotycznej działalności, które przysłużyły się do obrony 
ojczyzny przed sowietami i komunistycznym zagrożeniem 
podczas II wojny światowej i kilka lat po niej – wspomniano 
o kulisach operacji „Lawina”. 

Uczestnikom pokazano umundurowanie i uzbrojenie 
partyzanckie. 

Przygotowana wystawa była okazją, aby zaznajomić się 
z biografami innych, zasłużonych dla Polski, żołnierzy, par-
tyzantów, Żołnierzy Wyklętych. Wystawa objęta Patronatem 
Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Warto zaznaczyć, wspomina Marek Michałek – koordynator, 
że spotkania te realizowane są po raz pierwszy w historii 
gminy pod patronatem Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej. 

W prelekcji uczestniczyli: Łucja Michałek – Wójt Gminy Istebna 

Fot. Marek Michełek | Spotkanie z historią pt. Żołnierze Wyklęci 
Bohaterowie z Beskidów 

– inicjatorka cyklu „Spotkania z historią”, Janusz Juroszek 
– radny powiatowy, Barbara Kubas – radna i przewodni-
cząca Komisji Kultury i Oświaty, Marek Michałek – koordyna-
tor projektu, Łucja Dusek – dyrektor GOK z pracownikami, 
członkowie Rady Sołeckiej w Istebnej oraz uczniowie wraz 
z wychowawcami z SP z Koniakowa i Istebnej. Nie zabrakło 
pasjonatów historii oraz uczestników poprzednich spotkań. 

Dziękujemy za udział i zapraszamy już na kolejne wydarzenie 
w kwietniu. 

Małgorzata Owczarczak – red. nacz. 

Fot. Ewa Małyjurek | Spotkanie z historią pt. Żołnierze Wyklęci 
Bohaterowie z Beskidów 

Fot. Ewa Małyjurek | Spotkanie z historią pt. Żołnierze Wyklęci 
Bohaterowie z Beskidów 
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Fot. Jacek Kohut | Laureaci konkursu 

Konkurs historyczny 
W czwartek 10 marca br., w Gminnym Ośrodku Kultury w Isteb-
nej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
laureatom za udział w Gminnym Konkursie Historycznym zor-
ganizowanym pod patronatem Łucji Michałek – Wójt Gminy 
Istebna z okazji „40-lecia wprowadzenia Stanu Wojennego 
13.12.1981 – 22.07.1983”. 

Jak zapisał się stan wojenny we wspomnieniach bliskich 
osób, nauczycieli przedstawionych w pracach uczniów szkół 
podstawowych z naszego terenu? Wiele prac było bardzo 
ciekawych, wybór był więc trudny. Mimo jednak trudnego 
tematu, uczniowie wykazali się wiedzą i wyobraźnią, obrazu-
jąc i opisując fakty z tamtego okresu w interesujący sposób. 
Powstałe prace zachwyciły jurorów. 

Spotkanie rozpoczęło się od refeksji przekazanej uczniom, przez 
wójt gminy Istebna. Aneta Legierska z Gminnego Ośrodka Kul-
tury serdecznie przywitała wszystkich zebranych. Dalszą część 
spotkania poprowadziłMarek Michałek, który odczytał nazwiska 
laureatów konkursu wytypowanych przez jury w składzie: Janusz 
Juroszek – koordynator konkursu, historyk, Marek Michałek – 
UG Istebna,Danuta Konarzewska – dyrektor Gminnego Zespołu 
ds. Oświaty, plastyk, Monika Michałek – polonista. 

Dyplomy oraz nagrody wręczyli: wójt Łucja Michałek wraz 
z koordynatorem Januszem Juroszkiem: 

W KATEGORII PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 
Klasy VII-VIII 
Miejsce 1 – Wiktor Klajbert, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 
Wyróżnienie – Szymon Galej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce 
klasy IV-VI 
Miejsce 1 – Marta Porębska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 
Miejsce 2 – Jagna Suszka, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 

W KATEGORII PRACA PLASTYCZNA 
Klasy VII-VIII 
Miejsce 1 – Julia Gazurek, Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 
Miejsce 2 – Estera Juroszek, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce 
Klasy IV-VI 
Miejsce 1 – Judyta Matuszny, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 

W KATEGORII PRACA PLASTYCZNO-INFORMACYJNA 
Klasy VII-VIII 
Miejsce 1 – Aleksandra Urbaczka, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 
Klasy IV-VI 
Miejsce 1 – Julia Suszka, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 
Miejsce 2 – Karol Biegun, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 ex aequo 
Tymoteusz Kubica, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Koniakowie 
Miejsce 3 – Maja Gorzołka, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 
Wyróżnienie – Aleksandra Juroszek, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Istebnej Szkoła Podstawowa Nr 1 

W KATEGORII PRACA LITERACKA 
Klasy VII-VIII 
Miejsce 1 – Karolina Hanus, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej, Szkoła Podstawowa Nr 1 
Miejsce 2 – Estera Rabin, Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Koniakowie 
Miejsce 3 – Sara Kaczmarzyk i Julia Bury, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Istebnej Szkoła, Podstawowa Nr 1 
Wyróżnienie – Marta Musur, Szkoła Podstawowa im. Królo-
wej Jadwigi w Zwardoniu 
Wyróżnienie – Jakub Kobielusz, Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Koniakowie 
Klasy IV-VI 
1 Miejsce – Barbara Łacek, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 
3 Miejsce – Zofa Skurzok, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Małgorzata Owczarczak – red.nacz. 

Fot. Jacek Kohut I Gminny Konkurs Historyczny x2 
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NAGRODZONE PRACE 
LAUREATÓW GMINNEGO 

KONKURSU HISTORYCZNEGO, 
ZORGANIZOWANEGO 

POD PATRONATEM 
ŁUCJI MICHAŁEK – WÓJT 

GMINY ISTEBNA Z OKAZJI 
„40-LECIA WPROWADZENIA 

STANU WOJENNEGO 
13.12.1981–22.07.1983”. 

Karolina Hanus 
Klasa 7b | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Istebnej 

Wywiad z panią Moniką Michałek 
z okazji 40. rocznicy wprowadzenia 
w Polsce stanu wojennego 

Czy mogłabym przeprowadzić z Panią wywiad o sta-
nie wojennym? 
Jak najbardziej, to moja młodość! 

lle lat miała Pani, gdy wprowadzono stan wojenny? 
Byłam wtedy nastolatką. Miałam dokładnie 15 lat. Właśnie 
zaczęłam naukę w liceum, byłam pełną marzeń dziewczyną, 
bardzo przeżywałam wydarzenia, które działy się wokół mnie. 

Jak Pani zapamiętała ten dzień? Gdzie Pani mieszkała? 
Mieszkałam w Gdańsku. Pamiętam, że rano, gdy wróciłam 
z kościoła po mszy  do domu, rodzice byli bardzo zdenerwo-
wani. Wtedy dowiedziałam się od nich, jaka sytuacja zapa-
nowała w Polsce. Gdy byłam na mszy świętej, okazało się, 
że wcześniej, o 6 rano, w radiu generał Wojciech Jeruzalski 
ogłosił na terenie całego kraju stan wojenny. Przestały działać 
telefony i nie można było do nikogo zadzwonić. Zamknięto 
wszystkie kina i teatry – nic nie działało. Wszystko było zawie-
szone, a władze nad nami sprawowało wojsko. W zakładach 
pracy byli komisarze i pilnowali ludzi, aby się nie jednoczyli. 

Jak się Pani wtedy poczuła? Trudno mi wyobrazić siebie 
w takiej sytuacji... 
Szczerze powiedziawszy, byłam bardzo przygnębiona, nie 
wiedzieliśmy, co nas czeka, i rzeczywistość dookoła nas zmie-
niła się zupełnie, stała się ponura i smutna. Czułam rozgory-
czenie, ale także była w nas niepewność, co teraz będzie się 
działo, zwłaszcza, że nasi rodzice pamiętali krwawe rozruchy 

w Gdańsku w 1970 roku. Jednak zaraz potem przyszedł bunt 
i chęć robienia tej złej władzy na złość. 

