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Dzień Edukacji Narodowej
  - 14 października

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam 
wszystkim pracownikom szkół, przedszkoli i GZ 
d/s Oświaty serdeczne życzenia wszelkiej po-
myślności w nauczaniu dzieci i młodzieży, satys-
fakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy oraz 
wiele zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Wójt Gminy i Rada Gminy

TERMINY ZEBRAŃ WIEJSKICH
Rada Sołecka oraz Wójt Gminy zapraszają mieszkańców na 
zebrania wiejskie
22.10.06 godz. 9.00 Jaworzynka - Szkoła Podst. nr 1
22.10.06 godz. 12.00 Koniaków - Sala Ochotniczej Straży Pożarnej
29.10.06 godz. 10.30 Istebna - SalaOchotniczej Straży Pożarnej

ks. Alfred Staniekks. Alfred Staniek
- proboszcz istebniański- proboszcz istebniański

Nowy proboszczNowy proboszcz

w Parafiiw Parafii

EwangelickiejEwangelickiej

w Istebnejw Istebnej

D o ż y n k iD o ż y n k i
g m i n n eg m i n n e

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna

Na postawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Istebna uchwały Nr XLI/370/2006 z dnia 28 września 2006 r. 
o zmianie Uchwały Nr XXXIX/357/2006 Rady Gminy Istebna 
z dnia 15 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna, dla obszaru obejmującego fragment działki nr 
6809 położonej w miejscowości Istebna, w rejonie trasy biegowej 
na Kubalonce. W uchwale zmienia się oznaczenie nr działki z nr 
6809 na nr 6809/1.

Zmiana nastąpiła na skutek zmiany oznaczenia działek po pomia-
rze geodezyjnym. Zakres opracowania pozostaje bez zmian.

Fragment korowodu dożynkowegoFragment korowodu dożynkowego

Banderia konna  prowadzi korowódBanderia konna  prowadzi korowód

BIKE MARATON ZA NAMI
- str. 17-18
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DożynkiDożynki
gminnegminne

Gazdowie zIstebnejGazdowie zIstebnej Gazdowie z Jaworzynki TrzycatkaGazdowie z Jaworzynki Trzycatka Gazdowie z KoniakowaGazdowie z Koniakowa

Uczestnicy dożynek w strojach regionalnychUczestnicy dożynek w strojach regionalnych

Zespół „Zgrapianie”Zespół „Zgrapianie”
z wieńcem dożynkowymz wieńcem dożynkowym

Główni gospodarze dożynekGłówni gospodarze dożynek
z sołtysem wsi Jaworzynkaz sołtysem wsi Jaworzynka

Chleby dożynkowe w rękachChleby dożynkowe w rękach
gospodarzy gminy i eurodeputowanychgospodarzy gminy i eurodeputowanych

Za chleb dziekują eurodeputowaniZa chleb dziekują eurodeputowani

Ceremoniał dożynkowy w wykonaniuCeremoniał dożynkowy w wykonaniu
Zespołu „Zgrapianie”Zespołu „Zgrapianie” Przekazanie chleba dożynkowegoPrzekazanie chleba dożynkowego

Główni gospodarze z JaworzynkiGłówni gospodarze z Jaworzynki
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INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej

w Istebnej
z dnia 2 października 2006 r.

o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w związku
z wyborami do Rady Gminy Istebna i Wójta Gminy Istebna 

zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r.
I. Skład Komisji:
1. Teresa Łaszewska Przewodnicząca
2. Jan Kędzior Zastępca Przewodniczącego
3. Bernadeta Bryś Członek
4. Izabela Bójko Członek
5. Urszula Macura Członek
6. Grażyna Przybyła Członek
7. Bolesław Rucki Członek
II. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej:
Urząd Gminy Istebna 1000, pok. Nr 103, tel./fax (033)8556500, 

8556087, e-mail: urzad.gminy@ug.istebna.pl www.ug.istebna.pl
III. Dyżury.
09,10,11 i 12 października br. w godz, od 8:00 do 17:00;
13.10. br. (piątek) w godz. od 8:00 do 24:00;
16 i 17.10. br. w godz. od 8:00 do 17:00;
18.10.br, (środa) w godz. od 8:00 do 24:00

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

w Istebnej
Teresa Łaszewska

WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY

WAŻNIEJSZE TERMINY
Z KALENDARZA WYBORCZEGO

Zgodnie z art. 35 Ordynacji Wyborczej podaję do wiado-
mości, że spis wyborców br. będzie do wglądu w Urzędzie Gmi-
ny Istebna pok. 115 w dniach od 30 października do 8 listopada 
w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wnio-
sek zainteresowanego.

Treść czynności wyborczejTermin wykonania
czynności wyborczej

do 18.10.2006 r.
do godz. 24.00

Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej 
list kandydatów na radnych, odrębnie dla 
każdego okręgu wyborczego

Zgłaszanie kandydatów na członków Ob-
wodowych Komisji Wyborczych

Zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej 
kandydatów na Wójta Gminy

Powołanie przez Gminną Komisję Wy-
borczą Obwodowych Komisji Wybor-
czych

Rozplakatowanie obwieszczeń o zareje-
strowanych listach kandydatów na rad-
nych oraz kandydatów na wójta gminy

Głosowanie12 listopada 2006 r.
godz.6.00 do 20.00

do 28.10.2006 r.

do 22.10.2006 r

do 13.10.2006 r.
do godz. 24.00

do 13.10.2006 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Istebna z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, nume-

rach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyzna-
czonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów do 
Rady Gminy Istebna i Wójta Gminy Istebna

w dniu 12 listopada 2006 r.
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wy-

borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 
r. Nr 159, póz. 1547 z późn. zm.) oraz w związku z art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, póz. 984 z późn. zm.), uchwałą nr 
XXXV/293/2002 Rady Gminy Istebna z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie 
podziału Gminy Istebna na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego Nr 59/2002, poz. 2019)

Wójt podaje do publicznej wiadomości
informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i licz-

bie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla wyborów do Rady 
Gminy Istebna i Wójta Gminy Istebna w dniu 12 listopada 2006 r.:

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Istebna, 
43-470 Istebna 1000 pok. nr 100, tel. 033 8556500, 033 8556087

Wójt, /-/ Danuta Rabin

Liczba radnych
wybieranych

w okręgu wyborczym

Nr
okręgu

wyborczego
Granice obwodu

Jasnowice, Suszki, Szymcze, Las, Gazu-
ry, Kiepki, Miki, Krzyżowa, Glinianne, 
Centrum, Dzielec, Potoczki, Wojtki, Kęp-
ka, Kawule, Kulonki, Kubale, Michałki, 
Haratyki, Kohuty, Burowie, Szarce, Woj-
tosze, Beskid, Matyska, Bryje, Poloki

Mlaskawka, Łączyna, Skała, Zadolina, 
Brzestowe, Leszczyna, Stecówka, Pie-
troszonka, Murzynka, Andziołówka, 
Bucznik, Połom, Kawulonka, Tartak-
Olza, Zagroń, Olecki, Wyszni Pole, Ku-
balonka, Mraźnice, Wilcze, Tokarzonka, 
Polanka, Bystre, Dupne, U stawu, Mik-
szówka, Słowioczonka, Bźniokowa

