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Świąteczny koncert na rzecz odbudowy kościółka na Stecówce

Jubileusz 30-lecia pracy twórczej Bolesława Michałka,
radnego gminy Istebna
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Naszym Kochanym
Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta,
życzymy dużo zdrowia,
błogosławieństwa Bożego,
pomyślności oraz miłości w rodzinie,
szacunku od społeczeństwa
i wszystkiego najlepszego
życzą
Wójt Gminy
i Rada Gminy w Istebnej

Co zawdzięczam dziadkom?
Takie pytanie zadała mi dziś Pani Profesor podczas wykładu, a to mnie zainspirowało. Co ja im właściwie zawdzięczam?
Naraz nasuwa mi się tyle myśli, że aż muszę zahamować swój
umysł bo nie jestem w stanie tego ogarnąć. Moi dziadkowie
mieszkali tuż koło mnie w czasach, których nie pamiętam, bo
byłam zbyt mała. Znam to z opowieści, ale to nie to samo.
Moje wspomnienia wiążą się z górskimi dziadkami. Przed
oczami mam wiele obrazów – mam babcię gotującą w kuchni moją ulubioną zupę, żeby zrobić mi przyjemność, a drugą
ręką mieszającą galaretkę na potem, mam dziadka w warsztacie budującego szopkę na święta, mam ich razem siedzących koło siebie na sofie w salonie, trzymających się za rękę,
przytulających się… Ale po kolei.
Od kiedy pamiętam na wakacje, ferie, święta lub z innych
okazji jeździłam do dziadków. Ich dom był moim małym, prywatnym rajem, z wielką przestrzenią dookoła i rozpieszczającymi mnie pod każdym względem właścicielami. Dziadek
zabierał mnie do warsztatu i pokazywał różne fascynujące
rzeczy, siedział na bujanym fotelu i brał mnie na kolana, rozwiązywał ze mną krzyżówki, opowiadał historie, czytał kawały i zawsze umiał mnie zainteresować. Babcia chodziła ze
mną na spacery, uczyła dbać o kwiatki, zbierała ze mną owoce, czytałyśmy razem gazety, oglądałyśmy filmy, a babcia
zawsze usypiała w połowie… Teraz z tęsknotą wspominam
czasy, kiedy było tak beztrosko. Dzisiaj wszystko jest inne, nie
jestem już małą wnuczką, moje miejsce zajęła moja siostra.
Ale, co dla mnie najważniejsze, nie zajęła mojego miejsca
w ich sercu. Zawsze mogłam i mogę zadzwonić do babci,
poskarżyć się jej, opowiedzieć, co u mnie słychać, a ona wysłucha mnie bez przerywania i doradzi od serca. Oczywiście
wiele zmieniło się też od czasu choroby mojego dziadka, ale
został on w moich oczach tym samym kochającym, ciepłym,
wesołym człowiekiem mimo różnego rodzaju załamań.
Babcia z kolei mimo ciężkich przepraw zawsze pozostała tą
samą ciepłą i fantastyczną osobą, którą była zawsze w moich
oczach.
Dziadek zmarł rok temu. To już rok. Czasem budzę się
rano i zastanawiam się, czy to na pewno nie był tylko sen. To
bardzo nierealne uczucie. Od tego czasu dwa razy odwiedził
mnie we śnie żeby zapytać, co u mnie słychać. To miłe że nadal się o mnie troszczy. Mimo całej jego choroby, jego wieku, wszystkich innych czynników, nie byłam na to gotowa.
Kto był? Wszyscy za nim tęsknimy, to oczywiste. Ale z drugiej
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strony zawsze, kiedy jest mi smutno myślę sobie, że jemu jest
dobrze tam, gdzie jest, a samej mnie nigdy nie zostawi.
Mówi się, że kocha się nie za nic, a mimo wszystko. Może
jest w tym trochę prawdy, ale ja wiem konkretnie za co kocham moich dziadków. Kocham moją babcię za to, że zawsze
była moją przyjaciółką, potrafiła mnie rozśmieszyć, pomóc
mi i nigdy nie zawiodła w potrzebie. Za to, że ma do mnie
całą swoją cierpliwość, całe swoje ciepło, że gotuje mi pyszne
rzeczy i rozpieszczała mnie niemiłosiernie w dzieciństwie, za
to, że ma oczy w mokrym miejscu, że zna wszystkie zwrotki
(cenzuralne i nie) piosenek góralskich, za to, że zawsze ma
dla mnie czas. Kocham mojego dziadka za to, że śpiewał
prowadząc samochód, doprowadzając tym babcię do szału.
Za to, że zawsze znalazł dla mnie dobre słowo i mimo swojej choroby nigdy się ze mną nie pokłócił. Za to, że śmiał się
głośno całym sobą i zawsze miał przygotowany nowy kawał.
Za to, że zajmowałam w jego miejscu specjalne miejsce i zawsze dawał mi to do zrozumienia. Za branie mnie na kolana
i głaskanie, za pozwalanie się czesać, za mówienie, że będę
pielęgniarką albo zakonnicą i za niezłomną wiarę we mnie.
Kocham moich dziadków i nigdy nie zapomnę im tego, co im
zawdzięczam. Dziękuję.
Wspomnienie o Franciszce i Stanisławowi Probosz
spisała ich wnuczka - Alicja Probosz

Kwiaty dla dziadka
Tekst W. Chotomska

Kto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie, jak ludzie rosną
opowie ci twój dziadek.
Otworzy serce, kieszeń otworzy,
podsunie czekoladę.
Z twoich sukcesów zawsze się cieszy.
Kto? No wiadomo dziadek.
A jak coś spsocisz, a jak naknocisz
jak trzeba spytać o radę to kto za uszy wyciągnie z biedy ?
Wiadomo - zawsze dziadek!
Więc wnuki proszą, żeby w kwiaciarniach
kwiatków nie chować pod ladę.
Dziadek ma święto !
Kwiaty dla dziadka !
Wiwat, niech żyje dziadek !

Dla Babci
Nic nie pragnę, niechaj tylko
zdrowie Babci służy
a wypowiem wiele więcej
gdy urosnę duży.
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Wójt Gminy informuje
Terminy wnoszenia opłat za śmieci
Informujemy wszystkich mieszkańców, że nowe druczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rok 2014 dostarczymy Państwu pod koniec stycznia.
Przypominamy także, że opłaty będą wnoszone każdorazowo bez wezwania w terminach:
za miesiąc styczeń i luty do dnia 15 lutego,
zamiesiąc marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia,
za miesiąc maj i czerwiec do dnia 15 czerwca,
za miesiąc lipieci sierpień do dnia 15 sierpnia,
za miesiąc wrzesień i październik do dnia 15 października,
za miesiąc listopadi grudzień do dnia 15 grudnia.
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Istebna w 2014r. nie ulegnie zmianie, tak więc będzie taki
sam jak w roku 2013r.

Tradycyjne spotkanie opłatkowe
z ks. Biskupem
W dniu 3 stycznia 2014 roku w siedzibie Instytutu Teologicznego w Bielsku Białej miało miejsce spotkanie opłatkowe
władz samorządowych całej diecezji bielsko-żywieckiej z ks.
biskupem Tadeuszem Rakoczym. Było to ostatnie oficjalne spotkanie ks. biskupa z samorządowcami i parlamentarzystami. Po
22 latach przewodniczenia diecezji bielsko-żywieckiej ks. Biskup
przechodzi na emeryturę.

Statystyka za rok 2013 (2012)
Stan ludności na dzień 31.12.2013 (2012)
pobyt stały:
Istebna
5086 (5078)
Jaworzynka
3217 (3196)
Koniaków
3649 (3643)
Ogółem
11.952 (11.917)

pobyt czasowy:
142 (140)
38 (26)
47 (43)
227 (209)

Urodzenia
2013 (2012)
Istebna
77 (62)
Jaworzynka
56 (47)
Koniaków
56 (61)
Ogółem
189 (170)
chłopcy 96, dziewczynki 93
Małżeństwa zawarte na terenie gminy - ogółem zarejestrowane w USC 141 aktów (159 akty)
Zgony
2013 (2012)
Istebna
44 (55)
Jaworzynka
26 (32)
Koniaków
31 (26)
Ogółem
101 (113)
Dowody osobiste
W 2013 roku wydano 1458 dowodów osobistych (1109).
Zgodnie z nowymi zasadami rejestracją na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej objęci są mężczyźni i kobiety,
którzy w danym roku kończą 18 lat.
W roku 2013 objęto rejestracją 90 mężczyzn i 75 kobiet
rocznika 1995.
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa odbywała się w dniach 15-19 marca 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie do której stanęło 97 osób rocznika 1994.
Jubileusze
W roku 2013 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego
obchodziło 19 par.
2 pary obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.
Jedna mieszkanka obchodziła 101 urodziny.
30 mieszkańców gminy liczy powyżej 90 lat.
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Mszę świętą biskup Tadeusz Rakoczy koncelebrował z ks. dr.
Robertem Samselem, wicedyrektorem Instytutu Teologicznego
im. św. Jana Kantego, a także z księdzem prof. Tadeuszem Borutką, który czuwał również ze strony organizacyjnej nad tym spotkaniem.
Uroczystość uświetnił muzyką i śpiewem Regionalny Zespół
„Klimczok” ze Szczyrku. Wśród uczestników byli przedstawiciele
Sejmu, Senatu, prezydenci i burmistrzowie miast, przewodniczący rad, wójtowie, radni i sołtysi gmin i wsi.
W swojej homilii ks. Biskup zwrócił się do uczestników, aby
nie szukali korzyści dla siebie, grup społecznych czy partii politycznych, ale działali bezinteresownie dla dobra społecznego,
a szczególnie dla tych, których sytuacja jest najtrudniejsza i w
walce niekiedy okrutnej i bezwzględnej wiele zostaje zepchniętych i pokonanych. To jest problem wielu współczesnych społeczeństw, który nie ominął naszej Ojczyzny, że bogaci stają się
jeszcze bardziej bogaci, a biedni jeszcze bardziej biednieją. Zadaniem Naszym jest, aby wzrastał duch solidarności, który przezwycięży egoizm jednostek i grup społecznych. Dlatego ważną
sprawą wydaje się być konstruktywna współpraca z Kościołem nie po to, by mieszać odrębne cele czy role władzy świeckiej czy
kościoła ale aby przezwyciężyć narastające dysproporcje.
W drugiej części spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na
poczęstunek. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku śpiewano kolędy i składano sobie życzenia, aby Narodzony
Pan wspierał i obdarował wszelkimi łaskami ks. Biskupa.
Ponownie zabierając głos, ks. Biskup podziękował za to, co
samorządy robią dla naszej ojczyzny. „Przy takiej okazji jak dzisiaj
– powiedział biskup Tadeusz Rakoczy - zwykle mówią, że wiele
dzieje się dobrego w naszych gminach i powiatach. Wsie i miasta
pięknieją, stają się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom, a to
jest wasza zasługa i tych, którzy z wami pozytywnie współpracują. Polska rozwija się najbardziej i najpiękniej w naszych małych
ojczyznach i to jest owoc ciężkiej pracy, za którą Wam serdecznie
dziękuję”.
Jan Gazur, Przewodniczący Rady Gminy Istebna
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Inwestycje gminne
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt
pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej nr 1
na cele sportowo-rekreacyjne”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Realizacja zagospodarowania
przy SP nr 1 w Jaworzynce
W wyniku akceptacji wniosku Wójta Gminy Istebna z dnia 19
listopada 2013 r. zawarty został w dniu 12 grudnia 2013 r. aneks
do umowy o przyznanie pomocy dotyczącej zadania: „Zagospodarowanie centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej
nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

niem. Panujące w miejscu instalacji warunki (niska temperatura powietrza i podłoża, wilgotność, opady) uniemożliwiają
prawidłowe wykonanie nawierzchni syntetycznej. Zgodnie
z opinią autoryzowanego dostawcy systemu poliuretanowego obligatoryjnymi warunkami pogodowymi jest minimalna temperatura otoczenia +8 st. C przy wilgotności 3 st.
powyżej aktualnego punktu rosy. Bezwzględnie wymagana
jest pogoda bez opadów atmosferycznych. Instalacja w niekorzystnych warunkach atmosferycznych spowoduje wykonanie nawierzchni obarczonej wadą trwałą. W związku z
powyższym odstąpiono od wykonania końcowych warstw
nawierzchni poliuretanowej na boisku, skoczni w dal i bieżni. Wykonanie tych prac nastąpi po wystąpieniu korzystnych
warunków w 2014 r.
Aktualnie w ramach projektu zrealizowano większość robót budowlanych i montażowych przewidzianych w projekcie, to jest: place zabaw dzieci starszych i dzieci młodszych,
skocznia w dal, pergola, urządzenia fitness, schody, ściana
oporowa, ogrodzenie, drenaż, oświetlenie, mała architektura
ogrodowa itp.
Opracował: W. Legierski
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Efekty wdrażania PROW

Aneks dotyczy zmiany terminu zakończenia inwestycji,
które nastąpi po ustaniu zimy przed końcem maja 2014 r.,
aby w czerwcu było możliwe złożenie wniosku o płatność
końcową.
Warunki pogodowe uniemożliwiły prawidłowe zakończenie położenia sztucznej nawierzchni. Próby wykonania
warstwy końcowej (natrysku) na nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego zakończyły się niepowodze-
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Gmina Istebna została zaproszona do udziału w konferencji organizowanej 13 grudnia 2013 r. przez Śląski Urząd
Marszałkowski, której tematem było podsumowanie efektów
wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013 i prezentacja perspektywy na lata 2014-2020 związane
z rozwojem polskiej wsi.
Podczas konferencji przedstawione zostały informacje
dotyczące stanu realizacji programu w Polsce i w regionie,
informacje związane z realizacją podejścia Leader i zbliżającym
się nowym okresem unijnego programowania. Zaprezentowano też przykłady dobrych projektów zrealizowanych przy
wsparciu unijnych środków.
Gmina Istebna, jako jedna z trzech wyróżnionych samorządów lokalnych z województwa śląskiego otrzymała możliwość
wystąpienia i przedstawienia prezentacji najważniejszych
projektów wynikających ze strategii gminy zrealizowanych
ze środków PROW, do których należą:
a) Budowa sieci wodociągowej długości 4,5 km, stacji
uzdatniania wody i ujęcia wody z rzeki Olzy oraz sieci
kanalizacji sanitarnej długości 0,27 km dla gminy Istebna” (Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”)
- pomoc finansowa w wysokości: 1 mln 539 tys. zł
b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi
Jaworzynka (działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej”)
- pomoc finansowa w wysokości 131 tys. zł
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c) Zagospodarowanie centrum Istebnej, Jaworzynki
i Koniakowa na cele sportowo-rekreacyjne przy szkołach
podstawowych nr 1 (Działanie „Odnowa i rozwój wsi”)
– pomoc finansowa w wysokości: 428 tys. zł (Istebna), 423
tys. (Koniaków) oraz 440 tys. zł (Jaworzynka, w trakcie realizacji)
Łączna ilość środków pozyskana przez Gminę Istebna w
ramach PROW wynosi prawie 3 mln złotych przeznaczonych na
infrastrukturę podstawową (wodno-kanalizacyjną) oraz sportowo-rekreacyjną (zagospodarowanie terenów przy SP nr 1).
Celem głównym łączącym wszystkie projekty jest podnoszenie jakości życia mieszkańców i harmonijny rozwój turystyki i lokalnej gospodarki poprzez systematyczne działania
na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego przy zachowaniu unikatowych zasobów środowiska
naturalnego i krajobrazu, dziedzictwa kultury i tradycji regionalnych.
Szczególne podziękowania za przekazane środki i sprawne
rozliczenie projektów skierowane do Zarządu Województwa
Śląskiego, kierowników oraz pracowników Wydziału Terenów
Wiejskich przekazał zastępca wójta Gminy Istebna Henryk
Gazurek. Efekty rzeczowe wdrażania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w gminie Istebna przedstawił Wiesław
Legierski, pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za realizację projektów europejskich.
Opracował: W. Legierski

Projekt „Jesteśmy na cz@sie”
zakończony sukcesem
Gmina Istebna od października do grudnia prowadziła
projekt „Jesteśmy na cz@sie”, który realizowany był w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach EFS.
Celem projektu była aktywizacja mieszkańców Gminy
powyżej pięćdziesiątego roku życia, poprzez zajęcia komputerowe. Wrzesień był miesiącem na rekrutację uczestników
projektu. Chętni mogli zgłaszać się w Gminnym Ośrodku Kultury i Urzędzie Gminy w Istebnej, w biurach sołtysa w Koniakowie i Jaworzynce.
Zainteresowanie projektem było duże. Uczestniczyły w
nim 52 osoby, które spotykały się w godzinach popołudniowych w szkołach podstawowych w Istebnej, Jaworzynce i
Koniakowie. Zajęcia te prowadzone były przez szkolnych
informatyków: w Istebnej pan Robert Biernacki, w Koniakowie pani Halina Legierska, a w Jaworzynce pani Zofia Losa.
Kursanci zapoznali się z podstawowymi elementami zestawu
komputerowego, nabywali umiejętności pisania w edytorach tekstu, zakładania swoich folderów, surfowania w Internecie i wielu innej przydatnej w dzisiejszych czasach wiedzy
z zakresu informatyki.
Kurs obejmował 13 spotkań, które trwały dwie godziny
zegarowe. Miały one miejsce w szkolnych salach informatycznych, gdzie uczestnicy mieli możliwość pracy przy samodzielnym stanowisku komputerowym. Każdy z nich otrzymał
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materiały potrzebne do nauki. Tematy realizowane podczas
zajęć pozwoliły na podniesienie aktywności edukacyjnej
oraz podniesienie umiejętności obsługi komputera.
Cykl szkoleń zakończył się uroczystym spotkaniem, które
odbyło się 17 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Istebnej, dzięki gościnności dyrektora Roberta Biernackiego.
W spotkaniu wzięli udział prowadzący zajęcia przedstawiciele władz Gminy w osobie zastępcy wójta, Henryka Gazurka i
uczestnicy projektu, którzy z jego rąk odebrali zaświadczenie
o ukończeniu kursu.
Spotkania minęły we wszystkich grupach w bardzo miłej
i przyjaznej atmosferze. Według opinii uczestników program
szkolenia był atrakcyjny i przeprowadzony w ciekawy i przystępny dla Nich sposób. Ich zdaniem, kurs pozwoli na rozwinięcie praktycznych umiejętności, ale nie ukrywali, że oczekują na następne tego typu projekty i zajęcia w przyszłości.

