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Na zdjęciu: organista Aleksander Knopek | fot. arch. prywatne 

Uroczysta msza święta z okazji Dnia Strażaka w Jaworzynce | fot. Jacek Kohut 

Na zdjęciu od lewej: dyrektor ZSP Danuta Haratyk-Woźniczka, 
uczniowie Jan Bielesz i Tomasz Fiedor, wójt gminy Istebna Łucja Michałek, 

trener Małgorzata Galej | fot. Aneta Legierska 
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Po 10 latach przerwy 
do istebniańskiej
podstawówki wraca
klasa sportowa o profilu
narciarstwa biegowego 

Od lewej: trener Małgorzata Galej, wójt gminy Istebna Łucja Michałek, 
uczniowie Jan Bielesz i Tomasz Fiedor oraz Danuta Haratyk-Woźniczka, 

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej | fot. Aneta Legierska 

Gmina Istebna od lat kojarzona jest między innymi z wielkimi 
tradycjami sportowymi. Tym bardziej raduje fakt, iż wójt gminy 
Łucja Michałek oraz Danuta Haratyk-Woźniczka, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej, pozytywnie 
i skutecznie odpowiedziały na postulaty działaczy klubu 
narciarskiego MKS Istebna oraz rodziców i uczniów, którzy 
zainteresowani są otwarciem klasy sportowej wśród dzieci. 

Od września 2021 roku – po 10 latach nieobecności – do 
istebniańskiej podstawówki wraca klasa sportowa, która 
funkcjonować będzie na poziomie klasy czwartej szkoły 
podstawowej. Warunkiem uruchomienia oddziału, zgodnie 
z przepisami prawa, jest nabór do profilowanej klasy mini-
mum 20 uczniów. Odpowiednią ilość zgłoszeń zebrano od 
rodziców dzieci klas trzecich w ZSP w Istebnej. Klasa spor-
towa prowadzona będzie przez nauczycielkę, wieloletnią 
zawodniczkę i doświadczoną trenerkę – Małgorzatę Galej. 

Do podstawowej ilości godzin, uczniowie będą mieli dodane 
6 godzin sportowych w ciągu tygodnia. Klasa będzie liczyła 
nie więcej niż 25 uczniów. 

Zainteresowani więcej informacji otrzymają w sekretariacie 
ZSP w Istebnej pod nr telefonu +48 33 855-60-59. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej GOK 

Kombinezony i ochraniacze
dla gminnych OSP 
Bezpieczeństwo najważniejsze! 

W tym niełatwym dla nas wszystkich czasie pamiętamy także 
o strażakach ochotnikach i ratownikach medycznych, którzy 
dysponowani są do wezwań ratujących życie na terenie na-
szej gminy Istebna. 

Aby dodatkowo zadbać o ich bezpieczeństwo, w ramach 
gminnych funduszy zarządzania kryzysowego zakupiono 
niezbędny sprzęt ochronny. 

Wójt gminy Istebna Łucja Michałek – na ręce przedstawicieli 
wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie – przekazała we 
wtorek, 27 kwietnia 2021 roku, kombinezony ochronne wraz 
z ochraniaczami na buty. Kombinezony i ochraniacze posłużą 
strażakom w terenie podczas medycznych czynności ratunko-
wych zosobamiz podejrzeniem zarażenia wirusem COVID-19. 

Odzież ochronną z rąk wójta gminy Istebna odebrali: 

• prezes OSP Koniaków-Centrum – druh Bolesław Haratyk 

• prezes OSP Koniaków-Kosarzyska – druh Józef Ligocki 

• prezes OSP Istebna Zaolzie – druh Tadeusz Kohut 

• przedstawiciel OSP Istebna-Centrum – radny, druh Michał 
Kohut 

• przedstawiciel OSP Jaworzynka-Centrum – druhDamian Izba 

• przedstawiciel OSP Jaworzynka-Zapasieki – druh Dariusz 
Słowioczek. 

Aneta Legierska – kierownik promocji i informacji turystycznej GOK 

Wójt gminy Istebna wraz z prezesem OSP Koniaków-Centrum, druhem 
Bolesławem Haratykiem, po przekazaniu kombinezonów ochronnych 

przeciw COVID-19 | fot. Aneta Legierska 
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Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny 
Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź 
na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. 

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu 
należy wykazać wszystkie osoby, które w dniu 31.03.2021 r. 
o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie 
dodane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione z obo-
wiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą 
samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby do-
konać samospisu. 

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału 
w loterii i wygranie atrakcyjnych nagród! 

• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla sie-
bie chwili 

• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii 

• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl 

Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. 
do 7 lipca 2021 r. 

Jeżeli nie możesz spisać się we własnym zakresie zadzwoń 
na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub od-
wiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu 
urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się 
przez internet. 

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, po 4 
maja br. skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwo-
niąc z numeru 22 828 88 88, aby przeprowadzić spis. Zgod-
nie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. 

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, 
dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99. 

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynika-
jący z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszech-
nym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o sta-
tystyce publicznej. 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, po-
nieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe 
zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ra-
mach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej 
ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do 
przestrzegania tajemnicy statystycznej. 

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapo-
znać się z ustawą spisową? Wejdź na spis.gov.pl 
i bądź na bieżąco! 

Wioleta Golik – referent w Referacie Rozwoju Infrastruktury 
i Ochrony Środowiska 

Narodowy Spis Powszechny 
�udno�ci i Mieszka� 2021

Samospis internetowy 

to najprostsza 

i bezpieczna metoda

Spis trwa od 1 kwietnia do �0 wrze�nia 2021 r. 
według stanu na 31 marca br.

Wejd� i wypełnij formularz na spis.gov.pl 

Zadzwo� na nr infolinii spisowej od poniedziałku do piątku
od godz. 8:00 do godz. 18:00 i wybierz:

1 - Narodowy Spis Powszechny �udno�ci i �ieszka� 2021

                                          dalej

Infolinia spisowa  1 - Spisz się przez telefon

22 279 99 99  2 - Pomoc i informacje o Narodowym Spisie Powszechnym 

lub          �udno�ci i �ieszka� 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

kontakt ze strony

rachmistrza telefonicznego

          Proszę wprowadzi� kod pocztowy swojej miejscowo�ci 

                            w postaci pięciu cyfr bez kreski.

                                           np. 40158

Twoje wojewdztwo to ląskie, a połączenie będzie obsługiwane 

przez Urząd Statystyczny w Katowicach.

Masz pytania? 

Skontaktuj się z infolinią spisową

Więcej informacji na temat NSP 2021

dostępne jest na stronie

spis.gov.pl

Z osobami, kt�re nie spiszą się samodzielnie skontaktują się telefonicznie

rachmistrzowie spisowi, w celu przeprowadzenia spisu w formie wywiadu

telefonicznego.

Rachmistrzowie spisowi dzwonią z numeru telefonu:

22 828 88 88
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Zaśmiecony przystanek po spożytym alkoholu | fot. Mirosław Książczyk 

Apel w sprawie zakazu spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych 

W związku z poprawą aury na dworze, zachęcającej do wy-
chodzenia w plener, możemy niestety zauważyć podczas 
spacerów, jak bardzo zanieczyszczone oraz zaśmiecone są 
pobocza dróg oraz przystanki. Poweekendowy obraz przy-
stanków napawa smutkiem z uwagi na przepełnione kubły 
oraz leżące w pobliżu śmieci, szczególnie różnego rodzaju 
opakowania po produktach alkoholowych. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że spożywanie napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych jest zabronione zgodnie z art. 14 
ust. 2a – ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi. Nieprzestrzeganie zakazu spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych jest wykroczeniem, które 
zagrożone jest karą grzywny, zgodnie z art. 431 w związku 
z art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. Co do zasady, jest to kwota 100 
złotych. Grzywna nałożona może zostać w drodze mandatu 
karnego. W sytuacji nieprzyjęcia mandatu, sprawa kierowana 
jest do sądu. Karalne jest również usiłowanie tego wykrocze-
nia. W razie popełnienia takiego czynu możliwy jest przepa-
dek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością 
sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie 
zachowując ostrożności wymaganej w danych okoliczno-
ściach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one 
służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia. 
Ponadto, jeżeli poza samym faktem spożywania alkoholu 
osoba zatrzymana przez policję będzie zakłócać spokój czy 
zachowywać się agresywnie, wysokość kary będzie rosła. 

Pamiętajmy, że przystanki mają służyć do zapewnienia 
schronienia w oczekiwaniu na przyjazd autobusu, a nie do 
spożywania alkoholu, którego skutkiem jest niejednokrotnie 
dewastacja oraz niszczenie mienia publicznego. 

Jeśli jesteście Państwo świadkami aktów wandalizmu lub nie-
odpowiedniego zachowania, prosimy o natychmiastową re-
akcję poprzez zgłaszanie takich spraw na policję, która może 
przyspieszyć interwencję i ułatwić służbom ujęcie sprawcy. 
Wszelkie informacje dotyczące tego typu wykroczeń można 
zgłaszać również anonimowo. 

Telefony alarmowe: 
Policja, tel. 112 
Urząd Gminy w Istebnej tel. (33) 855 65 00 w. 51 

Karolina Goryczka – inspektor w Referacie Usług Komunalnych 

Dowóz uczniów 
Wójt Gminy Istebna informuje, iż do 30 
czerwca br. należy składać wnioski na dowóz 
i zwrot kosztów przejazdu uczniów szkół 
i dzieci niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca 
zamieszkania do najbliższego obwodowego 
publicznego przedszkola, szkoły obwodowej 
lub ośrodka umożliwiającego realizację 
rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na rok 
szkolny 2021/2022. 
Wnioski mogą składać rodzice, na podstawie wytycznych 
wskazanych w art. 39 Prawa Oświatowego, których dzieci 
spełniają następujące warunki: 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: 
1) 3 km – w przypadku dzieci od 5 roku życia do ukończenia 
7 lat. 
2) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych. 
3) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

Spełniając powyższe kryteria będzie można ubiegać się 
o zwrot kosztów za: 
– zakup biletów miesięcznych, 
– zakup tzw. „karty opiekuna” dla opiekuna dziecka do ukoń-
czenia 7. roku życia, korzystającego ze środków komunika-
cji publicznej, 
– zakup paliwa rodzicom, którzy dowozić będą dzieci do 
szkoły własnym samochodem. 

Gmina Istebna zapewnia także, w granicach określonych 
przepisami, dowóz zbiorowy dzieciom i młodzieży niepełno-
sprawnej do szkół i ośrodków wskazanych przez rodziców. 

Po upływie wyznaczonego terminu wnioski będą rozpatry-
wane negatywnie. 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy 
Istebna: www.istebna.eu, w zakładce Edukacja → Dowóz 
uczniów do szkół lub w sekretariatach szkół. 

Grażyna Matuszna – samodzielne stanowisko ds. oświaty 

www.istebna.eu
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Mała Sycylia
Nie milkną echa kontroli CBA w Urzędzie Gminy 
Istebna. Rzecz tyczy się polityki podatkowej 
i gospodarki nieruchomościami prowadzonej 
przez samorząd od 2013 do 2019 roku. 