Za Gron, Duraje, Małyjurki, Szkawra-
ny, Wawrzacze, Waszuty, Klimasy, 
Łupienie, Korbasy, Bestwiny, Łabaje, 
Dragony, Biłki, Droga na Łącki, Łącki, 
Słowioki, Ondrusze, Gron Zapasieki 
Dolne i Górne, Szkawlonka, Rozce-
ście, Bobczonka, Wielki Potok, Wyr-
chczadeczka, Śliwkula, Siwoniowskie, 
Stefanka, Szyroki, Krężelka, Maciejka, 
Na Potoku, Zakikula, Kikula, Czadecz-
ka Dolna i Górna, Gorzołki, Stańki, 
Klimki, Buki, Krzyżowa, Czerchla, 
Byrty, Małysze, Jasie, Czepczory

Matyska, Kadłuby, Pustki, Dachtony, 
Odkrzas, Deje, Tkoczówka, Wołowa, 
Centrum, Szańce, Szkatółka, Polana, 
Pietraszyna, Gotówka, Pańska Łąka, 
Kosarzyska, Rupienka, Wyżrano, Fi-
baczka, Bukowina, Grónik, Legiery, 
Jasiówka, Bąbolówka, Kościanowice, 
Cisowe, Małączka, Rdzawka, Usno-
bocz, Rastoka, Podgrapy, Kliszówka, 
Tyniok, Żurówka, Zimna Woda

l 3

2 3

3

4

4

5
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Istebna

z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach
w dniu 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
póz. 1547 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXVIII/3 52/2006 z 
dnia 23 czerwca 2006 w sprawie podziału Gminy Istebna na obwody głoso-
wania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 99, poz. 2739 z 17 sierpnia z 2006 r.)

Wójt podaje do wiadomości wyborców,
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o 

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wy-
borów w dniu 12 listopada 2006 r.:

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 12 listopada 2006 r. między 
godziną 6.00 a 20.00. Wójt, /-/ Danuta Rabin

Część sołectwa Istebna obejmująca 
przysiółki: Jasnowice, Suszki, Szymcze, 
Las, Gazury, Klepki, Miki, Krzyżowa, 
Glinianne, Centrum, Dzielec, Potoczki, 
Wojtki, Kępka, Kawule, Kulonki, Ku-
bale, Michałki, Haratyki, Kohuty, Bu-
rowie, Szarce, Wojtosze, Beskid, Maty-
ska, Bryje, Poloki

Część sołectwa Istebna obejmująca 
przysiółki: Mlaskawka, Łączyna, Ska-
ła, Zadolina, Brzestowe, Leszczyna, 
Stecówka, Pietroszonka, Murzynka, 
Andziotówka, Bucznik, Połom, Ka-
wulonka, Tartak-Olza, Zagroń, Olecki, 
Wyszni Pole, Kubalonka, Mraźnice, 
Wilcze, Tokarzonka, Polanka, Bystre, 
Dupne, U stawu, Mikszówka, Słowio-
czonka, Bźniokowa

Część sołectwa Jaworzynka obejmująca 
przysiółki: Za Gron, Durąje, Małyjur-
ki, Szkawrany, Wawrzacze, Waszuty, 
Klimasy, Łupienie, Korbasy, Bestwiny, 
Łabaje, Dragony, Bitki, Droga na Łacki, 
Łacki, Słowioki, Ondrusze, Groń
 
Część sołectwa Jaworzynka obejmują-
ca przysiółki: Zapasieki Dolne i Górne, 
Szkawlonka, Rozceście, Bobczonka, 
Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Śliw-
kula, Siwoniowskie, Stefanka, Szyroki, 
Krężelka, Maciejka, Na Potoku, Zaki-
kula, Kikula, Czadeczka Dolna i Górna, 
Gorzołki, Stańki, Klimki, Buki, Krzy-
żowa, Czerchla, Byrty, Małysze, Jasie, 
Czepczory

Część sołectwa Koniaków obejmująca 
przysiółki po prawej stronie drogi kra-
jowej od granicy sołectwa Istebna do 
granicy gminy Milówka 

Część sołectwa Koniaków obejmująca 
przysiółki po lewej stronie drogi krajo-
wej od granicy sołectwa Istebna do gra-
nicy gminy Milówka 

Siedziba
obwodowej

komisji wyborczej

Nr
obwodu

głosowania
Granice obwodu

l
Gminny

Ośrodek Kultury
w Istebnej
(l piętro)

2

Gminny
Ośrodek Kultury

w Istebnej
 (parter)

Lokal dostosowany
do potrzeb
wyborców

niepełnosprawnych.

3

4

Szkoła Podstawowa 
Nr l w Jaworzynce 

(parter)
Lokal dostosowany do 

potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.

5

6
Szkoła Podstawowa
Nr l w Koniakówie

(l piętro)

Szkoła
Podstawowa Nr l

w Jaworzynce
(l piętro)

Szkoła Podstawowa 
Nr l w Koniakówie 

(świetlica)
Lokal dostosowany do 
potrzeb wyborców nie-

pełnosprawnych.

WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY Wójt Gminy informujeWójt Gminy informuje
11 września 2006 r. na Kubalonce - Osiedlu została otwarta 

świetlica środowiskowa TPD. Pomieszczenia po byłej szkole zaad-
optowano i wyposażono z funduszy GKRPA w Istebnej oraz  Po-
wiatowego Oddziału TPD w Cieszynie. Świetlica czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00. W zajęciach dziennie 
bierze udział 25 dzieci i młodzieży w wieku od 6 - 17 lat. Pod okiem 
wychowawcy uczestnicy mogą odrobić zadanie domowe, zjeść pod-
wieczorek oraz w sposób zorganizowany spędzić wolny czas.

Przew. Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Barbara Gątarek

SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury / obok koś-
cioła / - sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO
URZĘDU PRACY W KATOWICACH

Zespół Prawny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 
udziela darmowych porad prawnych w zakresie regulacji 
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 
dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z 
późn. zm.) oraz prawa pracy. Porady można uzyskać w każdy 
czwartek, w godzinach 8-12, pod numerem telefonu 032 207-
78-98 lub osobiście w pokoju 107 w gmachu WUP, przy ul. 
Powstańców 41a. Uwaga! Projekt dla bezrobotnych kobiet
Firma TechMaster z Żywca informuje, że od września br. roz-
poczęła realizację Projektu „Nowe kwalifi kacje - nowe szan-
se zawodowe dla bezrobotnych kobiet” w ramach Działania 
1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich.
Projekt współfi nansowany przez Unię Europejska oraz Budżet 
Państwa adresowany jest do bezrobotnych kobiet z powiatów: 
bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
Celem przedsięwzięcia jest nabycie lub uzupełnienie kwali-
fi kacji zawodowych koniecznych do wejścia lub powrotu na 
rynek pracy przez 70 bezrobotnych kobiet. Projekt realizowa-
ny będzie w Woj. Śląskim w podregionie bielsko - bialskim w 
okresie wrzesień 2006 - czerwiec 2007.
Działania w ramach Projektu to kursy szkoleniowe w zakresie:
- języka angielskiego,
- wykorzystania technik informatycznych,
- aktywizacji zawodowej,
- zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
(wszyscy uczestnicy),
- zarządzania projektami lub grafi ki komputerowej (do wyboru 
przez każdego z uczestników)
W projekcie przewidziano dla uczestników: zwrot kosztów do-
jazdu, dodatki szkoleniowe i stypendia, poczęstunek.
Informacje i zapisy:
Biuro Projektu:  Żywiec, ul. Kabaty 2, tel.: 033 - 861 16 87
e-mail: biuroprojektu@techmaster.com.pl
Punkt kontaktowy: Bielsko - Biała,
ul. Frycza Modrzewskiego 12
Telefon: 507 255 439
Informacje na temat projektu również w Gminnym Centrum 
Informacji w Istebnej: tel. 033 – 855 61 58.