Co działo się w Polsce przed wprowadzeniem 
stanu wojennego? 
Przede wszystkim były to czasy PRL-u, które zresztą trwały 
dość długo, bo od 1945 aż do 1989. W tym czasie Polska 
była pod władzą komunistów. Wszyscy musieliśmy stawiać 
się na głosowaniach, które i tak były fałszowane, a na liście 
kandydatów były tylko nazwiska komunistów, więc nie było 
mowy o zmianie ustroju Polski. Nie było czegoś takiego jak 
wolność słowa ani wolność druku. Za działania antykomu-
nistyczne można było zapłacić nawet życiem. Wiadomości 
przekazywane w telewizji, radiu, jak i gazetach były cenzuro-
wane. Rząd starał się, by nie docierały do nas  „niewygodne’’ 
informacje. Komuniści potępiali wyznawanie wiary, dlatego 
osoby, które chodziły do kościoła, były dyskryminowane. 
Sklepy w latach osiemdziesiątych były puste, a żywność 
i ubrania kupowaliśmy na kartki. Dodatkowo w kolejkach 
stało się godzinami. Przed stanem wojennym panował tak 
zwany okres „Karnawału Solidarności’”, kiedy to powstał w 
sierpniu 1980 roku Niezależny Samorządny Związek Zawo-
dowy „Solidarność’”; nagle zniknęła cenzura, można było 
się swobodnie wypowiadać na wszelkie tematy. Bardzo się 
wtedy cieszyliśmy, pierwszy raz poczuliśmy, jak to jest, gdy 
można publicznie wypowiadać swoje poglądy, czytać do tej 
pory zakazane książki, oglądać wystawy zdjęć z krwawych 
zamieszek w Gdańsku w 1970 roku... Moi wszyscy znajomi 
byli dziećmi stoczniowców i widziałam, jak są dumni ze swoich 
ojców, jak w ogóle ludzie podnoszą głowy, stają się odważni, 
przystępują za bramą stoczni do spowiedzi, modlą się, śpie-
wają. To było niezwykłe doświadczenie dla ówczesnej mło-
dzieży. Ale ten stan nie trwał długo i zakończył się kryzysem 
gospodarczym i zniszczeniem wolności i naszych nadziei. 
Wtedy do władzy doszedł Wojciech Jeruzalski i wraz z prze-
jęciem przez niego władzy, nastąpił okres stanu wojennego. 

Dlatego ten czas sprzed stanu wojennego nazywamy „Kar-
nawałem Solidarności”? 
Był to czas pomiędzy sierpniem 1980 roku a grudniem 1981 
roku, który przede wszystkim polegał na tym, że my, Polacy, 
otrzymaliśmy wiele swobód obywatelskich, ale również ogra-
niczono cenzurę. Był to dla nas bardzo ważny czas, ponieważ 
przedtem żyliśmy w zakłamaniu. W szkołach uczyli nas zafał-
szowanej historii i przekonywali, że to właśnie komunistyczny 
rząd jest najlepszy. Nie można było mówić, a tym bardziej 
uczyć, o zbrodni katyńskiej, w której udział brało sowieckie 
NKWD, i o wielu innych sprawach. 

Co działo się na ulicach Gdańska w pierwszych miesiącach 
stanu wojennego? 
W pierwszym tygodniu aresztowano ponad 5 tysięcy osób. Na 
ulicach było wojsko, a przede wszystkim zomowcy i oddziały 
milicji. Wprowadzono godzinę policyjną. Na początku można 
było przebywać na zewnątrz do 19.00, ale po tej godzinie 
nie można było się przemieszczać ani być na zewnątrz. Jeśli 
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pracowało się na nocną zmianę, trzeba było mieć przepustki, 
bo było się legitymowanym. Później zmienili godzinę policyjną 
na 22.00. Nie można było się przemieszczać między woje-
wództwami i trzeba było mieć na to przepustkę, aby gdzieś 
pojechać, która zresztą musiała być ze względu na coś, na 
przykład pogrzeb czy pracę w wojsku. Pojawiały się dow-
cipne antyrządowe napisy na murach, które były zamazywane 
i ludzie znowu je odnawiali. Żołnierzom na ulicach kazano 
strzelać do robotników, przy czym mogli to być nawet ich 
ojcowie, więc ludzie przynosili im jakieś kwiaty i herbatę, bo 
w gruncie rzeczy, wszyscy wiedzieli, że zwyczajni żołnierze to 
nasi bracia i za nic w świecie nie chcieliby strzelać do swoich 
rodaków. Później, gdy wprowadzono ZOMO, sprawy toczyły 
się gorzej. Oni byli takimi najemnikami do bicia i zastraszania. 
Mój tata, który pracował wtedy jako lekarz w pogotowiu, mó-
wił, że zomowcy musieli być pod wpływem jakichś substancji, 
bo zachowywali się b. agresywnie, nie kontrolowali swoich 
odruchów. Często na ulicach Gdańska dochodziło do zamie-
szek. Również ludzie gromadzili się na ulicach, więc aby nie 
było tych zgromadzeń, rozpylano gaz łzawiący i wtedy miesz-
kańcy się rozchodzili. Walczono z kościołem, mordując księży. 

Jak funkcjonowały szkoły w tym czasie? 
Od samego rozpoczęcia stanu wojennego działanie szkół zo-
stało zawieszone. Dopiero po jakimś czasie otworzyli szkoły, 
a po powrocie zauważyłam wiele istotnych zmian. Przy samym 
wejściu do szkoły byliśmy legitymowani, zwłaszcza chłopcy, 
bo nasze liceum sąsiadowało ze Stocznią Gdańską im. Le-
nina, gdzie narodziła się Solidarność i gdzie wciąż żarzył się 
bunt przeciw autorom stanu wojennego. Zomowcy cały czas 
byli przy naszej szkole. Nauczyciele wcześniej rozmawiali 
z nami o wszystkim. Wśród nich byli tacy dobrzy nauczyciele, 
tacy odważni. Niestety po stanie wojennym wszyscy oni zo-
stali mocno stłamszeni i w szkołach zmieniano dyrekcję na 
osoby z nadania komunistycznego, czyli takie, które miały 
za zadanie tępić wszelki bunt ze strony młodzieży. Wiele 
rzeczy przed nami zatajano, zwłaszcza na lekcjach historii. 
Nawet wyrzucano ze szkoły niepokornych uczniów. Pamiętam 
sytuację, kiedy taka koleżanka postanowiła pójść na wagary 
i w tym czasie była w innej szkole. Tam przyłapano ją i zo-
stała natychmiastowo wyrzucona ze swojej szkoły. Mieliśmy 
taką polonistkę, wszyscy ją bardzo szanowaliśmy, bo uczyła 
nas bardzo dobrze, uczyła myślenia, nie bała się niczego. 
Nie chciała raz podpisać jakichś dokumentów, prawdopo-
dobnie przeciwko „Solidarności”, zarzucano jej przez to, że 
uczy nas tego, czego nie trzeba i wyrzucono ją ze szkoły. Po 
niej była inna nauczycielka, też bardzo solidarnościowa, na 
lekcjach puszczała nam piosenki Jacka Kaczmarskiego, gdy 
przerabialiśmy „Dziady III’’ Adama Mickiewicza. Była osobą 
ekstrawagancką i uważała, że nie trzeba się niczego bać, ale 
również nie pouczyła długo, bo za to wszystko ją wyrzucili. 
Ale my, młodzież, i tak zaraz po wybuchu stanu wojennego 
zaczęliśmy swój sprzeciw: rozrzucaliśmy ulotki, czytaliśmy 
zabronione książki, a nawet zorganizowaliśmy sami takie co-
miesięczne msze święte dla młodzieży z całego Gdańska 
„Jedynka zaprasza”. Sami je przygotowaliśmy, ja napisałam 

modlitwę dziękczynną, ci, co grali i śpiewali, stworzyli piękną 
oprawę muzyczną; zaprosiliśmy biskupa i on co miesiąc dla 
nas odprawiał tę mszę, choć była bardzo źle widziana przez 
władze szkoły i miasta. 