Sprostowanie do informacji o obchodach
11 Listopada - NT z grudnia 2013
s. 11 W części dotyczącej mszy św. za Ojczyznę:
Powinno być: O godz. 10.00 odprawiona została msza
św. za Ojczyznę. Mszy św. przewodniczył ksiądz kanonik
Jerzy Kiera, dziekan dekanatu istebniańskiego. Koncelebrowali: ks. Stanisław Pindel - proboszcz parafii św. Piotra i
Pawła w Jaworzynce, ks. Tadeusz Pietrzyk - proboszcz parafii
pw. Dobrego Pasterza w Istebnej oraz ks. Wiesław Jóźwiak proboszcz parafii Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku.
Za nieścisłości podane w artykule przepraszam.
K. Rucka
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Rada Gminy informuje
Rada Gminy informuje

tacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
l Nr XXXII /311/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
l Nr XXXII /312/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Istebnej.
l Nr XXXII /313/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej pod nazwą „Program aktywności lokalnej dla gminy Istebna na lata 2014-2015”.
l Nr XXXII /314/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/243/2013 Rady
Gminy Istebna z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia im. Artysty Jana Wałacha w
Istebnej.
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Istebna.
L. Białożyt

W dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w sali Nr 100
Urzędu Gminy Istebna odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Istebna, na której podjęto uchwały w następujących
sprawach:
l Nr XXXII /304/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014
rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2014 rok.
l Nr XXXII /305/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2013– 2025.
l Nr XXXII /306/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Istebna na rok
2013.
l Nr XXXII /307/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2013.
Informacja Przewodniczącego
l Nr XXXII /308/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy FinanRady Gminy Istebna
sowej Gminy Istebna na lata 2014 – 2025
Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że
UCHWAŁA NR XXX/285/2013
l Nr XXXII /309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudwISTEBNA
I kwartale 2014 roku będzie przyjmował mieszkańRADY
GMINY
nia 2013 r. w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Istebna na
ców w sprawie skarg i wniosków na dyżurach w Urzę2014 rok.
dzie Gminy
z dnia
25 października
2013 r.Istebna /pok. 116/ w każdy wtorek miesiąl Nr XXXII /310/2013 Rady Gminy Istebna z dnia
18 grudnia
ca
w
godzinach
od 14:00 do 15:15.
2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci do-

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od tego podatku

UCHWAŁA NR XXX/285/2013
ISTEBNA
8 w RADY
związkuGMINY
z art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
594
ze
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art.
5
ust.
1
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art.2013
7 ust. 3r.ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
z dnia 25 października

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca
w sprawie
wysokości
stawek
podatku od nieruchomości
na rok aktów
2014 oraz
zwolnień
od U.
tego
podatku
2000
r. o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych
prawnych
(Dz.
z 2011
r. Nr 197, poz.
1172
zm.)
Na ze
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Rada Gminy Istebna
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
uchwala, co następuje;
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)
Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1.
§ 1. Stawki
podatku
od nieruchomości
wynoszą
rocznie:
Stawki
podatku
od nieruchomości
wynoszą
rocznie:
1.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej

0,74 zł

b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej

0,74 zł

c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej

0,74 zł

d) strychów od 1m² powierzchni użytkowej

0,74 zł

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
tej działalności za 1m² powierzchni użytkowej

20,00 zł

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m²
powierzchni użytkowej

10,75 zł

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej

4,68 zł

h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje

Nasza Trójwieœ

pożytku2014
publicznego od 1m² powierzchni użytkowej
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2.

Od budowli - 2% ich wartości

3.

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

Strona
7,307zł

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
tej działalności za 1m² powierzchni użytkowej

20,00 zł

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m²
powierzchni użytkowej

10,75 zł

podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej

4,68 zł

h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej

7,30 zł

Rada Gminy informuje
g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
2.

Od budowli - 2% ich wartości

3.

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
od 1 m² powierzchni

0,85 zł

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

4,56 zł

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od 1m² powierzchni

0,28 zł

§§2.2.
Podatek
płatny
wwkasie
lub na
na rachunek
rachunekbankowy
bankowyGminy
Gminy
Istebna.
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płatny
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UrzęduGminy
Gminy lub
Istebna.

§ 3.
§ 3.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych
do prowadzenia
działalności gospodarczej,
1) związane
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§ 4.
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w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
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Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa
sięwysokość
wysokość
rocznych
stawekpodatku
podatku
od
środków
transportowych
na rok 2014
Określa
się
rocznych
stawek
odtransportowych
środków
transportowych
§§
1. 1.
Określa
się wysokość
rocznych
stawek podatku
od środków
na rok 2014 na rok 2014
samochodu
dopuszczalnej
masiemasie
całkowitej
w tonach
1)1)od
od samochodu
samochoduciężarowego
ciężarowego
dopuszczalnej
masie
całkowitej
w tonach
1)
ciężarowego
dopuszczalnej
całkowitej
w tonach

Dopuszczalnamasa
masacałkowita
całkowitawwtonach
tonach
Dopuszczalna
powyżej 3,5
3,5 ttdo
do5,5
5,5t twłącznie
włącznie
powyżej
powyżej 5,5
5,5 ttdo
do99t twłącznie
włącznie
powyżej

Samochody
ciężarowe
Samochody
ciężarowe
Wyprodukowane
roku
1995 Wyprodukowane
Wyprodukowane
w roku
i wcześniej
Wyprodukowane
popo
roku
1995
w roku
19951995
i wcześniej
324,00
zł
555,00
zł
324,00 zł
555,00 zł
843,00
843,00
zł zł
1 108,00
1 108,00
zł zł

powyżej 99 tt iiponiżej
poniżej12
12t t
powyżej

1 217,00
1 217,00
zł zł
1 265,00
1 265,00
zł zł

2)2)od
od
samochodów
ciężarowych
masie
całkowitej
równej
od samochodów
samochodów
ciężarowych
o masie
całkowitej
równejrównej
lub
wyższej
niżwyższej
12 t niżniż
2)
ciężarowych
o omasie
całkowitej
lublub
wyższej
12 12
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Dopuszczalnamasa
masacałkowita
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Zawieszenie
pneumatyczne
równorzędne InnyInny
system
zawieszenia
Dopuszczalna
Zawieszenie
osiosi
pneumatyczne
lublub
równorzędne
system
zawieszenia
osi osi
w
tonach
w tonach
Nie
mniej
niż
Mniejniż
niż Stawka
Stawka
podatku
w złotych
Nie mniej niż
Mniej
podatku
w złotych
2 osie
2 osie
12
12
15
15

12
Strona
12
19
19
23
23

1515

8

1919
2323
--

1 361,00
1 361,00
zł zł
1 891,00
1 891,00
zł zł

3 osie
3 osie
1 818,00
1 818,00
zł zł
2 010,00
2 010,00
zł zł
2 275,00
2 275,00
zł zł

1 530,00
1 530,00
zł zł
2 010,00
2 010,00
zł zł
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2 410,00
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2 661,00
2 661,00
zł zł
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samochodów
ciężarowych
o masie
całkowitej
równej lub wyższej
niż 12 t Inny system zawieszenia osi
masa
całkowita
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w tonach
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż
Mniej niż
w tonach
Nie mniej niż
12

15
12
15
12

Mniej niż
15

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne
Stawka podatku w złotych

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku2wosie
złotych
1 361,00 zł
2 osie

1 530,00 zł
Rada
Gminy
informuje
1
891,00
zł
2 530,00
010,00 zł
zł
15
1 361,00 zł
1
3 osie
1 891,00 zł
19

1 818,00 zł
3 osie

19
12
19
23
23

23
19
23
-

12
12
29
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29
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-

2
1 010,00
818,00 zł
010,00 zł
2 275,00
2 275,00 zł
4 osie i więcej
4 osie i więcej
1 891,00 z ł
12 891,00
410,00 zzłł
2 410,00 zł

2 010,00 zł
2 143,00 zł

410,00 zł
2 143,00
2 410,00
661,00 zł
2 661,00 zł

2 410,00 zł
2
3 410,00
087,00 zł
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3 087,00 zł

3)3)od
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz3) ood
ciągnika siodłowego
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Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Ciągniki siodłowe lub balastowe
Ciągniki siodłowe lub balastowe
Wyprodukowane po roku 1995
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2 084,00 zł posiadają dopuszczalną2 masę
300,00całkowitą
zł
które

5)
od 7 ton
5) przyczepy
lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
dopuszczalną3 masę
całkowitą
od 7 ton
2 542,00
zł posiadają
087,00
zł - 406,00
i poniżej4012 ton, z wyjątkiem związanych działalnością
rolniczą
przez podatnika podatku
rolnego
zł
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego - 406,00 zł
Id: RDWPE-HXEAQ-CJWQX-NCPEQ-RQUBH.
Podpisany
5) 5)
przyczepy
lub
naczepy,
które
łącznie
z
pojazdem
silnikowym
posiadają
dopuszczalną
masę
całkowitą
od
7
ton
poniżejStrona 1
lub naczepy,
którez łącznie
z pojazdem
silnikowym
posiadająrolniczą
dopuszczalną
masę całkowitą
od 7 iton
6) przyczepy
od przyczepy
lub naczep,
wyjątkiem
związanych
z działalnością
prowadzoną
przez podatnika
6)ziod
przyczepy
naczep,
zzwiązanych
wyjątkiem
związanych
z działalnością
rolniczą
przez
podatnika
12 ton,
wyjątkiem
związanych
działalnością
rolniczą
przez podatnika
podatku
rolnego podatku
-prowadzoną
406,00
zł.
poniżej
12
ton,lub
z wyjątkiem
działalnością
rolniczą
przezdopuszczalną
podatnika
- 406,00
podatku
rolnego,
posiadającego
łącznie
z pojazdem
silnikowym
masę rolnego
całkowitą
równązł lub
podatku
rolnego,
posiadającego
łącznie
z pojazdem
silnikowym
dopuszczalną
masę
całkowitą
równą
lub
6) odwyższa
przyczepy
lub
naczep,
z
wyjątkiem
związanych
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną
przez
podatnika
podatku
niż 12 t lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnikarolne6)
od
przyczepy
wyższa
niż
12
t
go, posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t.
podatku
rolnego,
posiadającego łącznie
z pojazdem
silnikowym
dopuszczalną
masę zawieszenia
całkowitąosirówną lub
Dopuszczalna
masa całkowita
Zawieszenie
osi pneumatyczne
lub równorzędne
Inny system
Dopuszczalna
masa
Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne
Inny system zawieszenia osi
wyższa
niżw12
t całkowita
tonach
w tonach
Nie mniej niż
Mniej niż
Dopuszczalna
masa całkowita
Nie mniej
niż
Mniej niż
w tonach
12 mniej niż
18
Nie
Mniej
niż
12
18
18
18
12
18
12
28
18
12
28
28
33
28
33
33
37
12
28
33
37
37
28
33
37
33
37
12
37
12

Stawka podatku w złotych
Zawieszenie
osiwpneumatyczne
lub równorzędne
Stawka
podatku
złotych
1 oś
1 oś
518,00 zł
Stawka podatku w złotych
518,00 zł
1 oś 650,00 zł
650,00 zł
2 osie518,00 zł
2 osie
711,00
650,00 zł
711,00 zł
2 osie975,00 zł
975,00 zł
1711,00
167,00złzł
1 167,00 zł
1975,00
566,00złzł
1 566,00 zł
3 osie i więcej
1 167,00 zł
3 osie i więcej
1 301,00
566,00 zł
1 301,00 zł
3
osie
i
więcej
miejsc do siedzenia

autobusy
zależności
liczby
7) 7)
autobusy
ww
zależności
odod
liczby
miejsc
dodo
siedzenia
7)
autobusy
w
zależności
od
liczby
miejsc
siedzenia
12

7) autobusy w zależności od liczby

Inny system zawieszenia osi

1 301,00 zł
Mniej niż 20 miejsc Równej 20 mniej niż 30 miejsc
Mniejdo
niżsiedzenia
20 miejsc Równej 20 mniej niż 30 miejsc
miejsc

589,00 zł
589,00 zł
782,00 zł
782,00 zł
589,00 zł
711,00 zł
782,00
711,00 zł
1 167,00 zł
1 167,00 zł
1711,00
759,00złzł
1 759,00 zł
2
1 275,00
167,00 zł
2 275,00 zł
1 759,00 zł
1 275,00
734,00 zł
2
1 734,00 zł
1 734,00 zł
Równej lub więcej niż 30 miejsc
Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w zł
Stawka w zł
a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej
1 108,00
zł
640,00niż
zł 30 miejsc
108,00niż
zł 30 miejsc
Mniej
niż 20 miejsc
Równej 201 mniej
Równej lub2 więcej
a) wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej
1 108,00 zł
1 640,00 zł
2 108,00 zł
b)
wyprodukowane
po roku 1995
843,00 zł
1 240,00 zł
1 759,00 zł
Stawka
w zł
b) wyprodukowane po roku 1995
843,00 zł
1 240,00 zł
1 759,00 zł
roku
1995od
i wcześniej
1transportowych
108,00 zł
1 640,00
zł ochrony
2 108,00 zł
§a)2.wyprodukowane
Zwalnia
się zwpodatku
środków
transportowych
pojazdy
służące
do
przeciwpożarowej.
§ 2. Zwalnia
się
z podatku
od środków
pojazdy
służące
do ochrony
przeciwpożarowej.

§ 2. Zwalniapo
sięroku
z podatku
od środków transportowych
pojazdy
służące
1995
843,00
zł
1 240,00
zł do ochrony przeciwpożarowej.
1 759,00 zł
§b)3.wyprodukowane
Wykonanie uchwały
powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§
3.
Wykonanie
uchwały
powierza
się
Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała
wchodzi
w
życie
po
upływie
14
dni
od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Śląskie§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.
go z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.				
Przewodniczący Rady, Jan Gazur
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Styczeń 2014
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UCHWAŁA NR XXX/287/2013
RADY GMINY ISTEBNA

Rada Gminy informuje
z dnia 25 października 2013 r.