J. Kohut
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I N F O R M A C J E  G O S P O D A R C Z E
 Trzy tygodnie temu rozpoczęto budowę chodnika w ciągu 

drogi Wojewódzkiej Nr 941 na odcinku Centrum – Gliniane w 
Istebnej. Oprócz chodnika budowana jest kanalizacja deszczowa 
oraz dwie zatoki au-
tobusowe. Inwestycja 
jest realizowana w 
wyniku porozumienia 
zawartego pomiędzy 
Gminą, a Marszałkiem 
Województwa Śląskie-
go. Porozumienie to 
określa zasady fi nan-
sowania, termin rea-
lizacji. I tak wartość 
robót ma się zamknąć 
kwotą  1 492 tys. zł, a 
roboty mają zostać zakończone i rozliczone w grudniu bieżącego 
roku. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała i nie spowoduje 
opóźnień w realizacji. 

 W październiku rozpocznie 
się budowa chodnika w ciągu dro-
gi wojewódzkiej Nr 941 na odcin-
ku Andziołówka – Dzielec. Inwe-
stycja również jest realizowana na 
podstawie porozumienia Samo-
rządu Gminnego z Marszałkiem 
Województwa. Roboty zaplano-
wano na dwa lata jednak jeszcze 
w tym roku ma zostać wykonana 
część kanalizacji deszczowej oraz 
podbudowa pod chodnik. W tym 

roku planowany jest przerób za niespełna 1 mln.. Roboty mają zo-
stać zakończone do końca sierpnia 2007 r. 

Apeluję do wszystkich kierowców jak też i pieszych o za-
chowanie w tych  miejscach  szczególnej ostrożności. Pamię-
tajmy roboty prowadzone są w ciągu drogi, przy ruchu pie-
szych (szczególnie dzieci) i ruchu samochodowym. KIEROWCO 
ZWOLNIJ !!!!!

 Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej  w takich 
przysiółkach jak: Dzie-
lec, Podoliny, Potoczki 
oraz Centrum. Z uwagi 
na zmianę  przebiegu 
sieci kanalizacji sani-
tarnej, niektórych przy-
łączy domowych oraz 
podłączenie nowych bu-
dynków opracowywany 
jest projekt zamienny 
uwzględniający zmiany 
przebiegu  sieci oraz 
podłączenie dodatko-
wych   budynków.  To wpłynie na wydłużenie okresu realizacji 
inwestycji.

Opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej w 
przysiółku Gliniane w Istebnej. Obecnie dokumentacja czeka na 
Uzgodnienie w Starostwie Powiatowym przez Zespół Uzgodnień 
Dokumentacji. Kolejnym etapem będzie uzyskanie pozwolenie na 
budowę sieci które zostanie wydane przez Starostę Cieszyńskiego 
i Wojewodę Śląskiego (dla przekroczenia drogi wojewódzkiej). 

Opracował: Bogusław Juroszek

Rada Gminy uchwaliła 
28 września w Urzędzie Gminy w Istebnej już po raz czterdziesty 

pierwszy w tej kadencji obradowała Rada Gminy. Obrady sesji pro-
wadził wiceprzewodniczący Rady Gminy w Istebnej  Jan Gazur.

XLI sesja rozpoczęła się od informacji Pana Witolda Szozdy Nadleśni-
czego Nadleśnictwa Wisła na temat sytuacji w lasach w obrębie Beskidu 
Śląskiego tj. szybkiego wzrostu liczby zamierających drzew w związku z 
występowaniem licznej grupy szkodliwych owadów podkorowych/ kor-
nik drukarz, czteroczak / Więcej wiadomości na ten temat ukaże się w 
listopadowym numerze „Naszej Trójwsi”.

Następnie głos zabrał  Pełnomocnik ENION S.A. Pan Krzysztof Wasik, 
który poinformował radnych o rozpoczętych w ostatniej dekadzie wrześ-
nia br. realizacji prac mających na celu poprawę pewności zasilania sieci 
elektroenergetycznej 15 kV terenów Istebnej,Jaworzynki i Koniakowa.

W programie obrad przyjęto informację o przebiegu wykonania budże-
tu Gminy Istebna za I półrocze 2006 roku oraz informację o przebiegu 
wykonania planu fi nansowego samorządowej instytucji kultury - GOK - 
Biblioteki Publicznej za I półrocze 2006 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej St. Kędzior zapoznała radnych z 
wynikami kontroli dokumentacji w zakresie wydatkowania środków na 
utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2005/2006.

Podjęto następujące uchwały 
1. Nr XLI/364/2006 w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Istebna.
2.  Nr XLI/365/2006 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy ustalania 

wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gmi-
ny Istebna.

3. Nr XLI/366/2006 w sprawie nagrody za wysokie wyniki sportowe. 
4. Nr XLI/367/2006 w sprawie przyznania  Lauru Srebrnej Cieszynian-

ki 2006.
Laur przyznano Pani Zuzannie Gwarek zamieszkałej w Koniakowie
5. Nr XLI/368/2006 w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 
oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania tej nagrody.

6. Nr XLI/369/2006 w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Istebnej.

7. Nr XLI/370/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Istebna, dla obszaru obejmującego fragment działki nr 6809 po-
łożonej w miejscowości Istebna, w rejonie trasy biegowej na Kubalonce.

8. Nr XLI/371/2006 w sprawie zbycia nieruchomości oraz ustanowienia 
służebności gruntowej drogi .

9. Nr XLI/372/2006 w sprawie zamiany nieruchomości.
10. Nr XLI/373/2006 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2004 

Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyboru banku 
do bankowej obsługi budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.

11. Nr XLI/374/2006 w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi 
budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych.

12. Nr XLI/375/2006 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gmi-
ny Istebna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów składających się na 
projekt budżetu.

13. Nr XLI/376/2006 zmieniająca uchwałę nr XXXIX354/2006 Rady 
Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego.

14. Nr XLI/377/2006 w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 
2006.

15. Nr XLI/378/2006 w sprawie zmiany planu fi nansowego przycho-
dów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na 2006 rok.

16. Nr XLI/379/2006 w sprawie współpracy z Województwem Śląskim 
w celu realizacji zadania p.n.” Budowa chodnika Andziołówka-Dzielec w 
ciągu drogi wojewódzkiej 941 we wsi Istebna”.

17. Nr XL/380/2006 w sprawie współpracy z Województwem Śląskim 
w celu realizacji zadania p.n.” Budowa chodnika Centrum-Gliniane w cią-
gu drogi wojewódzkiej 941 we wsi Istebna”.

W sesji uczestniczyli również  A.Brudny – radny wojewódzki, F. Juro-
szek – radny powiatowy, którzy podziękowali za współpracę w mijającej 
kadencji.

Informuję ,że teksty wszystkich uchwał publikowane są w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.

M. Wieczorek

W ó j t  G m i n y  i n f o r m u j e
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ODZNACZENIA DLA SPÓŁDZIELCÓW
Spółdzielnia Usług i Produkcji w Koniakowie powstała 

01.07.1975 r. na bazie pięciu Kółek Rolniczych.
W początkach swojego istnienia zatrudniała 80 pracowników. 

Była jednym z największych zakładów pracy w Gminie, zajmując się 
przede wszystkim usługami mechanizacji rolnictwa i transportu.

Obecnie zatrudnia 20 osób, główna działalność to stolarka 
drewniana otworowa, oraz usługi budowlane.