Czytając protokół pokontrolny Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, co rusz można złapać się za głowę i zastanawiać 
się, czy sprawa aby na pewno dotyczy Polski, a nie okolic 
słonecznego Palermo lub któregoś z krajów Ameryki Ła-
cińskiej. Liczący 34 strony dokument bez trudu znajdziemy 
w BIP-ie gminy – jest i straszno, i śmieszno, jak mawiają Rosja-
nie. W protokole pojawiają się nawet słowa o eldorado, jakim 
dla inwestorów i mieszkańców była gmina Istebna. Na świa-
tło dzienne wyszły olbrzymie uchybienia, w efekcie których 
budżet gminy poniósł milionowe straty, a tłumaczenia osób 
odpowiedzialnych za nieprawidłowości mogą budzić teraz 
jedynie uśmiech politowania. 

Równi i równiejsi 
Wpływy z tytułu podatków lokalnych stanowią jedno z pod-
stawowych źródeł dochodów własnych gminy. Wśród nich 
do najważniejszych należy ten od nieruchomości. Podatkiem 
tym są co do zasady objęte wszystkie grunty (chyba, że są ob-
jęte podatkiem rolnym lub leśnym), wszystkie budynki lub ich 
części oraz wszystkie budowle lub ich części związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. Te ostatnie z zasady 
obciążone są najwyższymi stawkami opodatkowania. Jak 
się okazało, Trójwieś od lat stanowiła swoisty raj podatkowy. 
Na przychylne traktowanie mogli liczyć zwłaszcza niektórzy 
przedsiębiorcy. Tajemnicą poliszynela było, że w gminie nie 
płaci się podatków od nieruchomości. Jeden z przedsiębior-
ców prowadzący obiekt hotelarski (odprowadzający podatek 
jedynie od gruntu, a nie od budynku) wskazał nawet na po-
zytywny aspekt tego stanu rzeczy. Według niego dzięki temu 
gmina się rozwijała i przyciągała kolejnych inwestorów. Z kolei 
inny przedsiębiorca, dzierżawiący od 2009 r. nieruchomość 
gminną, wprost stwierdził, że podatku od nieruchomości nie 

płacił z uwagi na poniesione przez niego nakłady na remont 
rzeczonego budynku i takie uzgodnienia poczynił z ówczesną 
wójt poprzednich kadencji. 

W dokumencie mnóstwo jest przykładów naruszenia prze-
pisów prawa i niewykonywania obowiązków ciążących 
na danym stanowisku. Ewidencja podatkowa prowadzona 
była nierzetelnie, co więcej, w przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości gminni pracownicy nie wszczynali czynności 
sprawdzających. Osoby, chcące uniknąć opodatkowania nie-
ruchomości, nie składały po prostu deklaracji lub podawały 
nierzetelne informacje, nie ujawniały wszystkich nierucho-
mości bądź zaniżały wartość budowli, nie uiszczając w ten 
sposób należnego podatku. Bierna postawa władz gminy 
i pracowników referatu finansowego, która miała miejsce do 
końca 2018 r., niewątpliwie temu zjawisku sprzyjała. Przez 
niedopełnienie obowiązków przy ustalaniu wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości w latach 2013-2018 gminny bu-
dżet uszczuplony został o co najmniej 1,6 mln zł, z czego 300 
tys. zł uległo przedawnieniu. 

Wyciąganie trupa z szafy 
W protokole czytamy, że: „...niedopełnienia obowiązków 
w sposób rażący dopuściły się wszystkie osoby wykonujące 
w tym okresie czynności przy ustalaniu wymiaru i poboru 
podatku od nieruchomości, począwszy od pracowników re-
feratu finansowego, poprzez kierownika referatu sprawują-
cego jednocześnie funkcję skarbnika, po wójta gminy jako 
organu podatkowego”. Pracownicy odpowiedzialni za ten stan 
rzeczy tłumaczyli się najczęściej niewiedzą, brakiem czasu 
lub... nie chcieli wykraczać poza zakres własnych kompeten-
cji: „Byłem jedyną osobą, która zajmowała się podatkami… 
Uczyłem się wszystkiego. Nie wiedziałem wtedy nawet, co 
to jest budowla”, „Nie miałam dostępu do dokumentacji ar-
chitektoniczno-budowlanej i nie opierałam się na niej”, „Nie 
miałam obowiązku iść w teren i sprawdzić tych podatników”, 
„Nie wprowadzaliśmy do ewidencji podatkowej informacji 
wynikających z zawiadomień starostwa…, nie wprowadza-
liśmy numerów ewidencyjnych gruntów”. Jeden z byłych 
urzędników wskazał, że informacje od podatników odbierał 
w urzędzie bezpośrednio do rąk własnych i rejestrował datę 
wpływu w sekretariacie. Informacji tych nie wprowadzał do 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów, „ponieważ 
dłużej by to trwało”. Pracownicy referatu finansowego narze-
kali na braki kadrowe i wynikający z nich nadmiar obowiązków. 
Byli świadomi skali rosnących nieprawidłowości i fakt ten 
zgłaszali wójtowi poprzedniej kadencji, który jedynie wyraził 
zdziwienie tym stanem rzeczy (w swoim oświadczeniu wobec 
CBA stwierdził, że w tym względzie miał pełne zaufanie do 
pracowników, a zwłaszcza do skarbnik gminy, która w tym 
czasie pełniła funkcję kierownika referatu finansów). Mówiąc 
bardziej obrazowo: symptomy choroby pacjenta były już wy-
raźne, leczenia jednak nie podjęto. Dopiero zatrudnienie we 
wrześniu 2019 r. (już za kadencji wójt Łucji Michałek) nowego 
specjalisty od podatków wzmocniło zespół referatu finansów. 
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Gdy wraz z innymi urzędnikami przystąpił on do porządkowa-
nia dokumentów, które zostały po jednej z byłych pracownic: 
„Odkryliśmy w jej sza�ach, szufladach i biurku dokumenty 
sprzed kilku lat, które nie były wykorzystane służbowo. Były 
to deklaracje podatkowe sprzed kilku lat, nawet z 2011 roku; 
część była zarejestrowana, a część nie; pomieszane z nimi 
były inne dokumenty, np. zawiadomienia ze starostwa doty-
czące nieruchomości (m.in. o rozbudowę hotelu). Dotyczyły 
głównie osób prawnych... Tych dokumentów z szafek były 
dosłownie setki” – wspomina Łukasz Małysz, na którego 
barkach spoczywa obecnie porządkowanie spraw podatko-
wych w gminie. 

My się RIO nie boimy 
Zasłanianie się niewiedzą i nieświadomością osób odpowie-
dzialnych za zaistniałą sytuację może tym bardziej dziwić, 
że o nieprawidłowej polityce podatkowej i gospodarce nie-
ruchomościami w gminie wiedziano co najmniej od kilku lat. 
Już przecież w 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa, 
podczas doraźnej kontroli, ujawniła nieruchomości oddane 
w najem/dzierżawę, które nie zostały opodatkowane. Nie 
zrobiono z tym nic! Temat nieopodatkowanych nieruchomości 
(których w całej gminie może być nawet ok. 1000!) podniósł 
podczas sesji rady gminy, pod koniec 2018 roku, radny Jan 
Bocek: „Gdybyśmy przeprowadzili taką od serca inwenta-
ryzację naszych budynków i garaży, to wpływy do naszego 
budżetu byłyby wielokrotnie wyższe niż w tej chwili. Jak jeż-
dżę po przysiółkach, to pełno jest budynków bez numerów, 
a ludzie tam mieszkają i wiem, że ci ludzie podatków nie 
wpłacają”. Skarbnik Bronisława Fiedor wskazać miała, że ten 
stan rzeczy wynika ze zbyt małej liczby osób zatrudnionych 
w referacie finansów. Dodała, że przy pomocy jednej tylko 
praktykantki, w czasie wakacji 2018 r., udało się ustalić, że od 
blisko 500 budynków, w samym sołectwie Istebna, nie od-
prowadzono podatków do gminy. 

Ale po kolei 
Niektórzy mogą zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle 
w istebniańskim urzędzie pojawiło się CBA? O kontroli prze-
sądził… donos. Słowo to ma bardzo negatywne konotacje, 
wynikające jeszcze z czasów okupacji czy komuny. Nie bójmy 
się jednak go użyć. Dziś, w myśl najnowszej definicji kodeksu 
karnego, zgłaszanie łamania przepisów jest najwyższą formą 
dojrzałości obywatelskiej i społecznym obowiązkiem (o czym 
uprzejmie… donoszę). Fakt pisemnego zgłoszenia niepra-
widłowości potwierdza wójt gminy Istebna, Łucja Michałek: 
„Rzeczywiście, do urzędu wpłynęło pismo informujące o ol-
brzymich zaległościach podatkowych jednej z kolei linowych 
zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Podpisana z imienia 
i nazwiska osoba nie tylko powiadomiła nas o tym fakcie, 
ale również zobligowała nas niejako do wszczęcia postę-
powania w tej sprawie, w przeciwnym wypadku ona sama 
powiadomi nadrzędny organ kontrolny. Po pierwsze, jako 
wójt jestem wskazana przez ustawodawcę jako organ po-
datkowy i odpowiadam za prawidłowość oraz skuteczność 

prowadzenia postępowań podatkowych. Po drugie, nie mo-
głam też dopuścić, by to mnie posądzono potem o grzech 
zaniechania – musiałam uprzedzić ten ruch i w efekcie wraz 
z moim zastępcą powiadomiliśmy odpowiednie służby”. Jak 
się ostatecznie okazało, sprawa narciarskiego wyciągu sta-
nowiła tylko wierzchołek góry lodowej… 

Zmierzch eldorado 
Od wiosny ubiegłego roku, przez 10 miesięcy, funkcjona-
riusze CBA przesłuchali ponad 20 osób, w tym: obecnych 
i byłych włodarzy gminy, skarbnika, a także byłych i obecnych 
inspektorów referatu finansowego. Poza wcześniej wymienio-
nymi nieprawidłowościami dotyczącymi lat 2013-2018, jak 
niestaranne prowadzenie ewidencji czy zaniechania wszczę-
cia czynności sprawdzających, stwierdzono także naruszenie 
zasad związanych z postawą etyczną urzędnika oraz konflikt 
interesu pomiędzy obowiązkiem publicznym a interesami 
prywatnymi urzędnika publicznego. 

We wnioskach pokontrolnych czytamy, że dopiero zmiana 
na stanowisku wójta spowodowała w 2019 roku podjęcie 
na szeroką skalę weryfikacji właściwego opodatkowania nie-
ruchomości, wzywając – zwłaszcza nieuczciwych właścicieli 
wyciągów narciarskich, tartaków, składów opałowych i ma-
teriałów budowlanych, budynków działalności gospodarczej, 
domków letniskowych i prowadzących agroturystykę – do 
złożenia właściwej deklaracji podatkowej. Przyniosło to m.in. 
efekt w postaci odzyskania zaległych podatków o łącznej 
wartości szacowanej na ponad 2 mln zł (rekordzista za lata 
2014-2019 do gminnej kasy musiał przelać ponad 1,25 mln 
zł – zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach, nie 
wzięto więc już pod uwagę zaległości za 2013 r.). 

