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Szanowna Pani
Danuto Rabin !
Przez 24 lata pełniła Pani funkcję
Wójta naszej Gminy zwyciężając
kolejno sześć razy w wyborach
samorządowych. To najlepszy dowód
na to, że była Pani najlepszą osobą
na tym stanowisku.
Pani zaangażowanie na rzecz rozwoju,
postępu, mądre decyzje i inwestycje
przyniosły widoczne efekty. Dzięki
Pani staraniom nasza Gmina
rozwinęła się pod wieloma względami.

Za wieloletnią pracę i troskę o dobro „małej ojczyzny” składamy
serdeczne podziękowania. Niech to proste słowa będą wyrazem naszej
ogromnej wdzięczności za tak wielki trud, jaki włożyła Pani
w swoją pracę.
Życzymy wielu sił w dalszej działalności na rzecz społeczeństwa, której
podejmie się Pani jako Radna Powiatu Cieszyńskiego.

Nakład 1200 egz.

cena 2,00 zł

Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były dla wszystkich
mieszkańców i gości czasem pokoju, miłości, życzliwości,
pełnym rodzinnego ciepła.
Nowy Rok 2015 niechaj przyniesie zdrowie, pomyślność,
pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.
Życzą:
Wójt Gminy, Rada Gminy
i Zespół Redakcyjny

Gratulacje dla pana
Henryka Gazurka,
nowo wybranego
Wójta Gmina Istebna.

W imieniu mieszkańców Gminy Istebna:
Wójt, Rada Gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych.

Jan Waszut z Koniakowa
Laureatem Srebrnej Cieszynianki

Szanowny Panie Wójcie !
Serdecznie gratulujemy wyboru na zaszczytną funkcję Wójta
Gminy Istebna. Wybór Pana na to stanowisko jest efektem
zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana mieszkańcy.
Wierzymy, że dotychczasowe doświadczenie pozwoli Panu
kontynuować rozwój naszej Gminy.
U progu rozpoczynającej się kadencji życzymy pomyślności
w ważnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra gminnej
wspólnoty.
Rada Gminy, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych.

W dniu 24 grudnia 2014 roku /Wigilia/
Urząd Gminy Istebna będzie nieczynny.
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Wybory Samorządowe 2014
Gminna Komisja Wyborcza w Istebnej informuje

Informacja dla pełnomocników
wyborczych
1. Zgodnie z art.110 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks Wyborczy
cyt. „§ 6 Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej
pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie
30 dni po dniu wyborów.”
2. Na podstawie art. 142 § 1 Kodeksu Wyborczego „Pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów,
przedkłada organowi wyborczemu, któremu komitet wyborczy złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie o przychodach, wydatkach, i zobowiązaniach finansowych komitetu, w tym o uzyskanych kredytach bankowych
i warunkach ich uzyskania, zwane dalej „sprawozdaniem finansowym”.
Składam serdeczne podziękowanie członkom Gminnej
Komisji Wyborczej oraz Przewodniczącym i członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za pracę oraz sprawne przeprowadzenie głosowania w wyborach samorządowych w dniu
16 i 30 listopada 2014 r.
Teresa Łaszewska
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej

Jak głosowano w poszczególnych
obwodach w Gminie Istebna
w dniu 30.11.2014 r. - ponowne głosowanie
Kandydaci
Obwody
do
głosowania

Gazurek
Henryk
Liczba Wartość
głosów
w%

Konarzewska
Danuta
Liczba Wartość
głosów
w%

Suma
Głosów

Obwód Nr 1
Istebna

583

56,82%

443

43,18%

1026

Obwód Nr 2
Istebna

559

61,63%

348

38,37%

907

Obwód Nr 3
Jaworzynka

314

54,70%

260

45,30%

574

Obwód Nr 4
Jaworzynka

336

67,88%

159

32,12%

495

Obwód Nr 5
Koniaków

485

68,60%

222

31,40%

707

Obwód Nr 6
Koniaków

306

69,07%

137

30,93%

446

Razem

2583

62,21%

1569

37,79%

4152
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z poważaniem

z poważaniem

z poważaniem

z poważaniem

z poważaniem

z poważaniem

Zaprzysiężenie
W dniu 05 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Istebna.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Teresa Łaszewska wręczyła Panu Henrykowi Gazurkowi zaświadczenie
stwierdzające, że w wyborach, które odbyły się 30 listopada
2014 r. wybrany został Wójtem Gminy Istebna. Pogratulowała
wyboru i złożyła życzenia.
Zgodnie z art. 29 a ustawy o samorządzie gminnym, objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia uroczystego ślubowania wobec Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur Szmek poprosił Pana Henryka Gazurka o złożenie ślubowania o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
Pan Henryk Gazurek podziękował zebranym oraz mieszkańcom za zaufanie okazane mu w wyborach samorządowych.

Gminna Komisja Wyborcza w Istebnej gratuluje wyboru i zaufania jakim zostaliście obdarzeni przez mieszkańców.
Życzymy owocnej i spokojnej pracy, samych trafnych wyborów oraz jak najszerszej realizacji swoich programów.
Życzymy również abyście z tej pracy dla naszych mieszkańców mieli wiele satysfakcji.
W imieniu Komisji, Teresa Łaszewska Przewodnicząca GKW
Grudzień 2014
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Podziękowanie Wójta Gminy Istebna
Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom Gminy Istebna za zaufanie, jakim obdarzali mnie
oddając na mnie swój głos w każdych
kolejnych wyborach samorządowych
na stanowisko Wójta Gminy Istebna.
24 – letni okres kadencji będę wspominać jako coś absolutnie wyjątkowego, jako zaszczyt, jako pasmo zdarzeń ważnych. Moje inicjatywy, plany,
konstruktywne działania i zamierzenia wspierali wspaniali
ludzie, z którymi i dla których warto było pracować, którym
na sercu leży dobro naszej gminy i bez których niemożliwe
byłoby osiągnięcie sukcesu.
Dziękuję mieszkańcom za zaufanie, za poparcie, wyrozumiałość, za dostrzeżenie moich starań w codziennej pracy
na rzecz naszej miejscowości. Dziękuję za to, że chcieliście,
bym zaszczytną funkcję Wójta Gminy pełniła nieprzerwanie
prawie przez ćwierć wieku. Zawsze w życiu towarzyszyć będzie mi wspomnienie, jak wiele zawdzięczam mieszkańcom
Gminy Istebna.
Danuta Rabin