Wojewoda Śląski - Tomasz Pietrzykowski w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej odznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi - Jana Ga-
zura oraz Zuzannę Urbaczkę. Brązowym Krzyżem - Pawła Śliwkę. 
Pracownicy Spółdzielni otrzymali odznaczenia resortowe, przyznane 
przez Krajowy Związek Kółek Rolniczych oraz Krajową Radę Spół-
dzielczą. W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący i Prezes Re-
jonowego Związku Kółek Rolniczych - Antoni Trylski oraz Mieczy-
sław Brachaczek a także Wójt Gminy Istebna Pani Danuta Rabin.

KONTROLE PROJEKTÓW
dofi nansowanych

z Programu INTERREG IIIA
1. Zakończone zostały przez Gminę Istebna rzeczowo i fi -

nansowo dwa projekty z zakresu modernizacji dróg gminnych 
dofi nansowane przez Unię Europejską z Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg III A.

INTERREG IIIA Czechy-Polska
Zakończenie rzeczowe projektu Gminy Istebna „Poprawa 

dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi 
lokalnej Olecki w Istebnej” nastąpiło zgodnie z zawartą umo-
wą o dofi nansowanie. Gmina Istebna reprezentowana przez Wójta 
Gminy, Panią Danutę Rabin, złożyła w dniu 19/07/2006 wniosek 
o płatność końcową, a dnia 21/08/2006 sprawozdanie końcowe z 
realizacji projektu. Dokumenty te warunkujące przyznanie płatno-
ści zostały pozytywnie rozpatrzone przez Instytucje Pośredniczącą 
– Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

W dniu 31/08/2006 odbyła się kontrola projektu w miejscu 
jego realizacji. 

Kontrola dotyczyła m.in.: procedury zamówień publicznych,  
wydatkowania środków fi nansowych, sprawozdawczości, promo-
cji, osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników produktu i 
rezultatu.

Kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli Wojewody 
Śląskiego nie wykazała żadnych nieprawidłowości wykorzystania 
środków fi nansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego dla projektu. Zgodnie z obowiązującą procedurą Gmi-
na Istebna oczekuje na płatność końcową, która nastąpi w ciągu 
najbliższych tygodni. 

Przypomnijmy, że umowa o dofi nansowanie przedmiotowego 
projektu zawarta została pomiędzy Wojewodą Śląskim a Wójtem 
Gminy Istebna w dniu 9 grudnia 2005 r. na kwotę dofi nansowania 
w wysokości 824 233 zł. 

Benefi cjentem Projektu nr CZ.04.4.85/1.1.PL.1/0072 „Popra-
wa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację dro-
gi lokalnej Olecki w Istebnej” jest Gmina Istebna, reprezentowa-
na przez Wójta Gminy - Panią Danutę Rabin. Informacji na temat 
projektu udziela Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzędu Gminy 
Istebna, tel. 033/ 855 65 00, e-mail: inwestycje@ug.istebna.pl, in-
formacje na stronie internetowej: www.ug.istebna.pl.

2. Projekt dofi nansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy 
– Polska.

INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006
Zakończenie rzeczowe projektu Gminy Istebna „Poprawa 

dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację dróg 
lokalnych Polana, Korbasy, Łupienie w Jaworzynce – Etap 
1 Programu Rozwoju Trójstyku” nastąpiło zgodnie z zawartą 
umową o dofi nansowanie. Gmina Istebna reprezentowana przez 
Wójta Gminy, Panią Danutę Rabin, złożyła w dniu 09/08/2006 
wniosek o płatność końcową, a dnia 16/08/2006 sprawozdanie 
końcowe z realizacji projektu. Dokumenty te warunkujące przy-
znanie płatności zostały pozytywnie rozpatrzone przez Instytucje 
Pośredniczącą – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

W dniu 25/09/2006 odbyła się kontrola projektu w miejscu jego 
realizacji. Kontrola dotyczyła m.in.: procedury zamówień publicz-
nych, wydatkowania środków fi nansowych, sprawozdawczości, 
promocji, osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników pro-
duktu i rezultatu. Kontrola przeprowadzona przez przedstawicie-
li Wojewody Śląskiego nie wykazała żadnych nieprawidłowości 
wykorzystania środków fi nansowych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla projektu. Zgodnie z obowiązującą pro-
cedurą Gmina Istebna oczekuje na płatność końcową, która nastą-
pi w ciągu najbliższych tygodni. 

Przypomnijmy, że umowa o dofi nansowanie przedmiotowego 
projektu zawarta została pomiędzy Wojewodą Śląskim a Wójtem 
Gminy Istebna w dniu 9 grudnia 2005 r. na kwotę dofi nansowania 
w wysokości 595 835,79 zł. 

Benefi cjentem Projektu „Poprawa dostępności obszaru po-
granicza poprzez modernizację dróg lokalnych Polana, Kor-
basy, Łupienie w Jaworzynce – Etap 1 Programu Rozwoju 
Trójstyku” nr INT/PL/SL/1.1/05/06 jest Gmina Istebna, repre-
zentowana przez Wójta Gminy - Panią Danutę Rabin. 

Koordynator Projektu: Referat Gospodarczy i Rolnictwa 
Urzędu Gminy Istebna, tel. 033/ 855 65 00, e-mail: inwestycje@
ug.istebna.pl; www.ug.istebna.pl.

Projekt współfi nansowany w 75% przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska- 
Republika Słowacka.

W kolejnym wydaniu „Naszej Trójwsi”, po ostatecznym 
przekazaniu płatności dla obu projektów, przedstawione zostanie 
szczegółowe sprawozdanie z ich realizacji. 

Opracował: Wiesław Legierski; październik 2006



Nasza Trójwieœ    7PA�DZIERNIK 2006

Nowy proboszcz w Parafii EwangelickiejNowy proboszcz w Parafii Ewangelickiej
w Istebnejw Istebnej

Dnia 26 sierpnia 2006 roku w kościele ewangelickim w Isteb-
nej odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego zwierzch-
nik Diecezji Cieszyńskiej ks. biskup Paweł Anweiler w asyście ks. 
biskupa Tadeusza Szurmana, zwierzchnika Diecezji Katowickiej 
i ks. prob. Marka Londzina dokonał aktu wprowadzenia w urząd 
proboszcza ks. Alfreda Stańka.

Ks. Alfred Staniek urodził 29 lipca 1966 r. w Wodzisławiu Ślą-
skim. Ochrzczony został 7 sierpnia 1966 roku w kościele ewangelicki 
w Wodzisławiu Śl. przez ks. To-masza Bruella. Konfi rmowany w tym 
samym kościele 11 maja 1980 roku przez ks. Marcina Lukasa. Studia 
teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie w 1991 roku i obronił tytuł magistra teologii pracą: „Bło-
gosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”, której 
promotorem był ks. prof. Manfred Uglorz. Ordynowany, wyświęcony 
na duchownego został 26 lipca 1992 roku w kościele ewangelickim w 
Mikołowie przez ks. bpa Jana Szarka.

W uroczystym nabożeństwie instalacji wzięli udział oprócz wy-
mienionych bi-skupów i ks. Londzina: ks. prezes Jan Gross, ks. dr 
Adrian Korczago, ks. Zdzisław Sztwiertnia, dziekan Wojsk Lądowych ks. Zbigniew Kowalczyk, ks. Adam Grajcar, ks. Tadeusz 
Konik, diakon Aleksandra Kowalczyk i diakon Karina Chwastek oraz władze samorządowe Gminy Istebna: Pani Wójt Danuta 
Rabin oraz zastępca Przewodniczącego Gminy Jan Gazur. W czasie przemówienia skierowanego do instalowanego proboszcza 
ks. bi-skup Paweł Anweiler wskazał na szukanie szczególnego skarbu, najważniejszego dla każdego człowieka, jakim jest Jezus 
Chrystus i Jego Słowo. Następnie kazanie wygłosił nowy proboszcz ks. Alfred Staniek w oparciu o tekst z księgi proroka Izajasza 
z 55 rozdziału, w który Bóg przypomina nam, że wysyła do nas swoje Słowo. Ono nie wraca puste, ale wykonuje Bożą wolę na 
ziemi i spełnia pomyślnie to, z czym Bóg je wysłał. W dalszej części nabożeństwa wierni mogli przystąpić do sakramentu Ko-
munii Świętej, który sprawowali Biskupi. Wcześniej zebrani przeżyli spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi, którą poprowadził 
ks. prezes Jan Gross.