Działania naprawcze są kontynuowane. W samym referacie 
finansowym doszło do zmian personalnych, pojawiły się też 
dodatkowe etaty. „Skala nieprawidłowości jest jednak tak 
duża, że nawet weryfikując 40 nieruchomości miesięcznie 
i przyjmując, że w dalszym ciągu nieopodatkowanych może 
być nawet 1000 budynków, samo uporządkowanie zaszłości 
zajmie nam 2-3 lata ciągłej pracy” – zauważa Łukasz Małysz, 
główny specjalista ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych. 
Problem dokumentu pokontrolnego CBA poruszono także 
podczas kwietniowej rady gminy. „W protokole można wyczy-
tać wypowiedzi różnych osób, które tłumaczą, że w gminie nie 
było wymagane, by płacić podatek. To wysoce niesprawie-
dliwe w stosunku do zwykłych mieszkańców, którzy podatki 
rzetelnie płacą” – podkreślił radny Bartłomiej Jałowiczor. 

Wszystko wskazuje na to, że nad istebniańskim eldorado suk-
cesywnie zapada zmierzch. Cytując słowa Benjamina Franklina, 
amerykańskiego polityka i uczonego: „Na tym świecie pewne 
są tylko śmierć i podatki” – po kontroli CBA mieszkańcy Trójwsi 
spodziewać się mogą, że prędzej osiągną nieśmiertelność niż 
uchylą się od zapłacenia podatku. 

Artur Jackowski 
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Uroczysta msza
w intencji strażaków
z OSP Jaworzynka 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – to piękne strażac-
kie zawołanie urzeczywistniają od lat kolejne pokolenia stra-
żaków z gminy Istebna. Z racji przypadającego na dzień 4 
maja święta św. Floriana, patrona strażaków, w całej Trój-
wsi jednostki OSP świętowały i brały udział w uroczystych 
mszach strażackich. 

Uroczysty przemarsz do kościoła z pocztem 
sztandarowym | fot. Jacek Kohut 

W kościele pw. Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku w Jawo-
rzynce w dniu 3 maja została odprawiona msza św. w intencji 
żyjących i zmarłych strażaków OSP Jaworzynka. Wzięła w niej 
udział wójt gminy Istebna Łucja Michałek, członkowie za-
rządu i druhowie jednostki oraz ich rodziny. Mszę rozpoczęto 
uroczystym przemarszem od ronda na Trzycatku, ze sztan-
darem OSP Jaworzynka na czele. Nabożeństwo odprawił 
proboszcz parafii ksiądz Marek Modzelewski, zaś kazanie 
wygłosił pochodzący z parafii ksiądz Jerzy Kajzar, który mó-
wił o etosie strażaka, nawiązując do historii świętego Floriana. 

Poczet sztandarowy z okazji Dnia Strażaka w kościele w Jaworzynce
 | fot. Jacek Kohut 

Uczestnicy mszy strażackiej w kościele pw. Matki Bożej Frydeckiej 
| fot. Jacek Kohut 

„Tylko dobrze rozumiana pokora i oddanie Bogu, zdanie 
się na jego opatrzność pozwala strażakowi i każdej służbie 
ratunkowej rzucić się na ratunek drugiemu człowiekowi. 
Często nie zważając na zagrożenia swojego życia lub zdro-
wia” – mówił w homilii ksiądz Jerzy. 

Po mszy przyszedł czas na okolicznościowe życzenia, które 
złożyła strażakom wójt Łucja Michałek, pamiątkowe zdjęcia 
oraz poczęstunek przygotowany z tej okazji w remizie. 

Barbara Juroszek – instruktor GOK Istebna 

Nagrody Wójta Gminy
w Dziedzinie Sportu 
Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek zachęca do składania 
wniosków o przyznanie Nagrody Wójta za osiągnięte wyniki 
sportowe. Jest to dla wójta możliwość nagrodzenia wybitnych 
sportowców z gminy Istebna, osiągających wysokie wyniki 
w dziedzinie sportu, zapoczątkowana w roku ubiegłym. 

Z dniem 31 maja 2021 roku 
upływa termin składania wnio-
sków za wyniki sportowe osią-
gnięte w roku 2020. Szczegółowe 
informacje określa uchwała 
Nr XXI/147/2020 Rady Gminy 
Istebna z dnia 28 maja 2020 r. 
w sprawie wyróżnień i nagród 
Wójta Gminy Istebna za osią-
gnięte wyniki sportowe oraz za 
osiągnięcia w działalności spor-
towej dostępna w BIP Urzędu 
Gminy Istebna. 

Szczegółowych informacji 
udziela Łucja Jałowiczor – 
pomoc administracyjna w Urzędzie Gminy Istebna, 
pok. 115, tel. 33 8556500 wew. 39. 

Łucja Jałowiczor – referent w Referacie 
Społeczno-Administracyjno-Informatycznym 
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Delegacja wręcza prezenty z okazji 60. urodzin 
proboszcza Stanisława Pindla | fot. Łucja Dusek 

60. urodziny 
księdza 
Stanisława 
Pindla – 
proboszcza 
parafii Świętych 
Apostołów 
Piotra i Pawła 
w Jaworzynce 

8 maja obchodzone 
jest w naszym kraju 
wspomnienie jed-
nego z patronów Pol-
ski – św. Stanisława. 
W tym dniu w kościele 
w Jaworzynce odbyła 

się uroczysta msza święta dziękczynna z okazji imienin i 60. 
urodzin proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
w Jaworzynce – księdza kanonika Stanisława Pindla. Mszę 
koncelebrowali: proboszcz solenizant, wikary Łukasz Lach 
i franciszkanin – ojciec Nereusz. Na mszy obecne były także 
delegacje z życzeniami i prezentami. Wśród obecnych byli: 
wójt Łucja Michałek, radny Kazimierz Łacek, sołtys Jaworzynki 
Bogusława Kawulok, Stanisława Zogata z rady parafialnej, 
Anna i Jerzy Małyjurek z rady parafialnej i opiekunowie ka-
plicy na Zapasiekach, dzieci pierwszokomunijne z rodzicami, 
katechetka Barbara Michałek i Łucja Dusek, dyrektor GOK-u. 
Oprócz życzeń delegacja Zgromadzenia Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Korony Polski wręczyła solenizantowi nowy 
ornat, a w imieniu franciszkanów o. Nereusz wręczył medal 
patrona Stanisława za posługę księdza proboszcza. Wzru-
szony solenizant dziękował zebranym za życzenia. 

Kilka faktów z życia księdza Stanisława Pindla 

Urodził się 5 marca 1961 r. w Pszczynie. Tam też kończył liceum. 
Początkowo planował wstąpić do Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. Ostatecznie papiery złożył jednak na AWF w Katowicach 
na rehabilitację, choć już wtedy w jego sercu rodziło się powo-
łanie. Zacięcie sportowe odziedziczył, jak sam mówi, po rodzi-
cach. Na uczelni wiązano z nim wielkie nadzieje, widząc w nim 
przyszłegowybitnego10-boistę. Osiągał bardzodobrewyniki, 
zdobywał medale i wyróżnienia na olimpiadach. Kiedy przyszły 
ksiądz wyznał, że jednak wybiera drogę kapłaństwa, AWF, jak 
sam mówi, „nie chciał go wypuścić”. Jednak kapłaństwo zwy-
ciężyło. Wcześniej pojechał na rekolekcje powołaniowe, gdzie 
poznał wspaniałych kolegów i rozeznał swoją drogę. Wkrótce 
rozpoczął studia teologiczne na Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Krakowie. A sportu wcale nie zarzucił… zdobył 5 złotych 
medali na Olimpiadzie Międzyseminaryjnej w Katowicach, zo-
stając obwołanym „czarnym koniem olimpiady”! Na I roku do 
studiów teologicznych przystąpiło z księdzem Stanisławem 90 
kandydatów na kapłanów, z czego wyświęconych zostało 52. 
Święcenia w katowickiej katedrze przyszły proboszcz przyjął 

z rąk biskupa Damiana Zimonia w dniu 31.01.1987 r. Najpierw 
na tzw. „dekrecie czasowym” trafił do Ustronia-Polany, potem 
jako wikary posługiwał m.in. w Dębieńsku, Wyrach k. Mikołowa, 
Czechowicach-Dziedzicach, Aleksandrowicach, Międzyrzeczu. 
W 2005 r. został proboszczem w Simoradzu, gdzie gruntownie 
remontował zabytkowy gotycki kościół w parafii św. Jakuba 
Apostoła. Po tragedii smoleńskiej zorganizował tam wielką 
uroczystość patriotyczną. Poświęcił potężny, sześciometrowy 
krzyż upamiętniający Polaków wymordowanych w Katyniu 
w 1940 r. i ofiary katastrofy prezydenckiego samolotu. W uro-
czystościach organizowanych przez parafię wzięło udział kil-
kaset wiernych. Krzyż znajduje się przy drodze ze Skoczowa 
na Dębowiec. W 2010 roku ksiądz Stanisław otrzymał także 
godność kanonika z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. 

W 2013 roku został proboszczem w parafii Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła w Jaworzynce. Wspomina szczególnie rok 
2014, kiedy to 27 kwietnia organizował bardzo uroczyste ob-
chody kanonizacji Jana Pawła II, z wystawą „Gronie dla Ojca 
Świętego” prezentującą prace około 30 twórców z regionu 
Trójwsi, wprowadzeniem relikwii „Ex Capiliis Sancti Joannis Pauli 
i Papae” i odsłonięciem pamiątkowej tablicy. Wydał także z tej 
okazji pamiątkowy medal. Ksiądz proboszcz jest zagorzałym 
kolekcjonerem pamiątek związanych z postacią papieża Po-
laka. W swoich zbiorach posiada mnóstwo znaczków, stempli, 
banknotów, a także przedmioty osobiste świętego z Wadowic, 
m.in. chusteczkę, której używał na łożu śmierci. Proboszcz pa-
rafii w Jaworzynce od lat kolekcjonuje także figurki Praskiego 
Dzieciątka Jezus, zwanego Praskim Jezulatkiem albo Małym 
Królem. A kiedy z kościoła św. Marii Magdaleny z Pragi otrzymał 
oryginalną figurkę, postanowił w Trójwsi szerzyć kult Dzieciątka 
Jezus. Zależało mu na tym także dlatego, że Jaworzynka sąsia-
duje z Czechami, gdzie ten kult jest szczególnie rozpowszech-
niony, może to być więc symboliczne „duchowe połączenie 
bratnich narodów”. Już dziś obserwuje, że kościół w Jawo-
rzynce odwiedzają licznie Czesi i Słowacy pragnący pomodlić 
się przed figurą Dzieciątka. Praskie Dzieciątko umieszczono 
w lewym bocznym ołtarzu, pod obrazem Matki Boskiej pędzla 
Jana Wałacha. Figurę Praskiego Dzieciątka i rzeźbę św. Józefa, 
wykonaną przez rzeźbiarza z Jaworzynki Pawła Jałowiczora, 
poświęcił bp Piotr Greger. W Jaworzynce o stałych porach przed 
mszami prowadzone są nabożeństwa do Dzieciątka Jezus, 
któremu w szczególny sposób pod opiekę oddają się młode 
dziewczyny i rodziny starające się o potomstwo. W kościele 
pod chórem znajduje się także ekspozycja ponad 120 figurek 
Dzieciątka Jezus pochodzących z całego świata, które zostały 
wykonane z różnych materiałów. Pytany o nowe plany na przy-
szłość ksiądz proboszcz wspomina o gruntownym remoncie 
kościoła i wszystkich obiektów będących w zarządzaniu parafii. 