Co Pani najbardziej pamięta ze stanu wojennego? 
Najpierw mieliśmy ,,Karnawał Solidarności’’ i czuliśmy wtedy, 
że możemy normalnie żyć. Potem, gdy był stan wojenny, 
wszyscy płakaliśmy i strasznie się buntowaliśmy. Jak byłam 
w liceum w trzeciej klasie, miały się odbyć wybory. Wtedy 
stan wojenny został zawieszony. Ale nikt z moich znajomych, 
ani ja, nie poszliśmy na nie, bo były z góry ukartowane. Zmu-
szano nas do wyborów i straszono, że jeśli nie pójdziemy, nie 
będziemy mogli studiować, ale mimo wszystko nie poszliśmy 
na nie. Gdy zdałam egzaminy wstępne na studia i myślałam, 
że się dostałam, okazało się, że jednak nie, bo nie brałam 
udziału w wyborach. Choć trudno był mi było to udowodnić, to 
jednak tak uważam, bo odpowiedziałam podczas egzaminu 
ustnego na wszystkie pytania, a nie było mnie na liście przy-
jętych. Ostatecznie udało mi się dostać na studia, ale bardzo 
utrudniano nam dostanie się do szkół wyższych. 

Jak długo trwał stan wojenny? 
Trwał od 13 grudnia 1981 roku aż do 22 lipca 1983 roku, 
jednak 31 grudnia 1982 roku został zawieszony na okres 
pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Jakie były obostrzenia? Które z nich najbardziej 
Pani dokuczały? 
Nie można było swobodnie wypowiadać się w wielu kwe-
stiach, szczególnie politycznych. Obowiązywała surowa cen-
zura i wszystko, co było publikowane w telewizji, radiu czy 
gazetach, było kontrolowane przez rząd. Zmuszano nas do 
chodzenia na pochody pierwszomajowe. Ja nie chciałam 
iść, bo nigdy nie chodziłam, ponieważ rodzice uważali, że 
nie powinno się kłamać, że się popiera komunizm w Polsce. 
I z koleżanką Anią poszliśmy do dyrekcji, dlatego że pan od 
wf-u powiedział, że musimy iść na ten pochód, a myśmy nie 
chciały. Tłumaczyłyśmy się, że mamy wyjazd z Oazy, na co 
dyrekcja odpowiedziała, że jak chcemy, to możemy sobie 
chodzić na oazę, a do szkoły nie musimy. I wtedy przestra-
szyłyśmy się i w końcu poszłyśmy na ten pochód. Dano nam 
jakieś fagi, ale było tak dużo ludzi, że wpadłyśmy na pomysł, 
aby je komuś „pocisnąć” i uciec – tak też zrobiłyśmy. 

Jak żyło się ludziom w tamtym czasie? Jakie były na-
stroje społeczne? 
Były to bardzo ponure czasy. W sklepach nie było nic i, jak 
już mówiłam wcześniej, czekało się godzinami w długich 
kolejkach, aby cokolwiek kupić. Był mały wybór w sklepach, 
przydzielano, ile kto może zjeść i kupić w ciągu roku. Każdy 
musiał pracować. Nie było czegoś takiego jak bezrobocie. 
Jeśli ktoś nie miał pracy zmuszali go, aby ją sobie znalazł. 
Ludzie byli bardzo niezadowoleni z warunków, w jakich żyli. 
Mimo konstytucji gwarantującej wolność słowa i druku, wpro-
wadzono daleko idącą cenzurę. 
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Monika Michałek | fot. arch. prywatne 

Proszę opowiedzieć o wydarzeniu/wydarzeniach, które 
najbardziej Pani utkwiły w pamięci. 
Najbardziej utkwiło mi w pamięci morderstwo księdza Po-
piełuszki. Był księdzem, którego wszyscy kochali. Był młody 
i pochodził ze wschodu Polski. Mówił kazania o wolności, 
miłości, że nie wolno nienawidzić i na jego msze przychodziły 
tłumy. Ludzie go chcieli słuchać, bo jego słowa były pocie-
szające i prawdziwe. Na jego msze przychodziło też SB, czyli 
Służba Bezpieczeństwa, potajemnie nagrywali jego kazania, 
śledzili go i podrzucali mu materiały do produkcji bomb, by 
potem twierdzić, że znaleźli je u niego. Robili na niego donosy, 
zmyślali na jego temat. W końcu, gdy pojechał na rekolekcje 
do Włocławka, SB jechało za nim i porwali go. Wszyscy to 
przeżywaliśmy. Po kilku dniach okazało się, że zamordowali 
go. 19 października 1984 roku został odnaleziony martwy 
i wyłowiono go z Wisły. Pogrzeb miał w Warszawie. Tysiące 
ludzi z całej Polski przyjechało, żeby oddać mu hołd i pokazać 
siłę wolnego narodu. Bardzo wtedy płakaliśmy. 

Czy według Pani stan wojenny był słusznie wprowadzony? 
Jakie szkody przyniósł? 
Moim zdaniem wprowadzenie stanu wojennego nie było 
słuszne, a wręcz szkodliwe dla każdego Polaka. Już przed 
wprowadzeniem stanu wojennego Polska było wystarczająco 
wyniszczona przez reżim komunistyczny. Stan wojenny wpro-
wadza się, gdy sytuacja w kraju jest niebezpieczna, aby utrzy-
mać porządek społeczny, a moim zdaniem nie było takiego 
niebezpieczeństwa, sztucznie prowokowali do niepokojów 
rządzący, aby pokazać, że „Solidarność” jest zagrożeniem 
i trzeba ją zlikwidować. Największą szkodą było zamor-
dowanie przez zomowców górników z kopalni ,,Wujek’’ w 
Katowicach. Robotnicy strajkowali przeciw rządowi, a zo-
mowcy brutalnie przerwali ten strajk, zabijając dziewięciu 
z nich. Ponadto został brutalnie zamordowany ksiądz Je-
rzy Popiełuszko, o czym wspomniałam wcześniej, i wielu 

innych. Stan wojenny na wiele lat stłumił w Polakach ener-
gię, spowodował rezygnację i przygnębienie, utratę nadziei 
na wolną Polskę. Ponadto wielu wartościowych ludzi wyje-
chało wówczas na emigrację z powodów politycznych. Stan 
wojenny to były, moim zdaniem, same straty dla naszego 
narodu i mam żal, że jego twórcy nigdy nie zostali pocią-
gnięci do odpowiedzialności sądowej za jego wprowadzenie. 

Bardzo dziękuję za wywiad. 