PODSUMOWANIE KADENCJI
2010 – 2014 r.
Samorządowa
rzeczywistość nie jest łatwa na co
dzień. Machina procedur,
przepisów, realia lokalnej
rzeczywistości zmuszają do
ciężkiej pracy i stawiają przed
pracownikami coraz to nowe
wyzwania. Za rozwojem małych samorządów kryje się
mnóstwo planowania i pracy na poziomie globalnym.
Ostatnie cztery lata dla naszej
gminy to przede wszystkim
ciężka praca związana z realizacją wielu ważnych dla
Sitopiaskownik na oczyszczalnię
gminy
przedsięwzięć. Główny
ścieków w Gliniennym
trzon tych działań stanowiły:
inwestycje i remont placówek oświatowych, rozbudowa infrastruktury dla polepszenia atrakcyjności turystycznej, inwestycje w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz koszty związane z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych. W ramach
działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 nasza gmina pozyskała środki
na zagospodarowanie centrów wsi i wielofunkcyjne obiekty
sportowo-rekreacyjne dla trzech placówek szkolnych. Poza
tym prowadzono również remonty placówek oświatowych ze
środków własnych. W ramach programu PROW Zespół Szkolno-Przedszkolny wzbogacił się o dwa place zabaw, tor przeszkód, bieżnię z minitrybunami oraz boisko wielofunkcyjne i
boisko do siatkówki. Ponadto wymieniono oprawy oświetleniowe. Całe zadanie kosztowało 95 461 zł. Kolejna inwestycja
skoncentrowana na obejściu Szkoły Podstawowej w Koniakowie Centrum przyniosła efekty takie jak: zmodernizowane
boisko piłkarskie z trybunami i nowoczesną nawierzchnią, plac
zabaw dla dzieci starszych i młodszych oraz wiata grillowa.
Strona
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Cały obiekt jest monitorowany. Z odrębnych środków odremontowano pomieszczenie stołówki szkolnej za kwotę 24 528
zł. W ramach programu PROW zmodernizowano również obejście szkoły w Jaworzynce Centrum, gdzie oprócz unowocześnionego boiska i placów zabaw powstała bieżnia ze skocznią
w dal oraz urządzenia do ćwiczeń ﬁtness. Wszystkie wyżej wymienione obiekty posiadają dodatkowo zamontowane wiaty
śmietnikowe, oświetlenie, miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Wspaniałe uzupełnienie tych obejść stanowią
zrekultywowane tereny zielone.
Nowe obiekty sportowe zyskały również Szkoła Podstawowa nr 2 w Koniakowie i Szkoła Podstawowa na Zapasiekach.
Przy obu obiektach pokryto istniejące boiska nawierzchnią poliuretanową. Koszty wyniosły odpowiednio 85 i 95 tys. zł. Dodatkowo w szkole w Rastoce wymieniono w całym budynku
instalację oświetleniową.
Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 183 866 zł, zaś szkoła w
Zapasiekach otrzymała wyremontowaną kotłownię na kwotę
30 tys. zł oraz nowe urządzenia na placu zabaw warte łącznie
20 119 zł., które zamontowano na placu przygotowanym przez
rodziców dzieci. W Szkole Podstawowej na Zaolziu wymieniono piece centralnego ogrzewania za kwotę 52 tys. zł, wymieniono złoża ﬁltracyjne na oczyszczalni ścieków o wartości 44
tys. zł oraz poniesiono nakład ﬁnansowy związany z przygotowania przyszłej placówki „Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego” na koszt 230 tys. zł.W ostatnich latach kadencji
Pani Wójt Danuty Rabin w ramach programu: „Moje Boisko Orlik 2012”przy wsparciu środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Śląskiego udało się z dużym powodzeniem zrealizować inwestycję kompleksu boisk sportowych
wraz z zapleczem przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.
Wartość zadanie łącznie wyniosła 1 mln 254 tys. zł. W ramach
tej inwestycji wykonano również ogrodzenia i profesjonalne
oświetlenie obiektów.
Inwestycje w infrastrukturę dla polepszenia atrakcyjności turystycznej gminy Istebna zrealizowano dzięki wsparciu
środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013r. W
ramach jednego projektu pod nazwą: „Rozbudowa infrastruktury około turystycznej Gminy Istebna” powstały całkiem nowe
obiekty na mapie atrakcji turystycznych gminy, zaś część z istniejących poddano renowacji. Program swoim działaniem dotyczył następujących zadań:
- Przebudowa amﬁteatru „Pod Skocznią” wraz z zagospodarowaniem terenu (przebudowa trasy rowerowej kolarstwa
górskiego, budowa placu zabaw przy amﬁteatrze.
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie
amﬁteatru przy DW 941.
- Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej – Zaolziu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą,
- Budowa trasy nartorolkowej przy gimnazjum wraz z parkingiem leśnym,
- Budowa Ogrodu Roślin przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej – Dzielcu wraz z częściąkomunikacyjną. Zadanie
to realizowane było przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła. Realizacja programów
unijnych nakłada jednak określone rygory i każe ściągać cugle,
bo mamy świadomość, że to, co budujemy za poniekąd cudze
pieniądze dziś, musi pracować na standard życia mieszkańców
Gminy Istebna, przez następne dziesiątki lat. Poczynione inwestycje w ostatnich latach tworzą zintegrowany produkt oparty
na kompleksowej ofercie turystycznej.

Nasza Trójwieœ

Grudzień 2014

Stacja uzdatniania wody w Koniakowie Jasiówce

Trasa nartorolkowa

Most na Jasnowicach – Szymcze

Akacjowy plac zabaw na Dzielcu w Istebnej

W ostatnich czterech latach kadencji realizowano również
zadania związane z rozbudową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.
Atrakcyjność krajobrazowa generuje stały wzrost zabudowy mieszkaniowej, co z kolei przekłada się na podejmowanie
działań celem zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej i dywersyﬁkacji działalności gospodarczej. Skanalizowanie terenu Trójwsi ze względu na ukształtowanie terenu
oraz duże rozproszenie zabudowy realizowane jest stopniowo.
Kolejne etapy budowy sieci uzależnione są w głównej mierze od możliwości pozyskania środków z funduszu Unii Europejskiej.
Na przestrzeni lat 2010-2014 na terenie całej gminy Istebna
zrealizowano trzy projekty budowy sieci kanalizacyjnej oraz
wodociągowej. W wyniku ich realizacji powstało 6,15 km sieci
kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna oraz 1.66 km we wsi Jaworzynka.
Łącznie stanowi to ok. 7,81 km sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą: tj. cztery przepompownie ścieków oraz 130
przyłączami do budynków. W 2012 roku zakończono zadanie
budowy nowej sieci wodociągowej o długości 4,5 km we wsi
Koniaków wraz z 45 przyłączami domowymi oraz stacją uzdatniania wody.
W ramach zadania powstało również ujęcie wody na rzece Olza pod Gańczorką, które stanowi główne ujęcie dla ca-