Na dalsze lata życia i kapłańskiej posługi życzymy „farorzowi 
z Jaworzynki” wiele błogosławieństwa Bożego, zdrowia, 
szczęścia i dalszego rozwijania swoich pasji. 

Barbara Juroszek – instruktor GOK Istebna 
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Organista od pokoleń 
– Aleksander Knopek
z Istebnej 
Od prawie 40 lat, co rano skoro świt, zasiada za organ-
ami w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Tam, tuż 
„pod świętą Cecylią” malowaną na sklepieniu pędzlem Jana 
Wałacha, jest jego stałe miejsce. Swoją posługą i śpiewem 
towarzyszy parafianom w wielu ważnych w ich życiu wydarze-
niach: gdy biorą śluby, chrzczą dzieci albo odprowadzają 
na cmentarz najbliższych. Aleksander Knopek z Istebnej 
odziedziczył ten fach po przodkach i przekazał swoim synom. 
Ród Knopków już od czterech pokoleń służy za organami. 

Pierwszym istebniańskim organistą był dziadek pana Alek-
sandra – Gustaw Knoppek (1860–1941), z pochodzenia 
Austriak, który przybył do Istebnej jako nauczyciel. Ożenił się 
z miejscową góralką Zuzanną z domu Gazurek (lub Suszka 
– zapis w starych dokumentach niejasny). Był to człowiek 
bardzo światły i zasłużony dla lokalnej społeczności, poliglota, 
społecznik. Zbierał i spisywał pieśni sakralne, był również 
pierwszym komendantem straży pożarnej w Istebnej w latach 
1893–1927. Rodzina Knoppków mieszkała wówczas na tere-
nie starego przedszkola, gdzie obecnie stoi dom parafialny. 

W latach 50-tych za organami usiadł tata pana Aleksandra 
– Józef Knopek (20.02.1899 – 13.03.1971), który również 
zajmował się spisywaniem dawnych pieśni sakralnych; był 
pasjonatem swojego zawodu. Mieszkał długo w Głub-
czycach, pracował jako księgowy, potem wrócił z rodziną 
w rodzinne strony. Pan Aleksander urodził się w roku 1953 
i wychowywał już w Istebnej. Zapytany o początki przygody 
z muzyką zaznacza, że tata nic mu nie pokazywał, a pierwsze 
nauki płynęły z obserwacji jego gry. W szkole podstawowej 
przez 2 lata pobierał prywatne lekcje gry na pianinie. Potem 
pojawił się nauczyciel, pan Krystek, który uczył zaintereso-
wanych chłopców w Istebnej, w tym młodego Aleksandra gry 
na gitarze. Do tej nauki ponoć bardzo go „ciągnęło” i przy-
niosła ona nieoczekiwane efekty, bowiem przyszły organista 
zaczął transponować gitarę znów na klawisze. Wiedząc o jego 
talencie, w 1972 roku ksiądz Wawrzyńczyk zaproponował mu 
grę w kościele na Kubalonce. Tak się zaczęła jego przygoda 
z muzyką kościelną. 

Na Kubalonkę trzeba było jeździć autobusami, czasem 
chodzić pieszo. Gdy pan Aleksander zaczął robić postępy, 
na przedpołudniowej mszy w centrum czasem wspierał także 
organistę, pana Burego. Ten, wiedząc, że zastępca jest za-
wsze w pobliżu, kiedy „na wielkij” zaczynało się kazanie nieraz 
żartobliwie mówił do niego: „Ja idę, teraz ty się męcz”. 

Organiści z Trójwsi: Błażej, Aleksander, Zenon Knopek. | fot. arch. pryw. 
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Ale pewnej niedzieli pan Aleksander wyjątkowo nie po-
szedł już na górę. To był pamiętny dzień 6 grudnia 1982 
roku. Organista chciał po mszy wybrać się na prelekcję 
Jerzego Kukuczki , która miała odbyć się w kinie Olza. Jed-
nak po wyśpiewaniu „Święty, święty...” organy nagle umilkły. 
Organista dostał wylew za organami. To była jego ostatnia 
gra w kościele. Pan Aleksander po prostu wyszedł do góry 
i „przejął ster”, organy grały dalej. „I tak miałem już po prelek-
cji. Wieczorem prałat był już u mnie i zaczęła się moja historia 
z graniem w Istebnej”– wspomina pan Aleksander. 

Od lat 70-tych, wraz z kolegami, pan 
Aleksander współtworzył pierwszy zespół 

dancingowy na terenie Trójwsi! 
I tak prelekcja znanego himalaisty musiała zejść na dalszy 
plan, za to gra na mszy nie została przerwana jak hejnał 
mariacki. Cóż... każdy ma swoje życiowe ośmiotysięczniki, 
a może w tym przypadku miała być nim właśnie ta pawlacz 
istebniańskiego kościoła. Zwłaszcza, gdy na „szychcie” u Do-
brego Pasterza trzeba było być skoro świt po nocach spęd-
zonych na graniu dwudniowego wesela… Bo przecież od 
lat 70-tych, wraz z kolegami, pan Aleksander współtworzył 
pierwszy zespół dancingowy na terenie Trójwsi! 

„Grałem w zespole ze Stanisławem Koleniakiem, Staszkiem 
Kubicą, Czesławem Koleniakiem. Po moim przyjściu z wojska 
w 1975 roku udało się zorganizować sprzęt i zaczęliśmy his-
torię muzyki estradowej u nas. W Trójwsi graliśmy wszystkie 
wesela, które trwały zawsze dwa dni, odbywały się także 
w poniedziałki, wtorki. Było to uciążliwe, bo rano po takim 
maratonie trzeba było być w kościele, ale jest co wspomi-
nać” – mówi pan Aleksander. Przygotowanie jednego utworu 
kosztowało wiele pracy, prób. Z trudno dostępnych płyt trzeba 
było ściągać teksty, muzykę, opracowywać anglojęzyczne 
teksty. Do dziś pamięta jak wujek z zagranicy przywiózł mu 
pierwszy angielski keyboard. Na te czasy to był hit! Grał po-
tem, w innym składzie, do 40. roku życia. Zawodowo pra-
cował między innymi w Kuźni Ustroń, jako dyspozytor w SKR, 
na Kubalonce jako kierownik transportu, w GS-ie. Zawsze 
wiedział, że po zakończeniu pracy czekają na niego jeszcze 
ta „fucha” u Dobrego Pasterza. Lubi ją, a zapytany o ulubiony 
repertuar mówi, że najchętniej gra kolędy. 

W ślady ojca poszli synowie 

W ślady ojca poszli synowie, o których sukcesach pan Alek-
sander z dumą opowiada. Zenon, który od lat gra w kościele 
w Koniakowie, ukończył Wydział Organowy Uniwersytetu 
Papieskiego w Krakowie. Z kolei Błażej, grający w kościółku 
na Kubalonce, kończył Akademię Muzyczną w Katowicach. 
Swoją przygodę z muzyką organową rozpoczął w wieku 12 lat 
jako najmłodszy organista w kraju. Niegdyś na Kubalonce miał 
ciekawe zdarzenie. Właśnie czekał na przyjazd pary młodej, 
tymczasem nieoczekiwanie w świątyni pojawił się ówczesny 

prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką zwiedzający 
kościółek. Zaskoczony organista zagrał wtedy hymn państ-
wowy. Oficerowie BOR stanęli na baczność, a wszystko miało 
miejsce tuż przed wejściem do kościoła młodej pary! 

Błażej i Zenon Knopkowie zajmują się muzyką organową, ale 
też angażują się w inne projekty muzyczne, grają w kapelach 
i zespołach. Granie „do tańca i różańca” jest w tej rodzinie 
po prostu tradycją. 

Z rodziną Knopków przeprowadzono niegdyś wywiad 
w Dzienniku Zachodnim na temat kolędowania na pas-
terce. Opowiadają w nim o ciekawej tradycji świątecznej. 
W Wigilię o 18.00, z pojawieniem się na niebie pierwszej 
gwiazdy, sąsiedzi-myśliwi oddawali salwę, zaś Błażej grał 
na trąbce kolędę „Bóg się rodzi”. Dźwięk niósł się daleko, 
naturalnie nawiązywały się dialogi między sąsiadami, trwał 
mały wigilijny „koncert życzeń”. 

Tradycja – rzecz święta, ale świat pędzi do przodu. Pan Alek-
sander to bystry obserwator. Będąc tak często w samym sercu 
Istebnej, widzi także to, jak zmieniają się zwyczaje ludzi. Za-
wsze lubił, gdy po mszy wszyscy przystawali, rozmawiali ze 
sobą, a potem siadali razem w „Złotym Groniu” czy „u Gazura”. 
To była tradycja, tak załatwiało się interesy, kwitło prawdziwe 
życie towarzyskie. Dziś wszyscy rozjeżdżają się samochodami 
do domów, a czas pandemii jeszcze pogłębił rozluźnienie 
kontaktów międzyludzkich. 

A jak parafianie z Istebnej widzą swojego organistę? 
„Pan Oleś Knopek? Jeśli się tak mogę wyrazić, to niewątp-
liwie „ikona” naszej istebniańskiej parafii. Jak żyję, tak ko-
jarzę w zasadzie tylko Jego grającego na organach. We 
wczesnym dzieciństwie przewinął mi się organista pan Bury 
z Potoczków, ale Jego za bardzo już nie pamiętam. Pan Kno-
pek jest charakterystyczny w swojej grze i śpiewie. Mam 
tu na myśli, jak to już dawno nazwałam tzw. zawijasy ,czyli 
ubogacanie śpiewu, wtrącaniem dodatkowych nutek (...). 
Organista tak bardzo przyzwyczaił nas do Jego stylu grania, 
że kiedy pojawił się na zastępstwo za organami ktoś inny, 
to już się „gorzej’’ śpiewało. I to jest fantastyczne i urokliwe 
u naszego sympatycznego i z niesamowitym poczuciem hu-
moru organisty” – mówi parafianka Istebnej, zapytana o bo-
hatera naszego artykułu. 

