
Zbiorcze zestawienie uwag do projektu dokumentu pn. 
 „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023” 

 

Lp. 

Imię i nazwisko lub podmiot 
zgłaszający propozycję 

(w przypadku 
organizacji/instytucji) 

Zapis w projekcie dokumentu z 
podaniem numeru strony 

Propozycja zmiany Uzasadnienie Propozycja odniesienia się do 
uwagi 

1. 

Mirosława Haratyk  
 

Projekt nr 1 i nr 2, str. 78 i 79 Korzystanie z istniejących 
obiektów i ich wynajem 

Niewystarczające 
wykorzystanie i niepotrzebne 
koszty kolejnego budynku, 
który gmina będzie 
utrzymywać, niska liczba osób 
korzystających, wąski zakres 
wykorzystania. 

 

2. 

Józef Michałek  
 

Projekt nr 1, str. 78 Dotyczy miejsca realizacji 
danego projektu na obszarze 
rewitalizacji. 
Istebna 1345, budynek 
gimnazjum, 
Zakres realizowanego zadania: 
Adaptacja i dostosowanie 
pomieszczeń na potrzeby 
utworzenia centrum usług 
społecznych wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia. 

Łatwiejszy dostęp i 
funkcjonalność. 

 

3. 

Mirosława Haratyk  
 

Projekt nr 4, str. 81; Projekt nr 
19, str. 96, Projekt nr 42, str. 
119 

Przesunięcie zainteresowania 
w kierunku innych obszarów 
atrakcyjnych turystycznie np. 
Zaolzia 

Nie powinno tworzyć się 
nowych ścieżek w jednym 
rejonie, ale łączyć 
poszczególne przysiółki, np. 
Istebna Tartak i Zaolzie aż do 
drogi w kierunku Gańczorki. 

 

4. 
Mirosława Haratyk  
 

Projekt nr 38, str. 115 Przebudowa drogi i budowa 
ścieżki rowerowej powinna 
obejmować zdecydowanie 

Budowa ścieżki o dł. 1,2 km 
jest niewystarczająca i nie 
wykorzystuje w pełni walorów 

 



dłuższy odcinek, aż do boiska 
na Zaolziu 

przyrodniczych i turystycznych 
doliny Olzy. Ogromna ilość 
turystów odwiedzająca ten 
rejon i korzystająca z 
wyciągów narciarskich oraz 
mieszkańcy, którzy potrzebują 
nowej drogi poprawiającej 
bezpieczeństwo i płynność 
ruchu. 

5. 

ajrenka@op.pl Projekt nr 11, str. 88 
Przebudowa budynków szkół 
podstawowych wraz z 
nadaniem im nowych funkcji 
społecznych 

Przeniesienie ZSZ i Liceum 
wieczorowe na Zaolziu do 
budynku obecnego Gimnazjum 

Dobro, bezpieczeństwo i troska 
o najmłodsze dzieci, które w 
dużym skupisku będą miały 
problemy wychowawcze i 
naukowe  oraz słabej 
komunikacji na odcinku 
Zaolzie- Tartak. Brak opieki 
osób  dorosłych podczas 
przejazdu do szkoły i powrotu 
ze szkoły. 

 

6. 

Radna Powiatu Cieszyńskiego 
Łucja Michałek  
 

Projekt nr 11, str. 88 Przeniesienie szkolnictwa 
zawodowego do budynku 
Gimnazjum, w którym 
dodatkowo należy uruchomić 
szkołę średnią. Utrzymanie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 w 
dotychczasowych siedzibach 
lokalowych. 

  

7. 

Danuta Legierska  
 

Projekt nr 11, str. 88 
Zakres obejmuje adaptację i 
zakup wyposażenia budynku 
Gimnazjum w celu 
uruchomienia w nim szkół 
podstawowych (nr 1 i 2). 
Budynek Szkoły Podstawowej 
nr 1 przeznacza się w całości 
na uruchomienie 

Adaptacja budynku Gimnazjum 
w celu: 
- Realizacji kształcenia 
zawodowego   (nie tylko 
młodzież w szkole branżowej 
ale i dorośli tj. organizacja 
kursów nadających 
kwalifikacje zawodowe. 
Obecnie edukacja w Polsce 