łej gminy, ponieważ dostarcza ponad 50% wody potrzebnej
mieszkańcom.
Łączna wartość zrealizowanych zadań w latach 2010-2014
wyniosła 6 mln 630 tys. zł, w tym doﬁnansowanie ze środków
pomocowych w wysokości 4 mln 118 tys. zł.
Kolejne działania związane są z modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych. Wydatki związane z realizacją tych inwestycji przedstawia poniżej zamieszczona tabela. Kwoty zawierają również cząstkowe remonty nawierzchni, wykonanie
odwodnienia, montaż barier ochronnych oraz usuwanie skutków powodzi.
W zestawieniu tym nie ujęto wydatków z zimowym utrzymaniem dróg, które wyniosły odpowiednio w poszczególnych
sezonach zimowych; za rok 2009/2010- 520 142,99 zł, za okres
2010/2011 – 356 439,46 zł , a latach 2011/2012 – 487 520,95
zł, w latach 2012/2013 – 938 821,75 zł. zaś ostatni sezon zimowy tj. 2013/2014 pochłonął wydatki na kwotę 183 362,80 zł.
Co roku Gmina Istebna zleca w drodze przetargu odśnieżanie
dróg o łącznej długości ok. 170-180 km. W sumie wydatki na
zimowe utrzymanie dróg gminnych w omawianych latach stanowią kwotę 2 486 287,90 zł. Ponadto dla właściwej realizacji
dróg w przysiółku Wilcze w sołectwie Istebna oraz Dragony w
sołectwie Jaworzynka zakupiono płyty JOMB na łączną kwotę
39 667,50 zł.

Wartość modernizacji
i remontów mostów

2010 - 2014

Całkowita wartość inwestycji

Wartość dofinansowania

Istebna

8 250 709,09

3 077 728,82

Jaworzynka

5 571 558,88

3 259 009,70

588 538,14

Koniaków

3 353 979,73

929 000,00

68 132,79
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Wybory Samorządowe 2014
Rada Gminy informuje
W dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 14:00 w salce nr
100 Urzędu Gminy w Istebnej odbyła się ostatnia XLI sesja Rady Gminy Istebna na której podjęto uchwały w następujących sprawach:
l Uchwała nr XLI/382/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
l Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/369/2014
Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015.
l Uchwała nr XLI/384/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12
listopada 2014 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015 oraz
zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
l Uchwała nr XLI/385/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12
listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
l Uchwała nr XLI/386/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 12
listopada 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny
oraz leśny.
l Uchwała nr XLI/387/2014 Rady Gminy Istebna z
dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia
2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Istebna
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
l Uchwała nr XLI/388/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
l Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
l Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014 r. sprawie nabycia nieruchomości.
l Uchwała nr XLI/391/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości.
l Uchwała nr XLI/392/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2014-2025.
l Uchwała nr XLI/393/2014 Rady Gminy Istebna z dnia
12 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
na rok 2014.
Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Istebna.
Leokadia Białożyt
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Podsumowanie VI kadencji
Rady Gminy Istebna
na XLI sesji w dniu 12 listopada 2014 r.
Szanowni Państwo.
Chciałbym podsumować minione 4 lata funkcjonowania
rady pod względem statystycznym i merytorycznym.
Dzisiejsze posiedzenie rady jest 41. z kolei, z tego 35 posiedzeń było zaplanowanych, a 6 sesji odbyło się na wniosek wójta.
Pierwsza sesja odbyła się 2 grudnia 2010 roku, po złożeniu ślubowania radni dokonali obsady personalnej zgłaszając
chęć pracy w utworzonych przez siebie Komisjach Stałych
Rady Gminy. Wybrano Przewodniczącego Rady oraz Zastępcę.
Na II sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2010 r. Pani Danuta Rabin posiadająca zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej o wyborze na Wójta Gminy Istebna złożyła
ślubowanie wobec Rady Gminy Istebna.
Średnia frekwencja radnych na wszystkich sesjach wynosiła 92 %.
Oprócz udziału w sesjach radni pracowali w komisjach
stałych.
Komisja Rozwoju Gospodarczego odbyła 26 posiedzeń.
Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej odbyła 25 posiedzeń.
W większości posiedzenia komisji były wspólne.
Tematy posiedzeń komisji opierały się o plany pracy poszczególnej komisji, które Radni uchwalali każdego roku.
Komisja Rewizyjna - odbyła 6 posiedzeń prowadząc
kontrole w zakresie realizacji budżetu oraz działalności jednostek organizacyjnych, oraz badanie zasadności zarzutów
w skargach, które wpłynęły do komisji.
Komisja uznając działalność Wójta za prawidłową – corocznie występowała z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium - które Rada udzielała.
W każdy wtorek tygodnia w urzędzie gminy pełnione
były dyżury przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę
gdzie byli przyjmowani mieszkańcy w sprawie skarg i wniosków.
Jako organ stanowiący łącznie przez te 4 lata podjęliśmy
393 uchwały.
Kierunki działania podejmowane przez Radę opierały
się na potrzebach i możliwościach finansowych Gminy oraz
środkach uzyskanych z zewnątrz.
W obradach każdorazowo uczestniczyli sołtysi, skarbnik i
sekretarz Gminy.
Na sesje Rady Gminy zapraszani byli min. dyrektorzy
gminnych jednostek organizacyjnych, radni powiatowi,
przedstawiciele policji, nadleśnictwa, starostowie oraz radni
sąsiadujących z nami zagranicznych gmin.
Projekty uchwał z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przesyłane były radnym i sołtysom.
Po uchwaleniu - uchwały były przesyłane do nadzoru
prawnego Wojewody Śląskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a wymagające publikacji – do Redakcji Dziennika
Urzędowego Województwa Śląskiego. W kilku przypadkach
po stwierdzeniu przez nadzór błędnych zapisów, formalnych
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uchybień bądź rozbieżnej interpretacji – były one na bieżąco
poprawiane.
Prawie każda dziedzina życia Gminy i jej mieszkańców
była uwzględniana przez Radę, dlatego też odbywały się sesje tematyczne, na których wyznaczano kierunki działania,
podejmowano istotne dla mieszkańców decyzje, programy
i deklaracje.
W ciągu kadencji Radni corocznie
• uchwalali budżet gminy,
• stawki podatkowe,
• taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe
odprowadzanie ścieków, ustalenie opłaty abonamentowej,
• program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
• program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz program przeciwdziałania narkomanii,
• program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
• przyznawano Nagrody Rady Gminy za wysokie wyniki sportowe, oraz osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
• wybierano kandydata do wyróżnienia Laurem Srebrnej
Cieszynianki.
Chciałbym wymienić kilka uchwał podjętych podczas
naszej kadencji to jest między innymi.
Na V sesji 21 lutego 2011r. podjęto uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję
2011-2015.
Raz podczas kadencji wyodrębniono w budżecie Gminy
Istebna na 2012 rok środki stanowiące fundusz sołecki.
Na X sesji 28 września 2011 r. podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników do sądu Rejonowego w Cieszynie.
Na XXI sesji 24 października 2012 r. podjęto uchwałę
w sprawie podziału Gminy Istebna na okręgi wyborcze oraz
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.
Na XXII sesji 28 listopada 2012 r. podjęto uchwałę w
sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania i ustaGrudzień 2014
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lenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Na XXXII sesji 18 grudnia 2013 r. uchwalono Program
aktywności lokalnej dla Gminy Istebna 2014-2025.
Na XXXIII sesji 18 lutego 2014 r. uchwalono Strategię
Rozwoju Gminy Istebna do roku 2020. Dokument ten określa kierunki dalszego rozwoju, jest wskazówką dla kolejnych
kadencji Rad, a dla mieszkańców jest wykładnią tego, czego
mogą oczekiwać od samorządu gminnego.
Na XXXVI sesji w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwalono
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Istebna”.
Rada miała zawsze na uwadze ochronę środowiska, zabytków i ochronę gruntów rolnych. W miarę możliwości
prawnych uwzględniano wnioski mieszkańców dotyczące
konkretnych zapisów w planach.
Na XXXVIII sesji 29 sierpnia 2014 r. Podjęto uchwałę w
sprawie przystąpienia Gminy Istebna do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania”Cieszyńska Kraina”.
Podczas sesji delegacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień z Bielska-Białej wręczała medale „Za zasługi dla obronności Kraju” dla rodziców, których co najmniej trzech synów
nienagannie odbyło służbę wojskową.
Dla poprawy komunikacji drogowej na terenie Gminy – Rada corocznie wydzielała w budżecie środki na budowę nowych i modernizację istniejących dróg i chodników.
Widać to w każdym sołectwie. Współpracę w tym zakresie
zawdzięczamy Nadleśnictwu oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich i Powiatowych.
Bardzo ważne znaczenia dla Rady były sprawy bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w
Gminie. Stosowne uchwały w tym zakresie, wydzielane
środki w budżetach na działalność bojową straży pożarnych oraz pomoc finansową dla Policji pozwoliły wesprzeć
te jednostki.
Problem bezpieczeństwa poruszany był co roku na sesji
oraz zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach.
Strona