Duchowni, Rada Parafi alna oraz Władze SamorządoweDuchowni, Rada Parafi alna oraz Władze Samorządowe
ks. Alfred Staniek i ks. Marek Londzin podczas ks. Alfred Staniek i ks. Marek Londzin podczas 
końcowego nabożeństwakońcowego nabożeństwa

Wprowadzenie w urząd proboszcza
przez biskupa Anweilera

Parafi a Ewangelicko – Augsburska w Istebnej
pragnie poinformować, że przy parafi i działa

wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i szpitalnego
(łóżka elektryczne, wózki, chodziki itp.)

Wypożyczalnia jest czynna we wtorek w godz. 9.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00.
Kontakt: ks. Alfred Staniek - Istebna 1023, tel. (033) 8556028, 0 601 87 11 00

e-mail: a.staniek@escobb.com.pl

Liturgię końcową odprawił ks. Marek Londzin 
były proboszcz istebniańskiej parafi i, zaś błogo-
sławieństwa udzielił ks. Alfred Staniek. W czasie 
nabożeństwa śpiewały dwa zespoły: Shalom z 
Istebnej i Experyment z Bytomia – Miechowic, 
gdzie ks. Staniek był wcześniej proboszczem. Po 
nabożeństwie w sali parafi alnej przy posiłku odby-
ło się wspólne spotkanie.



8    Nasza Trójwieœ PA�DZIERNIK  2006

Z ŻYCIA OSP
10.09.2006 r. na boisku pod Skocznią w Istebnej odbyły się  

Letnie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek z te-
renu gminy Istebna. W tym roku odbywały się one wspólnie z 
jednostkami OSP z terenu Wisły.

Oto wyniki drużyn OSP Gminy Istebna:
12-15 lat dziewczęta
I m - Koniaków Centrum - 988 pkt
II m - Istebna Centrum - 907 pkt
12-15 lat chłopcy
I m - Jaworzynka Centrum - 1028 pkt
II m - Koniaków Centrum - 1000 pkt
16-18 lat chłopcy
I m - Koniaków Centrum - 114 pkt
II m - Koniaków Kosarzyska - 208 pkt
Kobiety
I m - Koniaków Centrum - 146 pkt
powyżej 18 lat mężczyźni
I m - Koniaków Centrum - 127 pkt
II m - Istebna Zaolzie -127 pkt (gorszy czas w bojówce)
III m - JaworzynkaCentrum I - 133pkt
IV m - Koniaków Centrum II - 136 pkt
V m - Koniaków Kosarzyska - 151 pkt
VI m - Jaworzynka Zapasieki - 176 pkt

Zawodnicy przed startem.Zawodnicy przed startem.

Kobiety w akcjiKobiety w akcji

Wójt Gminy Istebna ufundowała puchar dla najlepszej druży-
ny na zawodach tzn. za najlepszy czas. Zdobyła go jednostka OSP 
Wisła-Jawornik - 110 sek. (nasi chłopcy 16-18 lat przegrali tylko 
4 sekundy - szkoda).

Dziękujemy zawodnikom - strażakom oraz instruktorom, któ-
rzy spędzili wiele godzin na przygotowaniu zawodników do startu.

Renata Haratyk - sekr. ZGZOSP w Istebnej

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 03 września 2006 roku ujawnione zostało włamanie do 

położonego na Oleckach budynku mieszkalnego. Po otwarciu drzwi 
domu oryginalnym kluczem, sprawca zabrał fotografi czne aparaty cy-
frowe marki Fuji FinePix oraz Olympus mju 510 i telefon komórkowy 
marki Nokia 8210.

2. W dniu 04 września 2006 roku na Tartaku funkcjonariusze Straży 
Granicznej zatrzymali mieszkańca Będzina, który kierował samocho-
dem osobowym marki Mercedes 190 znajdując się przy tym w stanie 
nietrzeźwości.

3. W dniu 05 września 2006 roku w Kosarzyskach ujawniona zosta-
ła kradzież artykułów spożywczych na szkodę mieszkanki Koniako-
wa. Sprawcą okazał się mieszkaniec Koniakowa.

4. W okresie pomiędzy 13 a 14 września 206 roku z terenu jednego 
z domów na Rupieńce skradziono wiertarkę marki BOSCH oraz drob-
ne przyrządy stolarskie. Podjęte czynności doprowadziły do ustalenia 
sprawcy czynu, którym okazał się mieszkaniec Koniakowa. Skradzione 
przedmioty odzyskano i zwrócono pokrzywdzonemu.

5. W dniu 14 września 2006 roku na Tartaku funkcjonariusze Straży 
Granicznej zatrzymali mieszkańca Rybnika, który kierował samochodem 
marki Nissan Micra znajdując się przy tym w stanie nietrzeźwości.

6. W dniu 14 września 2006 roku na Kubalonce został skradziony 
telefon komórkowy marki Siemens A 50 na szkodę mieszkanki Sta-
lowej Woli.

7. W dniu 17 września 2006 roku na Zaolziu zatrzymano mieszkań-
ca Istebnej, który kierował rowerem znajdując się przy tym w stanie 
nietrzeźwości.

8. W dniu 18 września 2006 roku na przejściu granicznych Jasno-
wice – Bukowiec Straż Graniczna w samochodzie Opel Omega, któ-
rym podróżowali dwaj mieszkańcy Mazowsza, ujawniła ponad 2350 
paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Samo-
chód, jako przedmiot służący do popełnienia czynu zabronionego zo-
stał zabezpieczony.

9. W dniu 21 września 2006 roku na Rozlewni kierująca samocho-
dem osobowym marki Volkswagen Golf mieszkanka Wisły potrąci-
ła jadącego rowerem 12 – to letniego mieszkańca Istebnej, który ze 
wstrząśnieniem mózgu został przewieziony do szpitala.

10. W nocy z 25 na 26 września 2006 roku z pomieszczeń biuro-
wych jednej z fi rm skradzione zostały pieniądze.

11. Tej samej nocy na Beskidzie nieznany sprawca włamał się do po-
mieszczenia gospodarczego znajdującego się obok rozpoczętej budowy 
domu mieszkalnego. Z wnętrza pomieszczenia zabrał ok. 40 metrów prze-
wodów elektrycznych wraz z wtyczkami oraz kanister z benzyną.