I tak ta istebniańska historia rodzinna, z austriackim wąt-
kiem w tle, kołem się toczy, a każdy dopisuje do niej własny 
rozdział. Na rodzinnej fisharmonii u Knopków stoją stare 
zdjęcia portretowe dziadka Gustawa i taty Józefa. Przypomi-
nają o tym, że w tym domu tradycja muzykowania w kościele 
sięga bez mała 150 lat. I naszym organistom pozostaje 
życzyć, by ta najpiękniejsza tradycja kontynuowana była 
jak najdłużej! 

Barbara Juroszek – instruktor GOK Istebna 
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Paweł Kulik – od 2021 r. lider Rejonu Trójwieś 

Kilka słów o EDK 
Z ideą Ekstremalnej Drogi Krzyżowej spotkałem się już 
w 2014 roku. Gdzieś w internecie przypadkiem natknąłem 
się na to hasło, które od razu mnie zaintrygowało. EDK to 
z założenia nocne rozważanie Męki Pańskiej. Droga powinna 
zostać przebyta w milczeniu, w samotności lub małej grupce. 
Określenie „ekstremalna” nie jest przypadkowe. Wymagania 
odnośnie trasy są jasno sprecyzowane: minimum 30 km + 
1000 m przewyższeń lub 40 km (wtedy przewyższenia mogą 
być mniejsze). Poprzez trud wędrówki zmuszeni jesteśmy 
opuścić swoją strefę komfortu. Nieraz przychodzi kryzys. 
W takich momentach człowiek ma szansę na dostrzeżenie 
swojej słabości. Zmęczony (często przemoczony i niewyspany) 
inaczej przyjmuje rozważania Drogi Krzyżowej. W ówczesnym 
czasie najbliższa EDK rozpoczynała się w Bielsku i prowadziła 
górskimi szlakami Beskidu Śląskiego. Wspomniałem o tym 
wydarzeniu dwóm kolegom z pracy i po niedługiej chwili 
namysłu zdecydowaliśmy, że „spróbujemy swoich sił”. Uważam, 
że do pierwszej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej podeszliśmy zbyt 
lekceważąco. Przekonani o własnej kondycji, nie zaznajamiając 
się uprzednio z trasą, wyruszyliśmy. Skończyło się na tym, 
że błądząc straciliśmy 3-4 godziny. Opadnięci z sił, po zejściu 
ze Skrzycznego, o godzinie 9-tej rano zakończyliśmy wędrówkę, 
rezygnując z kontynuacji trasy, która kończyła się w Bielsku. 

Pomysłem na taki sposób przeżywania Drogi Krzyżowej 
dzieliliśmy się ze znajomymi, przez co w 2015 oraz 2016 r. 
wyruszyliśmy na EDK już w nieco liczniejszej grupie. Jednym 
z uczestników Drogi Krzyżowej był Marcin – dyrektor firmy, 
w której pracuję, ale też miłośnik górskich wędrówek, któremu 
pomysł EDK spodobał się na tyle, że w 2017 r. postanowił 
utworzyć Rejon Trójwieś, na którego obszar składają się 
Istebna, Koniaków i Jaworzynka. Ponadto okazało się, 
że w tym samym czasie Staszek (również mieszkaniec Trójwsi) 
także zadeklarował chęć stworzenia nowego rejonu. Chociaż 
termin Drogi Krzyżowej przypadał na 7 kwietnia, rejon oraz 
sztab został powołany pół roku wcześniej. Dla całego sztabu 
organizacja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej była nowością: 
w pierwszej kolejności trzeba było zaznajomić się z całą serią 
szkoleń odnośnie standardów, planowania tras, itp. (każde 
szkolenie kończył test). Następnie należało wyznaczyć ich 
przebieg (podczas pierwszej EDK w Trójwsi trasy były dwie). 
Kolejnym punktem była rzeczywista weryfikacja tras oraz 
stworzenie opisów i mapek, które uczestnicy mogli pobrać 
podczas rejestracji na Drogę Krzyżową. W miarę tworzenia 
tras i opisów założyliśmy profil rejonu na Facebooku, 
w którym informowaliśmy lokalną społeczność o tworzącej się 
inicjatywie. Przydzielone zostały również osoby odpowiedzialne 
za dostarczenie ogłoszenia do każdej parafii z Istebnej, 
Koniakowa i Jaworzynki (jak się później okazało, najwięcej 
ludzi dowiedziało się o EDK właśnie z ogłoszenia w kościele). 
Kluczową sprawą było również zaplanowanie mszy św. 
na rozpoczęcie. Następnym krokiem było zorganizowanie 
wydawania pakietów, które w naszym rejonie wydawane były 

EDK Trójwies 2021: trasa św. Huberta, podejście pod Baranią Górę | fot. Paweł Kulik 

przed i po mszy. Ostatnim etapem było przydzielenie osób, 
które rejestrowały wracających z EDK. Podczas pierwszej edycji 
EDK zakładaliśmy, że uczestników nie będzie więcej niż 50-
100. Ku naszemu zaskoczeniu zapisało się aż 258 osób. Rok 
później, dzięki zaangażowaniu całego sztabu (a w szczególności 
księdza Grzegorz Strządały, który na pierwsze spotkanie 
organizacyjne przyniósł już mapy nowych tras) powstały kolejne 
trasy, a uczestników było już 425. W roku 2019 rejon liczył 
aż 6 tras oraz 631 osoby, które podjęły wyzwanie nocnego 
rozważania Drogi Krzyżowej, tworząc powoli nową tradycję 
w beskidzkiej Trójwsi. 

Chociaż przygotowania do edycji 2020 ruszyły a kolejne trasy 
zostały wyznaczone, rozpoczynająca się pandemia i niepewność 
jej towarzyszącą spowodowały, że Ekstremalna Droga Krzyżowa 
w roku 2020 nie odbyła się. W miarę upływu czasu powoli 
zaczęliśmy oswajać się z zaistniałą sytuacją i rozpoczęliśmy 
przygotowania do EDK 2021. Znaczna część pracy została 
wykonana w zeszłym roku. Z siedmiu przygotowanych 
wcześniej tras musieliśmy wyłączyć dwie, które obejmują 
obszary Czech i Słowacji. Zrezygnowaliśmy z rozdawania 
pakietów przed kościołem, zachęcając jednocześnie ludzi 
do nabycia ich indywidualnie przez stronę edk.org.pl. Nasz 
rejon gromadzi ludzi z Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki, którzy 
dotychczas rozpoczynali EDK wspólną mszą św. w Istebnej. 
W tym roku zachęcaliśmy, by Drogę Krzyżową rozpocząć mszą 
św. w swojej parafii. Finalnie EDK 2021 w Trójwsi ukończyło 
około 400 osób. 

Dla wielu EDK jest ważnym przeżyciem duchowym, często 
zmieniającym życie. Może też być formą modlitwy dla tych, 
którym brakuje czasu i ciszy. Trudny okres pandemii był 
też okazją, aby szczególnie zwrócić uwagę na samotny 
charakter wędrówki. Przed podjęciem decyzji o wyjściu 
na EDK warto zaznajomić się z trasą i przygotować do wę-
drówki, która może być psychicznie i fizycznie wymagająca. 
Ze strony edk.org.pl możemy pobrać oficjalne rozważania 
przygotowywane na dany rok. Chociaż sztab rejonu odpo-
wiada za przygotowanie tras i opisów, należy zwrócić uwagę, 
że uczestniczy biorą udział w EDK na własną odpowiedzial-
ność i sami muszą zapewnić sobie bezpieczeństwo. 

Idea EDK powstała w 2009 r. w środowisku akademickim księdza Jacka 
Stryczka i z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. 
W 2019 r. w EDK wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób, a oprócz Polski 
Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się w 24 innych krajach. 
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Dyplomy uczestników konkursu 
Żołnierze Wyklęci 
| fot. Elżbieta Krężelok 

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę 
i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, 

zawsze wierni najwyższym wartościom, 
którym trzeba służyć całym swoim życiem” 

Rotmistrz Witold Pilecki 

1 marca obchodziliśmy Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Wspominamy 
w tym dniu Żołnierzy Nie-
złomnych, którzy po II wojnie 
światowej stanęli do nierów-
nej walki z komunistycznym 
okupantem. Za bezgraniczną 

miłość do wolnej Polski zapła-
cili najwyższą cenę. Komuniści, 
grzebiąc Niezłomnych w bezi-

miennych dołach, posiali ziarno, z którego wzrosło nowe poko-
leniePolaków poszukujących prawdyo WyklętychBohaterach. 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej 
także poszukiwali prawdy o bohaterstwie Żołnierzy Wyklę-
tych, biorąc po raz drugi udział w konkursie organizowanym 
przez panią poseł do Parlamentu Europejskiego – Jadwigę 
Wiśniewską. Konkurs skierowany był do uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych (klas 6, 7, 8) i szkół ponadpodsta-
wowych z województwa śląskiego. Każdy uczestnik konkursu 
mógł nadesłać prezentację multimedialną, film, utwór mu-
zyczny/teledysk lub animację komputerową. Prace musiały 
być tematycznie związane z poszczególnymi postaciami oraz 
wydarzeniami dotyczącymi historii Żołnierzy Wyklętych. 

Nasi uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne: 
Dominik Kliś – klasa 8a, Dawid Urbaczka – klasa 8a, Natalia 
Sikora – klasa 8a, Kinga Bury – klasa 7c, Aleksandra Le-
gierska – klasa 7c, Nadia Łacek – klasa 7b, a jedna z uczen-
nic – Aleksandra Urbaczka (klasa 6c) napisała i wykonała 
piosenkę o Żołnierzach Wyklętych do muzyki hip-hopowej. 
Każdy z uczniów otrzymał dyplom za uczestnictwo. 

Cieszy fakt, że młode pokolenie chętnie i licznie przystąpiło 
do konkursu, stając się „uczestnikami sztafety pokoleń, która 
niesie płomień prawdy o bohaterstwie Żołnierzy Wyklętych 
do ich rodzin, szkół, wiosek i miast. Są strażnikami pamięci 
o heroicznej walce Niezłomnych Bohaterów. Dzięki Nim, Ar-
mia Wyklęta powraca”, jak trafnie ujęła to europoseł Jadwiga 
Wiśniewska, organizatorka konkursu. 

Pragnę także podziękować panu Błażejowi Knopkowi 
(nauczycielowi muzyki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Istebnej) za pomoc przy oprawie muzycznej do autorskiej 
piosenki naszej uczennicy – Aleksandry. 

mgr Elżbieta Krężelok – nauczyciel historii w ZSP w Istebnej 

„Pieśń o Żołnierzach Wyklętych” 

1.Pierwszy marca to jest data, 
bardzo ważna dla Polaka. 

Każdy, kto historię zna, 
O Wyklętych wiedzę ma! 

To AK-owcy bardzo dzielni, 
swej Ojczyźnie zawsze wierni. 

Z Sowietami bój toczyli, 
i po lasach skrzętnie kryli. 

Komuniści się ich bali, 
bandytami nazywali. 

Lecz Wyklętym być to chwała, 
bo Ojczyzna ocalała. 