Rozmawiała: Karolina Hanus 

Estera Rabin 
klasa VIII | Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie 

„Stan wojenny we wspomnieniach 
naszych bliskich” 
Dzień 13 grudnia 1981 roku z pewnością pozostanie na za-
wsze w pamięci wielu osób a szczególnie tych, którzy w nie-
dzielny poranek włączyli odbiornik telewizyjny czy radiowy 
i usłyszały komunikat gen. Wojciecha Jaruzelskiego, I sekre-
tarza PZPR, który ogłosił wprowadzenie stanu wojennego 
na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Komunikat wywołał strach i niepewność w sercach 
i umysłach wielu Polaków. Obawiano się, że stan ten może 
przerodzić się w wojnę. Było wiele pytań, na które nie znaj-
dowano na tamten czas odpowiedzi. Nawet dzieci, które 
kompletnie nie rozumiały co się dzieje, były zasmucone, 
że tamtego mroźnego, grudniowego dnia nie mogły obej-
rzeć w telewizji ulubionego „Teleranka”. Postanowiłam za-
pytać kilka znanych mi osób o sytuację na terenie, gdzie 
mieszkam, czyli w pięknej Trójwsi Beskidzkiej, a konkret-
nie w Koniakowie. Moja babcia z dziadkiem byli tego dnia 
w kościele. Nie mieli samochodu więc szli na piechotę. Już 
podczas drogi spotkali kogoś, kto powiedział im o wyda-
nym przez generała Wojciecha Jaruzelskiego komunikacie. 
Ta wiadomość wzbudziła w nich lęk i troskę o przyszłość 
swoją, swoich dzieci i całego kraju. Dziadek pracował 
na kopalni węgla kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu. 
Tego dnia wieczorem pojechał na nocną zmianę, ale przyje-
chał z powrotem, ponieważ przy kopalni było pełno milicji, 
wojska i pojazdów opancerzonych. Kazano im wracać z Ja-
strzębia do Koniakowa i pozostać w domach. Moi dziadkowie 
budowali wtedy dom, więc dziadek zajął się pracą na budo-
wie. Kopalnie na Śląsku strajkowały. Kopalnia „Moszczenica” 
odstąpiła od strajku, ale np. na kopalni „Manifest Lipcowy” 
strajk trwał nadal. Władza, aby go stłumić posunęła się tam 
do użycia broni wobec strajkujących, co spowodowało śmierć 
i ciężkie rany kilkunastu górników. Babcia mówi, że dziadek 
był wstrząśnięty tym faktem, gdyż „Manifest Lipcowy”, gdzie 
padły strzały, sąsiadował z „Moszczenicą”, a pracowało tam 
wielu górników mieszkających w Koniakowie. 
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Mój dziadek nie żyje już prawie 17 lat, więc informacje 
o tamtych czasach przekazała mi moja babcia. Wspomina 
tamte chwile ze łzami w oczach. Mieszkali z dwójką dzieci, 
bratem babci i prababcią w starym drewnianym domu. 
Mieli rozpoczętą budowę. Dziadek ciężko pracował nie 
tylko w oddalonej o wiele kilometrów od Koniakowa ko-
palni, ale również pomagał prowadzić 3-hektarowe go-
spodarstwo domowe. Dziadkowie hodowali krowy, świnie 
i drób, uprawiali pole. W momencie ogłoszenia stanu wo-
jennego oczywistym wydaje się troska o przyszłość. Dzia-
dek po kilkutygodniowym pobycie w domu wrócił do pracy. 
Mało, że dojeżdżał autobusem z Koniakowa do Jastrzębia, 
to jeszcze musiał pokonywać drogę piechotą do centrum 
Koniakowa oddalonego od naszego domu o ponad 3 ki-
lometry. Na pierwszą zmianę wychodził z domu o 3 godzi-
nie nad ranem. Babcia wspomina, że wtedy zimy bywały 
bardzo mroźne i śnieżne, a ta na przełomie 1981 i 1982 
roku była wyjątkowo dotkliwa. Dziadek zawsze musiał pa-
miętać, żeby nosić ze sobą dowód osobisty (wtedy jeszcze 
w formie papierowej książeczki), ponieważ w czasie stanu 
wojennego często obywatele byli legitymowani. Wprowa-
dzono w tamtym czasie bony na zakup żywności i innych 
artykułów. Dziadek dostawał takie bony na kopalni, ale 
problem był inny. Nie można było za nie praktycznie nic 
kupić. Sklepy świeciły pustkami. Czasami babcia jeździła re-
alizować te bony do Cieszyna. Nie mieli samochodu, więc 
jechała autobusem z centrum Koniakowa. Kupiła co się 
udało kupić i wracała, często w przepełnionych autobu-
sach, a potem niosła to wszystko w rękach do domu, scho-
dząc w dół i wychodząc w górę, bo takie mamy tereny tu w 
Koniakowie. Wspomina, że dzieci były nauczone szano-
wać ubrania i obuwie, bo nowych ubrań czy butów często 
nie można było kupić i dzieci nosiły je jedno po drugim. 
Tutaj na wsi nie było tak źle, ponieważ dziadkowie i inni 
mieszkańcy zawsze mieli mięso, mleko, nabiał, jajka i wa-
rzywa z uprawianych grządek. Nawet piekli domowy chleb 
z mąki pszennej czy żytniej. Babcia mi mówiła, że często 
dziadkowi koledzy z pracy zazdrościli, że miał np. kanapkę 
z domowym, wędzonym boczkiem, bo oni takich raryta-
sów nigdzie w mieście w sklepach nie mogli kupić. To jest 
prawda, że ludziom na wsi było pod tym względem łatwiej, 
co wcale nie znaczy, że jedzenie spadało im z nieba. Mu-
sieli ciężko na ten chleb powszedni pracować. Mój dziadek 
w latach 1966-1968 odbywał zasadniczą służbę wojskową 
w ówczesnych Wojskach Ochrony Pogranicza (WOP), które 
podlegały Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i w związku 
z tym jako rezerwista MSW otrzymał wezwanie do wojska 
latem 1982 roku. Zasadą było, że to właśnie mężczyzn, którzy 
zasadniczą służbę wojskową odbywali w WOP albo wcześniej 
w KBW (Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego) w czasie 
trwania stanu wojennego w pierwszej kolejności zabierano do 
wojska, ponieważ władze PRL-u rezerwistów MSW uznawały 
za bardziej pewnych politycznie niż żołnierzy z jednostek 
podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON). Dziadek 
spędził tam trzy miesiące. Rzadko przyjeżdżał na przepustki 
do domu. Dzień, w którym poszedł z domu był pewnie bardzo 

szczególny, ponieważ moja mama, która miała wtedy 5 lat pa-
mięta, że babcia płakała i żeby odwrócić uwagę dzieci, zabrała 
ich na wycieczkę do znajomej, która mieszkała w innej części 
Koniakowa, aby pobawić się z jej dziećmi. Dziadek służbę 
w Bielsku-Białej wspominał dobrze. Jedzenie było bardzo 
dobre i w dużej ilości, a na dodatek dostawali takie produkty, 
o których przeciętni obywatele mogli tylko pomarzyć, np. 
czekolady, kawę, szynkę, itp. Patrolowali miasto, ale zawsze 
w towarzystwie funkcjonariuszy milicji lub zawodowych żoł-
nierzy; ćwiczyli i szkolili się. Całe szczęście, że podczas tej 
służby nie musiał użyć broni, w którą również wychodzący 
na patrole rezerwiści byli wyposażeni. Po powrocie dalej pra-
cował na kopalni. 