Opracował: st. asp. Leszek Bujok
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D o ż y n k i  g m i n n e

Nasza szkoła ma 70 lat, czyli jubileusz ZSGH w Wiśle
14 października 2006 roku Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle obchodzi doniosły jubileusz – 70 rocznicę 

powstania. To wspaniałe święto podkreśla niebagatelny dorobek i przynosi zaszczyt zarówno tym, którzy pracują lub pracowali  w 
ZSGH, jak i tym, którzy go ukończyli. Stanowi również okazję do zaprezentowania umiejętności byłych i obecnych uczniów, a także 
do wymiany doświadczeń i poznania historii szkoły. W związku z tym Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zapraszają wszystkich zainte-
resowanych do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych, które odbędą się  w budynku szkoły i internatu. Obchody uświetni 
przygotowany program zawierający występy artystyczne absolwentów i uczniów ZSGH oraz prezentacje multimedialne uczniów  i 
nauczycieli obrazujące dorobek i przeszłość szkoły (o godz. 10.00). Dopełnieniem tych działań są wystawy prezentujące bogatą do-
kumentację zdjęciową poświęconą historii szkoły  i Wisły, a także przedstawiające twórczość byłych i obecnych pracowników oraz 
absolwentów (od godz.8.00). Zapraszamy również do udziału w nabożeństwie ekumenicznym o godz. 16.30 w Kościele p. w. Znale-
zienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach. Abiturienci  spotkają się z koleżankami i kolegami z lat szkolnych na Balu Absolwentów 
zorganizowanym w hotelu „Gołębiewski” w Wiśle. Tam zapewniamy całonocną zabawę przy dobrej muzyce.

Ponadto godne polecenia są specjalnie na tę okazję opracowane publikacje szkolne, takie jak; „Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia 
szkoły”, „Przepisy ze szkolnych zeszytów, czyli co gotowali uczniowie w wiślańskim ”Patelnioku”, ”Potrawy regionalne Wisły i Śląska 
Cieszyńskiego” oraz okolicznościowe pocztówki. Więcej informacji o obchodach jubileuszu na stronie www.zsgh.wisla.pl oraz pod 
numerem telefonu 0338552474.

Od najdawniejszych lat chłop polski dziękuje Panu Bogu 
za zbiory, które  są pożywieniem dla wszystkich ludzi, nie tylko 
rolników. W całej przyrodzie co roku nadchodzi czas siewu, 
wzrostu, dojrzewania i zbioru plonów.

W naszej gminie w dniu 17 września br. odbyły się dożynki gmin-
ne, ale dziękczynienie za zebrane plony rozpoczęło się już wcześniej 
w kościołach parafi alnych w naszych 3 sołectwach. W  tym roku or-
ganizatorem dożynek gminnych była wieś Jaworzynka, i tam o godz. 
11:00 ks. kan. Jerzy Palarczyk, duszpasterz rolników, w kościele p.w. 
św. apostołów Piotra i Pawła odprawił mszę św. Dziękczynną, w któ-
rej oprócz mieszkańców gminy uczestniczyli zaproszeni goście.

Po mszach św. gazdowie, rolnicy, członkowie zespołów regio-
nalnych i dzieci z trzech naszych wsi zjechali do Istebnej, skąd 
nastąpił wymarsz korowodu do amfi teatru „Pod Skocznią”. Ko-
rowód otwierała banderia konna, za nią jechały wozy, bryczki i 
traktory umajone, ukwiecone, które wiozły rozśpiewanych uczest-
ników dożynek. Towarzyszyły im wozy bojowe OSP.

Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu państwowego 
przez orkiestrę dętą OSP z Jaworzynki. W amfi teatrze uczestników 
dożynek przywitał Paweł Rucki, sołtys wsi Jaworzynka. Wśród 
zaproszonych byli: prof. Genowefa Grabowska i dr Jan Olbrycht – 
posłowie do Parlamentu Europejskiego.Przybył także Jan Kopeć- 
poseł na Sejm RP, Józef Broda i Paweł Branc- radni powiatowi, 
Jerzy Malik - burmistrz Skoczowa, Marek Legierski – komendant 
Komisariatu Policji w Wiśle, Mirosław Wija – b.kom. Powiatowy 
Policji w Cieszynie, Jarosław Śliwka – komendant Placówki Stra-
ży Granicznej w Jaworzynce, Danuta Rabin Wójt Gminy Istebna, 
radni gminni i sołtys – Teresa Stańko z Koniakowa.

Tradycyjny obrzęd dożynkowy przeprowadził zespół „Zgra-
pianie” z Jaworzynki przy udziale gospodarzy z 3 sołectw:

- główni gospodarze z Jaworzynki – Małysze, Byrty, Czepczo-
ry- Bogusława i Stanisław Kawulokowie;

- gospodarze z Jaworzynki Trzycatku - Łupienie, Klimasy, Wa-
szuty ,Wawrzacze – Jarosław Książczyk i Jadwiga Kajzar;

- gospodarze z Istebnej - Burowie,Szarce, Kohuty, Wojtosze, 
Zagroń,Beskid – Teresa Kohut i Józef Kaczmarzyk

- gospodarze z Koniakowa – Zagroń, Zadolina, Brzestowe, 
Kościanowice - Teresa i Zdzisław Krężelokowie.

Kapela Moniki Wałach towarzyszyła zespołowi „Zgrapianie”, 
który śpiewał pieśni okolicznościowe „Wstóń syneczku z rana” i 
„Gospodarze mili”. Później nastąpiło przekazanie wieńca dożyn-
kowego i chlebów. Gospodarze  z Jaworzynki wręczyli chleb Wój-

towi Gminy p. Danucie Rabin, gospodarze z Trzycatku sołtysowi 
Pawłowi Ruckiemu, gospodarze z Istebnej Przewod. Rady Gminy 
Józefowi Michałkowi. Chleby otrzymali także eurodeputowani 
– Jan Olbrycht  od gospodarzy z Koniakowa, a Genowefa Gra-
bowska od gospodarzy z Trzycatku.

Za chleby podziękowali – Wójt Gminy i obydwaj eurodepu-
towani. W swoich wystąpieniach podkreślali m.in., że chleb na-
leży szanować, potrzeba wiele trudu, by zapewnić go wszystkim 
potrzebującym, trzeba go też sprawiedliwie dzielić. Danuta Rabin 
podziękowała rolnikom za trud pracy na roli, mieszkańcom gmi-
ny, że ubrali na tę okoliczność piękne regionalne stroje, zespołom 
regionalnym, dzieciom, strażakom OSP, Policji, oraz wszystkim 
Tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu przyczynili się do 
zorganizowania tej wspanialej uroczystości.

Śpiewy pieśni dożynkowych – „Wiwat, wiwat zaśpiewajmy”, 
„ To gazdowe pole same fi jołeczki”, „Czyś ty nie wiedziała” i wal-
czyk „Płyniesz Olzo” zakończyły obrzęd dożynkowy. W czasie 
trwania tej uroczystości główni gazdowie Bogusława i Stanisław 
Kawulokowie częstowali gości i uczestników dożynek  „kołacza-
mi” i „miodulką”.

Po części ofi cjalnej nastąpił program artystyczny, na który złoży-
ły się występy zespołu dziecięcego „Mali Zgrapianie” z Jaworzynki, 
kółka Regionalnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zapasiekach, 
które przedstawiły m. in. anegdoty z życia naszych górali. Wystąpił 
też zespół Trenčiarska Turnia ze Słowacji.

Młodzieżowy Zespół  Muzyczny „Iskoja” z gimnazjum w 
Istebnej wprowadził uczestników dożynek w nastrój zabawy a 
także udowodnił, że tu w naszej gminie mamy sporo uzdolnionej 
muzycznie młodzieży, trzeba jej tylko stworzyć odpowiednie wa-
runki do rozwoju uzdolnień. 

Jako ostatnia wystąpiła Kapela z zespołu „Juhas” z Ujsół. 
Konferansjerkę z humorem i dowcipnie prowadziły panie 

z GOK-u  Elżbieta Legierska – Niewiadomska i Dorota Cieślar. 
Przeprowadziły też konkursy sprawnościowe dla gazdów doży-
nek, które można obejrzeć na zdjęciach. Po raz pierwszy na do-
żynkach zaprezentowali się hodowcy gołębi pocztowych, którzy 
wypuścili je na loty w czasie tej imprezy. Pogoda dopisała, dopi-
sała publiczność, która długo bawiła się przy muzyce Zespołu „ 
Jawor” z Jaworzynki.