Aby zrealizować ogólny cel 
zadania inwestycyjnego tj.: 
kompleksowa poprawa jakości 
życia w oparciu o 
zintegrowane działania 
społeczne, techniczne oraz 
funkcjonalne  konieczna jest 
proponowana zmiana 
ponieważ: 

 



całorocznego, publicznego 
przedszkola i żłobka. Budynek 
Szkoły Podstawowej nr 2 
przeznacza się częściowo na 
kształcenie zawodowe, 
specjalistyczne, działalność 
gospodarczą, z 
wykorzystaniem potencjału 
turystycznego Zaolzia. 

daje taką możliwość, jednak 
nie jest to realizowane, 
ponieważ brakuje takich 
ośrodków, a istniejące oferują 
niewiele); 
- Stworzenia Centrum Kultury i 
Sportu  Gminy Istebna tj.: 
działalność GOK Istebna, OPP 
Koniaków, Zespołu 
Regionalnego Istebna, 
biblioteki i świetlicy ( w 
przyszłości również kina). 
- Przedszkole i żłobek. 

 
 

- Oferta kształcenia 
zawodowego  (szkoła 
branżowa I stopnia, szkoła 
branżowa II stopnia, Liceum o 
profilu ekonomicznym i 
artystycznym, kursy 
kwalifikacyjne, Liceum 
Ogólnokształcące dla 
dorosłych) z pewnością stałaby 
się atrakcyjna nie tylko dla 
mieszkańców, każdy 
zainteresowany rozpoczęciem 
nauki w szkole 
ponadpodstawowej lub 
zmianą swoich kwalifikacji 
zawodowych miałby taką 
możliwość;  
- Osoby,  nie mieszkające w 
Gminie a chcące podjąć naukę 
mogłyby wynajmować pokoje 
w pobliskich gospodarstwach 
agroturystycznych 
(przygotowanie specjalnej 
oferty noclegowej); 
- Dzieci i młodzież Trójwsi 
znalazłaby  tutaj bezpieczne 
miejsce do rozwoju swoich 
zainteresowań (OPP Koniaków) 
oraz spotkań  bez oferty 
alkoholu - osoby biorące udział 
w badaniu wskazały alkoholizm 
jako największe zagrożenie 
mieszkańców; 
- Świetlica spełniałaby funkcję 
opiekuńczo - wychowawczą 
oraz promocyjną - wydzielone 



miejsce  np. podium dla 
młodych artystów; 
- Budynek Gimnazjum jest 
usytuowany w najlepszym 
punkcie  komunikacji co z 
pewnością ułatwiłoby dostęp 
nie tylko mieszkańcom Trójwsi, 
ale wszystkim 
zainteresowanym; 
- Gminny Ośrodek Kultury 
mógłby jeszcze bardziej 
rozwinąć swoją działalność 
promując Gminę. Rozsławiona 
„Koronka Koniakowska” 
znalazłaby godne miejsce. 
Tutaj też koronczarki mogłyby 
oferować swoje arcydzieła. 
Każdy, kto w jakikolwiek 
sposób rozwija swoje pasje, 
mógłby je promować; 
- Siedziba Zespołu 
Regionalnego Istebna . 
- Przedszkole i żłobek z 
korzyścią dla rodziców 
pracujących  lub 
korzystających z 
przygotowanej oferty w 
budynku Gimnazjum; 
- Odpowiedni poziom edukacji 
oraz promocja twórczości 
mieszkańców Trójwsi powinna 
być priorytetem władzy 
lokalnej. 

8. 
Nauczyciele Szkoły 
Podstawowej nr 2  
 

Projekt nr 11, str. 88  
Przebudowa budynków szkół 
podstawowych wraz z 

Przenieść Z.S.P. Istebna z 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 Istebna lub z PSWR 

- Budynek jest własnością 
gminy i powinien zostać 
przeznaczony dla uczniów 

 



nadaniem im nowych funkcji 
społecznych 

Cieszyn z budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 Istebna 

Szkoły Podstawowej nr 2, 
mieszkających na tym terenie; 
- Zgodnie z reformą oświaty 
Szkoła Podstawowa powinna 
być najbliżej dziecka, a nie 
odwrotnie; 
- Redukcja negatywnych 
zjawisk nie nastąpi po 
połączeniu dwóch odrębnych 
placówek, lecz nasili się, a 
jakość kształcenia spadnie; 
- Uniknie się dowozu dzieci i 
kosztów z tym związanych.  