Gdy myśleli, że wygrali 
to Sowieci już czekali. 

Zabrać wolność Polsce chcieli, 
lecz jednego nie wiedzieli: 

[Ref] 
Że „Łupaszka”, „Uskok”, „Laluś”, 
„Sokół”, „Rój”, „Igła”, „Szpagat” 

to chłopaki są niezłomne, 
serce polskie ich ogromne. 
A „Perełka”, „Ramzesowa”, 
„Inka”, „Ewa” i „Marysia” 
mundur z orłem założyły, 
i po lasach też się kryły. 

2. Nieugięci Ci żołnierze, 
życie złożyli w ofierze. 
Choć Maryi zawierzyli, 

Strzałem w tył głowy ginęli! 
Dziewczyny także walczyły, 
Chociaż młode jeszcze były. 

Przelewały krew obficie, 
bez wahania tracąc życie 

Wielu jeszcze dzielnych takich, 
co doznali krzywd wszelakich. 
Wstydem dla nich bać się było, 

swoją Polskę obroniło. 
To historia o Wyklętych, 

Potem do niewoli wziętych. 
Dziś to święto kawalerów 

w swej Ojczyźnie bohaterów! 

[Ref] 
Tamte czasy to już było, 

lecz czy wszystko się skończyło? 
Nasza wolność krwią pisana, 

Czy na zawsze jest nam dana? 
Czy ta wolność jest nam dana… 

Autor tekstu: Aleksandra Urbaczka (klasa 6c) 
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III Gminny Konkurs
Recytatorski w Istebnej
w wersji online 
12 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Istebnej odbył się III Gminny Konkurs Recytatorski w wer-
sji online w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz 
klasy 7-8. Ogółem w konkursie wzięło udział 17 uczniów ze 
wszystkich szkół podstawowych naszej Trójwsi. 

W związku z obostrzeniami epidemiologicznymi konkurs mu-
siał mieć niecodzienną, wyjątkową formę. Nadesłane przez 
opiekunów filmiki z recytacjami swych podopiecznych mogło 
obejrzeć jedynie kameralne grono trzech jurorów: 

• Bogusław Słupczyński – przewodniczący jurorów, aktor, 
reżyser, animator i pedagog, założyciel Cieszyńskiego 
Studia Teatralnego, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 
• Danuta Legierska – polonistka, miłośniczka poezji, teatru, 
malarstwa i górskich wspinaczek 
• Aneta Legierska – wicedyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej, kierownik działu Promocji i Informacji Turystycznej. 

Od lewej: organizatorka konkursu Cecylia Suszka oraz jury w osobach 
Danuta Legierska, Aneta Legierska i Bogusław Słupczyński w sali 

lekcyjnej ZSP w Istebnej; w tle ekran wielkoformatowy | fot. arch. szkoły 

Repertuar prezentowany przez uczestników konkursu (wy-
brany wiersz i fragment prozy) był zróżnicowany, a filmiki – 
z małymi wyjątkami – zostały dobrze nagrane. Zdecydowana 
większość uczniów wykazała się wysokim poziomem umie-
jętności recytatorskich, co jurorzy podkreślili w protokole pod-
sumowującym to wydarzenie artystyczne. Werdyktem komisji 
I miejsce w młodszej grupie wiekowej zajęła Jagna Maria 
Suszka (podopieczna Sylwii Michałek) ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Koniakowie, II miejsce – Adela Patyk (uczennica 
Celiny Kohut) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce, 
a III miejsce – Klaudia Rabin (przygotowana przez Patrycję 
Bury) ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Ponadto jury 

Organizatorzy i jury III Gminnego Konkursu Recytatorskiego w sali lekcyjnej 
ZSP w Istebnej; w tle ekran wielkoformatowy | fot. Aneta Legierska 

przyznało wyróżnienie dla Hanny Nosowicz (podopiecznej 
Cecylii Suszki) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej. 

W starszej kategorii wiekowej I miejsce zdobyła Aleksan-
dra Kobielusz (przygotowana przez Ewę Czulak) ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Istebnej-Zaolziu, II miejsce przypadło 
Julii Ruckiej (uczennicy Cecylii Suszki) z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Istebnej, a III – Katarzynie Michałek 
(podopiecznej Patrycji Bury) ze Szkoły Podstawowej nr1 
w Koniakowie. Komisja przyznała też dwa równorzędne wy-
różnienia reprezentantkom Szkoły Podstawowej nr 2 w Jawo-
rzynce-Zapasiekach, przygotowanym przez Klaudię Kwapisz: 
Magdalenie Jałowiczor i Weronice Juroszek. 

Oprócz dyplomów wszyscy laureaci otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Istebnej oraz GOK. W tym miejscu zatem 
chciałabym złożyć gorące podziękowania dla Rady Rodzi-
ców istebniańskiej szkoły oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Łucji Dusek za sfinansowanie naszej imprezy. 

Szczególne słowa podziękowań kieruję też do moich współ-
pracowników, których pomoc niezwykle sobie cenię: polonistki 
Haliny Skrzydłowskiej – współorganizatorki imprezy, informa-
tyka – Andrzeja Suszki – autora rzetelnego montażu filmików 
oraz pana Wojciecha Kałuckiego, perfekcyjnie obsługującego 
sprzęt techniczny. Wyrazy wdzięczności kieruję również do 
pana Józefa Zogaty, który wraz ze swoim zespołem przygo-
tował dla jurorów ciepły posiłek w szkolnej stołówce. 

Myślę, że pomimo trudnego pandemicznego czasu nasza 
impreza dowiodła, że „chcieć” to znaczy „móc”. Wyjątkowa 
formuła konkursu wymagała wielkiego poświęcenia zarówno 
od recytatorów, jak i ich opiekunów, a przed nami – organi-
zatorami – postawiła wiele nowych wyzwań. I choć – wedle 
zapewnień jurorów – podołaliśmy tym zadaniom, to mamy 
jednak nadzieję, że następny konkurs odbędzie się już w tra-
dycyjnej formie! 

Cecylia Suszka – organizatorka konkursu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_CST
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_CST
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Muzyczne powitanie
wiosny w SP2 Istebna 
Uczniowie kl. 0-3 postanowili przywitać tegoroczną wiosnę 
muzycznie, biorąc udział w konkursie „Piosenką witamy wio-
snę”. 19 marca br. nadszedł ten moment, aby „wybudzić się” 
z zimowego snu i z okazji pierwszego dnia wiosny stanąć 
na szkolnej scenie. Piękna dekoracja, stroje uczestników 
i dobry humor sprawiły, że w sali zapanował wiosenny klimat. 

Uczniowie uczestniczący w konkursie | fot. Ewa Czulak 

Do muzycznej rywalizacji przystąpili wszyscy uczniowie kl. 
0-3 prezentując utwór w zespole lub indywidualnie. W re-
pertuarze pojawiły się nie tylko piosenki o tematyce wiosen-
nej, z kanonu dziecięcego, ale także utwory, takich artystów 
jak: M. Grechuta, Z. Wodecki, Sanah, 
a nawet przebój E. Fettinga „Deszcze 
niespokojne”. Jury konkursowe miało 
trudne zadanie. Występy były na wy-
sokim poziomie, interesujące i pełne 
energii. Ostatecznie największe uznanie 
jury wzbudził występ dzieci z kl. 0 z pio-
senką „Zuzia, lalka nieduża”, za który 
otrzymały nagrodę Grand Prix. 

W kategorii zespół: 

I miejsce Krysia Sochaczewska, 
Magda Słowik, Weronika Bocek z kl.1 

II miejsce Justyna Zowada, Martyna 
Bury, Maja Słowik, Zosia Sochaczew-
ska, Marta Legierska z kl. 3 

III miejsce klasa 1 

Uczniowie uczestniczący w konkursie 
| fot. Ewa Czulak 

Uczniowe uczestniczący w konkursie | fot. Ewa Czulak 

W kategorii soliści: 

I miejsce ex aequo Kinga Mamzerowska z kl. 1, 
Wojtek Kohut z kl. 2 

II miejsce Emilka Białkowska z kl. 0 

III miejsce ex aequo Eliasz Krężelok z kl. 1, 
Tomek Dziewior z kl. 2 

Dziękuję wychowawcom za przygotowanie dzieci do kon-
kursu, dyrektorowi Bogusławowi Ligockiemu za współ-
pracę i radzie rodziców za ufundowanie nagród. Wszystkim 
uczestnikom gratuluję i dziękuję za wspaniałe występy. Myślę, 
że śpiew naszych utalentowanych uczniów sprawi, że zawita 
do nas prawdziwa wiosna, nie tylko kalendarzowa. 

Iwona Legierska – organizatorka konkursu 
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Uczestnicy wolontariatu | fot. arch. szkoły 

Sercem przeciw pandemii,
czyli solidarność pokoleń
Czas pandemii odbija się bardzo mocno na kontaktach mię-
dzyludzkich. Ograniczenia dotyczące możliwości spotykania 
się dotknęły wszystkie grupy wiekowe, choć każdą w inny 
sposób. Młodzi ludzie tęsknią za imprezami, spotkaniami, 
często nawet za szkołą, ale wspomagają się nowoczesnymi 
technologiami, które nie zastępują kontaktu z rówieśnikami, 
ale choć trochę łagodzą skutki jego braku. 

Dla osób starszych ograniczenia mają zupełnie inny wymiar. 
Z jednej strony odczuły to nawet w sferze tak osobistej, jak 
możliwość chodzenia do kościoła, z drugiej nawet własne ro-
dziny ograniczały wizyty, by chronić swoich rodziców i dziad-
ków przed możliwością zarażenia. 

Młodzież Zespołu Szkół w Istebnej pod kierunkiem mgr 
Agnieszki Zioły z OHP (z którym współpracujemy na podsta-
wie podpisanego porozumienia – pozdrawiamy serdecznie 
pana Andrzeja Baczę), która już od pamiętnej zimy 2019 
pomaga starszym mieszkańcom Trójwsi w ramach wolonta-
riatu, planowała kolejny aktywny rok szkolny. Niestety, Covid 
wymusił modyfikację planów. Na początku roku szkolnego 
zorganizowano spotkanie z Istebniańskim Uniwersytetem 
Seniora, jeszcze na początku października udało się wspólnie 
posadzić drzewka w Nadleśnictwie Wisła, ale krótko po tym 
rozpoczęła się nauka zdalna i ograniczenia w spotykaniu się. 