13

Wybory Samorządowe 2014

Przedstawiciele komisariatu policji z Wisły przedkładali informację o interwencjach i problemach z jakimi spotykają się na
terenie naszej gminy. W spotkaniach tych uczestniczyli także dyrektorzy szkół, którzy przedstawiali swoje stanowisko
w poprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach.
Rada współpracowała z placówkami oświatowymi na
terenie Gminy.
Minione lata to remonty i modernizacja szkół i przedszkoli oraz inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów
na place zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży.
Kultura i sport w gminie miały również duże poparcie
radnych poprzez odpowiednie finansowanie tych działalności, akceptację organizowanych imprez kulturalnych oraz
sportowych – co niejednokrotnie procentowało promowaniem Gminy na terenie kraju i poza granicami. Co roku przyznawano Nagrody Rady Gminy za wysokie wyniki sportowe,
oraz osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
Nie bez znaczenia była wielkość środków wydzielana w corocznych budżetach z przeznaczeniem na opiekę społeczną,
dożywanie uczniów w szkołach, dodatki mieszkaniowe, stypendia oraz szeroko rozumianą pomoc potrzebującym.
Bardzo dużo czasu, energii i środków finansowych Rada i Wójt
poświęcili poprawie wyglądu, czystości i estetyki naszej Gminy.
Koszenie poboczy, zamiatanie dróg i chodników, odśnieżanie, zbiórki odpadów, utylizacja azbestu, przycinanie
drzew, pielęgnacja parku oświetlenie ulic stały się dziś powszedniością.
Wszystkie inwestycje realizowane na terenie naszej gminy co roku przedstawiane były szczegółowo w formie prezentacji multimedialnej na zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach dlatego nie będę ich tutaj wymieniał.
Jest jeszcze wiele spraw do zrealizowania. Zostały one zawarte w Strategii Rozwoju Gminy, będą też wynikać nowe.
Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy, w tym i nowa Rada Gminy
oraz Wójt będą je akceptować i uzupełniać, by realizowane
były rozsądnie i gospodarnie oraz docenią osiągnięte już
efekty działania ostatnich kadencji.
Podsumowując działalność tej Rady uważam, że była
ona konstruktywna, gospodarna a uchwały były podejmowane z wielką odpowiedzialnością.
Dziękuję wszystkim, którzy dali nam możliwość decydowania o kierunkach rozwoju Gminy, którzy z nami pracowali,
doradzali oraz za słowa krytyki, gdy była ona potrzebna.
Strona
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Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za minione
4 lata współpracy. Za wnikliwe i odpowiedzialne rozwiązywanie nałożonych na radę zadań, zawsze z myślą o mieszkańcach gminy.
W tym miejscu składam serdeczne podziękowania Wójtowi Pani Danucie Rabin oraz W-ce Wójtowi Panu Henrykowi
Gazurkowi, Pani Skarbnik Bronisławie Fiedor oraz Sekretarzowi Pani Teresie Łaszewskiej, Dyrektorowi GOK,P,IT i BP w
Istebnej Pani Elżbiecie Legierskiej-Niewiadomskiej, Dyrektorowi GZ/dsO Pani Bronisławie Juroszek oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych i wszystkim pracownikom za
dobrą współpracę przez okres ostatnich 4 lat, za pomoc w
załatwianiu i wyjaśnianiu problemów, z jakimi przychodzili
radni, za obecność na posiedzeniach komisji i sesji. O dobrej
współpracy może świadczyć fakt, iż w czasie czteroletniej kadencji nie zgłoszono żadnej interpelacji, a problematyczne
sprawy i wnioski były załatwiane bezpośrednio w referatach
jednostkach organizacyjnych i biurze rady gminy.
Chciałbym podziękować naszym sołtysom, radom sołeckim za pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatów.
Za współpracę z Nadleśnictwem Wisła, Panu Witoldowi
Szoździe oraz Andrzejowi Kudełka składam podziękowania.
Inwestycje realizowane przez Nadleśnictwo Wisła na terenie
Gminy Istebna takie jak zbiorniki retencyjne, remont budynku Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz remonty i
budowa dróg będących w zarządzie Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Wisła przyczyniły się do polepszenia życia naszych mieszkańców.
Dziękuję za współpracę starostom i radnym z gmin Hrčava oraz Černe.
Dzięki tym partnerom można realizować projekty transgraniczne, środki europejskie wykorzystywane są głównie
na modernizacje dróg, nie było by to możliwe bez zaangażowania i woli współpracy naszych przygranicznych sąsiadów.
Dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli za podniesienie
poziomu rozwoju swoich placówek, wspomaganie inicjatyw
wójta w rozwoju bazy oświatowej.
Dziękuję Dziekanom Dekanatu Istebniańskiego, księżom
proboszczom i wikariuszom naszej gminy za to, że wspierali
nasze działania, a także uczestniczyli w życiu kulturalnym,
oświatowym gminy.
Dziękuję komendantowi policji oraz komendantom straży pożarnej za przygotowywanie niezbędnych informacji,
zgłaszanie potrzeb mieszkańców oraz działań podnoszących skuteczność służby podległych placówek.
Dziękuję radnym powiatowym, za przyczynianie się do
rozwoju naszej gminy poprzez przedstawienie spraw gminnych na forum Rady Powiatu.
Dziękuję Panu mecenasowi Jerzemu Szwedzie za opiniowanie uchwał, przygotowywanie ekspertyz prawnych.
Startującym w wyborach, obecnym na tej sali życzę jak
największego poparcia wyborców, którzy poprzez głosowanie ocenią działalność ustępującej Rady.
Życzę wszystkim wszystkiego dobrego, zdrowia i pomyślności.
Przewodniczący Rady
Jan Gazur
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Skład nowej Rady Gminy Istebna:
okręg nr 1: Marek Iwanek
okręg nr 2: Jarosław Hulawy
okręg nr 3: Czesław Polok
okręg nr 4: Władysław Zowada
okręg nr 5: Józef Michałek
okręg nr 6: Łukasz Calik
okręg nr 7: Aleksander Czepczor
okręg nr 8: Andrzej Rucki
okręg nr 9: Piotr Gburek
okręg nr 10: Artur Szmek
okręg nr 11: Barbara Bielesz
okręg nr 12: Barbara Kubas
okręg nr 13: Stanisław Legierski
okręg nr 14: Ignacy Zowada
okręg nr 15: Leszek Bujok