9. 

Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Istebnej 

Projekt nr 11, str. 88  
Przebudowa budynków szkół 
podstawowych wraz z 
nadaniem im nowych funkcji 
społecznych 

Przenieść Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych lub 
ZPSWR Cieszyn z budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Istebnej do budynku 
Gimnazjum w Istebnej 

-Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Istebnej jest na miejscu, bliska 
przyjazna dzieciom, z 
bezpiecznym dojściem do 
domu; 
- Budynek SP nr 2 Istebna jest 
budynkiem gminnym, zawsze 
służył dzieciom ze szkoły 
podstawowej i przy jego 
budowie oraz remontach 
pomagali rodzice; 
- Skumulowanie dwóch szkół w 
jednym miejscu może 
spowodować spadek jakości 
kształcenia i problemy 
wychowawcze; 
- Uniknie się dowozu dzieci i 
niebezpieczeństw z tym 
związanych, szczególnie zimą. 

 

10. 

Józef Michałek  
 

Projekt nr 11, str. 88  
Przebudowa budynków szkół 
podstawowych wraz z 

Zmiana zakresu realizowanego 
zadania: Zakres obejmuje 
adaptację i zakup wyposażenia 
budynku Gimnazjum w celu 

Pozostawienie sieci szkół 
podstawowych w 
środowiskach lokalnych jest 
uzasadnione czynnikami 

 



nadaniem im nowych funkcji 
społecznych 

uruchomienia w nim: 
Gminnego Przedszkola  
przeniesionego z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Istebnej, Gminnego Ośrodka 
Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej w części 
realizującej promocję sportu i 
rekreacji, 
- i w porozumieniu z powiatem 
cieszyńskim przeniesienie z 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Istebnej: Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych, 
- i z budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w 
Koniakowie: Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej oraz utworzenie 
centrum usług społecznych. 

społecznymi, 
bezpieczeństwem dzieci i 
zwiększeniem szans 
edukacyjnych dzieci i 
młodzieży. 

11. 

Henryk Kukuczka Projekt nr 11, str. 88 Zaniechanie szalonego i 
nieprzemyślanego pomysłu 
likwidacji lub przeznaczenia na 
inny cel SP nr 2 w Istebnej 
Zaolziu 

SP nr 2 w Istebnej Zaolziu 
zawsze służyła społeczności 
lokalnej. Nigdy nie będzie 
zgody na odebranie dzieciom 
tej szkoły.  

 

12. 

Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Istebna”  
 

Projekt nr 12, str. 89 
Przebudowa budynku GOK  

W budynku GOK powinna 
powstać sala z wyposażeniem 
luster i sceną 

Sala z lustrami i sceną jest 
potrzebna między innymi dla 
zespołów regionalnych do 
prowadzenia prób w 
warunkach profesjonalnych. 
Natomiast scena pozwoli na 
różne występy przy okazji 
wydarzeń kulturalnych w 
GOKu.  

 

13. 
Stowarzyszenie Społeczno-
Kulturalne „Istebna”  

Projekt nr 12, str. 89 
Przebudowa budynku GOK 

Sala  dla Zespołu Regionalnego 
„Istebna” – siedziba zespołu 

Zespół Regionalny „Istebna”  
mimo 115 letniej tradycji do tej 

 



 pory nie posiada takiego 
miejsca, w którym mógłby 
przechowywać między innymi  
wszystkie zdobyte nagrody i 
statuetki, a także stroje, 
instrumenty i wiele innych 
rzeczy, które są na stanie 
zespołu. Sala w Gminnym 
Ośrodku Kultury mogłaby być 
idealnym miejscem do 
stworzenia siedziby zespołu, 
której do tej pory nie było.  

14. 