Uczestnicy wolontariatu | fot. arch. szkoły 
Na szczęście nie przeszko-
dziło to pani Agnieszce 
i grupie wolontariuszy. Pro-
jekt „Europejski Korpus So-
lidarności” zakładał kontakt 
(w ograniczonych grupach 
i z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego) oraz wyjście do 
seniorów w miejscu ich za-
mieszkania. Wolontariusze 
odwiedzają osoby starsze 
i  niepełnosprawne, przy-
noszą im darmowe paczki 

i zakupy (kupowane w ra-
mach finansów projektu), 
a przy wspólnym ciastku 
i kawie poznają się na-
wzajem i uczą szacunku 
do osób starszych. Dzięki 
temu młodzi ludzie po-
znają różne aspekty życia, 
uczą się odpowiedzialno-
ści za drugiego człowieka 
i dostrzegania potrzeb in-
nych ludzi w otaczającym 
nas świecie. Zaangażowa-
nie wolontariuszy pomaga 
dotrzeć do kolejnych, no-
wych osób. Projekt cieszy 
się dużą popularnością 
zarówno wśród młodzieży, 
jak i starszych, bo benefi-
cjentami są przecież wszy-
scy uczestnicy. 

Opiekun projektu: 
mgr Agnieszka Zioła 

Wolontariusze: Wiktoria Juroszek, Karolina Izba, Kinga Ku-
kuczka, Weronika Legierska, Anna Juroszek, Julia Kawulok, 
Klaudia Fiedor, Sabina Skurzok, Martyna Wolny, Patryk 
Jałowiczor, Sandra Nokielska, Kacper Czepczor oraz Alek-
sandra Czyż. 

Dziękujemy pani Agnieszce i wolontariuszom, pozdrawiamy 
osoby, które odwiedzili i mamy nadzieję, że projekt będzie 
kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. 

Jakub Kuc 

Uczestnicy wolontariatu | fot. arch. szkoły 

Uczestnicy wolontariatu | fot. arch. szkoły 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W ISTEBNEJ 

MAŁA SZKOŁA, 
DUŻE MOŻLIWOŚCI 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 
SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU 

Absolwencie szkoły podstawowej! 

Przed Tobą pierwszy poważny wybór, który określi Twoją 
przyszłość. Na pewno zastanawiałeś się, co chciałbyś robić 
w życiu? 

• Jako mechanik pojazdów samochodowych będziesz zaj-
mować się naprawą samochodów oraz innych pojazdów 
mechanicznych. Znajdziesz zatrudnienie w wyspecjalizowa-
nych warsztatach samochodowych, zakładach diagnostyki.. 

• Jako fryzjer  będziesz zajmować się stylizowaniem fryzur, 
obcinaniem i farbowaniem włosów, zabiegami pielęgnacyj-
nymi, a także stylizacją i wizażem. 

• Jako kucharz zajmiesz się sporządzaniem różnego rodzaju 
dań, przekąsek, ciast i deserów, przygotowywaniem potraw 
i napojów na przyjęcia. Zatrudnisz się w: restauracjach, go-
spodach, klubach, firmach cateringowych. 

• Jako cukiernik będziesz tworzyć wszelkiego rodzaju ciasta, 
ciasteczka, torty, desery, lodów, cukierków, pieczywa cukier-
niczego i dekoracji cukierniczych, dbając nie tylko o walory 
smakowe, ale również o walory estetyczne. Zatrudnienie znaj-
dziesz w: cukierniach, albo zaczniesz tworzyć słodkie cuda 
we własnym domu. 

Czymkolwiek się interesujesz, zapraszamy Cię do naszej 
szkoły, która kształci od wielu lat w systemie dualnym, we 
współpracy z licznymi pracodawcami. Uczeń naszej szkoły 
podpisuje umowę o pracę z wybranym pracodawcą i  otrzy-
muje wynagrodzenie, a szkoła wspiera rodziców i uczniów 
w znalezieniu pracodawcy. Nasi absolwenci bez trudu znaj-
dują zatrudnienie w okolicznych firmach. Wykaz i opis zawo-
dów znajdziesz na naszej stronie internetowej. 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 
Absolwenci szkół zawodowych i branżowych I stopnia, mogą u 
nas kontynuować naukę od klasy II Liceum dla Dorosłych i przy-
stąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w godzi-
nach popołudniowo - wieczornych, we wtorek, środę i czwartek. 

Zespół Szkół w Istebnej 
43-470 Istebna 550 
Tel.: 785-920-169 / 

33-333-42-41 
www.zsistebna.pl 

Oferty pracy 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce 
zatrudni od 1.09.2021 r.: 
• nauczyciela matematyki w wymiarze 18/18, 

na zastępstwo do 19.05.2022 r. 
• nauczyciela informatyki w wymiarze 4/18, 

na zastępstwo do 19.05.2022 r. 
• nauczyciela bibliotekarza w wymiarze 6/30, 

na zastępstwo do 19.04.2022 r. 
• nauczyciela doradztwa zawodowego 

w wymiarze 20h rocznie 
• nauczyciela j. niemieckiego w wymiarze 4/18 

Kontakt: tel.: 33 855 63 92; e-mail: zapasieki@interia.pl 

Dorota Małyjurek – dyrektor 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie 
zatrudni od 01.09.2021r.: 
• nauczyciela języka niemieckiego w wymiarze 4/18 

etatu, 
• nauczyciela chemii w wymiarze 4/18 etatu. 

Kontakt: 
tel.: 33 855 64 96, e-mail: sp2koniakow@poczta.onet.pl 

Katarzyna Urbaczka – dyrektor 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wy-
spiańskiego w Koniakowie, ogłasza nabór na nowy rok 
szkolny 2021/2022 na stanowisko nauczyciela: 
• języka niemieckiego w wymiarze 8/18, 
• chemii w wymiarze 8/18, 
• matematyki w wymiarze 8/18, 
• WOS w wymiarze 4/18 godz. 

Kontakt przez sekretariat: 
tel.: 33 855 64 22, e-mail: spkoniakow1@gmail.com 

Andrzej Ryłko – dyrektor 

mailto:sp2koniakow@poczta.onet.pl
mailto:zapasieki@interia.pl
mailto:spkoniakow1@gmail.com
www.zsistebna.pl
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Oferty pracy 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Twardow-
skiego w Jaworzynce zatrudni od 1 września 2021 r.: 
• nauczyciela techniki w wymiarze 5/18, 
• nauczyciela wychowania do zycia w rodzinie w 

wymiarze 4,5/18, 
• edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 2/18, 

Kontakt: 
tel.: 33 855 63 91, e-mail: sp1jaworzynka@ka.home.pl 

Dorota Kukuczka – dyrektor 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Istebnej przedstawia ofertę na rok szkolny 2021/2022 
na stanowisku: 

• nauczyciela wspomagającego (tyflopedagogika) 
w wymiarze 20 godzin, 

• nauczyciela chemii w wymiarze 4 godzin, 
• nauczyciela logopedy w wymiarze 3 godzin, 
• nauczyciela rewalidacji (tyflopedagogika) w wy-

miarze 2 godzin, 
• nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

(terapia pedagogiczna) w wymiarze 1 godziny. 

Kontakt: 
tel.: 33 855 60 41, e-mail: sp2istebna@o2.pl 

Bogdan Ligocki – dyrektor 

Mechanicy z ZST Ustroń
znowu wśród najlepszych 
W styczniu br. uczniowie kl. 4A technikum Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Ustroniu zdawali egzaminy zawodowe z dwóch 
kwalifikacji. W przypadku techników mechaników był to egza-
min z „Organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn 
i urządzeń” oznaczony symbolem MG.44, a w przypadku 
techników informatyków egzamin z Programowania, tworze-
nia i administrowania stronami internetowymi i bazami danych” 
oznaczony symbolem EE.09. 

Po opublikowaniu wyników tych egzaminów przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, okazało się, że mecha-
nicy z kwalifikacji MG.44 osiągnęli zdawalność równą 77,8%, 
podczas, gdy średnia zdawalność z tej kwalifikacji w całym 
województwie śląskim wyniosła zaledwie 55,45%. Tak więc, 
uczniowie ZST Ustroń uzyskali wynik aż o ponad 22% lepszy 
od średniej wojewódzkiej! 

Troszkę gorzej wypadli informatycy, którzy z kwalifikacji EE.09 
uzyskali zdawalność 63,6%, a średnia wojewódzka, to w przy-
padku tej kwalifikacji 67,23%. 

Podsumowując, należy podkreślić, że uczniowie ustrońskiego 
technikum spisali się – już tradycyjnie – bardzo dobrze, a wy-
nik mechaników na tle całego województwa śląskiego jest 
wręcz rewelacyjny. Warto też dodać, że uczniowie klasy 4A 
przygotowywali się do swoich egzaminów w większości czasu 
na zajęciach prowadzonych w sposób zdalny, a Minister-
stwo Edukacji i Nauki (drugi rok z rzędu) nie zdecydowało się 
na żadne decyzje, które mogłyby pomóc i ułatwić uczniom 
zdawanie egzaminów zawodowych (jak zawsze, zdać część 
teoretyczną można było uzyskując min. 50% punktów, a część 
praktyczną aż 75%). Mało tego, w zgodnej opinii przygo-
towujących uczniów do egzaminów nauczycieli egzaminy 
w tym roku były jeszcze trudniejsze, niż w latach poprzednich, 
zwłaszcza w części teoretycznej. 

Tym bardziej, zarówno uczniom, jak i nauczycielom należą 
się serdeczne gratulacje za uzyskane wyniki. 

Warto dodać, że oprócz ww. zawodów, od nowego roku 
szkolnego ZST do oferty kształcenia wprowadza (jako jedyna 
szkoła średnia w powiecie) zawód technika spawalnictwa 
i kontynuuje kształcenie w zawodzie technik programista. 

Szczegółowe dane na temat wyników egzaminów zawodo-
wych w sesji zimowej (formuła 2017) dostępne są na stro-
nie OKE w Jaworznie pod linkiem: https://oke.jaworzno.pl/ 
www3/2020/03/18 wyniki-egzamin-zawodowy/ 

Marek Sikora 

https://oke.jaworzno.pl
mailto:sp2istebna@o2.pl
mailto:sp1jaworzynka@ka.home.pl
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Wiślańskie Liceum 
– z nami wygrasz
i osiągniesz cel! 

Drogi Ósmoklasisto! Jeśli chcesz kontynuować naukę na 
wysokim poziomie, a jednocześnie rozwijać swoje pasje i 
uczyć się w przyjaznej atmosferze, zapraszamy do Liceum 
Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle. 

W naszej szkole zapewniamy indywidualne podejście do 
ucznia, ze względu na kameralną i bezpieczną atmosferę. 
Uczestniczymy w programach europejskich i działaniach 
charytatywnych, współpracujemy z instytucjami kultury w 
regionie oraz promujemy folklor. 

Wyróżnia nas aktywne i różnorodne życie szkoły – liczne 
konkursy, prelekcje zaproszonych gości, projekty edukacyjne, 
aktywne przerwy, rajdy integracyjne i wycieczki turystyczne. 
Do dyspozycji mamy także szkolną stołówkę oraz sklepik, a 
budynek mieści się w pięknym otoczeniu parku. 