I Sesja Rady Gminy
W dniu 28 listopada w sali Urzędu Gminy odbyła się I
Sesja Rady Gminy Istebna kadencji 2014 - 2018 podczas
której dokonano wyboru przewodniczącego Rady, jego
zastępcy oraz Komisji Rady Gminy.
Artur Szmek
– Przewodniczący
Rady Gminy
Istebna

Otwarcia Sesji dokonał najstarszy wiekiem radny Czesław Polok. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Teresa Łaszewska wręczyła nowo wybranym radnym
nominacje, zaś radni złożyli ślubowanie. Czesław Polok prowadził Sesję do momentu wyboru przewodniczącego Rady
na nową kadencję.
Przewodniczącym Rady Gminy Istebna został Artur
Szmek. Zastępcą Przewodniczącego wybrano Stanisława
Legierskiego. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
Leszek Bujok.
Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rada wybrała
Piotra Gburka, zaś Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Jarosława Hulawego.
Grudzień 2014
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Piotr Gburek
- Przewodniczący
Komisji Rozwoju
Gospodarczego,
Ochrony Środowiska
i Porządku Publicznego

Stanisław Legierski
– Zastępca
Przewodniczącego
Rady Gminy
Istebna

Leszek Bujok
- Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jarosław Hulawy
– Przewodniczący
Komisji Oświaty,
Kultury,
Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej

Koleżance Marii Kohut
serdeczne wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci ojca

Śp. Franciszka Małyjurek
składają
Wójt oraz współpracownicy z Urzędu Gminy
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Wykaz wykonawców odśnieżających drogi gminne w Gminie Istebna
w sezonie zimowym 2014/2015
Drogi przeznaczone do odśnieżania

Wykonawca

Małysze, Byrty – Szkawlonka, Do Matusznego, Klimki, Jasie, Groń, Czerchla, do Granatyrza,
Stańki – Gorzołki, Ondrusze – Słowioki – Za Szkołą, Do Dubiela, Łacki – Czadeczka, Zapasieki,
Droga Klimkowska, Hasztuba, Wielki Potok, Wyrchczadeczka, Śliwkula, Bobczonka, Odcinki do
Kaprola, Nad Organistą, Pod Solisko, Moczorka, Kopanice, Bagna, do Kominiorka, Czadeczka
– Krężelka, Kikula – Zakikula, Rajka – Maciejka, szeroki Las, Pustać – Biłki – Dragony – Łabaje,
Do Kawuloczka, Pod Jagiełową + parking przy OŚ i OSP, Bestwiny – Odewsi, Pod Psinę, Duraje,
Zagroń Kotelnica, Polana, Korbasy, Łupienie, Rondo Trójstyk, Do Patyka
Bystre, Bystre Górne i Dolne, Gimnazjum Istebna oraz parking Gimnazjum
CPN – Kameralna – Szymcze most, Jasnowice
Wilcze do Kowola, CPN – Tokarzonka, Tokarzonka – Kuboszula, Andziołówka – Słowioczonka,
Do Maczychina, Wilcze Górne – do Stebla, Olecki + odcinek do Kaczmarzyka, Mikszówka
Od Smugi – Połom, Kawulonka, Leszczyna – Olza, Murzynka, Leszczyna – Do Juroszka

„STOLARSTWO”
Artur Szmek
43-476 Jaworzynka 560

WI i RO
Wykonawstwo Instalacji i Robót
Ogólnobudowlanych
Stanisław Łacek
43-470 Istebna 1241
Usługi Transportowe Bury Krzysztof
43-470 Istebna 1609
Usługi Leśne LARIX
Krzysztof Michałek
43-470 Istebna 726

Pietroszonka, Skała – Stecówka, Mlaskawka, Plac przy Szkole nr 1 w Koniakowie, Plac przy OSP
Koniaków Centrum, Plac przy Ośrodku Zdrowia w Koniakowie, Parking przy Domie Nauczyciela w Koniakowie, Rastoka – Jasiówka – most Rastoka, Market REMA – Szkoła Zaolzie – Pasieki,
Plac przy OSP Zaolzie, Parking na Zaolziu, Za Groń, Filipionka, Pustki, Odkrzas ,Kadłuby, Do
Bielesza, Do Kunca, Do Raju, Do Marekwicy, Legiery-Kosarzyska, Plac przy OSP w Kosarzyskach,
Wyżrana, Do Rudy
Pańska Łąka Pod Łąkę, Woszczyna, Kosarzyska – Pańska Łąka, Do Grenia, Do Bielesza
Górna Bukowina Na Bagno, Legiery skrót, Do Pogorzelskiego, Do Sikory.