Anna Pilch-Rucka  
 

Projekt nr 12, str. 89 Proponuje się w budynku 
pozostawić informację 
turystyczną i bibliotekę 
publiczną, zaś Gminny Ośrodek 
Kultury przenieść  do widowni 
przy amfiteatrze Pod Skocznią 
w Istebnej 

Dzięki temu jedyna biblioteka 
na terenie gminy zyskałaby 
dodatkowe pomieszczenia na 
rozwój swego księgozbioru ( w 
tym audiobooki, e-booki), 
utworzenie wypożyczalni i 
czytelni dla dorosłych, oddziału 
dziecięcego, sali 
komputerowej. 
Wówczas biblioteka stałaby się 
nowoczesnym centrum 
dostępu do wiedzy, kultury 
oraz ośrodkiem życia 
społecznego. 

 

15. 

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Regionalnego „Na 
Grapie”  
 

Projekt nr 15, str. 92 
Szacowana (orientacyjna) 
wartość zadania: 400 000 zł 
 

Szacowana (orientacyjna) 
wartość zadania: 600 000 zł 

Pierwotna szacunkowa 
wartość zadania jest 
niewystarczająca na realizację 
całego zakresu rzeczowego 
inwestycji 

 

16. 

Anna Pilch-Rucka  
 

Projekt nr 19, str. 96 
Zakres realizowanego 
działania: Przebudowa grilla, 
budowa 2 szt. pawilonów 
handlowych (gastronomiczny i 

Przebudowa grilla, budowa:  
pawilonu gastronomicznego,  
budynku gospodarczego i 
widowni, w tym:  

Przeniesienie siedziby GOK na 
teren pod skocznią w Istebnej 
jest uzasadniony pod 
względem organizacyjnym i 
technicznym. Dzięki temu 

 



wystawienniczy), budowa 
budynku gospodarczego, 
budowa widowni, oświetlenia, 
rozbudowa monitoringu, 
zagospodarowanie terenu 
 

-część pomieszczeń pod 
widownią wykorzystać  na 
wystawę/kiermasz twórczości 
ludowej, rękodzieła- zamiast 
budowy pawilonu 
wystawienniczego, 
 -pozostałe pomieszczenia na 
siedzibę GOK-u (bez biblioteki i 
informacji turystycznej) z 
nowoczesna salą 
konferencyjną, wystawową, 
salą na prowadzenie 
warsztatów  itp.,  
budowa oświetlenia, 
rozbudowa monitoringu, 
zagospodarowanie terenu 
 

miejsce to pełniłoby funkcję 
kulturalną i rozrywkową, 
byłoby atrakcyjne dla turystów, 
częściej odwiedzane przez 
mieszkańców i turystów.   
Budowa nowoczesnej, 
wpisującej się w pobliski 
krajobraz widowni wiązałoby 
się z likwidacją boiska 
sportowego na tym terenie (w 
przypadku rozbudowy 
kompleksu sportowego na 
Zaolziu poprzez budowę 
dodatkowego, treningowego 
boiska sportowego, 
modernizację istniejącego 
wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia) 

17. 

Józef Michałek  
 

Projekt nr 21, str. 98 Uzupełnienie nazwy projektu: 
Zagospodarowanie przestrzeni 
wokół parkingu „Pod Grapą” w 
Istebnej pokazowym ogrodem 
roślin karpackich: „W dolinie 
Olzy i Czadeczki” z elementami 
małej architektury 

Odwołanie się do konkretnego 
miejsca w Karpatach, do 
terenu gminy Istebna i takie 
ukształtowanie terenu pod 
parkingiem, aby z pozycji 
parkingu można było zobaczyć 
ukształtowanie terenu i 
osiągnąć efekt „terenowej 
mapy”. Uzyska się wtedy efekt 
edukacji regionalnej  związany 
z geografią i przyrodą naszej 
gminy. 

 

18. 

M. Legierski Szkoła nr 2 na Zaolziu ma 
pozostać na dotychczasowych 
warunkach w budynku. 

 Szkoła Podstawowa winna być 
jak najbliżej rodziców. Szkoła 
winna być przyjazna 
społeczności lokalnej. Wszelkie 
biurokratyczne pomysły, bez 

 



sensu są ze szkodą dla dzieci i 
prowadzą do marnotrawstwa. 

19. 

M. Legierski Przenieść zawodówkę i szkołę 
dla niepełnosprawnych do 
budynku Gimnazjum w 
Istebnej 

   

20. 
M. Legierski Jest to rozwiązanie najlepsze, 

najtańsze, bez szkodzenia 
lokalnej społeczności 

   

 

 