Obsługę gastronomiczną dożynek zorganizowali rodzice dzie-
ci szkół podstawowych z Jaworzynki, którzy serwowali tradycyj-
ne dania regionalne.       Krystyna Rucka
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ARMIA KRAJOWA – WCZORAJ I DZIŚ 
– WYSTAWA W GIMNAZJUM

IM. JANA PAWŁA II W ISTEBNEJ
Minął wrzesień, miesiąc szczególnie ważny dla pamięci naro-

dowej Polaków. Nauczyciel historii w gimnazjum pan Krzysztof 
Kiereś przygotował wystawę poświęconą  „żołnierzom wyklę-
tym” - jak przez wiele lat określano najliczniejszą polską armię 
walczącą o wolność Polski w czasie II wojny światowej.  

3 września 1944 roku Niemcy uznały prawa kombatanckie 
żołnierzy Armii Krajowej. ZSRR takiego zobowiązania nigdy nie 
złożył. 31 lipca Stalin rozkazał rozbroić AK. W jego ślady poszli 
polscy komuniści. Gomułka oświadczył: „Akowcy okazali się ele-
mentem wrogim, który bezwzględnie należy usunąć”. Zambrow-
ski użył ostrzejszego słowa: „Wytępić jak robactwo”.

W okresie Polski lubelskiej zwalczaniem AK zajmowały się 
wyłącznie służby sowieckie, Smiersz i NKWD; PKWN zrzekł 
się jurysdykcji. W ciągu roku NKWD schwytało 60 tysięcy i wy-
wiózło do ZSRR 50 tysięcy akowców - głównie tych, którzy w 
akcji „Burza” razem z Armią Czerwoną walczyli przeciw Niem-
com. Sowieci pokazali, że za nic mają braterstwo broni i krwi. 21 
lipca 1945 roku sąd w Moskwie skazał na więzienie przywódców 
Polski Podziemnej - ministrów rządu RP, dowódcę Sił Zbrojnych 
w Kraju, członków Rady Jedności Narodowej, działaczy politycz-
nych. Równocześnie aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej za-
czął przejmować od służb sowieckich zadanie zwalczania konspi-
racyjnych organizacji niepodległościowych i tropienia żołnierzy 
rozwiązanej 19 stycznia 1945 roku  Armii Krajowej.

Pierwsza poakowska struktura konspiracyjna „Nie” miała swój 
cel zapisany w nazwie („Niepodległość”), ale nie było jej celem  
prowadzenie walki zbrojnej, dywersji czy partyzantki. Ogranicza-
ła się do samoobrony, wywiadu i kontrwywiadu, propagandy oraz 
łączności z rządem RP, oczekując na ułożenie stosunków z ZSRR. 
Rada Jedności Narodowej - wbrew stanowisku władz na uchodź-
stwie - uznała, że warunkiem wszczęcia negocjacji z Sowietami 
jest przyjęcie układów jałtańskich, i złożyła odpowiednią dekla-
rację. Ale Stalin żadnych negocjacji nie miał zamiaru prowadzić, 
dlatego kazał podstępnie aresztować, uprowadzić i osądzić przy-
wódców Polski Podziemnej. 

Zamiast zdekonspirowanej i spenetrowanej przez NKWD 
organizacji „Nie” powołana została Delegatura Sił Zbrojnych na 
Kraj z zadaniem „rozładowania lasów”, czyli zakończenia działal-
ności partyzanckiej. Delegat płk Jan Rzepecki był zwolennikiem 
tajnej demobilizacji. Ale UB nakłoniło aresztowanego komendan-
ta Obszaru Centralnego DSZ Jana „Radosława” Mazurkiewicza, 
by wezwał akowców do ujawnienia się, co prawda, na korzystniej-
szych warunkach niż bezwarunkowa kapitulacja ale równie upo-
karzających warunkach „amnestii” z 2 sierpnia 1945 roku. 

Trzecia poakowska struktura konspiracyjna, zrzeszenie „Wol-
ność i Niezawisłość” była organizacją cywilną, obywatelską, na-
stawioną na kultywowanie idei niepodległości, opór przeciwko so-
wietyzacji, a nie walkę zbrojną (dlatego, paradoksalnie, przywódcy 
WiN stanęli na czele oddziałów partyzanckich; nie po to, żeby je 
prowadzić do boju, lecz bezpiecznie zdemobilizować i pomóc żoł-
nierzom „urządzić się” w cywilu). Przeszkodą w realizacji tych 
planów stał się brak pieniędzy i słabość komórek „legalizacji”. 

Część dowódców - jak major Zygmunt Szendzielarz „Łupasz-
ka” - sprzeciwiała się zaprzestaniu walki z pobudek ideowych.  
„Rozładowanie lasów” postępowało z oporami głównie za spra-
wą sowieckiej i polskiej bezpieki. Losy ujawnionych już akow-
ców były dla następnych przestrogą, że nie wolno zaufać amnestii, 
gwarancjom bezpieczeństwa i słowu honoru czekisty. 

Eksterminacja
Największym - jeśli chodzi o liczbę ofi ar - zwycięstwem ube-

ckiej prowokacji stała się likwidacja jesienią 1946 roku na Podbe-
skidziu zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flame-
go „Bartka”. W połowie roku „Bartek” stracił kontakt z centralą. 
Nawiązał z nim kontakt ofi cer białostockiej AK ppor. Henryk 
Wendrowski. W 1944 roku po aresztowaniu przez NKWD prze-
szedł on na stronę komunistów. Został agentem sowieckich, a po-
tem polskich służb bezpieczeństwa. Przedstawił się jako wysłan-
nik centrali NSZ. Wydał Flamemu rozkaz przeniesienia oddziału z 
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego pod Jelenią Górę. Nie wszyscy 
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żołnierze, zwłaszcza górale, zgodzili się wyjechać. We wrześniu i 
w październiku samochodami UB w co najmniej trzech transpor-
tach wywieziono nie mniej niż 150 ludzi, a ponadto zapasy broni, 
amunicji i sprzętu. 

W nieznanym dotychczas miejscu (albo miejscach) na Opol-
szczyźnie podjęto ich kolacją i alkoholem. Do kwatery wrzuco-
no granaty, potem dobito rannych. Według innej wersji zostali 
umieszczeni oni w zaminowanym budynku i wysadzeni w powie-
trze. Jeden z wywiezionych ocalał i zawiadomił „Bartka”. Flame 
(który w czasie dyslokacji oddziału leczył się z ran) zlustrował 
jedno z domniemanych miejsc kaźni. Miał powiedzieć, że stracił 
90 najlepszych ludzi. Wersja druga ma za podstawę zeznanie byłe-
go funkcjonariusza UB i relacje mieszkańców jednej z wiosek na 
Opolszczyźnie. Być może likwidacja zgrupowania NSZ przebie-
gała w trzech etapach i wszystkie relacje oddają część prawdy. 

Szacunkowe oceny strat wahają się od 100 do 200 ludzi. W 
zniszczeniu zgrupowania „Bartka” miał brać udział oddział wojsk 
NKWD, ale „kombinacja operacyjna” była dziełem polskiej bezpie-
ki i najprawdopodobniej odbyła się za wiedzą wiceministra MBP 
Romana Romkowskiego. IPN prowadzi w tej sprawie śledztwo. 