UCHWAŁA
NR oraz
XXX/287/2013
w sprawie wysokości opłaty targowej
na rok 2014
zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
RADY GMINY ISTEBNA
z dnia 25 października 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
w sprawie
wysokości
opłaty
targowej
rok),2014
zarządzenia
poboru
w drodze
gminnym
(Dz.
U. z 2013
r. poz.
594 zenazm.
art. oraz
19 pkt.
1 lit. a oraz
pkt. opłaty
2 ustawy
z dniainkasa.
12 stycznia 1991 r.
o podatkach
i
opłatach
lokalnych
(Dz.
U.
z
2010
r.
Nr
95
poz.
613
ze
zm.)
oraz
art.
4
ust.
1
ustawy
dnia 20 lipca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziezgminnym
(Dz.
2000
r.
o
ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i
niektórych
innych
aktów
prawnych
(Dz.
U.
z
2011
r.
Nrlokalnych
197 poz.
U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
1172
zm.)r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
(Dz.
U. ze
z 2010
niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy w Istebnej

Rada Gminy w Istebnej uchwala, co następuje:
uchwala, co następuje;
§ §1.1.
Stawka
opłaty
targowej
wynosi
dziennie:
Stawka
opłaty
targowej
wynosi
dziennie:
1.

przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki

2.

przy sprzedaży artykułów rolno-spożywczych i przemysłowych:

50,00zł

a) sprzedawanych ze straganu, stoiska,
własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń

65,00zł

b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy

100,00zł

§ §2.2. 1. Na inkasentów powołuje się: sołtysa wsi Istebna - Pana Jerzego Michałka, sołtysa wsi JaworzynkaPana
Pawła
Ruckiego
oraz sołtysa
wsiwsi
Koniaków
Panią
Teresę
Stańko.sołtysa wsi Jaworzynka - Pana Pawła Ruckiego
1. Na
inkasentów
powołuje
się: sołtysa
Istebna - -Pana
Jerzego
Michałka,

oraz sołtysa wsi Koniaków - Panią Teresę Stańko.
2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot.
2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot.
3.3.Inkasenci,
o których
mowa
w ust.1
zobowiązani
są do są
rozliczania
zainkasowanych
kwot z Urzędem
Gminy za okresy
Inkasenci,
o których
mowa
w ust.1
zobowiązani
do rozliczania
zainkasowanych
kwot z Urzędem
Gminy
miesięczne
terminie dow5 terminie
każdego miesiąca
z zastrzeżeniem
za grudzień
dokonywane
jest do 31.12.2014
r.
za okresy wmiesięczne
do 5 każdego
miesiąca iżz rozliczenie
zastrzeżeniem
iż rozliczenie
za grudzień
dokonywane
4.
Osoby
prowadzące
sprzedaż
zobowiązane
są
do
obliczania
i
uiszczenia
bez
wezwania
z
góry
opłaty
do
rąk
inkasenta
jest do 31.12.2014 r.
w dniu sprzedaży.
prowadzące
sprzedaż
zobowiązane
są do obliczania
i uiszczenia
bez wezwania
z góry opłaty do rąk
5.4.
NaOsoby
pobraną
opłatę targową
inkasenci
wydają pokwitowanie
zgodnie
z obowiązującymi
przepisami.
inkasenta
w
dniu
sprzedaży.
§ 3.
Wykonanie
uchwały
powierza
się inkasenci
Wójtowi Gminy.
5. Na pobraną
opłatę
targową
wydają pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4.
§ 3.
Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
uchwałyodpowierza
się Wójtowi
zWykonanie
mocą obowiązującą
dnia 1 stycznia
2014 r. Gminy.
Przewodniczący Rady, Jan Gazur

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
UCHWAŁA
NR XXXI/298/2013
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014
r.

RADY GMINY ISTEBNA
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty cmentarnej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. zRady
2011r. Nr 45, poz. 236)
Przewodniczący
oraz art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz.687 ze zm.)
Rada Gminy Istebna uchwala co następuje:
Jan
Gazur pierwszego pochówku
§ 1. 1. Opłata brutto za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do
wykonania
ważna na 20 lat
a) w grobie ziemnym pojedynczym - 300,00 zł
b) w grobie ziemnym pojedynczym dwupoziomowym - 450,00 zł
c) w grobie ziemnym dziecięcym do lat 6 - 110,00 zł
d) miejsce ziemne na jedną urnę - 300,00 zł
2. Przedłużenie rezerwacji po 20 latach na każde następne 10 lat jak w pkt.1 lit. a, b, c i d
§ 2. 1. Opłata brutto za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego pochówku
ważna na 20 lat w grobie ziemnym rodzinnym - 750,00 zł
2. Przedłużenie rezerwacji po 20 latach na każde następne 10 lat - 450,00 zł
3. Opłata miejsca cmentarnego na okres 20 lat pod grób murowany:
Strona 10
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Rada Gminy informuje
a) pojedynczy - 1.700,00 zł
b) rodzinny dwumiejscowy - 3.500,00 zł
4. Przedłużenie rezerwacji na każde następne 20 lat jak w pkt. 3 lit. a i b.
§ 3. 1. Stawki opłat brutto za udostępnienie miejsca przy dochowaniu trumny do istniejącego grobu ziemnego stanowi
równowartość 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu a określonej w § 1 pkt 1 lit.a, b, c, oraz § 2 pkt 1 i pkt 3
a) ziemny pojedynczy 15,00 zł za jeden rok
b) ziemny pojedynczy dwupoziomowy - 22,50 zł za jeden rok
c) ziemny dziecięcy - 5,50 zł za jeden rok
d) ziemny rodzinny za jeden rok - 37,50 zł
e) murowany pojedynczy - 85,00 zł za jeden rok
f ) murowany rodzinny dwumiejscowy - 175,00 zł za jeden rok
2. Miejsce określone w § 1pkt. 1 lit. d nie podlega udostępnieniu przy dochowaniu.
3. Opłata za udostępnienie miejsca przy dochowaniu do istniejącego grobu ustalona będzie jako iloczyn odpowiedniej
stawki, określonej w pkt 1 oraz okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu terminu 20 letniej nienaruszalności grobu
a datą upływu terminu zachowania istniejącego grobu wynikającą z dokonanej uprzednio opłaty.
4. Okres o którym mowa w pkt 3 liczy się za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/263/2009 Rady Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty cmentarnej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Przewodniczący Rady, Jan Gazur

Informacja Powiatowego Lekarza
Weterynarii
W ślad za prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Cieszynie, informuje się rolników o stanowisku Głównego
Lekarza Weterynarii, zgodnie z którym zwłoki świń padłych
w gospodarstwie podlegają obowiązkowi oznakowania
przed oddaniem ich do zakładów utylizacyjnych.
Wdrażanie tego przepisu należy rozpocząć od dnia 1
stycznia 2014 r.
Referat Gospodarczy i Rolnictwa

Pani Lucynie Legierskiej
Dyrektorowi Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
wyrazy szczerego współczucia i żalu
z powodu śmierci
Matki
składają
Wójt Gminy i Rada Gminy w Istebnej
oraz GOPS, SZ d/s Oświaty

Z życia szkół
Wejść do środka dzieła sztuki
Czyli wycieczka uczniów z SP nr 2 w Istebnej – Zaolziu
i istebniańskiego Gimnazjum do Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.
Sztuka współczesna wydaję się być obszarem dostępnym jedynie osobom wtajemniczonym. Być może jest w tym
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stwierdzeniu trochę prawdy, dlatego tym bardziej powinniśmy się starać zbliżyć do tego co jest sztuką teraz – w czasach
kiedy my żyjemy. Obrazy czy rzeźby – to formy akceptowalne
przez większość z nas, jednak kiedy podchodzimy do instalacji czy wideoinstalacji, nie bardzo wiemy jak się z takim zjawiskiem obchodzić, jak go nazwać, jak go odczytywać. Tymczasem odwiedzając Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK
w Krakowie napotkamy szereg prac, które wychodzą poza
utarte schematy. Średniowiecze, renesans, barok, czy nawet
sztuka XX wieku – zostały przez nas zrozumiane, są to jednak
epoki odległe od naszych czasów o setki lat. Żyjemy dziś. Tu
i teraz. Dziś sztuka jest taka a nie inna, możemy dyskutować
o treściach, jakie za sobą niesie, ale forma jaką przybiera dzisiejsza sztuka wynika z możliwości dzisiejszego świata i po
prostu jest taka jaka jest. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Istebnej – Zaolziu i istebniańskiego Gimnazjum mieli przyjemność uczestniczyć w lekcji muzealnej i na własnej skórze
przekonać się jaka może być dzisiejsza sztuka. Obraz mrugający oczami, żywy obraz z ptakami w klatce, dla których
artysta namalował dzieła na małych płótnach, czy naturalnej
Strona
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Z życia szkół
kim Centrum Organizacji Pozarządowych. Natomiast podczas szkolnego kolędowania dyrektor szkoły pan Andrzej
Ryłko osobiście pogratulował Mikołajowi osiągnięcia i wręczył mu upominek.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie zachęcamy uczniów do udziału w różnych
konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w szkole.
Trud i poświęcenie, a przede wszystkim serce, które człowiek
wkłada w swoją pracę są zawsze docenione. Warto jest poszerzać swoje horyzonty i rozwijać zdolności, by tym samym
ubogacać świat, w którym żyjemy.
W. Strokosz, Z. Kawulok
wielkości samochód wygięty przy ścianie muzeum, to tylko
nieliczne przykłady prac znajdujących się w krakowskim MOCAK-u. Muzeum w swoich zbiorach posiada liczne wideoinstalacje – jak widać współcześni artyści czerpią z dzisiejszych
możliwości technicznych i zamiast płótna, pędzla i farby
wybierają kamerę i wyświetlacz, aby pewne treści przekazać. Pomysłowość artystów nie zna granic, podobnie jak nieograniczone są dziś możliwości techniczne. Uczniowie mogli
wejść w interakcję z dziełem, sami stawali się rzeźbą wykonując wypisane na ścianach muzeum polecenia pewnego
austriackiego artysty. Spotkaliśmy wielu obcokrajowców z
Europy zachodniej, oglądających zbiory muzeum, o ile nas
niektóre rzeczy zadziwiały, dla nich były one zupełnie naturalne. Świadomość dzisiejszych czasów, to klucz do odczytu
sztuki współczesnej. Jeżeli od najmłodszych lat mamy możliwość poznawania sztuki współczesnej, to nie będziemy zaskoczeni kolejnymi innowacjami, które siłą rzeczy nastąpią.
Lekcje muzealne oferowane przez MOCAK to oferta godna
polecenia innym szkołom, my z pewnością wybierzemy się
tam ponownie!
Magda Lena Krężelok

II miejsce Mikołaja Poloka
w konkursie plastycznym na Kartkę
Bożonarodzeniową lub Noworoczną
Talenty, które posiada każdy człowiek należy rozwijać i
dzielić się nimi. Mając to na uwadze, wychowawcy świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie, zaproponowali
uczniom udział w konkursie plastycznym na „Kartkę Bożonarodzeniową lub Noworoczną”, organizowanym przez SP nr 7
w Gliwicach.
Jak się okazało zaangażowanie i zapał dzieci były ogromne, ponieważ wszyscy uczestnicy konkursu, dobierając
odpowiednie techniki, wykonali przepiękne prace. Przy realizacji zadania widać było ogrom pracy i trud włożone w
projektowanie kartek. Na konkurs wysłano 58 pięknych prac,
które uczniowie wykonali samodzielnie.
Ciężka praca została doceniona i nagrodzona – na 1176
nadesłanych prac konkursowych uczeń naszej szkoły Mikołaj
Polok zajął II miejsce w kategorii uczniów klas IV.
16 grudnia 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy
pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom w GliwicStrona
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Przedświąteczne kolędowanie
i rozstrzygnięcie konkursów w SP1
w Koniakowie
W piątek 20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie już od rana panowała świąteczna atmosfera. Wspólne
kolędowanie odbyło się w przystrojonej świątecznie sali
gimnastycznej. W towarzystwie gości: Józefa Poloka –
Dyrektora OPP w Koniakowie oraz rodziców, rozpoczęło się
kolędowanie. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z zerówki, następnie pojawili się, zaproszeni przez dyrektora szkoły pana
Andrzeja Ryłko, kolędnicy z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Koniakowie. Panie Aleksandra Lipowska i Urszula Gruszka
wraz z kapelą oraz towarzyszącymi im dziećmi złożyli tradycyjne "powiynszowanie" i zaprosili do wspólnego śpiewania
góralskich pastorałek i kolęd. Salę gimnastyczną wypełniły
dźwięki skrzypiec, kontrabasu, heligonki i prawie anielskich
głosów dzieci. Nie obyło się także bez śpiewu współczesnych
piosenek o Bożym Narodzeniu przy akompaniamencie pana
Zenona Knopka (keybord) i ks. Grzegorza Stencla (gitara).
Ważnym momentem tego spotkania było rozstrzygnięcie świątecznych konkusów i wręczenie nagród. Uczniowie
Samorządu Szkolnego wraz z panią Katarzyną Legierską
i panią Barbarą Zowadą zorganizowali konkurs na „Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”. Pojawiło się
18 wspaniałych prac. Pierwsze miejsce w młodszej grupie
(klasy I-III) otrzymał Karol Rabin z klasy Ib, drugie miejsce
zajęła Karolina Rabin z klasy II, a trzecie miejsce przypadło
w udziale Radosławowi Wójcickiemu także z klasy II. W
starszej grupie (klasy IV- VI) pierwsze miejsce zdobyła Martyna Legierska z klasy IVa, drugie miejsce otrzymała Zuzanna Kilian Va, trzecie miejsce zdobył Paweł Kukuczka
z klasy Vb.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i nagrody.
Organizatorkami drugiego konkursu na „Najpiękniejszę
Bombkę Świąteczną” były panie: Zuzanna Kawulok i Wioleta
Strokosz, pracujące w świetlicy szkolnej. W grupie młodszej
pierwsze miejsce zdobyła Kinga Kukuczka kl IIIb, drugie Karol Rabin kl Ib, trzecie Konrad Porębski kl II. W grupie starszej
pierwsze miejsce zdobył Mateusz Kukuczka kl Va, drugie Ewelina Legierska kl IV b, trzecie Zuzanna Motyka kl Va.
Ponadto dyrektor Andrzej Ryłko złożył gratulacje uczniowi, Mikołajowi Polokowi z klasy IVa, który zdobył pierwszą
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Z życia szkół
nagrodę w POZASZKOLNYM konkursie plastycznym na
„Kartkę Bożonarodzeniową lub Noworoczną”.
Kończąc uroczystość kolędowania, dyrektor Andrzej
Ryłko wraz z dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej Józefem Polokiem, złożyli świąteczne życzenia wszystkim uczniom, rodzicom, gościom i pracownikom szkoły. Po zakończeniu kolędowania uczniowie udali się na zajęcia lekcyjne oraz
na klasowe spotkania wigilijne.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Barbara Zowada

Spotkanie z wolontariuszkami Vides
w SP1 w Koniakowie
12 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z wolontariuszkami Stowarzyszenia VIDES. Wolontariat ten jest międzyna-

wieka. Spotkanie było wstępem do przygotowań, do Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „Mój Szkolny Kolega z Misji”, w którym wezmą udział uczniowie naszej szkoły.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki życzliwości oraz gościnności dyrektora szkoły pana Andrzeja Ryłko.
Z. Kawulok

Podziękowania
Serdeczne podziękowania za wsparcie rzeczowe imprezy Mikołajkowej 2013 w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej dla:
- LYS FUSION POLAND Sp. z o.o. w Istebnej
- Pana Józefa Niesłanika – sklep „Lewiatan” w Istebnej
rodowym stowarzyszeniem z siedzibą we Włoszech, który
opiera się na salezjańskim systemie wychowawczym. Jego
głównym celem jest obrona praw człowieka, szczególnie
dzieci, kobiet i młodzieży. Wolontariat VIDES działa na terenie Gminy Istebna od 2006 roku, jego głównym zadaniem
jest organizacja czasu wolnego dzieciom podczas wakacji i
roku szkolnego.
Zaproszone panie podzieliły się swoimi doświadczeniami
zdobytymi podczas pracy w wolontariacie lokalnym i zagranicznym. Opowiedziały jak, wspólnie z uczniami m.in. naszej
szkoły, przygotowują wakacyjne akcje i co się dzieje podczas
takich spotkań.
Jednak głównym celem
spotkania było przedstawienie
sytuacji dzieci w dalekiej Afryce. Wolontariuszki omówiły
problem na przykładzie własnej pracy z dziećmi w Bafii, w
Kamerunie, gdzie były dwukrotnie. Prelekcję dopełniły
pytania dzieci, dotyczące tego
tematu. Rozmowy te przybliżyły uczniom trudną sytuację
najmłodszych w Afryce, a także
pojęcie i sens bezinteresownej
pracy na rzecz drugiego czło-
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- Nadleśnictwa - Wisła
- TRUMPF- MAUXION CHOCOLATES – Sp. z o.o. w Skoczowie
- RIETHMÜLLER (POLSKA) – Sp. z o.o. w Skoczowie
- DECOUPAGE HURTOWNIA PAPIERNICZA w Skoczowie
Z najlepszymi życzeniami zdrowia, dalszych sukcesów
Dyrektor ZSS przy WCP „Kubalonka” w Istebnej
Daria Węgrzyn - Welc
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W okresie od 1 lipca do 31
grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w
Istebnej realizował projekt pt.
„Trójwieś mówi - Stop! Przemocy”, w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
T R Ó JW IE Œ M