Porozmawiałam na temat stanu wojennego z jednym ze zna-
jomych naszej rodziny, który też mieszka w Koniakowie, z 
panem Janem. Pan Jan pracował wtedy na wyciągu narciar-
skim w Koniakowie. Pamięta, że tego dnia 13 grudnia 1981 
roku wstał wczesnym rankiem, zjadł śniadanie i poszedł do 
pracy. Nie włączał ani radia ani telewizji. Szedł piechotą, było 
zimno. Na drodze stał samochód milicyjny, tzw. gazik, i funk-
cjonariusz zażądał od niego okazania dowodu osobistego. 
Nie miał pojęcia, co się dzieje. Nie miał przy sobie dowodu 
osobistego, więc chcieli go zabrać, ale prośby, a później po-
świadczenie kierownika, że idzie do pracy przyniosły efekt. 
Wspomina, że patrole pojawiały się w różnych obiektach, na-
wet w domach prywatnych. Jeśli przebywali tam jacyś wczaso-
wicze, to musieli natychmiast opuścić miejsce pobytu i wracać 
do swoich miejsc zamieszkania. To jednak nie było łatwe, bo 
na drogach Koniakowa był kompletny paraliż. Przez pierwsze 
dni prawie w ogóle nie kursowały autobusy. Panował chaos. 
Nikt nic nie wiedział. Pan Jan wspomina, że w pokojach na 
wyciągu narciarskim byli sportowcy z Zakopanego. Musieli 
niezwłocznie opuścić obiekt oraz z plecakami i nartami na 
nogach musieli przedostać się z Koniakowa w stronę Żywca, 
a stamtąd do domu. Mieszkańcy musieli wszędzie, gdzie się 
udawali, nosić ze sobą dowody osobiste. Kto nie miał dowodu 
przy sobie, naruszał stan wojenny i obowiązki z niego wynika-
jące. Zdarzało się jednak, że ktoś zapomniał dowodu w domu, 
bo wcześniej nie miał w zwyczaju go nosić, a natrafł na patrol 
milicji, więc został zabierany do najbliższej placówki WOP-u 
celem karnej pracy. Tam na przykład w piwnicy musiał obie-
rać ziemniaki na obiad dla milicji i wojska lub nawet grożono 
aresztem. Z biegiem czasu każdy bardziej się kontrolował i nie 
wychodził z domu bez dowodu osobistego. Mój rozmówca 
wspomina, że w sklepach po prostu nic nie było, Czasami 
ktoś się dowiedział, że mają do danego sklepu przywieźć 
jakiś towar, to ludzie stali w kolejkach nawet dzień i noc, a i 
tak nie mieli pewności, że coś kupią. W Istebnej, gdzie znaj-
dowała się Gminna Spółdzielnia, był magazyn spożywczy. 
Ponoć tam było wszystko, asortyment jak w Peweksie. Nie-
stety był to towar nie do dystrybucji. Tylko uprzywilejowani, 
czyli partyjni, służby mundurowe, mogli te towary kupować. 
Mówiło się wtedy, że były to sklepy „za żółtymi frankami”. 
Uprzywilejowani obywatele mieli wszystko, a zwykli ludzie 
nic lub prawie nic. Pan Jan mówił, że z daleka trzeba było 
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PAMIĘTAJ

30
czerwiec 

się mundurowym kłaniać. Ignorowanie lub lekceważenie pa-
troli mogło mieć bardzo negatywne następstwa. Oddziały 
ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej), 
które na naszych terenach rzadko interweniowały, poja-
wiały się w restauracjach i dla nich zawsze było wszystko, 
czego sobie zażyczyli. Pan Jan mówił, że nie są mu znane 
przypadki, aby na terenie gminy Istebna w czasie trwania 
stanu wojennego milicjanci albo żołnierze kogoś pobili lub 
zastrzelili, a takie przypadki w innych miejscach w Polsce 
miały miejsce. Ludzie nie mieli wtedy w domach telefonów. 
Były one dostępne w centralnych punktach, np. na poczcie, 
skąd można było zamówić rozmowę. Zawsze słyszało się 
komunikat „rozmowa kontrolowana”. Mieszkańcy bali się 
przekazywać zbyt obszerne wiadomości, ograniczali się 
do najważniejszych. Gdy ktoś chciał pojechać gdzieś dalej, 
np. na jakąś uroczystość rodzinną, musiał ubiegać się o wy-
danie zezwolenia, które wydawał komendant MO w Istebnej. 
Pan Jan opowiadał, że kiedyś jechali z żoną na ślub do rodziny 
na wschodzie Polski. Sześciokrotnie po drodze byli legitymo-
wani w różnych miejscach oraz sprawdzano ich bagaże. Pytałam 
czego szukali? Z pewnością – mówi pan Jan – ulotek pro-
pagandowych z podziemnej Solidarności lub kontrabandy, 
itp. W czasie stanu wojennego powołana została jednostka 
WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego). Kierowana 
była przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Pogardliwie okre-
ślano ten organ jako WRON-a. Na banknotach 20-złotowych 
wybijano w polskim podziemiu nadruk z tekstem: „Wrona nas 
nie pokona” albo „Orła wrona nie pokona”. Posiadanie takiego 
banknotu przy sobie w przypadku rewizji mogło spowodować 
nie lada kłopoty, gdyż było kwalifkowane jako wystąpienie 
antypaństwowe i było surowo karane: nierzadko więzieniem, 
a zawsze dotkliwą grzywną fnansową. Pan Jan twierdzi, że lo-
kalne społeczeństwo nie patrzyło przychylnie na wprowadze-
nie stanu wojennego, ale zdarzały się jednostki, które popierały 
działania rządu. Byli też tacy, którzy nagle doznawali total-
nej „demencji” i np. nie rozpoznawali mieszkańca tej sa-
mej, małej przecież wioski, czy „nie potrafli” potwierdzić 
jego tożsamości. W początkowej fazie stan wojenny wzbu-
dzał w ludziach wielki strach i niepewność. Bali się, że lada 
moment zacznie się wojna, poleje się krew i będą ginąć 
ludzie, tym bardziej, że żyło wiele osób, które pamiętały 
czasy II Wojny Światowej i okrucieństw z nią związanych. 
Do tego sroga i bardzo śnieżna zima powodowały, ze lu-
dzie nie wiedzieli, co będzie dalej. Wprowadzono godzinę 
milicyjną, czyli ograniczenia możliwości przemieszczania 
się. Najpierw od 19:00, a później od 22:00 do 6:00. Wie-
czorami świat w Koniakowie zamierał. Plagą było wyłącza-
nie dopływu prądu, co powodowało, że wszystko tonęło w 
całkowitych ciemnościach. Ludzie przebywali w domach nie-
pewni jutra, ale z wielką wiarą i nadzieją, że musi być lepiej. 
Utarło się w polskim społeczeństwie powiedzenie, które 
wypełzło z podziemia „zima wasza, wiosna nasza”. Później 
sytuacja zaczęła się stabilizować. Przyszła wiosna, a z nią 
nowa nadzieja. Po roku zniesiono część obostrzeń, ale każdy 
pilnie obserwował rozwój wydarzeń. Dowiedziałam się też 
od pana Jana, że w tamtych czasach na naszych terenach 

bardzo rozwinął się nielegalny handel przeróżnymi artyku-
łami. Ludzie często z narażeniem życia przemycali po lasach 
żywność, ubrania, ale też alkohol czy tytoń. Zarabiali na tym 
„kokosy”. Kwitła spekulacja – taniej kupię, drożej sprzedam. 
Kwitł też handel wymienny. Ludzie dostawali przydział na żyw-
ność. Przysługiwały im też bloczki na papierosy i alkohol. 
Trudno jest mi to wszystko zrozumieć, ale wiem, że tak było 
i uważam, że warto o tym wiedzieć. Kiedy tak słuchałam tych 
opowiadań o stanie wojennym to zaczęłam się zastanawiać: 
czy musiało tak być? Pewnie złożyło się na to wiele różnych 
trudnych i zawiłych spraw. Sytuacja gospodarcza w kraju 
bardzo się pogorszyła, a kraj raz po raz paraliżowały ko-
lejne fale strajków. Ograniczano prawa i swobody obywateli. 
Okres poprzedzający ogłoszenie stanu wojennego znany 
jest w historii jako „Karnawał Solidarności”, gdzie domagano 
się większych swobód obywatelskich i ograniczenia cenzury 
PRL-u nad informacjami prasowymi, naukowymi i kultural-
nymi. Okres ten spowodował, że władza komunistyczna za-
częła dostrzegać zagrożenia utraty władzy i przywilejów ze 
strony Solidarności. Generał Wojciech Jaruzelski pew-
nie obawiał się interwencji ze strony państw Układu War-
szawskiego, a szczególnie ZSRR. Te i inne sprawy, których 
nie znam albo nie potrafę zrozumieć, spowodowały, że 
gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Głównych dzia-
łaczy Solidarności internowano, a część zeszła po podziemia 
celem dalszej działalności. To wszystko, co działo się później, 
poznaję na lekcjach historii, mogę o tym czytać w internecie 
lub w różnej szeroko dostępnej literaturze. Cieszę się, że żyję 
w wolnym kraju i mogę zgłębiać swoją wiedzę. 