Usługi Leśne „Gańczorka”
Kazimierz Kubica
43-474 Koniaków 883

Jasnowice na Las, Do Probosza

Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy Istebna „LAS”
Anna Rucka
43-470 Istebna 1025

Gazury – Szymcze, Parking przy domie przedpogrzebowym, Młoda Góra Polanka,
Miki, Suszki, Mikowo Łąka, Bźniokowo, Do Waligóry

Ścinka Zrywka Drewna
Franciszek Suszka
43-470 Istebna 929

Beskid obok Pizzerii, Beskid Poloki, Bryje – Poloki, Na Zapowiedź, Matyska do Dziury, Matyska
(we wsi Koniaków) + skrót Matyska, Kadłuby, Wojtosze, Nowy Jork, Bukowina, Gronik
Brzestowe – Wojtosze, Do Kowola, Cisowe, do Skurzoka, Pasieki do mostu, Za Dolina
Jasiówka, Bombolówka.
Parking przy Gminie, Park Centrum, Parking OSP, Parking Oczyszczalnia, Schody Dzielec, Parking przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Istebnej, Wywóz, Droga
za Strażnicą OSP, Dziedzina, obok Chaty Kawuloka, Wojtosze, Wojtosze Zagroń, do Macoszka,
Podoliny – Dzielec, Parking Pogotowie, Do Przepompowni, Gliniane
Zimna Woda, Na Wyrobisko – Żurówka Jasinowa
Szkatółka, Pod Bocianem, Polana, Gronik II
Szańce Wołowa
Pietraszyna + do Matusznego, Gołówka, Ochodzita, Deje - Tkoczówka

Rdzawka – Usnobocz – Do Jureczka, Pod Siwe, Rastoka – Zatrastoka, Małączka, Do Gajdosza,
Do Kubzoka, Do Baru, Do Legierskiego, Do Kawuloka, Pod Zwonczatą, Plac przy SP 2 Koniaków
Rastoka
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Firma Usługowa „FOREST”
Andrzej Łupieżowiec
43-470 Istebna 93
Kukuczka
Jacek Kukuczka
43-474 Koniaków 849

Tyniok, Do Celaka, Żurówka skrót Żurówka, Do Brysia

Strona

Magazyn Koniaków
Teofil Krężelok
43-474 Koniaków 2
Firma Usługowa Zdzisław Krężelok
43-470 Istebna 212

Wyrób Opakowań Drewnianych
oraz innych wyrobów
drewnianych
Jacek Kaczmarzyk
43-474 Koniaków 525
Zakład Wyrobów z Drewna
„PROPAL” Mariusz Hankus
43-474 Koniaków 715

Nasza Trójwieœ

Grudzień 2014

Wójt Gminy informuje
15 grudnia 2014 r. mija termin
płatności szóstej raty opłaty
za śmieci
Informacja o zmianie w harmonogramie
wywozu odpadów komunalnych
w grudniu i styczniu
- zamiast 24 grudnia CZWARTA ŚRODA MIESIĄCA (Beskid, Bryje, Brzestowe, Zadolina, Poloki, Wojtosze, Szarce, Burowie, Kohuty) odbiór odbędzie się 27 grudnia w sobotę;
- zamiast 25 grudnia CZWARTY CZWARTEK MIESIĄCA
(Andziołówka, Połom, Leszczyna koło Tartaku, Tartak, Bucznik, Dzielec, Potoczki) odbiór odbędzie się 29 grudnia tj.
poniedziałek;
- zamiast 26 grudnia CZWARTY PIĄTEK MIESIĄCA (Gliniane, Centrum, Wojtki, Kępka, Kawule, Kulonki, Kubale, Michałki, Haratyki) odbiór odbędzie się 30 grudnia tj. wtorek;
- zamiast 1 stycznia PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
(Matyska, Pustki, Dachtony z prawej strony drogi, Gronik, Bukowina, Centrum z prawej strony) odbiór będzie 3 stycznia
tj. sobota
- zamiast 6 grudnia PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA
(Cisowe, Bąbolówka, Jasiówka, Wołowa, Kościanowice Koło
SKR, Koło Butanowicza w kierunku Rastoki, Brzestowe) odbiór będzie 10 stycznia tj. sobota.

KOMUNIKAT

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Cieszynie, dot. użytkowania obiektów budowlanych
w sezonie jesienno - zimowym
W okresie jesienno-zimowym występuje zwiększone
ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i
użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne
użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na
stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo
podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in.
przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej
na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu,
sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności
publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba
osób takie jak: hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach
w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej
konstrukcji wieloprzęsłowej.
Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP,
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pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę
techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
Okres jesienno - zimowy to czas, w którym występuje
wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń
grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć
tlenkiem węgla. Dlatego zwracam uwagę właścicielom i
zarządcom obiektów budowlanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej
kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia
życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków
mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich
pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny
być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym
kontrolom stanu technicznego {art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i
użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu {art. 61 ustawy Prawo budowlane).
Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz
zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91 a
ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest
grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolan

Podstawa prawna:
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z póżn. zmV 2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr
12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)

Cieszyn, dnia 17 listopada 2014 r.
Istebna, dnia 10 grudnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Istebna
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony
w rejonie Złotego Gronia w Istebnej.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Istebna Uchwały Nr
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Wójt Gminy informuje
XXXIX/377/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w
Istebnej, w granicach określonych na załączniku graficznym
do wyżej wymienionej uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej
wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu
Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w terminie do dnia
12 stycznia 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt
1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1235z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującej obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na
tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany
studium można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w
Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w godzinach pracy urzędu.
Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w
opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w
terminie do dnia 12 stycznia 2015 r.:
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: email urzad@
ug.istebna.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków
jest Wójt Gminy Istebna.
Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

Informacja Wójta Gminy Istebna
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518
ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Istebna 43-470 Istebna 1000 na okres 21 dni tj. od
dnia 14.11.2014 r. do dnia 05.12.2014 r. został wywieszony Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym - położonej we wsi Istebna, gmina
Istebna działki Nr 4958/1 o pow. 0,0204 ha.