ÓWI

TOP !
SPRZEMOCY

W ramach projektu podjęto następujące działania:
1. Przeprowadzono kampanię społeczną „Przerwij milczenie”, w ramach której zostały rozprowadzone plakaty i ulotki
(umieszczone m.in. w gazetce „Nasza Trójwieś”) oraz materiały promocyjne: smycze, długopisy i teczki. Została również utworzona zakładka o projekcie na stronie internetowej
www.gops-istebna.pl;
2. Zlecono przeprowadzenie badań ankietowych dotyczących występowania przemocy w rodzinie (w szkołach,
wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w środowisku lokalnym), w wyniku których opracowano raport badawczy „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie
Istebna”;
3. Opracowano broszurę „JAK BYĆ DOBRYM RODZICEM?”;
4. Przeprowadzono warsztaty umiejętności rodzicielskich
i budowania więzi małżeńskiej - „Szkoła dla Rodziców” dla
osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;
5. Zorganizowano warsztaty psycho-edukacyjne dla ofiar
przemocy oraz warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy;
6. Umożliwiono indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”;
7. Zorganizowano cykl warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla przedstawicieli Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Gminie Istebna;
8. Zorganizowano konferencję pt. „Trójwieś mówi - Stop!
Przemocy”, która odbyła się 4 listopada 2013 r. w Strażnicy
OSP w Istebnej. Jej celem było podniesienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozpoznawania zjawiska przemocy. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Urzędu
Gminy: pan Henryk Gazurek, pani Teresa Łaszewska, pan Je-
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rzy Michałek, Radni Gminy Istebna oraz pracownicy Oświaty,
Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego
Ośrodka Kultury, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ochrony Zdrowia. Spotkanie poprowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Istebna pani Barbara Gątarek.
Poniżej prezentujemy harmonogram konferencji:
 „Zjawisko przemocy w środowisku lokalnym - teoria i
praktyka” – Dr Katarzyna Piątek
 „Zadania Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie
- interwencja kryzysowa wobec przemocy domowej” - Katarzyna Zych,
 „Pomaganie przez słuchanie” reportaż, autor Ilona Boruta,
 „Zadania poszczególnych służb w procedurze Niebieskiej Karty” - Paweł Kozieł,
 W temacie uzależnień głos zabrał dr Andrzej Darmoliński.
Jednocześnie informujemy, iż w ramach realizacji zadań
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w Gminie
Istebna działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie powołany zarządzeniem Wójta Gminy
Istebna. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Ochrony Zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Głównymi zadaniami Zespołu są:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych
przemocą, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej
pomocy;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i
możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- ochrona i wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie;
- powoływanie grup roboczych, których zadaniem jest
praca z indywidualnymi przypadkami.
DODATKOWE INFORMACJE:
Pod nr tel. 33 8556 222 lub w GOPS Istebna – pokój
nr 219.
Maria Probosz
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Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Istebna”,
projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1
ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
PODDZIAŁANIE 7.1.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Istebnej w 2013
roku realizował kolejną edycję projektu systemowego. Zadania

określone w projekcie systemowym adresowane były do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, na rzecz przywrócenia
ich do zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia
oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem. Odbiorcami
projektu były osoby nieaktywne zawodowo z powodu niepełnosprawności oraz osoby bezrobotne. Realizacja projektu systemowego obywała się w ramach następujących zadań:
ZADANIE AKTYWNA INTEGRACJA
W ramach zadania objęto wsparciem grupę 9 osób (bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo) oraz 21 osób nieaktywnych zawodowo z powodu niepełnosprawności. Narzędziami
realizacji projektu w roku 2013 zgodnie z zasadami był kontrakt
socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Realizując wskazane narzędzia obowiązkowe było zastosowanie co najmniej czterech instrumentów aktywnej integracji w ramach których były
organizowane kursy i szkolenia dla osób bezrobotnych oraz zajęcia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie działania, które były skierowane dla osób niepełnosprawnych odbywały się w ramach Programu Aktywności Lokalnej.
Zajęcia warsztatowe w roku 2013 odbywały się w okresie
od marca do czerwca 2013 r. dwa razy w tygodniu, w m-cu
październiku i listopadzie - raz w tygodniu, w m-cu grudniu- 3
razy w tygodniu. Miejscem realizacji zajęć był Dom Parafialny w
Istebnej. Natomiast w mc-u wrześniu zorganizowano wyjazdy
na basen. Zajęcia te wpisywały się w poszczególne instrumenty
aktywnej integracji:
1. instrumenty aktywizacji społecznej: zajęcia usprawniające manualnie - wykonywanie prac plastycznych, dekoracji
świątecznych i związanych z porami roku, zajęcia kulinarne,
2. instrumenty aktywizacji edukacyjnej: zajęcia rękodzieła - zajęcia nauki koronki koniakowskiej, nauka sztrykowania kopyc, nogawiczek, zajęcia z haftu - wykonywanie elementów do
stroju regionalnego, nauka szycia kierpców oraz elementów do
pasów góralskich,
3. instrumenty aktywizacji zdrowotnej: zajęcia usprawniające psychoruchowo z elementami ćwiczeń fizycznych- zajęcia sportowe na basenie - Kompleks Zagroń - Meridian Centrum
Zdrowia i Energii w Istebnej.
W ramach realizacji działań środowiskowych, które są
elementem programu aktywności lokalnej zostały zorganizowane następujące spotkania, imprezy i wyjazdy o charakterze kulturalno-integracyjnym, edukacyjnym, sportowym
i turystycznym:
Styczeń 2014
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• impreza o charakterze intgracyjno-aktywizacyjnym 05.02.2013 r. bal przebierańców,
• wyjazd o charakterze kulturalno-integracyjnym - 07.02.2013
r. - występ uczestników w strojach regionalnych podczas uroczystego otwarcia internatu w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych,
• impreza o charakterze integracyjno - sportowym 09.03.2013 r. udział uczestników warsztatów w Zimowej Spartakiadzie w Istebnej - Kompleks Zagroń,
• W m-cu lipcu odbyło się spotkanie integracyjne z grupą
osób niepełnosprawnych z Bielska-Białej (Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym). Zostaliśmy zaproszeni przez kierowniczkę Hotelu „Jano” w Jaworzynce. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Zorganizowano różne gry i
zabawy, były też wspólne tańce i śpiew przy ognisku.
• Zorganizowano wycieczkę do Krakowa i Wieliczki w dniu
19.09.2013 r. Uczestnicy zwiedzili: Zamek Królewski na Wawelu,
Katedra Wawelska, Groby oraz Dzwon Zygmunta, Rynek Główny
z Wieżą Ratuszową i Sukiennice, Kościół Mariacki, Muzeum pod
płytą rynku. Poza tym grupa zwiedziła najmniejszą fabrykę cukierków, gdzie wzięli udział w pokazie produkcji cukierków oraz
warsztatach karmelarskich, wykonując własnoręcznie lizaki. Na
zakończenie uczestnicy zwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce.
• 26.11.2013 r. - zabawa aktywizująco-integracyjna - Andrzejki, grupa bawiła sie przy muzyce i wspólnych zabawach.
• 06.12.2013 r.- wizyta studyjna w Bielsku-Białej - zwiedzanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywności
Zawodowej. Warsztat “Jesteś potrzebny” rozpoczął działalność
od 10.12.2014 r. a organizacją założycielską jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki. Jest placówką pobytu
dziennego i uczestniczy w nim 30 osób. Funkcjonują w nim takie
pracownie jak: dziennikarska i fotografii, artterapii, sztuki użytkowej, mody, stolarska, gospodarstwa domowego.
ZAZ jest to zakład introligatorsko-drukarski, a zatrudnionych
jest 40 osób niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami w zakładzie mogą znaleźć zatrudnienie jedynie osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, a to oznacza, że są one zdolne
do pracy tylko w warunkach chronionych. Są to zazwyczaj osoby, które na otwartym rynku pracy mają najmniejsze szanse na
zatrudnienie.
Następnie grupa miała możliwość cofnąć się w czasie, gdyż
zwiedzaliśmy Chlebową Chatę w Górkach Małych. Było to
spotkanie z okruchem tradycji: zapoznanie się z podstawowymi zbożami i ich zastosowaniem, wyrobem masła i twarogu
oraz sprzętów do tego wykorzystywanych, nauka formowania
podpłomyków, ich wypiek i degustacja z masłem, miodem lub
Strona

15

GOPS informuje
smalcem. Uczestnicy wycieczki obejrzeli także różne maszyny i
sprzęty wykorzystywane dawniej przy uprawie i obróbce ziarna.
Na zakończenie omówiono pozyskiwanie miodu, zaprezentowano sprzęt pasieczny i usłyszano ciekawostki z życia pszczół.
• 19.12.2013 r. - Wernisaż wystawy „Co nam w duszy gra”prezentacja prac wykonanych przez uczestników projektu na
zajęciach warsztatowych realizowanych w ramach PAL oraz w
ramach Centrum Aktywizacji osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie” Dobrze, że Jesteś”. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Wójt Gminy - Pani Danuta Rabin, przewodniczący Rady Gminy
Istebna - Jan Gazur, radny - Artur Szmek, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury - Elżbieta Legierska-Niewiadomska, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej - Teresa Łacek. Byli obecni wszyscy uczestnicy warsztatów, rodzice i opiekunowie. Na wystawie
można podziwiać piękne prace, niepowtarzalne, wykonane
przez osoby, które pokonały własne bariery. Są tam dekoracje
świąteczne ale także elementy stroju regionalnego. Wystawa
jest czynna od 19.12.2013 r. do 28.02.2013 r. od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. Serdecznie zapraszamy!!!
• 19.12.2013 r. - spotkanie podsumowujące działania projektu - Wigilijka, uczestnicy projektu oraz ich rodzice, opiekunowie
razem z instruktorami zajęć, pracownikami Ośrodka Pomocy
Społecznej złożyli sobie wzajemnie życzenia. Wszyscy obecni na
spotkaniu śpiewali kolędy, opowiadali o tradycjach związanych
ze Świętami Bożego Narodzenia.
W ramach kontraktów socjalnych osoby bezrobotne
i nieaktywne zawodowo otrzymały następujące formy
wsparcia:
1. Instrument aktywizacji społecznej
− warsztaty psychologiczno-aktywizacyjne - trening kompetencji i umiejętności społecznych: Cykl zajęć o następującej
tematyce: Integracja i instalacja norm, poczucie własnej wartości, motywacja jak ją zwiększyć, autoprezentacja i komunikacja

interpersonalna, stres - konstruktywne metody radzenia sobie
z nim, asertywność i godność w relacjach społecznych. - 9 osób
− Indywidualne konsultacje psychologiczne,
− kurs prawa jazdy kategorii “B”- 3 osoby
− zorganizowanie i sfinansowanie usług wsparcia w formie asystenta rodzinnego - 2 osoby
2. Instrument aktywizacji edukacyjnej
Kurs „Opiekun osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych” - 3 osoby kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą
komputera i kas fiskalnych”- 2 osoby
Kurs „Florysta” - 1 osoba
Kurs „Fryzjerski” - 1osoba
4. Instrument aktywizacji zawodowej
- Warsztaty podniesienia kompetencji zawodowych - „Poruszanie się po rynku pracy”, dokumenty aplikacyjne - CV i list
motywacyjny, rozmowa z pracodawcą.
- usługi wspierające aktywizację zawodową - Indywidualne
konsultacje przeprowadzone przez doradcę zawodowego, który określił preferencje i predyspozycje zawodowe uczestników
projektu.
Kursy i szkolenia zostały przeprowadzone przez Ośrodki
Kształcenia Zawodowego w Ustroniu, Skoczowie i Bielsku-Białej.
Dzięki kompleksowemu wsparciu uczestnicy projektu mają
możliwość zwiększenia swoich możliwości na rynku pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności.
Nową formą wsparcia było zorganizowanie i sfinansowanie
usługi w formie asystenta rodzinnego. Pracuje on z rodzinami
mającymi problem w realizowaniu codziennych obowiązków
m.in. utrzymanie porządku, przygotowanie posiłków, gospodarowanie czasem, higieną osobistą. Poza tym asystent udziela wsparcie w poszukiwaniu pracy i motywuje do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, udziela rad w planowaniu budżetu
domowego.
Koordynator projektu, Barbara Sikora

Tegoroczna pasterka na Stecówce także została zaaranżowana na szybko, w niesprzyjających warunkach. Podmuchy
halnego wiatru, który w wielu miejscach spowodował przerwy
w dostawie prądu, udaremniły planowaną pasterkę pod gwiazdami. Msza odbyła się więc na plebanii, która pomieściła tylko
część przybyłych. Wiele osób marzło na dworze, nikt jednak
nie narzekał. Tutejsi parafianie zawsze mieli „pod górkę”- i nie
chodzi tylko o położenie terenu.

Kilka słów o historii kościółka

Pamięci kościółka na Stecówce
To, co najcenniejsze bardzo często rodzi się w trudnych warunkach. O tej prawdzie, bardziej niż kiedykolwiek indziej, przypominamy sobie w Noc Bożego Narodzenia. Bardzo szczególna
pasterka odbyła się tego roku na Stecówce, nieopodal miejsca,
gdzie do niedawna stał jeden z najpiękniejszych kościółków Beskidu Śląskiego. Teraz zostały już tylko opalone ściany zewnętrzne
- pozostałość po pożarze, który w nocy z 2/3 grudnia strawił wnętrze kościółka. Ale może właśnie tutaj, bardziej niż gdziekolwiek
indziej, można było poczuć ducha betlejemskiej nocy, kiedy to
w pozbawionej wygód, na szybko znalezionej stajence, miały
miejsce szczególne narodziny, wyznaczające początek Naszej Ery.
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Historia Kościółka na Stecówce jest pełna niezwykłych
zdarzeń i upamiętnia to, co najcenniejsze w góralskiej naturze
- upór i umiejętność radzenia sobie w trudnych warunkach.
Lata 50-te minionego wieku nie sprzyjały przecież powstawaniu obiektów sakralnych. A jednak okoliczni górale właśnie
wtedy podjęli decyzję o budowie kościółka. Prace ruszyły 17
października 1957 roku a już 12 stycznia następnego roku
odprawiono tutaj pierwszą mszę świętą. Budowniczymi byli
górale z okolicznych przysiółków, na polu gospodarza Michała Kukuczki. Aby zapobiec interwencji władz, mówiono, że
buduje się… „owczarnię”. Kościół powstał właściwie z dnia na
dzień a władze zostały postawione przed faktem dokonanym.
Górale „zagrali na nosie” komunistycznym władzom. Ryzyko
opłaciło się. Władze poddały się i w 1959 roku dobudowano
jeszcze zakrystię i wieżę. Kościółek na Stecówce był odtąd

Nasza Trójwieœ
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charakterystycznym miejscem o niezwykłym klimacie, którym
zachwycali się turyści. Z pewnością miał na to wpływ wyjątkowy
urok samego obiektu a także rozciągający się stąd widok na
okoliczne pasma gór. Wnętrze było galerią prac miejscowych
twórców. Witraże okienne wykonała Teresa Stankiewicz. Ołtarz
i chrzcielnica wyszły spod dłuta Józefa Bocka. Tabernakulum i
rama obrazu na głównym ołtarzu to dzieło Ludwika Konarzewskiego, zaś obraz Matki Boskiej Fatimskiej był dziełem artysty
Jana Wałacha. Znajdowały się tam także liczne prace innych
twórców z regionu.