Trudno wydzielić prześladowania żołnierzy AK z całokształtu 
terroru i represji okresu stalinizmu. W latach 1944 - 1956 przez 
więzienia przeszły dwa miliony osób. Co najmniej 5 tysięcy zosta-
ło skazanych na karę śmierci z przyczyn politycznych, wykonano 
przeszło połowę wyroków. Według spisu sporządzonego na pod-
stawie dokumentów w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych 
w 1993 roku straconych, zmarłych i zamordowanych w aresztach, 
więzieniach oraz obozach pracy w latach 1944 - 1956 było 20,5 
tysiąca. Prawie 6 mln ludzi bezpieka zakwalifi kowała do kategorii 
„element przestępczy i podejrzany”, a więc co trzeci dorosły Polak 
był inwigilowany przez służby specjalne. 

W 1956 roku na mocy amnestii z więzień PRL zwolniono 35 
tysięcy byłych żołnierzy AK. Nie był to jednak koniec prześlado-
wań. Ostatni „leśni” zginęli po październiku 1956r.: ppor. Stani-
sław Marchewska „Ryba” w 1957, a Józef Franczak „Lalek” w 
1963 roku. Cichociemny Adam Boryczka, partyzant AK na Wileń-
szczyźnie, a po wojnie kurier WiN, skazany w 1954 roku, opuścił 
więzienie w 1967 roku. Porucznik AK i NSZ Czesław Czaplicki 
żył pod zmienionym nazwiskiem; w 1963 roku został aresztowany 
przez SB, prokurator żądał kary śmierci, wyrok opiewał na 10 lat. 

Miarą długotrwałości represji może być fakt, że poza krótką 
odwilżą po Październiku 1956, wyroki na akowców nie były rewi-
dowane aż do 1989 roku! 

Terror radziecki oraz nowej władzy ludowej spowodował, że 
wielu żołnierzy przechodziło z powrotem do konspiracji i tworzy-
ło nowe oddziały partyzanckie lub próbowało zakonspirować się 
w strukturach nowej władzy. Część żołnierzy AK i NSZ wstąpiła 
do Milicji Obywatelskiej, UBP, jak i urzędów publicznych, podej-
mując próbę opanowania władzy od wewnątrz. Dowódca najwięk-
szego i najaktywniejszego oddziału partyzanckiego Narodowych 
Sił Zbrojnych por. Henryk Flame „Bartek” od lutego 1945 roku ze 
swoim oddziałem obsadzał posterunek MO w Czechowicach. W 
1946 roku komendantem posterunku MO w Białej Krakowskiej 
był ppor. Józef Flis-Flisiński z 12 pp AK. 

Małe poakowskie oddziały partyzanckie powstały w marcu 
– kwietniu 1945 roku w Komorowicach, Hałcnowie, Mikuszowi-
cach, w masywie Magurki Wilkowickiej. Dowódcą największego 
oddziału poakowskiego w Bielsku-Białej powstałego w kwietniu 
1945 był kpt. Jan Wadoń „Prawy”. Składał się on zarówno z od-
działów leśnych, jak i grupy młodzieży uczącej się w Bielsku i 
Białej. Oddział przeprowadził kilkadziesiąt akcji przeciwko miej-
scowym władzom i strukturom PRL. Do najgłośniejszych nale-
ży nieudany zamach na szczególnie okrutnego funkcjonariusza 
UB Farbera oraz zabicie 24 lipca 1945 sekretarki ZWM Janiny 

Drewniakówny, która wykryła zakonspirowanych partyzantów w 
strukturach tej organizacji. Po tych akcjach UB przeprowadziło 
wielkie aresztowania w Bielsku-Białej, m.in. aresztowano cały ze-
spół aktorski Domu Kultury w Bielsku, 13 ofi cerów AK, którzy 
pracowali w UB w Białej Krakowskiej oraz 23 w strukturach UB 
w Bielsku. Ci, którzy przeżyli śledztwo byli sądzeni we Wrocła-
wiu przed Okręgowym Sądem Woskowym. Poza oddziałem „Pra-
wego” w strukturach ROAK w okolicach Bielska i Białej działały 
oddziały: Bronisława Glapiaka „Bora”, Mieczysława Kozłowskie-
go „Błyska”. 

Oprócz oddziałów poakowskich w okolicach Bielska i Białej 
działały zgrupowania NSZ  na czele z największym oddziałem 
„Bartka”. Składało się na nie 16 grup leśnych. Zgrupowanie to 
podlegało VII Okręgowi Śląskiemu Narodowych Sił Zbrojnych w 
Gliwicach.  Oddziały NSZ szczególnie aktywne były w Komoro-
wicach Śląskich i Krakowskich. Zgrupowanie „Bartka” w szczy-
towym okresie działalności liczyło 300 żołnierzy i 200 współpra-
cowników. 

Oddziały partyzanckie były szczególnie aktywne na wiosnę 
1946 roku, kiedy to władze planowały przeprowadzić referendum. 
Przeprowadzano  akcje polityczno-ulotkowe oraz zastraszające. 
Oddziały liczące 20-30 żołnierzy odwiedzały w domach gorliwych 
PPR-owców, których bito i zastraszano, aktywnych działaczy za-
bijano. Obławy i odwety przeprowadzane przez UB, milicję i woj-
sko doprowadzały do eskalacji zbrodni, do coraz okrutniejszych 
działań partyzantów. Akcje terrorystyczne nie wpłynęły jednak 
na wynik sfałszowanego referendum, ani na sfałszowane wybory 
do Sejmu w styczniu 1947 roku. Podziemie zostało zlikwidowane 
w wyniku amnestii 22 lutego 1947 roku, kiedy to zdekonspirował 
się bielski inspektorat AK a w raz z nim ponad 1000 żołnierzy. 11 
marca w Cieszynie ujawniła się część żołnierzy „Bartka”. Sam do-
wódca Henryk Flame ujawnił się w Bielsku. Mimo obowiązywania 
amnestii żołnierze podziemia byli skazywani podczas pokazowych 
procesów na długoletnie kary więzienia i na kary śmierci. Ostatnie 
zbrojne grupy zostały zlikwidowane w styczniu 1948 roku.

Kpt. Henryk Flame „Bartek”, „Grot”. Przed wojną instruktor-
pilot w 2. pułku lotniczym. Podczas działań wojennych 1939 ze-
strzelony przez Niemców. W czasie okupacji w NSZ, m.in. Komen-

dant Powiatu Cieszyn. W latach 
1944-45 w NSZ-AK. Od wiosny 
1945 d-ca zgrupowania partyzan-
ckiego NSZ i Komendant Okręgu 
VII NSZ. Kilkanaście oddziałów 
zgrupowania - łącznie ok. 400 żoł-
nierzy - pod jego dowództwem sto-
czyło w latach 1945-47 ponad 240 
walk z grupami oper. UB i KBW 
na terenie Podbeskidzia. 3 maja 
1946 jego zgrupowanie opano-
wało Wisłę, na ulicach której NSZ 
odbyło kilkugodzinną defi ladę. Od 
lipca 1946 w jego oddziale dzia-
łali agenci UB, którzy we wrześ-

niu tego roku doprowadzili do likwidacji ok. 200 żołnierzy NSZ w 
Łambinowicach. Po zerwaniu kontaktów z NSZ „Bartek” nawią-
zał współpracę z NZW, w ramach którego działał do marca 1947. 
Współpracował również ze zgrupowaniem „Ognia” i śląskim bao-
nem KWP „Wędrowiec”. Ujawnił się wraz z częścią swoich struk-
tur w marcu 1947. 

1 grudnia tego roku został skrytobójczo zastrzelony przez funk-
cjonariusza MO Rudolfa Dudka w Zabrzegu k/Czechowic.

Józef Michałek, na podstawie książki
Andrzeja Kaczyńskiego „Żołnierze wyklęci”. 