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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GMINNA KOMISJA 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH W ISTEBNEJ 

Dyżury w punkcie konsultacyjnym 
w budynku szkoły na Dzielcu w Istebnej 

Psycholog 
Renata Szczepańska - nr tel. 505 502 162 

- w każdy poniedziałek miesiąca 
w godzinach od 16.00 do 20.00 

- w każdy piątek miesiąca 
w godzinach od 15.00 do 19.00 

Adwokat 
Kornelia Maga - Caputa - nr tel. 608 194 499 

- w każdą pierwszą i trzecią środę 
miesiąca od godz. 8.30 - 10.30 

Przed wizytą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 

Dyżur informacyjny 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
każdy ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 18.00 - 19.00 
kontakt 502 530 315 lub (507 335 678) 

prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 

Spotkania otwarte Grupy AA 
ostatni wtorek miesiąca od godz. 19.00 

w Domu Parafialnym w Istebnej 

• opiekun medyczny 
• terapeuta zajęciowy 
• asystentka stomatologiczna 
• higienistka stomatologiczna 
• technik masażysta z elementami fizjoterapii 

• technik farmaceutyczny 
• technik sterylizacji medycznej 

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE to jedyna szkoła na terenie powiatu 

cieszyńskiego kształcąca BEZPŁATNIE na kierunkach medycznych. 

Uczestnicy turniej | fot. arch OSP Istebna-Zaolzie 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 
W dniu 18 marca 2022 r. odbyły się eliminacje gminne do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym 
wzięło udział 36 uczestników podzielonych na trzy grupy 
wiekowe. Turniej składał się z trzech etapów, najpierw wszyscy 
rozwiązywali test odpowiadając na 20 pytań, następnie uczest-
nicy z największą ilością punktów (od trzech do sześciu osób) 
kwalifkowało się do kolejnych etapów części praktycznej oraz 
ustnej odpowiadając przed komisją na trzy losowo wybrane 
pytanie. Zwycięzcą został uczestnik, który zgromadził naj-
większą liczbę punktów. Zmagania młodych uczestników oce-
niała komisja w składzie: przewodniczący dh Józef Ligocki, 
komendant gminny dh Stanisław Legierski, prezes gminny 
dh Stanisław Kędzior, sekretarz dh. Lucyna Legierska 
oraz przedstawiciel z urzędu gminy – Ewa Żabnicka. Nagrody 
ufundowali: Urząd Gminy w Istebnej oraz sponsor Kompleks 
Zagroń, za co serdeczne dziękujemy. Jednostce OSP Istebna-
-Zaolzie składamy podziękowania za przegotowanie sali oraz 
poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i gości. 

Wyniki: 

W grupie I (klasy I – IV szkoły podstawowej) 
1. Kacper Kaczmarzyk OSP Jaworzynka-Centrum 
2. Wojciech Kohut OSP Istebna-Zaolzie 
3. Zofa Legierska OSP Koniaków-Centrum 

W grupie II ( klasy V – VIII szkoły podstawowej) 
1. Amelia Matysiak OSP Koniaków-Centrum 
2. Adam Patyk OSP Jaworzynka-Centrum 
3. Paulina Legierska OSP Koniaków-Centrum 
4. Zuzanna Zowada OSP Istebna-Zaolzie 
5. Jakub Wrzask OSP Istebna-Zaolzie 

W grupie III ( szkoły ponadpodstawowe ) 
1. Martyna Legierska OSP Koniaków-Centrum 
2. Damian Mierzejewski OSP Koniaków-Centrum 
3. Anna Michałek OSP Istebna-Zaolzie 

Zdobywcy I miejsc  Kacper Kaczmarzyk, Amelia Maty-
siak i Martyna Legierska będą reprezentować naszą gminę 
w eliminacjach powiatowych. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy, opiekunom dziękujemy za przygoto-
wanie młodzieży i zapraszamy za rok. 

dh. Lucyna Legierska – sekretarz ZOG ZOSP RP w Istebnej 
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Ministerstwo 
Kultury 
Dziedzictwa 
Narodowego 
1 Sportu. 

Mistrzowie Tradycji 
Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna przyznało 
dofnansowanie następującym organizacjom pozarządo-
wym na realizację projektów z Mistrza Tradycji: 

Mistrz Tradycji Monika Wałach Kaczmarzyk | fot. kolaż zdjęć 

ZESPÓŁ REGIONALNY „KONIAKÓW”: 
„MISTRZ TRADYCJI – MONIKA WAŁACH KACZMARZYK 
– FORTUSZKI”. 

Prowadzenie warsztatów z nauki robienia modrzyńców i szy-
cia tradycyjnych fortuszków przez Mistrza Tradycji Monikę 
Wałach-Kaczmarzyk z Jaworzynki, jedną z najzdolniejszych 
przedstawicielek średniego pokolenia muzyków. 

Mistrz Tradycji Józef Łupieżowiec | fot. kolaż zdjęć 

STOWARZYSZENIE 
SPOŁECZNO-KULTURALNE „ISTEBNA”: 
„MISTRZ TRADYCJI – JÓZEF 
ŁUPIEŻOWIEC – NAUKA TRADYCYJNEGO 
SZYCIA GUŃ ISTEBNIAŃSKICH ORAZ 
SKRĘCANIA NOTKÓŃCZY”. 

Prowadzenie warsztatów przez Mistrza Tradycji Józefa Łupie-
żowca z Jaworzynki, wieloletniego instruktora w zespołach 
regionalnych, utalentowanego tancerza, pasjonata kultury 
ludowej Beskidu Śląskiego. 

Mistrz Tradycji Zuzanna Ptak | fot. kolaż zdjęć 

FUNDACJA KORONKI KONIAKOWSKIE: 
„MISTRZ TRADYCJI – ZUZANNA PTAK – 
SZKIEŁKIEM I HEKNADLĄ”. 

Prowadzenie warsztatów z heklowania koronki koniakowskiej 
przez Mistrza Tradycji Zuzannę Ptak, utalentowaną twórczy-
nię z Koniakowa, nagrodzoną m.in. nagrodą Oscara Kolberga. 
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Świetny bilans Mistrzostw
Polski biegaczy! 
Siedem medali – w tym cztery złote – to plon naszych zawod-
ników wywalczony podczas rozegranej w Zakopanem drugiej 
części Mistrzostw Polski Seniorów w biegach narciarskich. 

Najcenniejszy – bo pierwszy w historii, a zarazem trochę chyba 
niespodziewany, więc tym bardziej wartościowy – złoty medal 
zdobyła sztafeta kobiet MKS Istebna 4 x 5 km w składzie: Karo-
lina Kukuczka, Julia Rucka, Martyna Michałek iAnna Probosz. 
Sukces jest tym cenniejszy, że w skład naszej ekipy wcho-
dzą bardzo młode biegaczki, przed którymi jeszcze całe 
lata biegania i – w to nie wątpimy – dalszych sukcesów. 
Warto podkreślić, że nasza sztafeta pokonała drugą ekipę 
z Tomaszowa Lubelskiego z wielokrotną mistrzynią Polski 
Moniką Skinder w składzie aż o 1,36 minuty! 

Biegnąca na pierwszej zmianie sztafety  Karolina Ku-
kuczka została prawdziwą multimedalistką imprezy, zdoby-
wając jeszcze dwa tytuły wicemistrzyni Polski indywidualnie 
w biegach dystansowych na 5 km techniką klasyczną i 7,5 
km techniką dowolną ze startu wspólnego. 

Również trzykrotnym medalistą zawodów, w tym dwukrot-
nym mistrzem Polski, został Kamil Bury, przy czym, o ile 
złotego medalu w sztafecie z kolegami z AZS AWF Kato-
wice można się było spodziewać, o tyle indywidualny triumf 
w biegu na 12,5 km techniką dowolną ze startu wspól-
nego należy traktować jako bardzo miłą niespodziankę. 
Wprawdzie do rywalizacji nie stanął brat Kamila – Dominik, ale 
starszy z braci Bury w pokonanym polu pozostawił wszystkich 
swoich konkurentów, m.in. Macieja Staręgę czy Kacpra Antolca. 