Przegrana bitwa z żywiołem

Wieść o pożarze kościółka rozeszła się lotem błyskawicy.
3 grudnia, o godz. 1.20 w nocy straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze. 16 minut później na miejsce dotarł pierwszy
oddział straży pożarnej z Istebnej Zaolzie. Na miejsce wyruszyło
łącznie 116 strażaków. Niestety tym razem nie udało się wygrać
z żywiołem. Płomienie sięgały kilkadziesiąt metrów w górę.
Kościółek płonął jak ogromna pochodnia. Przyczyny pożaru
dalej nie zostały wyjaśnione. Wiadomo, że instalacja elektryczna była wymieniana niedawno, zatem zwarcie nie powinno
być przyczyną tragedii. Jedynym, co się obstało, były ściany
zewnętrzne budynku. Straty materialne oszacowano na około
milion złotych. Wiadomość o tragedii przekazywano z domu
do domu. Najpierw był szok i niedowierzanie. Ale załamywanie
rąk nie trwało długo - zaraz potem pojawiła się mobilizacja i
konkretne plany odbudowy perełki Beskidu Śląskiego. Pomysłów na inicjatywy, którym przyświeca odbudowa kościółka
jest wiele. Jedną z nich była przepiękna pasterka w góralskiej
oprawie, która odbyła się w Kościele Dobrego Pasterza w Istebnej. Szczególnym przeżyciem był także koncert charytatywny
Zespołu Istebna nad którym patronat objęła Pani wójt Danuta
Rabin. Wyjątkowego znaczenia nabrały słowa odczytanej przy
tej okazji „Pastorałki Stecówiańskiej” pióra Józefa Bocka:
Było to w grudniu, pram o północy, Stecówka się rozjaśniła
co też uwidzioł, dy sie łobudził, hoknół Plekaniec na Michała:
Sómsiedzie kochany, dziwej sie też kany, co sie robi w kaplicy.
Ci błyskawica, ci gore kaplica, ale to je co strasznego
Obudz kościelnego i welebnego, niech też chuteczki stowajóm
Niech bracia górale, fachowcy i drwale, niech sie tu chónym
poschodzóm
Jak sie uż zeszli ustrachowani, byli okropnie zdyszani
Do kapli wlyźli i uwidzieli, strasznie sie uradowali, to nie błyskawica
Nie gore kaplica - dyć to Bożi Narodzyni!
I choć w grudniu 2013, już po śmierci autora pastorałki,
los dopisał gorzkie zakończenie do tego radosnego utworu a
Stecówka rzeczywiście „rozjaśniła się” - tym razem złowrogim
światłem pożaru, jedno jest pewne - przed nami następny
rozdział związany z odbudową kościółka. Można zaryzykować
stwierdzenie, że dzięki swojej niełatwej historii, to jedyne w
swoim rodzaju miejsce stanie się jeszcze bliższe sercom górali,
których charakter od wieków kształtowała nierówna walka z
żywiołami.
Barbara Juroszek

Dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć odbudowę
kościółka na Stecówce
Wpłat, choćby najmniejszych kwot, można dokonywać na
konto:
Bank Spółdzielczy w Ustroniu/Oddział w Istebnej
Numer konta: 05 8129 1014 3002 0029 8087 0001
Dodatkowych informacji można uzyskać u księdza
proboszcza Grzegorza Kotarby, tel. 795 196 955
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Ocalmy od zapomnienia
Trójwieś Beskidzka – filatelistycznie ...
12 września 1872 roku uruchomiony został w Istebnej
Urząd Pocztowy, jak większość placówek na terenie Śląska Cieszyńskiego znajdował się początkowo w rękach prywatnych.
Nieco później uruchomiono także składnice pocztowe w Koniakowie (01.02.1902r.) i Jaworzynce (01.06.1903r.), z których
przesyłki dostarczano do Istebnej, a następnie do nadrzędnego Urzędu Pocztowego w Jabłonkowie, istniejącego od 1677
roku. W związku z brakiem niemieckiego odpowiednika, nazwę urzędu w Istebnej (jedynego poza Pruchną) pozostawiono
w oryginalnej polskiej formie. Podobnie Składnica Pocztowa w
Jaworzynce posiadała nazwę polską, a składnica w Koniakowie
nazwę dwujęzyczną: niemiecka i polską.

Pierwsze datowniki pocztowe z Istebnej. Stempel do przesyłek służbowych.

Stempel stosowany w składnicy pocztowej w Koniakowie

Historię poczty na terenie Śląska Cieszyńskiego i całej monarchii Austro-Węgierskiej można podzielić na następujące
okresy:
l z wykorzystaniem posłańców pocztowych do roku 1775.
l przy użyciu dyliżansów i wozów pocztowych w latach
1775 – 1850.
l z wykorzystaniem kolei w latach 1850 – 1918.
W 1883 roku we wszystkich urzędach i składnicach pocztowych uruchomiono Pocztową Kasę Oszczędności (PKO).
Klientami kasy byli najczęściej ludzie średnio zamożni, kupcy
i drobni rzemieślnicy których nie stać było na korzystanie z
usług bankowych. Osoby oszczędzające w PKO mogli dokonywać wpłat i wypłat przy użyciu książeczek oszczędnościowych
w placówkach pocztowych jak również bezpośrednio u listonoszy, co było bardzo wygodne dla mieszkańców
małych miejscowości.
W rozliczeniach pieniężnych wykorzystywano
dodatkowe okręgowe stemple kontrolne w kształO k r ę g o w y cie kwadratowej ramki z wpisanymi wewnątrz
stempel kon- liczbami. Liczba rzymska oznaczała numer okrętrolny z Istebnej gu pocztowego (XI Dyrekcja Poczt i telegrafów w
Brnie, a od roku 1911 Dyrekcja w Opawie), liczba
arabska oznaczała numer urzędu pocztowego ( 72 ISTEBNA ).
Od 1918 roku po zakończeniu I Wojny Światowej rozpoczyna się polski okres Urzędu Pocztowego w Istebnej nadzorowanego i obsługiwanego przez przez Pocztę Polską. Ale o tym w
następnym numerze ...
W trakcie pisania artykułu korzystałem z książki Prezesa
Okręgu Beskidzkiego Polskiego Związku Filatelistów Pana Janusza Manterysa pt. „Poczta na Śląsku Cieszyńskim do 1918
roku”.
Jacek Pyszny
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KALENDARIUM
W kalendarium chciałbym przedstawić czytelnikom Informatora „Nasza Trójwieś” - chociaż
częściowo - zasłużone osoby pochodzące lub też związane z naszym regionem, oraz przypomnieć
niektóre ważne daty z dziejów naszej społeczności. Mam nadzieję, że może przyczynić się to
do opracowania i wydania w formie książkowej biografii ludzi zasłużonych. Pragnę zwrócić się
do wszystkich zainteresowanych, by podawali propozycje i wnosili swój wkład w tworzenie tego
kalendarium.
KALENDARIUM – STYCZEŃ

Biografie:

* 1.01.1883 - w Karwinie urodził się ks. Emmanuel Grim, proboszcz w Istebnej w latach:
1.08.1917 – 11.04.1935, 18.04.1937 – 1.09.1939, 10.06.1945 – 18.10.1950. Działacz narodowy, poeta
ludowy, publicysta. Zmarł 18.10.1950.
* 3.01.1871 - zmarł Ludwik Zejszner (ur. 1805 w Warszawie), krajoznawca, kartograf, profesor UJ w
Krakowie. Opisał swoją podróż do źródeł Wisły, a w niej Kubalonkę, Istebną oraz tereny przyległe.
* 14.01.1915 - w Puńcowie urodził się ks. Jan Urbaczka, (święcenia kapłańskie przyjął 25.06.1939.) Posługę
kapłańską w Istebnej pełnił od 1.11.1942 do 1.10.1945. Zwany był „Kapelanem partyzantów”. Wspomnienia z
tego okresu publikował w „Gościu Niedzielnym”, „Kalendarzu Katolickim”, „Kalendarzu Cieszyńskim” i innych.
* 15.01.1891 - urodził się w Ustroniu Jan Małysz działacz społeczny, nadleśniczy w Istebnej w latach
(1921-1938), współzałożyciel Koła Leśników, Koła Strzelców Polskich w Istebnej, Narciarskiego Klubu
Baraniogórskiego, działacz Macierzy Szkolnej, chóru górali istebniańskich. Zmarł w 1938 roku na skutek
obrażeń odniesionych w katastrofie kolejowej pod Skierniewicami.
* 16.01.2002 - zmarł Jan Sikora „Halo To” (ur. 23.10.1912). Pasjonat góralszczyzny oraz tradycyjnej
gospodarki sałaszniczej. Zasłużony członek O.S.P., M.Z.C., Zespołu Regionalnego „Istebna”, wielki miłośnik
lasu i łowiectwa.
* 20.01.1995 - zmarł Paweł Rucki (ur. 8.11.1904 w Jaworzynce). Należał do najwybitniejszych
gawędziarzy beskidzkich. Ponad 30 lat należał do Klubu Literackiego w Istebnej. Współpracował z „Głosem
Ziemi Cieszyńskiej”.
* 21.01.1974 - zmarł Franciszek Legierski „Bulka” (ur. 25.07.1899). Weteran I wojny światowej
i Powstań śląskich, społecznik, gawędziarz i pisarz ludowy.
* 23.01.1989 - zmarł Ludwik Konarzewski junior (ur. 20.04.1919 w Buzułuku, na pograniczu Baszkirii,
jako syn malarza Ludwika i Jadwigi z Wałachów). Znany rzeźbiarz i malarz.

Wydarzenia:
* styczeń 1937 - Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Londzina w Istebnej „Potóczkach”
* 12.01.1958 - "Poświęcka" kościółka p.w. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce przez proboszcza parafii
Dobrego Pasterza w Istebnej księdza Adolfa Gawłowskiego
* 13.01.1578 - W obawie przed najazdem Turków przystąpiono do budowy umocnień obronnych –
szańców jabłonkowskich, z których część znajdowała się na terenie Koniakowa.
* 25.01.1796 - Na szubienicy zginęli ostatni zbójnicy beskidzcy – Jura Proćpak z Kamesznicy, Jan
Kulik z Ustronia, Jan Gomola i Maciej Hajdys z Wisły. Działali również na naszym terenie, a główną
siedzibę mieli na Baraniej Górze.
				
Zestawił Piotr Majeranowski

Z ARCHIWUM „NASZEJ TRÓJWSI” – styczeń – luty 1994
O tym pisaliśmy 20 lat temu...
Istebniańsko zima
Istebniańsko zima przepiekno pora je.
Kupa śniegu biolutkiego na gróniczkach je.
Kurzy, kurzy furt, zasypuje gróń i stróm.
Pola całe pobielóne, biołym puchym z nieba.
Mróz po szybach sie maluje,
swóm pałećkóm z śniega.
Lasy sóm przykryte biołóm pierzynećkóm,
chałpy oszrónione lodowóm pałećkóm.
Justyna Mojeścik z Istebnej
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Statystyka za rok 1993
Stan ludności na na dzień 31.12.1993 - 10.668
osób
urodzenia - 198, małżeństwa - 88, zgony - 110,
osoby
zameldowane na pobyt stały - 77.
Wydano 393 dowodów osobistych i tymczasowych.
Przyjęto 432 wniosków o wydanie paszportów oraz
338 wniosków o wydanie przepustek stałych
i jednorazowych.
Wyboru materiału dokonał P. Majeranowski

Nasza Trójwieœ
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Z życia Zespołu „Istebna”
Podsumowanie roku 2013
z działalności
Zespołu Regionalnego „Istebna”
Za nami kolejny wyjątkowy i bogaty w wydarzenia rok działalności Zespołu Regionalnego „Istebna. Najpierw niezwykle
intensywny styczeń i koncerty kolędowe w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Przegędzy, Rudzie Śląskiej, Radlinie, Cieszynie
oraz trzeci już raz podczas warszawskiego Orszaku Trzech Króli.
Wyśpiewaliśmy też drugie miejsce i Nagrodę Specjalną podczas
Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie –
Pod jesiennym niebem na Ochodzitej

Na koncercie w chorwackim Porecu

największego tego typu przeglądu w Polsce, w którym udział
wzięło ponad 2 tysiące zespołów, kapel i podmiotów wykonawczych. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tym konkursie i od
razu wróciliśmy z jedną z najwyższych nagród!

Jesienna sesja fotograficzna na Ochodzitej

W kolejnych miesiącach skupialiśmy się na przygotowaniach
do sezonu letnich koncertów intensywnie ćwicząc tańce i śpiewy, a także od czasu do czasu występując. W związku z remontem Ośrodka Edukacji Ekologicznej próby zespołu odbywały się
w gimnazjum im. Jana Pawła II lub na terenie amfiteatru „Pod
Skocznią”, a także w salce parafialnej przy kościele w centrum
Istebnej.
Jak co roku wielokrotnie pokazywaliśmy się zarówno mieszkańcom, jak i turystom na terenie naszej gminy, m.in. w istebniańskim kościele podczas koncertu pieśni wielkopostnych czy
wspólnej mszy św. górali śląskich, w Domu Trzech Narodów na
Jasnowicach, podczas Festynu Istebniańskiego, Jarmarku Pasterskiego w Koniakowie, szósty rok z rzędu odwiedzając domy
z obrzędem „chodzynio Mikołajów”, czy podczas niedawnego
koncertu kolędowego w parafii św. Bartłomieja w Koniakowie, o
czym również w tym numerze „Naszej Trójwsi”. Występowaliśmy
także w pobliskich miejscowościach – w Cieszynie na dorocznym Balu Cieszyńskim, w Wiśle i Szczyrku w ramach Tygodnia
Styczeń 2014
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Kultury Beskidzkiej czy Rajczy podczas pielgrzymki górali do
Matki Boskiej Kazimierzowskiej.
Rok 2013 przyniósł „Istebnej” po raz kolejny wyjątkowo cenne nagrody wywalczone na prestiżowych konkursach. Oprócz
wspomnianej nagrody na festiwalu kolęd, nasz zespół wywalczył „Brązowe Żywieckie Serce” na 44 Festiwalu Folkloru Górali
Polskich w Żywcu. To drugie serce w historii grupy , po złotym
zdobytym w roku 2009. Nagroda ta dała przepustkę na 45 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich do Zakopanego.
Pod Tatrami również udało się zdobyć jedną z głównych nagród
– Brązową Ciupagę. Oba te wyróżnienia „Istebna” otrzymała za
przygotowywany przez kilka miesięcy program przedstawiający
obrzęd oraz zabawę w dniu „miyszanio owiec” na sałaszu.
Zakopiański festiwal został zdominowany przez członków
naszego zespołu, gdyż żeńska grupa śpiewacza zdobyła główną nagrodę „Złote Zbyrkadło” spośród wszystkich grup śpiewaczych, Marysia Motyka „Złote Zbyrkadło” wśród solistek, zaś
Justyna Bury została wybrana „Najpiękniejszą Góralką Świata”
spośród dziewczyn ze wszystkich 16 zespołów z 13 krajów.
Wcześniej dziewczyny otrzymały też pierwsze miejsce wśród
grup śpiewaczych na festiwalu w Żywcu.
Zespół w kwietniu w Siemianowicach odbierał również niezwykle cenne wyróżnienie w postaci Honorowej Nagrody im.
Wojciecha Korfantego przyznawanej przez Związek Górnośląski, zaś w sierpniu w wiślańskim amfiteatrze Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” otrzymaną od
Sejmiku Wojewódzkiego.
Wielkim wyróżnieniem był też puchar ufundowany przez redaktora naczelnego „Kroniki Beskidzkiej” wręczony w żywieckim
amfiteatrze naszemu zespołowi, dla „Najlepszego zespołu Tygodnia Kultury Beskidzkiej 2013”.
Minionego roku spłynęło na nas wiele nagród. Są one jednak osiągnięte dużym wysiłkiem wszystkich członków zespołu,

W jesiennej szacie Wawrzaczowego Gronia
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Z życia Zespołu „Istebna”