Inwestycje gminne

Odbiór Jasnowic.
31 października 2014 dokonano odbioru końcowego
remontu drogi gminnej Jasnowice w Istebnej. Zadanie realizowano w ramach projektu Gminy Istebna i Obec Hrčava
„Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Programu rozvoje Trojmezí” ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Wykonawcą robót była firma DRO-MOST Marek Kunz z
Brennej, z którą Gmina Istebna po przeprowadzeniu przetargu i rozstrzygnięcia zamówienia zawarła umowę o wartości
488.965,68 zł brutto. Termin realizacji zadania ustalono na 10
października 2014 roku, w tym też dniu wykonawca zgłosił
Gminie gotowość do odbioru końcowego.
W ramach prowadzonych robót wykonano następujące
elementy o wartościach:
- profilowanie masą mineralno-bitumiczną powierzchnia
2472,80 m2, objętość 86,69 m3
- przełomy, powierzchnia 25,20 m2
- poszerzenia jezdni, powierzchnia 87,75m2
- jezdnia powierzchniowo utrwalona 2465,05 m2
- warstwa wiążąca – powierzchnia 677,95 m2
- warstwa ścieralna 4 cm, powierzchnia 677,95 m2
- warstwa ścieralna 5 cm, powierzchnia 1830,65 m2
- mijanki, powierzchnia 50,45 m2
- zjazdy, powierzchnia 375,52 m2
W trakcie prac zawarto dwa protokoły konieczności dotyczące robót zamiennych w zakresie: niewykonania barier
stalowych oraz ułożenia płyt drogowych Jumbo w układzie
pasowym 2 x 1,0 m, zamiast 2 x 0,75 m.
W związku z wystąpieniem zmian i oszczędności wartość
końcowa robót w oparciu o kosztorys powykonawczy wyniosła 480.040,81 zł brutto. Nadzór nad robotami drogowymi prowadził inż. Józef Noga.
W ramach projektu objętego dofinansowaniem w wysokości 85% wyremontowano 1,3 km trasy zasadniczej. Odcinki niekwalifikujące się do dofinansowania o łącznej długości
0,6 km wyremontowano ze środków własnych Gminy Istebna, w tym odcinki asfaltowe 0,35 km oraz odcinki z płyt z rozbiórki 0,22 km.
Czeski partner projektu Obec Hrčava zawarł umowę z
wykonawcą robót dopiero 10 października 2014 r. na remont 2 odcinków dróg gminnych: 104 m i 365 m z terminem realizacji do 3 miesięcy od zawarcia umowy. Gmina
Istebna, aby złożyć wniosek o refundację (zwrot) poniesionych kosztów musi czekać na zakończenie prac po czeskiej
stronie granicy.
Opracował: W. Legierski

Istebna, dnia 14 listopada 2014 r.
Strona

18

Nasza Trójwieœ

Grudzień 2014

Gminne obchody Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w Polsce
11 listopada. Jest to dzień, w którym upamiętniamy odzyskanie, po 123 latach zaborów, niepodległości przez naszą
ojczyznę.

W tym dniu w całym kraju organizowane są apele, marsze, wieczornice, koncerty, biegi i wiele innych inicjatyw,
które mają na celu ożywienie w polskich sercach pamięci o
tych wszystkich, którzy o walczyli o wolność Polski, o naszą
wolność.
W naszej gminie również pamięta się o tych, którzy polegli w walce o wolność, o naszych przodkach, nie lękających
się oddać życia w imię niepodległości.
Licznie zgromadzeni uczestnicy gminnych uroczystości,
w tym m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu, delegacja Związku Kombatantów, dyrektorzy szkół, delegacje
gron pedagogicznych wraz z uczniami, strażacy gminnych
jednostek OSP, poczty sztandarowe w uroczystym orszaku
wyruszyli spod urzędu Gminy w Istebnej, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze oraz uczcić chwilą ciszy i modlitwy pamięć
ofiar w walkach o wolność. Najpierw przed pomnikiem pomordowanych podczas II Wojny Światowej, gdzie odśpiewano hymn narodowy, później na grobie pierwszego zamordowanego żołnierza Pawła Gustawa Pilcha, który pochowany
jest na cmentarzu ewangelickim, a stamtąd orszak udał się
na cmentarz katolicki, na mogiłę zamordowanych w Jabłonkowie podczas II Wojny Światowej.
Następnie w kościele pw. Dobrego Pasterza w Istebnej
Centrum została odprawiona msza święta za ojczyznę, którą
koncelebrowali: ks. Wiesław Jóźwiak - wicedziekan naszego
dekanatu, ks. Janusz Ponc - wikariusz parafii Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła w Jaworzynce oraz gospodarz tego
miejsca ks. proboszcz Tadeusz Pietrzyk.
W wygłoszonej homilii ks. Jóźwiak podkreślał, że niepodległość ma dwa znaczenia; jedno znane i bardziej powszechne znaczenie niepodległości narodowej, a drugie niepodległości wewnętrznej wszystkich ludzi, niepodległości
duchowej. W życiu każdego człowieka niepodległość o obu
znaczeniach jest bardzo ważna i powinniśmy zabiegać o wolność zarówno narodową jak i tą duchową.
Modlono się w sposób szczególny o dobro naszej ojczyzny
oraz za wszystkich, którzy oddali życie w walce o jej wolność.
Całość obchodów uświetniła swym akompaniamentem
Strażacka Orkiestra Dęta muzyków z Trójwsi.
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy
uczestniczyli w gminnych obchodach Święta Niepodległości, ponieważ swoją obecnością dali żywe świadectwo swego patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny, również tej małej
ojczyzny.
Karina Czyż

II Koncert Pieśni Patriotycznej
Młodzież z naszego Gimnazjum i Chór Gloria ze Skoczowa byli głównymi wykonawcami II Koncertu Pieśni Patriotycznej, który odbył się 15 listopada w kościele ewangelickim w Istebnej.