Dominik też swój tytuł mistrza Polski w Zakopanem zdobył, 
wygrywając z kolei bieg na 10 km techniką klasyczną, w któ-
rym to biegu tuż za swoim młodszym bratem – zdobywając 
srebrny medal – fniszował Kamil. 

W sumie więc bracia Bury, którzy są wychowankami MKS 
Istebna, zdobyli cztery medale, w tym trzy złote. 

Dodajmy, że dobrze zaprezentowali się również inni nasi 
biegacze, czego efektem jest (poza medalistami) kilka miejsc 
w pierwszej dziesiątce, co sprawia, że możemy mówić niemal 
o dominacji zawodników z naszego terenu w tej imprezie. 

4. Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka) – 5 km tech-
niką klasyczną, 
4. Martyna Michałek (MKS Istebna) – 7,5 km techniką 
dowolną ze startu wspólnego, 
4. Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) – 10 km 
techniką klasyczną, 
5. Magdalena Kobielusz (Istebna/AZS AWF Katowice) – 5 
km techniką klasyczną, 

6. Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) – 12,5 km 
techniką dowolną ze startu wspólnego, 
8. Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka) – 7,5 km tech-
niką dowolną ze startu wspólnego, 
10. Martyna Michałek (MKS Istebna) – 5 km techniką 
klasyczną, 
10. Przemysław Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka) – 12,5 
km techniką dowolną ze startu wspólnego. 

Ogólny bilans naszych biegaczy w tegorocznych Mistrzo-
stwach Polski Seniorów – wliczając pierwszą część roze-
graną w styczniu – to 13 medali, w tym 6 złotych, 4 srebrne 
i 3 brązowe. 

Gratulujemy zawodnikom, trenerom, działaczom, ro-
dzicom  oraz innym osobom, które przyczyniły się do 
tych osiągnięć! 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. PZN Facebook | Karolina Kukuczka Fot. PZN Facebook | Mateusz Haratyk 

Fot. PZN Facebook | Dominik Bury Fot. PZN Facebook | Kamil Bury 
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Nasze szkolne 
sztafety bezkonkurencyjne! 
Sztafety reprezentujące nasze szkoły zdominowały roze-
grane na trasach na Kubalonce Powiatowe Zawody Sztafet 
Szkolnych w biegach narciarskich. 

Nasze ekipy, w których składzie znaleźli się głów-
nie zawodnicy klubów narciarskich MKS Istebna i NKS 
Trójwieś Beskidzka zdecydowanie pokonały innych uczest-
ników imprezy w kategorii dziewcząt i chłopców zarówno 
w Igrzyskach Dzieci, jak i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 
Również w najstarszej kategorii, czyli Licealiadzie, wśród startują-
cych sztafet byli członkowie klubów narciarskich z naszej gminy. 

Warto dodać, że zgodnie z regulaminem zawodów, jeśli star-
tuje więcej niż jedna sztafeta z danej gminy, w końcowej 
klasyfkacji powiatowej imprezy uwzględnia się tylko jedną 
(najlepszą) sztafetę. Taki przypadek miał miejsce choćby 
w kategorii chłopców w Igrzyskach Dzieci, gdzie na podium 
stanęła ostatnia w biegu ekipa z Wisły. 

Nagrody dla najlepszych wręczali: Łucja Michałek – Wójt 
Gminy Istebna, Tadeusz Glos – powiatowy koordynator 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Cieszy-
nie, Danuta Haratyk-Woźniczka – dyrektor ZSP Istebna 
oraz Małgorzata Galej – gminny koordynator Powiatowego 
Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie, która notabene 
bardzo sprawnie zorganizowała zawody. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. Jacek Kohut x2 | Uczestnicy sztafet z Trójwsi (górne zdjęcie), 
wszyscy uczestnicy zawodów (dolne zdjęcie) 

Znaczący udział naszych
biegaczy w 46. Biegu Piastów 
Bardzo dobrze, wziąwszy pod uwagę ilość uczestników po-
szczególnych biegów, zaprezentowali się nasi biegacze w roze-
granym na Polanie Jakuszyckiej trzydniowym 46. Biegu Piastów. 

Poniżej zestawienie wyników uzyskanych przez naszych bie-
gaczy np. 10/M50-1 oznacza: wynik w kategorii Open (10. 
miejsce) / wynik w kategorii wiekowej M50 (1. miejsce): 

Bieg na 50 km techniką klasyczną (1240 uczestników): 
Grzegorz Legierski (Koniaków) – 10/M50-1 
Michał Kobielusz (Istebna) – 398/M30-49 

Bieg na 30 km techniką klasyczną (504 uczestników): 
Adam Matuszny (Istebna) – 17/M50-5 
Jan Łacek (Jaworzynka) – 24/M50-6 
Kazimierz Legierski (Jaworzynka) – 57/M50-14 
Janusz Łabaj (Jaworzynka) – 70/M40-25 

Bieg na 25 km techniką klasyczną (1511 uczestników): 
Piotr Michałek (Jaworzynka) – 22/M50-3 
Janusz Łabaj (Jaworzynka) – 50/M40-22 

Warto dodać, że bardzo dobre starty zanotowali także zawod-
nik MKS Istebna Wojciech Wojtyła z Pogórza, który w biegu 
na 6 km (650 uczestników) stanął na drugim stopniu podium 
(M20-2), zaś w biegu na 25 km zajął 6. miejsce, oraz pocho-
dzący z Jaworzynki Stanisław Gorzołka (aktualnie miesz-
kaniec Ustronia), który w biegu na 50 km zajął 102. miejsce 
(M50-23), zaś na 25 km uplasował się na 55. miejscu (M50-12). 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Festiwal biegowy
na Kubalonce 
To była największa tego typu impreza biegowa w naszym 
kraju w tym sezonie zimowym. Ponad 300 zawodniczek i za-
wodników z Polski oraz Ukrainy rywalizowało w ciągu trzech 
dni w ramach Mistrzostw Polski Młodzików, Pucharu Grupy 
Azoty oraz Ogólnopolskich Spotkań UKS na znakomicie przy-
gotowanych trasach w Istebnej-Kubalonce. 

Pozytywnych wrażeń dopełniła wspaniała zimowo-wiosenna 
pogoda, dzięki czemu cała impreza stanowiła znakomitą pro-
mocję tras i całego naszego regionu, tym bardziej, że przez 
czas trwania imprezy Kubalonkę odwiedziły setki osób. 

Najważniejsza była wszak rywalizacja sportowa i również 
pod względem właśnie sportowym impreza była dla nas bar-
dzo udana, gdyż zawodnicy naszych klubów narciarskich 
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– MKS Istebna oraz NKS Trójwieś Beskidzka – wywalczyli 
w sumie aż 18 medali, w tym 6 złotych. 

Rozegrane na Kubalonce zawody, jak i cały kończący się 
sezon zimowy potwierdziły, że nasze kluby dobrze funkcjo-
nują i wykonuje się w nich znakomitą, systematyczną pracę. 
Gratulujemy zawodnikom, działaczom, trenerom, rodzi-
com i innym osobom zaangażowanym w ich działalność! 
Warto dodać, że nasza Gmina była partnerem Organizatora 
tego wydarzenia. 

W drugim dniu zawodów trofea dla najlepszych wręczała Łu-
cja Michałek – Wójt Gminy Istebna. Nagrody rzeczowe 
w postaci lunchboksów, latarek czołowych i czapek zostały 
ufundowane przez Gminę Istebna. 