Zespół na Wawrzaczowym Groniu w Jaworzynce

muzykantów i instruktorów. Każdy z nich wnosi swój wkład we
wspólny sukces, angażuje się, poświęca swój czas i gra, tańczy
czy śpiewa najlepiej jak umie. W sumie jest to ponad 50 osób! Za
to chciałbym im podziękować w tym podsumowaniu.
Miniony rok to, oprócz koncertów na terenie Polski, również
wyjątkowo bogaty sezon w wyjazdy zagraniczne. Odwiedziliśmy aż 6 różnych krajów. Tańczyliśmy w sąsiednich Czech i Słowacji, a także aż trzy razy wyjeżdżaliśmy na Ukrainę. Najpierw w
kwietniu do Stanisławowa na otwarcie Centrum Kultury Polskiej
i Dialogu Europejskiego, następnie w maju do Kijowa na Dni
Kultury Polskiej, aż wreszcie ostatnio w grudniu ponownie - do
Lwowa by wziąć udział w wigilii dla pracowników konsulatu RP
i środowisk polonijnych, gdzie gospodarzem był Konsul Generalny Jarosław Drozd i arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Ze Lwowa ponownie pojechaliśmy do Stanisławowa, by tam wystąpić dla biednych i chorych dzieci, za także
przekazać im drobne prezenty w postaci maskotek, które przed
wyjazdem zbieraliśmy na terenie Trójwsi, a za które niezmiernie
dziękujemy – zarówno w naszym imieniu jak i obdarowanych
dzieci. Podczas grudniowego wyjazdu koncertowaliśmy także w
polskich parafiach na Ukrainie – m.in. w Dolinie i Bolechowcu, a
także na majdanie w Iwano-Frankowsku, łącząc się z Ukraińcami
w ich proeuropejskich dążeniach.
Niezapomnianym i bogatym w przeżycia był udział w dwóch
międzynarodowych festiwalach folklorystycznych na przełomie
czerwca i lipca. Najpierw reprezentowaliśmy Polskę na festiwalu
we Włoszech, w mieście Buja, następnie na chorwackim półwyspie
Istria, w mieście Porec. Prezentowaliśmy się wśród wielu zagranicznych grup z przeróżnych krajów i wszędzie „Istebna” była ciepło
przyjmowana, a występy gorąco oklaskiwane. Kilka dni spędziliśmy też koncertując na południu Chorwacji w mieście Split.
We wrześniu pojechaliśmy jeszcze raz za granicę – do miasta
Rheinhausen w Niemczech, gdzie występowaliśmy na święcie
miasta, a także w okolicznych miejscowościach, m.in. słynnym
parku rozrywki Europapark w Rust.
Jesienią, jak co roku, przeprowadziliśmy nabór w nasze szeregi i obecnie ćwiczymy z nową grupą, która już zaliczyła swój
debiut – podczas koncertu kolęd w koniakowskim kościele w
dniu 29 grudnia 2013.
Rok 2013 był bardzo intensywny, ale też niezwykle szczęśliwy i udany dla „Istebnej”. Pokazaliśmy nasz folklor w wielu
atrakcyjnych miejscach, poznaliśmy mnóstwo nowych ludzi,
zawarliśmy nowe przyjaźnie. Warto było wylewać litry potu na
próbach i zdzierać kolejne kierpce na występach. Nasza nieustająca działalność nie była by możliwa bez wsparcia wielu przychylnych nam osób. Dziękujemy niezmiernie Pani Wójt Danucie
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Rabin za finansowe wsparcie i Radzie Gminy za budżet na ten
cel, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji Turystycznej za reklamę, promocję i wsparcie merytoryczne, księdzu Tadeuszowi Pietrzykowi oraz dyrektorowi Bogdanowi Ligockiemu za udostępnienie pomieszczeń do prób,
Zbigniewowi Legierskiemu za pomoc w organizacji pobytu i
koncertów w Chorwacji, Krzysztofowi Pawlakowi za współorganizację i niezwykły klimat wyjazdów na Ukrainę, nadleśniczemu
Witoldowi Szoździe za to, że już wkrótce ponownie będziemy
mogli ćwiczyć w świeżo wyremontowanej sali Ośrodka Edukacji
Ekologicznej, redakcji „Naszej Trójwsi” za comiesięczną możliwość dzielenia się sukcesami z czytelnikami gazetki. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy wspierali nasze działania w
roku 2013. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Trójwsi za przekazane środki w ramach odpisów 1% podatku dla organizacji
pożytku publicznego. Dzięki Waszej hojności otrzymaliśmy aż
4238,20 zł, za które to środki mogliśmy m. in. pojechać na konkurs kolęd do Będzina czy zakupić komplet nowych kapeluszy
do zespołu. Prosimy o pamięć o nas przy tegorocznych rozliczeniach z fiskusem. W deklaracji podatkowej wystarczy wpisać
nasz numer KRS 0000119330.
Dziękujemy za wszelkie słowa pochwały, ale też rzeczowej
krytyki, mobilizującej do jeszcze lepszego działania.
Z życzeniami sukcesów i wszelkiej pomyślności w roku 2014.

Tadeusz Papierzyński
Kierownik Zespołu Regionalnego
„Istebna”

Świąteczny koncert na rzecz odbudowy
kościółka na Stecówce
Wyjątkowy koncert kolęd w ostatnią grudniową niedzielę zorganizował Zespół Regionalny „Istebna” w koniakowskim kościele
św. Bartłomieja. Członkowie zespołu, poruszeni pożarem świątyni
na Stecówce, postanowili zagrać i zaśpiewać góralskie pastorałki
właśnie na rzecz odbudowy kościółka na Stecówce. Z zaproszenia
na koncert skorzystało wielu mieszkańców w Trójwsi oraz tłumy
odpoczywających w tym czasie gości w Beskidach, co sprawiło, że
kościół wręcz pękał w szwach. Ponad 50 osób z zespołu zaprezentowało nie tylko pastorałki z Beskidów, ale także z innych rejonów
górskich – ze Spisza, Pienin, skalnego Podhala, z Żywiecczyzny,
spod Babiej Góry, a nawet z Ukrainy, a także tradycyjne polskie
kolędy. Urzekające było wykonanie utworu „Hej maluśki maluśki”
przez 3,5-letnie bliźnięta – Zosię i Jasia Łupieżowców. Półtora godzinny koncert prowadziła Aneta Legierska, zaś pomiędzy poszczególnymi kolędami Mateusz Zowada czytał fragmenty „Pastorałki
Stecowiańskiej – Nowiedziny w Bozi Narodzyni” napisanej w 1975
roku przez rzeźbiarza Józefa Bocka z Mlaskawki, którego rzeźby
także spłonęły w grudniowym pożarze. Słuchacze koncertu okazali
się niezwykle hojni, gdyż na rzecz odbudowy udało się zebrać aż 10
003,65 złotych, 2,70 euro oraz 10 dolarów kanadyjskich.
Wśród gości koncertu byli m.in. starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk, wójt gminy Danuta Rabin, zastępca wójta Henryk Gazurek, przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, dyrektor GOK Elżbieta Legierska-Niewiadomska, dyrektor Muzeum Beskidzkiego
Małgorzata Kiereś, gospodarz koniakowskiej parafii ks. dziekan
Jerzy Kiera, ks. proboszcz ze Stecówki Grzegorz Kotarba, oraz
księża z okolicznych kościołów.
Tadeusz Papierzyński
kierownik Zespołu Regionalnego „Istebna”
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Trening smaków - bezpłatne
szkolenie dla kucharzy
Firma EVACO Sp. z o. o. działająca od ponad
22 lat w branży gastronomicznej przygotowała
cykl szkoleń gastronomicznych w ramach projektu „Trening Smaków” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę z mikro
przedsiębiorstw z województwa śląskiego, prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Program szkoleń obejmujący 88 godzin szkoleniowych prowadzonych przez znakomitych trenerów zapewnia zapoznanie się z nowymi trendami
sztuki kulinarnej oraz z nowoczesnym sprzętem
gastronomicznym.
W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy
edycje szkoleń: styczeń – czerwiec 2014, czerwiec
– listopad 2014 oraz wrzesień 2014 – luty 2015.
Rekrutacja trwa od 1 października 2013r.
Szczegółowych informacji
o projekcie udziela:
Piotr Kaleciński - tel. 660-953-210;
e-mail: treningsmakow@evaco.pl
www.treningsmakow-slask.pl
Zespół Projektu „Trening Smaków”

Informacje turystyczne
Zimowy Puchar Radia Zet
w Beskidzkiej 5 – 2014!
Milowymi krokami zbliżają się ferie zimowe!
Gminy „Beskidzkiej 5” Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń
i Wisła wraz z Radiem Zet, już po raz trzeci zapraszają do
uczestnictwa oraz zmagań o „Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5.” Imprezy będą odbywały się cyklicznie w każdej
z gmin Beskidzkiej 5 w soboty począwszy od 18 stycznia br.
Hasłem przewodnim tegorocznych imprez jest bezpieczeństwo na stokach narciarskich, dlatego „Beskidzka 5” oraz Radio
Zet zaprosili do współpracy policję oraz GOPR i sekcję psów ratowniczych, którzy przybliżą zasady bezpiecznego korzystania
ze stoków narciarskich oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia.
W tym roku udało się także pozyskać sponsorów (napój energetyczny Las Vegas, ubezpieczenia Signal Iduna) dzięki czemu w
każde miejscowości odbędą się po 2 dni imprezy. W Istebnej na
Ośrodku Narciarskim Złoty Groń.
Imprezy „Beskidzkiej 5” to niepowtarzalna okazja, aby wziąć
udział w slalomie rodzinnym na nartach, zobaczyć symulację
akcji lawinowej z udziałem profesjonalnych psów ratowniczych
prowadzonych przez instruktorów GOPR-u, założyć alkogogle
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oraz spotkać się z policyjnym Sznupkiem, który opowie o bezpieczeństwie na stoku. Zapraszamy do budowy pojazdów śnieżnych i wspólnego wykonania śniegowego graffiti! Na uczestników czekają liczne animacje i zabawy rodzinne oraz nagrody,
prezenty i gadżety. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w ski-aerobiku oraz zapoznania się z prezentacją nowoczesnej odzieży narciarskiej.
Harmonogram imprez przedstawia się następująco:
1. Istebna 18 - 19.01 – Ośrodek Narciarski Złoty Groń
2. Szczyrk 25.01. – Szczyrkowski Ośrodek Narciarski
26.01. – Plac Św. Jakuba – Centrum
3. Ustroń 8 - 9.02 – Stok Narciarski Czantoria
4. Brenna 15.02 – Wyciąg Narciarski Stary Groń
16.02. – Park i Amfiteatr; Centrum
5. Wisła 22.02. – Centrum Miasta; Palc B.Hoffa
23.02 – Ośrodek Narciarski „Stożek”
Uroczyste otwarcie każdej z imprezy nastąpi o godz. 10.00, a
już godzinę później odbędzie się slalom rodzinny lub inna dyscyplina sportowa, np. biegówki.
Do wygrania atrakcyjne nagrody markowych firm!
Organizatorami imprezy są gminy Beskidzkiej 5: Brenna,
Istebna, Szczyrk, Ustroń, Wisła oraz Radio Zet.
Serdecznie zapraszamy!
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Informacje turystyczne
Promocja gwary i stroju istebniańskiego
„KSIĄŻKA O ISTEBNEJ i MOSTACH
KOŁO JABŁONKOWA”
w ramach projektu projekt „Mosty u Jablunkova a Istebna - včera
a dnes; Mosty koło Jabłonkowa i Istebna – wczoraj i dziś“.
Spotkanie z mieszkańcami Istebnej nt. nowopowstającej
publikacji odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu
15.01.2013 roku (tj. środa) o godzinie 9:00.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o liczne przybycie, zabranie
z sobą starych zdjęć oraz wszelkich materiałów, by zamieścić je
w książce oraz skonfrontować i wymienić się wiadomościami
na temat wsi Istebna.
GOTIC, příspěvková organizace w Mostach koło Jabłonkowa
w roli partnera wiodącego oraz Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
w roli partnera projektu, przygotowują wspólnie wydanie dwóch
publikacji książkowych. Jedna z książek będzie dotyczyć Mostów
koło Jabłonkowa, zaś druga książka opisywać będzie wieś Istebna. Wraz z partnerem wiodącym poprzez projekt typu A udało
się uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, Programu
Operacyjnego Współpracy Przygranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, RČ: CZ.3.22/3.3.05/12.03359.
Książki o objętości około 250 stron każda, będą wzajemnie
do siebie nawiązywać. Wydane będą w nakładzie 1000 sztuk każda. Wspólna treść będzie dotyczyć między innymi historii oraz
obecnej współpracy gmin. Realizacja projektu rozpoczęła się już
w grudniu 2012 roku i potrwa do czerwca 2014, kiedy to zostaną
zaprezentowane książki o Istebnej i Mostach Koło Jabłonkowa.
Redakcją całości książki nt. Istebnej zajmuje się pani Małgorzata
Kiereś, Dyrektor Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego
w Wiśle, przy współudziale Muzeum Śląska Cieszyńskiego w
Cieszynie. Książki będą wydane w języku polskim i czeskim
z angielskojęzyczną wersją podsumowania. Oprócz tekstów,
chcemy by w publikacji znalazła się spora ilość zdjęć i dokumentów historycznych.
W ramach projektu zostaną także wydane kalendarze na
2014 rok oraz przygotowana wystawa nt. Mostów koło Jabłonkowa i Istebnej. Stare fotografie wykorzystane zostaną do
zorgaznizowania wspólnej wystawy, która w Istebnej będzie
wystawiona w maju w Ośrodku Kultury, zaś w drzewionce w
Mostach koło Jabłonkowa w czerwcu 2014 roku.
Promocja ksiązki o Istebnej odbędzie się w miesiącu czerwcu, zaś konferencja podsumowujaca w tym samym miesiącu w
Mostach koło Jabłonkowa.
Mamy nadzieję, że publikacja ta znajdzie uznanie i zainteresowanie nie tylko mieszkańców wsi Istebna i będzie bogatym
oraz pięknym uzupełnieniem kolekcji książek nt. Trójwsi, które
w ostatnich latach zajmują zaszczytne miejsca w naszych biblioteczkach.
Aneta Legierska – koordynator projektu
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na antenie TVP Katowice

Miło nam poinformować, że Aneta Legierska została
współprowadzącą Gwarowy Koncert Życzeń emitowany
na antenie TVP Katowice w co drugą niedzielę o godzinie
20:05. Kolejne emisje odbędą się 12 i 26 stycznia 2014 roku.
Spośród ponad 50 zgłoszeń jurorzy wybrali 8 kandydatek, a następnie widzowie głosowali na tę jedną. Została nią
mieszkanka naszej gminy, dla której udział w konkursie wiąże się z możliwością promocji naszej gwary i stroju, by tym
samym przypomnieć o bogactwie kulturowym Śląska - nie
tylko tego czarnego, ale i „zielonego”, beskidzkiego. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do oglądania.
Zapraszamy do korzystania z siłowni i salki gimnastycznej w Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym w
Istebnej Zaolziu!
Godziny otwarcia:
wtorek, czwartek: 8:00 - 16:00
środa, piątek: 12:00 - 20:00
sobota: 10:00 - 18:00
niedziela, poniedziałek: nieczynne.
UWAGA!!! W czasie ferii siłownia czynna także w poniedziałki 10:00 – 18:00 i niedziele 14:00 – 19:00 oraz czynne
będą także trasy biegowe (przy odpowiedniej ilości śniegu). Tel. kontaktowy: 33 855 61 58.
Zapraszamy!

Nasza Trójwieœ
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Zuzanna Juroszek, Anna Kaczmarzyk, kl. IIIf
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

Perła Beskidów - Danuta Cieślawska

DAMA W KAPELUSZU
Skromna, subtelna, a nade wszystko szykowna, pogodna,
utalentowana… Można by mnożyć te i owe komplementy,
lecz nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wymienić, a nie
chcemy żadnego pominąć.
Pani Danuta - bo tak jej na imię - mimo, iż nie urodziła się
w Istebnej, bardzo kocha naszą gminę i dba o rozwój kultury naszego regionu. Może to poświadczyć każdy, kto miał ją
przyjemność poznać. Kiedy mija się panią Danutę na ulicy,
w oczy rzuca się błysk czerwonej szminki, połysk perłowych
korali oraz gustowny ubiór z wytwornym kapeluszem.
KROK W PRZESZŁOŚĆ
Cofnijmy się zatem do lat 40 – tych minionego stulecia...
Wszystko zaczęło się 13 stycznia (i nie był to bynajmniej
dzień pechowy) roku 1948. W małej miejscowości Mosty koło
Jabłonkowa (w Republice Czeskiej), w rodzinie Bednarzów na
świat przychodzi dziewczynka. Na chrzcie otrzymuje imię
Danuta. We wczesnym dzieciństwie umiera jej ojciec. Zostaje
więc sama z matką i młodszą siostrą. W młodym wieku podejmuje pracę w miejscowym sklepie, a następnie w hotelu.
Mimo licznych obowiązków nie zaniedbuje swoich nietypowych - jak dla kobiety - zainteresowań, którymi są… motory.
Lubi szybką jazdę i głośny warkot silnika. Jej szafa pełna jest
skórzanych kurtek i motorowych gadżetów. Często niedzielne popołudnia spędza ze swym ukochanym na motorze.
W wieku 20 lat wychodzi za mąż za znakomitego lekarza i
dyrektora sanatorium na Kubalonce - Bolesława Cieślawskiego (już nieżyjącego). Po ślubie wraz z mężem przeprowadza
się do Istebnej i tu osiada na stałe. Wkrótce przychodzi na
świat jej pierwsza, a zarazem jedyna córka - Karina. Następnie pani Danusia zatrudnia się jako księgowa i pracuje na
tym stanowisku przez kolejne 33 lata, po czym przechodzi
na emeryturę i całkowicie oddaje się swoim pasjom. Spełnia
swe marzenia, pomaga też w prowadzeniu restauracji swego kuzyna - jabłonkowskiej "Belli" - gdzie jest dekoratorką
wnętrza. To tu daje upust swej artystycznej wyobraźni.
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ARTYSTKA W SWOIM AZYLU
W zaciszu swoich czterech ścian pani Danusia rozwija swe
wizje artystyczne. Cechuje ją wielkie poczucie estetyki. W jej
głowie rodzą się coraz to nowe pomysły. Jest autorką oryginalnych torebek, korali, czapek, kolczyków oraz szalików.
Wszystkie te rzeczy pani Cieślawska tworzy dzięki ogromnemu talentowi manualnemu, którego każdy jej może pozazdrościć. Jej wyroby są bardzo różnorodne: jedne wykonane
na drutach, inne wyhaftowane, jeszcze inne „wyheklowane”.
Wśród nich każda kobieta znajdzie coś dla siebie.Oznaką jej
nietuzinkowości jest nominacja do Konkursu na Oryginalną
Kobietę Śląska Cieszyńskiego, a niesamowitym sukcesem i
wyróżnieniem - awans do tzw. „Złotej Piątki”.
ZA MAŁO DOCENIANA
Twórczość pani Danuty Cieślawskiej nie cieszy się zbytnim rozgłosem i nie jest wystarczająco doceniana. Sądzimy
zgodnie, że to wielki błąd, gdyż pani Danusia mogłaby być
świetnym promotorem naszego – tak pięknego jak ona sama
i jej biografia - regionu.