Nasza placówka objęta jest patronatem ATH w Bielsku-Białej 
oraz AWF w Katowicach, dzięki czemu uczniowie uczestni-
czą w zajęciach na tych uczelniach. 

www.facebook.com/lostalmach/videos/2615818148722127 

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące klasy: 
Oddział ratowniczo-medyczny (tzw. biol-chem) z rozsze-
rzoną biologią, chemią i językiem angielskim oraz przedmio-
tem uzupełniającym - ratownictwo medyczne. 
www.youtube.com/watch?v=bYnN9DJ-1nk 

Oddział społeczno-prawny 
z rozszerzoną historią, języ-
kiem polskim, wiedzą o społe-
czeństwie oraz przedmiotem 
uzupełniającym – wiedza 
o mediach współczesnych. 
w w w . y o u t u b e . c o m /  
watch?v=9b_CR3g0LTA 

Oddział sportowy z rozszerzoną 
biologią i geografią. W oddziale 
tym jest 10 godzin wychowania 
fizycznego tygodniowo. Oddział 
sportowy będzie ukierunkowany 
przede wszystkim na rozwój 
umiejętności piłkarskich (piłka 
nożna i piłka ręczna). Zajęcia z 
wychowania fizycznego oraz za-
jęcia w klubach sportowych będą 

skorelowane. 
www.youtube.com/watch?v=oPvybv0MNEQ 

Oddział Mistrzostwa Sportowego z rozszerzoną biologią i 
językiem angielskim. W oddziale tym jest 16 godzin wychowa-
nia fizycznego tygodniowo. Ukierunkowany przede wszystkim 
na rozwój umiejętności koszykarskich. Zajęcia z wychowania 
fizycznego oraz zajęcia w klubie sportowym będą skorelo-
wane. https://www.youtube.com/watch?v=8OgGHBx0OfI 

Więcej informacji na: www.lowisla.pl oraz www.facebook. 
com/lostalmach/ ZAPRASZAMY! 

Elżbieta Śliwka 

https://www.youtube.com/watch?v=bYnN9DJ-1nk
https://www.youtube.com/watch?v=9b_CR3g0LTA
https://www.youtube.com/watch?v=9b_CR3g0LTA
https://www.youtube.com/watch?v=oPvybv0MNEQ
https://www.youtube.com/watch?v=8OgGHBx0OfI
http://www.lowisla.pl/
http://www.facebook.com/lostalmach/
http://www.facebook.com/lostalmach/
www.facebook.com/lostalmach/videos/2615818148722127
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Zuzanna Fujak | fot. skipol.pl 

III edycja
Pucharu 
Grupy Azoty 
– rankingi 
Przedstawiamy miejsca 
naszych biegaczek i biegaczy 
oraz klubów w końcowych 
rankingach III edycji Pucharu 
Grupy Azoty w biegach 
narciarskich za sezon 
2020/2021. 

Zestawienie indywidualne 
obejmuje miejsca naszych 
biegaczy w pierwszej 
dziesiątce poszczególnych 
kategorii (kolejno: mie-
jsce, imię i nazwisko, klub, 
kategoria): 

1. Zuzanna Fujak – NKS Trójwieś Beskidzka – Juniorka 
Młodsza 
1. Magdalena Kobielusz – Istebna/SSR LZS Sokół Szczyrk 
– Seniorka 
1. Martyna Michałek – MKS Istebna – Młodziczka 
1. Łukasz Gazurek – NKS Trójwieś Beskidzka – Junior Młodszy 

Magdalena Kobielusz 
| fot. Jacek Kohut 

3. Laura Legierska – NKS 
Trójwieś Beskidzka – 
Juniorka 
3. Jonasz Haratyk – NKS 
Trójwieś Beskidzka – 
Chłopcy 
4. Przemysław Legierski 
– NKS Trójwieś Beskidzka – 
Młodzik 
6. Julia Rucka – MKS 
Istebna – Młodziczka 
7. Zuzanna Kohut – NKS 
Trójwieś Beskidzka – 
Dziewczęta 
7. Karolina Kukuczka – 
MKS Istebna – Juniorka 
7. Wojciech Wojtyła – 
MKS Istebna – Junior 

8. Kamila Idziniak – NKS 
Trójwieś Beskidzka –
 Juniorka Młodsza 
8. Eliza Rucka – Istebna/ 
AZS AWF Katowice – 
Seniorka 
8. Dominik Bury – 
Istebna/AZS AWF Kato-
wice – Senior 
8. Filip Juroszek – NKS 
Trójwieś Beskidzka – 
Chłopcy 
9. Kinga Gazurek – MKS 
Istebna – Dziewczęta 
9. Jan Zawada – MKS 
Istebna – Junior Młodszy 
9. Szymon Zawada – 
MKS Istebna – Chłopcy 
10. Maria Skurzok – NKS 
Trójwieś Beskidzka – 
Młodziczka 
10. Anna Probosz – 
MKS Istebna – Juniorka 
Młodsza 

Ranking klubowy: 
2. NKS Trójwieś Beskidzka 
4. MKS Istebna 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

Martyna Michałek | fot. Jacek Kohut 

Łukasz Gazurek 
| fot. skipol.pl 

https://skipol.pl
https://skipol.pl
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Końcowa 
klasyfikacja
LOTOS Cup 
Prezentujemy miejsca 
naszych sportowców 
w końcowej klasyfikacji 
rozegranej w minionym se-
zonie zimowym XVII edycji 
LOTOS Cup w skokach 
narciarskich oraz XI= edycji 
w kombinacji norweskiej. 

Zestawienie indywidualne 
obejmuje miejsca naszych 
sportowców w pierwszej 
dziesiątce poszczególnych 
kategorii (kolejno: miejsce, 
imię i nazwisko, miejsco-
wość, kategoria). 

Oliwia Bury 
| fot. WSS Wisła 

Skoki: 

1. Oliwia Bury – Istebna – Dziewczęta Młodsze 
1. Kacper Juroszek – Jaworzynka – Juniorzy 
1. Kacper Wantulok – Koniaków – Chłopcy 

2. Natalia Łupieżowiec – 
Jaworzynka – Dziewczęta 
3. Arkadiusz Jojko – 
Istebna – Juniorzy 
7. Mikołaj Wantulok – Ko-
niaków – Chłopcy Starsi 
8. Wiktoria Kubas – Ko-
niaków – Dziewczęta 
Młodsze 
8. Gabriel Kukuczka – Ko-
niaków – Juniorzy Młodsi 

Kacper Wantulok 
| fot. Anna Karczewska/PZN 

Kombinacja norweska: 

1. Oliwia Bury – Istebna 
– Dziewczęta Młodsze 
5. Kacper Wantulok – 
Koniaków – Chłopcy 
6. Wiktoria Kubas – 
Koniaków – Dziewczęta 
Młodsze 
8. Adam Łupieżowiec – 
Jaworzynka – Chłopcy 
8. Mikołaj Wantulok – 
Koniaków – Chłopcy 
Starsi 

Wszyscy wymienieni 
zawodnicy reprezentują 
barwy klubu WSS Wisła. 

Jacek Kohut – instruktor 
GOK Istebna 

Kacper Juroszek | fot. Jacek Kohut 

Piłka nożna – runda 
wiosenna 
Poniżej przedstawiamy terminarz rozgrywek rundy wiosennej 
drużyny seniorów APN Góral Istebna. Nasi piłkarze w grupie 
spadkowej Klasy Okręgowej Skoczów Żywiec rozgrywają 
mecze z drużynami z grupy Skoczów, które nie weszły do 
grupy mistrzowskiej. Do tabeli zaliczone są natomiast wyniki 
meczów rundy jesiennej z drużynami z podgrupy Żywiec, 
które również znalazły się w grupie spadkowej. 

08.05.21 16:00 Chybie – APN Góral Istebna 

16.05.21 17:00 APN Góral Istebna – Pruchna 

22.05.21 16:00 Goleszów – APN Góral Istebna 

30.05.21 17:00 APN Góral Istebna – Strumień 

03.06.21 16:00 Pogórze – APN Góral Istebna 

05.06.21 17:00 Zebrzydowice – APN Góral Istebna 

12.06.21 17:00 APN Góral Istebna – Chybie 

20.06.21 16:00 Pruchna – APN Góral Istebna 

27.06.21 17:00 APN Góral Istebna – Goleszów 

https://27.06.21
https://20.06.21
https://12.06.21
https://05.06.21
https://03.06.21
https://30.05.21
https://22.05.21
https://16.05.21
https://08.05.21
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Terminarze innych grup wiekowych znajdują się na naszej 
stronie internetowej oraz na profilu facebookowym APN Gó-
ral Istebna. 

Wyniki pierwszych meczów: 

Seniorzy – Klasa Okręgowa – Grupa spadkowa Skoczów 
Żywiec 
24.04.21 Wisła Strumień – APN Góral Istebna 3:0 
01.05.21 APN Góral Istebna – Pogórze 1:3 
03.05.21 APN Góral Istebna – Zebrzydowice 2:2 

Fragment meczu APN Góral Istebna – Zebrzydowice 2:2 
| fot. Jacek Kohut 

Trampkarze – III Liga Wojewódzka Skoczów 
24.04.21 Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna 9:3 
29.04.21 Goleszów – APN Góral Istebna 3:7 

Młodzicy – III Liga Wojewódzka Skoczów 
25.04.21 Wisła Strumień – APN Góral Istebna 0:9 
02.05.21 APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 3:0 
04.05.21 Zebrzydowice – APN Góral Istebna 1:6 

Orliki I – Liga Wojewódzka Skoczów Grupa A 
19.04.21 Piast Cieszyn – APN Góral Istebna 4:10 
26.04.21 Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna 9:4 
01.05.21 APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 7:0 

Orliki II – Liga Wojewódzka Skoczów Grupa B1 
24.04.21 APN Góral II Istebna – Górki Wielkie 5:4 
02.05.21 Puńców – APN Góral II Istebna 6:5 

Żaki – Liga Wojewódzka Skoczów Grupa I 
21.04.21 Pogórze – APN Góral Istebna 5:11 
27.04.21 APN Góral II Istebna – Lukam Skoczów 2:3 

Drużyna kobiet UKKS Istebna w rundzie wiosennej roze-
gra na własnym boisku dwa mecze – z ROW II Rybnik 22 
maja i Rekord II Bielsko-Biała 6 czerwca. 

Warto pamiętać, że w dalszym ciągu mamy sytuację epi-
demii w związku z czym mogą nastąpić zmiany w termina-
rzach. Bieżące informacje kibice piłkarscy znajdą na stronie 
istebna.eu oraz na profilach facebookowych UKKS Istebna 
i APN Góral Istebna. 

Jacek Kohut – instruktor GOK Istebna 

APN Góral Istebna – młodzicy | fot. APN Góral Istebna/Facebook 

https://istebna.eu
https://27.04.21
https://21.04.21
https://02.05.21
https://24.04.21
https://01.05.21
https://26.04.21
https://19.04.21
https://04.05.21
https://02.05.21
https://25.04.21
https://29.04.21
https://24.04.21
https://03.05.21
https://01.05.21
https://24.04.21


Delegacja podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej z okazji 
60. urodzin księdza Stanisława Pindla, proboszcza Parafii Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce | fot. arch. Łucja Dusek 
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USŁUGI Z ZAKRESU: 
Poradni Chirurgicznej Poradnia Medyczna 
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