Puchar Grupy Azoty 
Sprint 
1. Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka/Juniorzy) 
2. Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka/Juniorki Młodsze) 
3. Kamila Idziniak (NKS Trójwieś Beskidzka/Juniorki młodsze) 
3. Przemysław Legierski (NKS Trójwieś Beskidzka/Juniorzy 
młodsi) 
Biegi dystansowe techniką dowolną 
1. Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka/Juniorki Młodsze 
– 7,5 km) 
1.Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka/Juniorzy – 12,5km) 

Mistrzostwa Polski Młodzików 
Biegi dystansowe techniką dowolną 
3. Jonasz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka/Młodzicy – 5 km) 

Ogólnopolskie Spotkania UKS (zawody mające rangę Mi-
strzostw Polski w tych kategoriach wiekowych) 
Biegi dystansowe ze startu wspólnego klasykiem 
1. Filip Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka/Chłopcy – 2,5 km) 
2. Kinga Gazurek (MKS Istebna/Dziewczęta – 2,5 km) 
2. Szymon Zawada (MKS Istebna/Chłopcy – 2,5 km) 
3. Julia Krężelok (MKS Istebna/Dziewczęta – 2,5 km) 
Biegi dystansowe techniką dowolną 
1. Filip Juroszek (NKS Trójwieś Beskidzka/Chłopcy – 3 km) 
2. Kinga Gazurek (MKS Istebna/Dziewczęta – 3 km) 
2. Szymon Zawada (MKS Istebna/Chłopcy – 2,5 km) 

BIEGI SZTAFETOWE 
1. MKS Istebna (Maja Strokosz, Julia Krężelok, Amelia Ju-
roszek, Hanna Michałek) – Dziewczęta 4 x 2,5 km 
2. MKS Istebna (Julia Rucka, Kinga Gazurek, Julia Jojko, 
Elżbieta Zawada) – Dziewczęta 4 x 3 km 
3. MKS Istebna (Szymon Zawada, Ksawery Kukuczka, To-
masz Juroszek, Mateusz Bury) – Chłopcy 2,5 km 
3. NKS Trójwieś Beskidzka (Filip Juroszek, Jan Probosz, 
Jakub Czepczor, Jonasz Haratyk) – Chłopcy 4 x 3 km 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. Jacek Kohut | Medalowe sztafety MKS Istebna 

Fot. Jacek Kohut | Łukasz Gazurek Fot. Jacek Kohut | Zuzanna Fujak 

Fot. Jacek Kohut | Filip Juroszek (z prawej) i Szymon Zawada oraz Wójt Gminy 
Istebna Łucja Michałek 



20 

S P O R T

NR 4 (345) | KWIECIEŃ 2022 NASZA TRÓJWIEŚ

 

 
 

 
    

 

     
   

 
 

 
 

 

  

  
 

 
  

 
  
 
  
  

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

Amatorzy na medal(e)
w Mistrzostwach Polski! 
Pięć medali – w tym dwa złote – zdobyli nasi zawodnicy 
na Mistrzostwach Polski Amatorów w biegach narciarskich, 
które odbyły się w Zakopanem. 

Na najwyższym stopniu podium stanęli, zdobywając tytuły 
Mistrzów Polski, Joanna Kukuczka z Istebnej i Grzegorz 
Legierski z Koniakowa. 

Drugie miejsce zajął Jan Łacek z Jaworzynki, a trzecie 
Joanna Kawulok z Istebnej oraz Piotr Michałek z Jaworzynki. 

Zawody składały się z trzech etapów: prologu stylem dowol-
nym, biegu stylem klasycznym oraz biegu stylem dowolnym. 
O końcowej kolejności decydowała suma uzyskanych czasów 
na poszczególnych etapach. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Fot. teamnabiegowkach | Mistrz Polski Grzegorz Legierski (w środku), wicemistrz 
Polski Jan Łacek (z lewej) i brązowy medalista Piotr Michałek (z prawej) 

Skoki i kombinacja 
norweska 
Bardzo dobrą formę prezentowaną przez cały sezon potwier-
dzili w kolejnych zawodach nasi najmłodsi sportowcy. 

Oliwia Bury z Istebnej (kategoria Dziewczęta rocznik 2010-
2011) wygrała kolejny konkurs skoków z cyklu „Nadzieje Be-
skidzkie”, zaś w zawodach w kombinacji norweskiej Pucharu 
LOTOS Cup Kids zajęła drugie miejsce. 

Konkurs skoków chłopców rocznik 2012/2013 z cyklu 
„Nadzieje Beskidzkie” wygrał Paweł Wałach z Jaworzynki. 

Fot. WSS Wisła | Na najwyższym stopniu podium Oliwia Bury (po lewej) 
i Paweł Wałach (po prawej) 

Dwukrotnie na trzecim stopniu podium stanął w kolejnych 
konkursach cyklu „LOTOS Szukamy Następców Mistrza” 
Mikołaj Wantulok z Koniakowa (rocznik 2007/2008). 

W końcowej klasyfkacji XVIII edycji Narodowego Programu 
Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – 
„LOTOS Szukamy Następców Mistrza” w kategorii LOTOS 
Cup Kids Paweł Wałach okazał się najlepszy, natomiast 
Oliwia Bury zajęła w swojej kategorii wiekowej 3. miejsce 
w skokach i 2. w kombinacji norweskiej. 

W rozegranych z Zakopanem trzech ostatnich w tym sezonie 
konkursach Pucharu Kontynentalnego w skokach każdora-
zowo punktował Kacper Juroszek zajmując odpowiednio 
19., 14. i 11. miejsce. 

W końcowej klasyfkacji Pucharu Kontynentalnego (po 26 
konkursach) skoczek z Jaworzynki zajął 15. miejsce z do-
robkiem 382 punktów. 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

Harmonogram meczów naszych drużyn 
na własnym boisku w rundzie wiosennej 

APN Góral Istebna - Seniorzy 

16.04.22 15.00 APN Góral Istebna – Zabłocie 
08.05.22 16.00 APN Góral Istebna – Iskrzyczyn 
22.05.22 16.00 APN Góral Istebna – Kończyce Małe 
05.06.22 17.00 APN Góral Istebna – Hażlach 
19.06.22 17.00 APN Góral Istebna - Pogwizdów 

UKKS Istebna – Kobiety 

24.04.22 11.00 UKKS Istebna – Goczałkowice 
29.05.22 11.00 UKKS Istebna – ROW II Rybnik 
12.06.22 17.00 UKKS Istebna – Knurów 

Pełny harmonogram rozgrywek rundy wiosennej dla wszyst-
kich grup wiekowych znajduje się na stronie: istebna.eu 

Jacek Kohut – instruktor ds. sportu 

https://istebna.eu
https://12.06.22
https://29.05.22
https://24.04.22
https://19.06.22
https://05.06.22
https://22.05.22
https://08.05.22
https://16.04.22
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SZKOŁA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

Telewizia z 240 kanałami 

W'lnstalacja z routerem za lzł 

SferaNET 
tel. 33 498 44 55 
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OPTYK expert 

Angio-OCT I Fundus Camera 

PORADNIA MEDYCZNA ISTEBNA 

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 
Istebna 423 

Rejestracja tel. 33 851 31 77 
on-line: 

poradniamedycznalstebna.medlfile.pl 

Godziny otwarcia: 
Poniedziałek 8.00 - 12.00 

środa 8.00-12.00 
Piątek 8.00-12.00 

OPTYK 

ROK 
ZAŁOŻENIA 

1976 :I 
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 

Wista-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

Wydawca: 
Gmina Istebna | 43-470 Istebna 1000, woj. śląskie, tel. 33 855 65 00, 
www.istebna.eu 
Siedziba i adres redakcji: 
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej, 
43-470 Istebna 68 tel. 33 855 62 08 | e-mail: nasza.trojwies@gmail.com 
Zespół redakcyjny: Jacek Kohut 
Redaktor Naczelna: Małgorzata Owczarczak 
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów 
i zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego. 
Skład komputerowy, korekta i druk: Dziupla grafczna 
Fot. okładka: 
Fot. PZN Facebook | Złote medalistki Mistrzostw Polski Seniorek w sztafecie 4 x 5 km: 
Anna Probosz, Karolina Kukuczka, Martyna Michałek, Julia Rucka (MKS Istebna) 
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