Plan dyżurów ZG Związku
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Zarząd Koła Gminnego Związku Kombatantów i Osób
Represjonowanych zaprasza członków Koła na dyżur, który
pełniony będzie w każdy 2 /drugi/ poniedziałek miesiąca w
salce posiedzeń Urzędu Gminy Istebna.
Daty dyżurów I kwartał 2014 roku:
10 lutego 2014 r.
od godz. 10.00 do 12.00
10 marca 2014 r.
od godz. 10.00 do 12.00
W tym dniu można dokonać wpłaty składek członkowskich i załatwić inne formalności dotyczące Związku.

Terminy Walnych Zebrań Sprawozdawczych
jednostek OSP z Gminy Istebna
1. Istebna Zaolzie
2. Jaworzynka Centrum
3. Koniaków Centrum
4. Koniaków Kosarzyska
5. Jaworzynka Zapasieki
6. Istebna Centrum

- 19.01 godz. 14.00
- 26.01 godz. 14.00
- 02.02 godz. 14.00
- 09.02 godz. 14.00
- 16.02 godz. 14.00
- 22.02 godz. 18.00

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach"
Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom,
Kolegom, Zespołowi Istebna, wszystkim tym, którzy
uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego ukochanego Jasia Bacy.
				

Składają Żona i Córka
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Wernisaż wystawy
Bolesława Michałka
z okazji 30-lecia pracy twórczej
„Z opornej materii co
da się zebrać? Nic - najwyżej piękno”- pisał Czesław
Miłosz. Materia, z którą na
co dzień pracuje Bolesław
Michałek z Istebnej bywa
wyjątkowo oporna - od
piaskowców po marmur i
granit. By wydobyć z niej
kształt, potrzeba wiele samozaparcia,
cierpliwości
i czasu. I to właśnie „Czas”
jest motywem przewodnim jubileuszowej wystawy
prezentującej 30-lat pracy
twórczej artysty. Przy tej
okazji można podziwiać ogromną ilość dzieł prezentujących
różne techniki artystyczne: malarstwo olejne, rzeźbę w drewnie, kamieniu i fragmenty utworów literackich. Powstało w
ten sposób swoiste kalendarium dorobku twórczego artysty.
5 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, odbył
się uroczysty wernisaż, który zgromadził licznych przedstawicieli władz kościelnych i samorządowych. Bolesław Michałek o swojej wystawie mówił długo i z wyraźnym wzruszeniem. Nic dziwnego - każde z dzieł to osobny rozdział i
inna historia, niejednokrotnie przywołująca wspomnienie
o ludziach, którzy już odeszli, a którzy byli przewodnikami
i mentorami na jego twórczej drodze. Z tych refleksji artysty,
powstała uniwersalna opowieść o tym, co dotyczy każdego
z nas - upływającym czasie. Było nostalgicznie, sentymentalnie, choć nie bez humoru - bo cytując samego artystę „Trzeba
być optymistą aby wierzyć, że z potężnej bryły kamienia uda

się stworzyć dzieło sztuki”. Artysta zaprezentował również
fragmenty poezji i twórczości prozatorskiej. Zdradził, że w tej
dziedzinie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa - w planach ma m. in. wydanie książki "Góralsko Notura".
Wernisaż swoją obecnością zaszczycili m.in. Pani wójt Danuta Rabin, zastępca wójta pan Henryk Gazurek, księża oraz
rodzina artysty, liczne grono jego znajomych i sympatyków.
Ciepłymi słowami i wspomnieniami o artyście podzielili się
m.in. emerytowany proboszcz parafii Dobrego Pasterza Jerzy
Patalong i Małgorzata Kiereś z Muzeum w Wiśle. Na zakończenie XXXII Sesji Rady Gminy Istebna, ekspozycję odwiedzili
także przedstawiciele naszych władz samorządowych, którzy wręczyli artyście list gratulacyjny, składając najwyższe
wyrazy uznania dla jego twórczych dokonań i życzenia dalszej owocnej działalności.
Wystawę Bolesława Michałka „Czas”, można będzie zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej do lutego 2014 r.
Serdecznie zapraszamy.
oprac. Barbara Juroszek
Bolesław Michałek urodził się 3.08.1970 r. w Istebnej
jako syn Marii i Stanisława. Będąc uczniem Szkoły Sportów Zimowych - wtedy im Jurija Gagarina, obecnie im.
Ks. Londzina w wieku trzynastu lat zapisał się do „Kółka
Miłośników Sztuki” prowadzonego przez Eugeniusza Białasa. Oczarowało go piękno, które można zapisać w rzeźbie bądź rysunku i temu zajęciu poświęcał odtąd każdą
wolną chwilę. Dzięki zaangażowaniu matki, w 1985 roku,
pierwszy raz wystawiał swoje prace w Lublinie.
Jesienią 1986 dzięki staraniom Ks. Jerzego Patalonga zaczął pobierać nauki u Ludwika Konarzewskiego.
Niestety już w marcu 1987 lekcje zostały przerwane, ze
względu na pogarszający się stan zdrowia artysty. Jego
następnym nauczycielem trudnej sztuki rzeźbiarskiej
został Jan Juroszek. W jego pracowni na Dachtonach
do późnych godzin nocnych trwała nauka rzemiosła i
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długie rozmowy. To tam spod jego dłuta wyszły pierwsze płaskorzeźby: „Grzybiorka”, „Droga Krzyżowa. Owocem tamtego czasu były wspólne wyjazdy na wystawy
Twórczości Ludowej przy TKB w Wiśle. Młody rzeźbiarz
był również aktywnym członkiem Klubu Literackiego im.
Jerzego Probosza i rozwijał się, także literacko w gronie
fascynatów rodzimej kultury.
Przełomowym momentem w życiu artysty był rok
2000. Wtedy to Bolesław Michałek za namową Jerzego
Pilcha z Ustronia podjął pierwszą próbę rzeźby w kamieniu. Oczarowany nowym doświadczeniem, coraz mocniej zagłębiał się w tajniki tej trudnej sztuki, w całej jej
gamie tj. od piaskowców poprzez wapień, marmur i granit. 2 Kwietnia 2002 r., założył własną firmę rzeźbiarsko-kamieniarską. Dzięki współpracy z J. Pilchem wykonał
ponad tysiąc elementów architektonicznych do pałacu
prezydenckiego w Kijowie na Ukrainie.
B. Michałek podejmuje odważne tematy rzeźby figuralnej, charakterystyczne dla niego motyw - anioły
rzeźbione w kamieniu, znajdują się w wielu miejscach
w kraju i za granicą. Wykonane przez niego rzeźby rozsiane są od Australii przez Japonię, Ukrainę, Polskę,
Czechy, Austrię, Włochy, Niemcy, Belgię, Anglię, USA i
Kanadę. Wyzwaniem okazała się rzeźba do Kielc na tzw.
„Plac Artystów", która przedstawiać miała dzika nawiązującego do legendy o powstaniu Kielc. Dzieci z Jaworzynki wizytujące pracownię podpowiedziały nazwę dla
rzeźby - Kiełek, która się przyjęła i funkcjonuje do dziś.
B. Michałek od lat kształtuje także krajobraz Trójwsi: jest
autorem bramy na zabytkowy cmentarz w Istebnej, Pomnika Pomordowanych, a także przedsionka do Kościoła Dobrego Pasterza w Istebnej. Stara się też pielęgnować i społecznie odrestaurowywać zabytki znajdujące
się na terenie Trójwsi np. marmurowy krzyż u Szymcze,
nagrobki księży na Istebniańskim cmentarzu oraz inne
zabytkowe nagrobki. Wykonał także renowację pomnika
Pawła Stalmacha w Istebnej oraz renowację krzyża z figurą na cmentarzu w Koniakowie. Jego najnowszym dziełem jest renowacja Figury Matki Bożej w parku w Istebnej. To on, od ponad dwudziestu lat wykonuje dekoracje
okolicznościowe w istebniańskim kościele. Aktywnie i na
wielu polach uczestniczy w kreowaniu wizerunku swojej
miejscowości.
Niejako w odskoczni od trudów borykania się z kamieniem powstaje książka artysty pod tytułem „Góralsko
Notura”, jako powrót do odległych czasów - do korzeni,
jako że pisana jest gwarą, już nie tą archaiczną z początków zeszłego wieku ale tą zapamiętaną z dzieciństwa. B.
Michałek jest też inicjatorem trzech wystaw poświęconych Janowi Pawłowi II oraz współorganizatorem koncertów poświęconych zmarłemu Papieżowi.
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Wystawa „Mikołaje beskidzcy”
w Muzeum na Grapie w Jaworzynce
15. grudnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym na Grapie odbyło się otwarcie wystawy „Mikołaje”. Ekspozycja składa się z kilkunastu postaci z beskidzkiego pochodu przebierańców. „Larwy”
są naturalnej wielkości a ich przygotowaniu towarzyszyła duża
dbałość o szczegóły. Nad wszystkim czuwała etnolog, Katarzyna
Rucka Ryś, kustosz Muzeum.

Uszyj z nami swoją kreację

Wystawa zrobiła ogromne wrażenie, zwłaszcza na najmłodszych przybyłych gościach. Każdą z postaci wyposażono w charakterystyczne dla niej atrybuty - nie zabrakło skradzionej kury
w rękach Cygona, ani karabinu w garści Wojoka. Można było
także podziwiać archiwalne zdjęcia, ukazujące istebniańskich
przebierańców „w akcji”. Katarzyna Rucka-Ryś przywitała przybyłych i poprosiła pana Pawła Ruckiego, który czterokrotnie brał
udział w pochodzie Mikołajów, by zdradził kulisy tego starannie
reżyserowanego przedsięwzięcia. Sołtys Jaworzynki z humorem
objaśnił, jak wyglądały przygotowania do pochodu i jaki postaci
obowiązkowo musiały się w nim znaleźć. Okazało się, że wizyty
Mikołajów był wydarzeniem wzbudzającym ogromne emocje
zarówno w uczestnikach, jak i odwiedzanych przez nich domownikach, zwłaszcza młodych pannach. Pościgi po drabinie,
smarowanie smołą, upadki z wysokości i różne inne humorystyczne sytuacje pamięta się po dziś dzień.
Drugą częścią programu było wspólne czytanie fragmentów
prozy Pawła Łyska, który szczegółowo opisał zwyczaje świąteczne i wigilijne praktykowane dawniej w Trójwsi. Przypomniano
postać autora, którego nieco zapomniane powieści są kopalnią
wiedzy o historii i obyczajach naszego regionu. Na zakończenie
miłego grudniowego wieczoru, przyszła pora na wspomnienia i
rozmowy przy pysznym kołaczu. Było to niezwykle miłe spotkanie „Na Grapie”, przypominające o tym, jak barwne i ciekawe są
nasze rodzime tradycje odziedziczone po przodkach. Bez wątpienia w starciu z naszymi, rozśpiewanymi istebniańskimi Mikołajami, amerykański Santa Claus nie miałby najmniejszych szans.
Wystawa „Mikołaje”, będzie dostępna dla zwiedzających do
lutego 2014 r. Zachęcamy wszystkich - miejscowych i turystów zwłaszcza tych z najmłodszymi pociechami - do jej zobaczenia.
Oprac. BJ
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W zeszłym roku po raz pierwszy wyszliśmy z inicjatywą uszycia na miarę dla naszych mieszkanek kreacji zaprojektowanych
przez Annę Drabczyńską. Spotkało się to z ogromną aprobatą
pań, dlatego postanowiliśmy ponownie zaproponować Naszym
góralkom taką możliwość.
Anna Drabczyńska to projektanka z Bielska-Białej, z którą
współpracujemy już od pięciu lat przy okazji organizacji imprezy z okazji Dnia Kobiet. Pani Anna jest znaną projektantką
w Polsce, ubierającą i stylizującą wiele znanych osobistości
wśród aktorów, prezenterów, reżyserów, artystów i ludzi
biznesu. W tym roku stworzyła kolekcję dla braci Golec
i Edyty Golec z Zespołu Golec Orkiestra. Jest właścicielką
galerii FABRYKA JOKOŚCI - na rynku w Bielsku-Białej, miejsca,
gdzie nie tylko można kupić kolekcję ubrań, ale także napić
się pysznej kawy, porozmawiać o modzie, wystroju wnętrz
i zasięgnąć wielu rad w zakresie stylizacji szeroko pojętej.
Współpracowała z firma STAMPS dla której zaprojektowała i
wykonała całą kolekcję zegarków, zaprezentowanych podczas
znanego festiwalu muzycznego HEINEKEN OPENER w Gdyni.
W 2011 pok azała swoją kolekcje na pok azie w ARSENAL PALACE w Chorzowie podczas konferencji DFS
czyli w tłumaczeniu na polski „SUKIENKA DLA SUKCESU”
Honorowymi gośćmi i osobami wspierającymi tą organizację
była m. in. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Pani Prezes
Grażyna Kulczyk i wiele innych bardzo ważnych osobistości.
Pani Anna ponownie zaproponowała, że dla ośmiu chętnych
pań z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa zaprojektuje, dobierze do figury, wieku i okazji oraz uszyje kreację wedle życzenia. Zachęcamy
do zgłoszenia się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej (tel.
33 855 62 08) do 17 stycznia 2014 r. Później już indywidualnie
ustalimy spotkanie z zainteresowanymi w celu pomierzenia,
projektu i pierwszych przymiarek, które odbędą się w Istebnej.
Zbliżają się różne okazje, jak wesele, święta, urodziny, na które
planujemy nową kreację. Często marnujemy czas na zakupach
kupując coś z czego nie jesteśmy do końca zadowolone. Stąd
pani Anna oferuje swoją profesjonalną pomoc w doborze odpowiedniego ubrania, które niekoniecznie musi być wielką kreacją.
Można uszyć również spodnie, bluzkę, marynarkę, koszulę z
gwarancją, że leżeć będą idealnie, a pieniądze które zostaną na
ten cel wydane na pewno nie będą żałowane.
Serdecznie zapraszamy.
Lucyna Ligocka - Kohut
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Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2013
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza II edycję konkursu na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego 2013, który
będzie trwał od grudnia 2013 do marca 2014 r.
Celem konkursu jest wyłonienie Oryginalnej Kobiety ze
Śląska Cieszyńskiego oraz docenienie jej codziennego wizerunku, wyglądu, charyzmy i prezencji. Kandydatką może być
każda kobieta: koleżanka, przyjaciółka, sąsiadka, żona,
córka, siostra, pani domu, bizneswoman, działaczka społeczno-kulturalna, która jest na swój sposób interesująca
i wyjątkowa: elegancka, schludna, może artystka, lubiąca
się ciekawie ubierać, sympatyczna, uśmiechnięta, miła,
otwarta, bezinteresowna, pomocna itp., czyli oryginalna.
Zgłoszenia kandydatek można dokonywać na podstawie
formularzy zgłoszeniowych w terminie od 4 grudnia 2013
do 30 stycznia 2014. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą
elektroniczną na adres mailowy kobieta@ox.pl i w wersji papierowej przesłane drogą pocztową lub dostarczone osobiście
do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kultury
w Istebnej, 43 – 470 Istebna 68 oraz do siedziby najbliższego Ośrodka Kultury twojego miejsca zamieszkania na terenie
Śląska Cieszyńskiego.
Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie Złota
Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2013. O
nominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń
złożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie ich
profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013. Wyboru Złotej Piątki i spośród
nich Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013 dokona
kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska Redaktor
Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech Tatka - Dyrektor
Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, Natasza Wysocka Zastępca Redaktora Naczelnego portalu www.beskidzka24.
pl, Lucyna Ligocka-Kohut - Komisarz Konkursu z Gminnego
Ośrodka Kultury w Istebnej.
W terminie od 1 do 24 lutego 2013 r. odbędzie się
głosowanie internautów na portalu ox.pl, na swoją faworytkę wyłonioną do Złotej Piątki.
Styczeń 2014
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Zdobywczyni tytułu Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2013 otrzyma statuetkę wykonaną przez mgr Justynę
Łodzińską na Finałowej Gali 8 marca 2014 r. podczas VI Pokazu
Mody Anny Drabczyńkiej z Okazji Dnia Kobiet w Istebnej w
Pensjonacie „Hadamówka” w Istebnej.
Ubiegłoroczna, premierowa edycja konkursu była naszym
wspólnym sukcesem i zebrała bardzo dobre recenzje. Statuetkę
Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2012 otrzymała
Pani Aneta Okupska-Pońc z Goleszowa która prowadzi Etno-Chatę „Topolej”, jest kobietą aktywną, kreatywną, niebanalną.
Także i w tym roku chcemy uhonorować wyjątkową mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanów się, która kobieta lub
koleżanka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłoszenie. Może to
zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę, iż zamierzeniem konkursu
jest wyłonienie ciekawych Pań spośród naszego otoczenia i
mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń będzie z Gminy Istebna.
Dlatego nie czekaj tylko wypełnij formularz i prześlij do nas.
Szczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl, www.
beskidzka24.pl lub pod nr tel. 33 855 62 08.
Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka – Kohut

Formularz zgłoszeniowy
Na Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2013 wybieram
Panią ....................................................................................................................
Swój wybór argumentuję:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Telefon oraz e-mail osoby zgłaszającej:
...............................................................................................................................
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REGULAMIN KONKURSU
„XIII ZAWODÓW FURMANÓW”
Istebna 2014

Czas i miejsce: 2 luty 2014 r. w Istebnej Zaolzie
naprzeciw schroniska, godz. 11.00
Zapisy startujących w biurze zawodów od godz. 10.00
Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.
1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para koni, dwóch
furmanów). Organizator zapewnia sanie.
- Przejazd do drewna stosowego
- Załadunek drewna stosowego 1 mp (około 500 kg drewna świerkowego)
- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza linię będą liczone
3 sekundy karne. Podczas rozładunku drugi furman ma za zadanie
trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się czas.
(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód)
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)
- Konie pchają drewno dłużycowe (suche drewno świerkowe), które
czołowo musi dotknąć drewnianego pala i zrzucić z niego piłeczkę.
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu między drzewkami.
(3 sekundy karne za wywrócenie drzewka)
3. Siła uciągu ( jeden koń )
Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną konia i umiejętność furmana.
- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możliwością
dwóch prób ruszenia konia z miejsca.
Koń będzie ciągnął drewno o masie około ……….. kg drewna
świerkowego.
W całej konkurencji liczy się czas przejazdu
U W A G A !!!
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia konia
jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby.
Będzie to karalne punktami karnymi, a nawet wykluczeniem z
zawodów. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu
przez zawodników, w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości
zawodnik zostaje usunięty z listy uczestników. Opuszczenie
terenu, na którym odbywają się zawody jest automatycznym
wykluczeniem z zawodów. Na terenie zawodów organizator
zapewnia opiekę lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.
W zawodach mogą brać udział konie pracujące w lasach mające nie mniej niż 5 lata. Zawodnik jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego poświadczenia organizatorom wieku konia
biorącego udział w zawodach. Zawody odbywają się na terenie
utwardzonym i płaskim.
PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STROJU GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH
Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, Tel. 33 855 62 08 do 25 stycznia w godz. 8.00 – 15.00.

Sukcesy Jana Urbaczki
na Zawodach Furmańskich
Jan Urbaczka z Jaworzynki można powiedzieć to najbardziej zapalony „furmon” z naszej gminy. Co roku bierze udział
w zawodach furmanów w Nitrze i Trenczynie.
Jego pasja do koni go nie opuszcza, a przede wszystkim udział
w różnego rodzaju zawodach. I tak w zeszłym roku po raz kolejny
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Promocja albumu „Pasterstwo Karpat”
19 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej odbyła się promocja albumu „Pasterstwo Karpat”, którego wydanie właściwie towarzyszyło Redykowi Karpackiemu

reprezentował Nadleśnictwo Wisła w Czechach i na Słowacji. Warto
przypomnieć tutaj, że to on był także inicjatorem zawodów, które
od 12 lat odbywają się w naszej gminie. Udział w 10 Zawodach Furmanów w Trenczynie na 14 startujących zaprzęgów przypieczętował następującymi osiągnięciami: 3 miejsce w konkurencji przejazd
z wozem, 4 miejsce w sile uciągu i 1 miejsce w pracy z drewnem,
a w ogólnej klasyfikacji zajął 2 miejsce. W Nitrze natomiast odbyły
się Mistrzostwa Europy Furmanów, gdzie pośród 23 par startujących
był jedynym reprezentantem z Polski. Tutaj również odniósł nie lada
sukcesy. W konkurencji przejazd z wozem zajął 4 miejsce, w Pracy
z drewnem 3, a w sile uciągu 6. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Lucyna Ligocka - Kohut

2013. Publikacja to piękne wydanie opatrzone niesamowitymi zdjęciami i przeróżnymi tekstami wielu znakomitych
autorów na temat bogactwa Karpat, Wołochów, magii hal i
połonin, muzycznej kultury pasterskiej, beskidzkich pasterzy, dzwonków pasterskich, pożytku z owiec i wiele innych
ciekawych tematów.

Spotkanie rozpoczęła Małgorzata Kiereś, autorka jednego z rozdziałów „Co mówią źródła” zdradzając pokrótce jak to
naprawdę było z Wołochami na naszym terenie. Następnie
Józef Michałek przybliżył kulturę pasterską. Na zakończenie
Piotr Kohut opowiedział o swojej wędrówcę, którą odbył od
maja do września z owieczkami tzw. wałaszkami z Rumunii
do Czech obrazując ją licznymi slajdami. Zwieńczeniem całości była projekcja filmu.
Lucyna Ligocka - Kohut
Styczeń 2014
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KALENDARZ IMPREZ 2013/2014
styczeń
12.01. – 22. Finał WOŚP, Stacja Narciarska „Złoty Groń” Istebna
18 – 19.01. - Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5, Stacja Narciarska
„Złoty Groń” Istebna
18.01. – Bal Góralski w Koniakowie, Strażnica OSP Koniaków
19.01. – Spotkanie z Krzysztofem Mroziewiczem - GOK-BP,
Istebna, s. 3
31.01. – I Puchar Białego Misia, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń”
Istebna
do 28.02. – Wystawa rzeźby Bolesława Michałka, GOK – BP
Istebna, s. 3

luty
01.02. – Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorow w Slalomie, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” Istebna
02.02. - Zawody Furmanów, Amfiteatr „Pod Skocznią” w Istebnej
14.02. - Koncert Zespołu "Enej", Hala sportowa przy Gimnazjum
w Istebnej
15.02. – Wieczorny Puchar Koziołka Matołka, Ośrodek Narciarski
„Złoty Groń” Istebna
18.02. – Spotkania Opłatkowe w OSP w Istebnej - godz. 10.00
19.02. – Spotkania Opłatkowe w OSP w Jaworzynce - godz. 10.00
20.02. - Spotkania Opłatkowe w OSP w Koniakowie - godz. 10.00
23.02. - 39. Międzynarodowy Bieg o Istebniański Bruclik, Istebna
Kubalonka
23.02. – „Narty nie na Żarty” z Radiem Katowice, Ośrodek Narciarski
„Złoty Groń” Istebna
do 28.02. Wystawa rzeźby Bolesława Michałka, GOK – BP, Istebna, s. 3

marzec
01.03. – Zakończenie Karnawału, Ośrodek Narciarski „Złoty Groń”
Istebna
02.03. – 2. Puchar Białego Misia, zawody dla dzieci, Stacja
Narciarska „Złoty Groń” Istebna
08.03. – Finałowa Gala Wyborów „Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskiego 2013” i Pokaz Mody Anny Drabczyńskiej z okazji Dnia
Kobiet; Pensjonat „Hadamówka” Istebna
08 - 09. 03. – 4. Puchar Złotego Gronia, Stacja Narciarska „Złoty
Groń” w Istebnej
22.03. – Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wojta Gminy
27.03. – Konkurs Wiedzy o Regionie; SP1 Istebna

Publikacje dostępne w GOK w Istebnej
l „Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
l „Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
l „Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
l „Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy Kli-

stała, 2011, – 10 zł
l „Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
l „Coby Pónbóczek był dycki z nami”, red. ks. Alfred Staniek
l „Ojcowizna kóniokowskich górali”, Małgorzata Kiereś 2012 – 70 zł
l Kopie drzeworytów Jana Wałacha, 30 zł/szt.

Elba Szkoła Języków Obcych
Elba Szkoła Języków Obcych przyjmuje zapisy na kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego i
francuskiego. Zajęcia w małych grupach dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, kursy maturalne. Koniaków – budynek OSP, Istebna
Dzielec – obok Delikatesów i Wisła - WCK. Zapisy i informacje
pod nr tel. 605 481 225 lub 607 467 586. Aktualne informacje
na naszej stronie internetowej: www.elbasjo.pl
Strona
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Zajęcia stałe
organizowane w gminie Istebna
Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU

prowadzone przez Barbarę Szmek
sala fitness w Jaworzynce na Krzyżowej (Klimki).
- poniedziałek, 18.00 - AREOBIK
- czwartek – godz. 18.00 - AEROBIK
- środa – godz. 18.00 - PILATES

Zajęcia z ZUMBY

prowadzone przez Karinę Szymańską
sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
- poniedziałek – godz. 17.00
Zajęcia taneczne Latino – Solo dla kobiet
prowadzone przez Bożenę Idziniak
tel. 504 231 395

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ

Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 8 styczeń, 22 styczeń, 12 luty, 26 luty, 12 marzec, 26
marzec, 9 kwiecień, 23 kwiecień, 7 maj,21 maj, 11 czerwiec,
25 czerwiec, 9 lipiec, 23 lipiec, 6 sierpień, 20 sierpień, 3 wrzesień, 17 wrzesień, 8 październik, 22 październik, 5 listopad,
19 listopad, 3 grudzień, 17 grudzień

Autorska Szkółka Malarska
Iwony Konarzewskiej

(tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają
się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
poniedziałek – 14.00 - 17.00
2. Nadleśnictwa Wisła:
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej na Dzielcu
wtorek, środa, piątek – 14.00 - 16.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
czwartek - godz. 9.00 - 10.30
W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
czwartek - godz. 12.30 - 14.00
W Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek – godz. 12.45 - 13.30

ZAJĘCIA TEATRALNE dla dzieci i młodzieży prowadzone przez aktora Piotra Char-

czuka - bezpłatne
poniedziałek w Szkole Podstawowej nr 1
w Koniakowie o godz. 14.00
wtorek w Gimnazjum w Istebnej o godz. 14.30
środa w Szkole Podstawowej w Jaworzynce o godz. 13.30

Karate, Kik-boxing

prowadzone przez Grzegorza Jurczek
tel. 505 128 906 w Szkole Podstawowej nr 1
w Istebnej
Karate - piątek godz. 17.30 - dzieci,
Kick – boxing - piątek godz. 18.30 - dorośli
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Foto: www.universiadetrentino.org

Adam Cieślar multimedalistą Uniwersjady!
Trzy medale w
tym dwa złote wywalczył nasz dwuboista Adam Cieślar
z Istebnej podczas
XXVI Zimowej Uniwersjady "Trentino
2013"!
Adam wywalczył
tytuł mistrza Uniwersjady w formule
Gundersena
oraz
Adam Cieślar na mecie zawodów
zawodach drużynowych (wraz z kolegami z reprezentacji Polski) a także tytuł
wicemistrza imprezy w starcie masowym, na który składały
się bieg ze startu wspólnego na dystansie dziesięciu kilometrów i konkurs skoków.
J. Kohut

Ryszard Gątarek zdobywcą
Pucharu Burmistrza miasta Wisły
Na Kortach Tenisowych na "Jonidle" w Wiśle odbył się II
Tenisowy Turniej Retro.W tym roku zainteresowanych turniejem było bardzo wielu. Do Wisły przyjechali uczestnicy z
odległych zakątków Polski.

Miło nam poinformować, że w kategorii męskiej II miejsce
zajął Ryszard Gątarek z Istebnej. Zdobył on również zaszczytny tytuł „Najbardziej retro uczestnika” i otrzymał Puchar Burmistrza Miasta Wisła.
Gratulujemy i życzymy, by w nadchodzącym roku forma
dopisywała!
Z

O S TAT N I E J

Beskidek triumfatorem
Memoriału Andrzeja Kamińskiego
Drużyna Beskidka wygrała kolejną edycję rozgrywanego
pod hasłem „Gramy, bo pamiętamy” Memoriału Andrzeja Kamińskiego w halowej piłce nożnej. W Turnieju wzięło udział
siedem drużyn - nie wystąpiła zgłoszona wcześniej drużyna
Owieczki Koniaków.

Mecze w grupach:
Owieczki Koniaków - Siła Jasnowice 0:3 wo
Pietraszonka - Beskidek 0:7
TJ Bukovec - Nie Ma Lipy 4:1
Gimnazjum/Kubalonka - Dream Team 0:0
Owieczki Koniaków - TJ Bukovec 0:3 wo
Pietraszonka - Gimnazjum/Kubalonka 1:4
Siła Jasnowice - Nie Ma Lipy 5:2
Beskidek - Dream Team 6:2
Owieczki Koniaków - Nie Ma Lipy 0:3 wo
Pietraszonka - Dream Team 2:7
Siła Jasnowice - TJ Bukovec 3:0
Beskidek - Gimnazjum/Kubalonka 0:2
Półfinały:
Beskidek - Siła Jasnowice 1:1 rzuty karne 5:3
TJ Bukovec - Gimnazjum/Kubalonka 4:2
O 3 miejsce:
Siła Jasnowice - Gimnazjum/Kubalonka 2:1
Finał:
Beskidek - TJ Bukovec 4:1
Krół Strzelców - Tomasz Zelek (Siła Jasnowice)
Najlepszy Zawodnik - Bolesław Bury (Beskidek)
Najlepszy Bramkarz - Waclaw Byrtus (TJ Bukovec)
J. Kohut

CHWILI!

Świetny początek sezonu naszych biegaczy! -

Wspaniałym dorobkiem w postaci dziewiętnastu medali
rozpoczęli tegoroczny sezon reprezentanci naszych klubów narciarskich - MKS Istebna i NKS Trójwieś Beskidzka,
którzy wzięli udział w rozegranych na Polanie Jakuszyckiej dwudniowych zawodach w ramach cyklu Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich "Bieg na
Igrzyska" ! Więcej o tym sukcesie w następnym numerze...
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Styczeń 2013
2014
Wrzesień

Świąteczny koncert na rzecz odbudowy
kościółka na Stecówce str. 20

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl

Bilety
Wczasy
Wycieczki

www.mea-travel.pl
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Usługi w Zakresie Robót Budowlanych
Zbigniew Sikora
Jaworzynka 270 (rondo)
Tel/fax: 33-858-87-58, kom 698-572-719

www.ogrodzeniazs.pl E-mail: darek@ogrodzeniazs.pl

OGRODZENIA:
Kute, Siatkowe
Panelowe, Słupki
Bramy, Furtki, Akcesoria
Podmurówki ogrodzeniowe
Automatyka do bram

str. 22

eœ” - wydaje URZĄD GMINY
w Istebnej
SPRZEDAŻ,
MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

e. Adres strony internetowej
Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
BRAMY gminy
GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe
Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Uchylne, Dwuskrzydłowe
Redaguje Zespół wDrzwi,
składzie:
stalowe, aluminiowe, szklane
ut (GCI), Katarzyna
Rucka-Ryś,
Automatyka
do bramLucyna
garażowychLigocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Bramy typowe, nietypowe

głoszeń redakcja nie
odpowiada
Na każdy wymiar!

Nasza Trójwieœ

ieszyn, ul. Olszaka 5,Sprawdź
tel. 33nas:
8510
543,i wycena
e-mail:GRATIS!!!
interfons@poczta.onet.pl
Pomiar
Siedziba: Brenna, ul. Stara drogaLipiec
13, kom 608-506-418
2012
Rabaty, promocje, dowóz Gratis!!!

Oddział firmy: Cieszyn, ul. Stawowa 91, kom 602-711-096

Markowe produkty: NICE, WIŚNIOWSKI

Oddział firmy: Trzyniec ul. Frydecka 572, kom 420-732-683-665

„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY w Istebnej
Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Redaguje Zespół w składzie:
Krystyna Krystyna
Rucka, Aneta
Legierska,
Karina Czyż,
Jacek
Kohut,
Lucyna
Barbara Juroszek.
Korekta: Krystyna
Rucka,
Aneta Legierska,
Karina
Czyż,
Jacek
Kohut,Ligocka-Kohut,
Lucyna Ligocka-Kohut.
Korekta: Krystyna
Rucka Rucka
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Styczeń 2014
Wrzesień
2013