Po godzinie 17.00 młodzież Gimnazjum z różnych stron
weszła do kościoła, by zając swoje miejsca na przygotowanej
przed ołtarzem scenie. Przy akompaniamencie specjalnie
wybranej muzyki rozpoczął się montaż słowno – muzyczny.
Piękna recytacja, utożsamienie się w wypowiadanymi słowami i doskonała gra aktorów sprawiła, że słuchacze z wielkim
zainteresowaniem wysłuchali i obejrzeli przygotowany program. Myślę, że szczególnie ostatnie wiersze, które nawiązyGrudzień 2014
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wały do miejsca naszego urodzenia, miejsca, gdzie chodzimy
do szkoły, do pracy w szczególny sposób utkwiły w naszej
pamięci i pobudziły nas na długo, aby kochać to miejsce,
gdzie jesteśmy – naszą małą Ojczyznę.
Następnie prowadzący koncert ks. Alfred Staniek zapowiedział występ chóru Gloria. Chór Gloria działa już 95 lat
przy parafii ewangelickiej w Skoczowie. Skupia w swoich
szeregach ok. 70 śpiewaków. Do Istebnej przyjechało 48
chórzystów, którzy wypełnili prezbiterium kościoła i zaśpiewali cudowny koncert. W składzie chóru znajdował się chór
żeński, męski i mieszany. Usłyszeliśmy 12 pieśni o tematyce patriotycznej i o pokoju, zaś przedostatnia pieśń: Słowo
wprowadziła nas w apel poległych, który poprowadził ks. płk
Zbigniew Kowalczyk z Cieszyna.
Wszyscy uczestnicy koncertu włączyli się w wezwania
księdza pułkownika. Zakończeniem apelu była zaśpiewana
wspólnie z chórem pieśń: Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca
Niebieskiego…
Po koncercie wszyscy uczestnicy koncertu, wykonawcy i
słuchacze zostali zaproszeni do Gimnazjum na poczęstunek,
gdzie główne menu stanowiła wojskowa grochówka.
Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli uczestniczyć w
III Koncercie Pieśni Patriotycznej.

Laur Srebrnej Cieszynianki
11 listopada w teatrze
im. Adama Mickiewicza
w Cieszynie odbyła się
„Uroczysta Sesja Rad
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”, na której osoby szczególnie zasłużone
dla gmin zostaną uhonorowane laurami ziemi
cieszyńskiej: Srebrnymi
Cieszyniankami.
W uroczystej sesji
wzięli udział wójtowie
i burmistrzowie ziemi
cieszyńskiej z 13 gmin
Powiatu Cieszyńskiego, radni, posłowie i senatorowie z regionu, osobistości życia kulturalnego regionu, Laureaci poprzedniej edycji Lauru Ziemi Cieszyńskiej oraz bliscy tegorocznych Laureatów.
Uroczystości rozpoczęły się koncertem, przygotowanym
przez artystów z Gminy Goleszów. Wystąpili w nim: Zespół
Pieśni i Tańca „Goleszów”, uczniowie gimnazjum w programie
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pt. „Historia… i wiesz kim jesteś dziś” oraz Orkiestra Kameralna pod kierunkiem Jean Claud’a Hauptmann’a. Program ten
wprowadził wszystkich w dostojny klimat obchodów Święta
Niepodległości.
W głównej części uroczystości uhonorowano 14 laureatów Srebrnych Cieszynianek oraz laureata Honorowej Złotej Cieszynianki.
Z Gminy Istebna uhonorowanym Laurem Srebrnej Cieszynianki został pan Jan Waszut z Koniakowa. Urodził się w
1938 roku w Koniakowie, z wykształcenia murarz. Od najmłodszych lat stykał się z działalnością strażacką. W latach
1976 - 1991 pełnił funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży
Pożarnej w Koniakowie Centrum. Od 1985 roku do czerwca
2006 pełnił funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych w gminie Istebna. Jan Waszut w oczach
koniakowskiej społeczności pozostaje fachowcem, mądrym,
rozsądnym góralem, u którego otrzymujemy mądre i rozsądne wskazówki do każdej budowlanej pracy. Jego społeczna
postawa względem problemów swojej rodzimej ziemi, wielka chęć niesienia pomocy, wiara w zwykłe, proste rozwiązanie każdego problemu budzi podziw.
Za swoje zasługi i działalność otrzymał niżej wymienione
odznaczenia państwowe: Odznakę za zasługi dla województwa bielskiego z 1978 roku, Brązowy Krzyż Zasługi z 1983
roku, Srebrny Krzyż Zasługi z 2004 roku nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Srebrną Odznakę Honorową za zasługi dla województwa śląskiego z 2008 roku.
Nagradzany również odznaczeniami strażackimi m.in.:
Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa z 1978 roku,
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa z 1983 roku,
Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa z 1987 roku, Odznaką Strażaka Wzorowego z 1980 roku, Odznaką za zasługi
we współzawodnictwie p/poż. w woj. bielskim z 1980 roku,
Złotym Znakiem Związku z 2003 roku nadanym przez Prezesa Waldemara Pawlaka, Medalem im. Klemensa Matusiaka
za zasługi dla pożarnictwa Śląska Cieszyńskiego z 2014 roku.
Serdecznie gratulujemy panu Janowi tego zaszczytnego
wyróżnienia. Życzymy zdrowia i pomyślności na dalsze lata.
Karina Czyż
Na łamach naszej gazety informowaliśmy Państwa o
konkursie fotograficznym organizowanym przez Wydział
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Jest nam
miło poinformować, iż mieszkańcy naszej gminy zdobyli
w nim II i III miejsce.

Konkurs fotograficzny
pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem
obiektywu" - lista laureatów
Uchwałą Nr 1858/371/IV/2014 z dnia 7 października
2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę laureatów konkursu fotograficznego pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu” oraz przeznaczył
poszczególne kwoty na zakup nagród rzeczowych.
Kategoria: Tradycja
II miejsce - Tytuł zdjęcia: Żniwiarze. Autor: Jerzy Kawulok.
III miejsce - Tytuł zdjęcia: Ludzka i nieludzka dola. Autor:
Maria Zielińska.
Pani Marysi i Panu Jerzemu serdecznie gratulujemy,
życząc samych udanych ujęć.
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KALENDARIUM - GRUDZIEŃ
4.12.1959 r. - w Suchej Górnej (na Zaolziu) umiera ks. Jakub Gazurek, dziekan frysztacki. Urodził się 5.08.1882 r.
w Istebnej. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie studiuje Teologię w Widnawie (razem z ks. E. Grimem), święcenia kapłańskie otrzymuje 23.07.1907 r. Początkowo pracuje jako wikary w Dąbrowie, Karwinie. W dniu 23.07.1922 r. przybywa do Suchej
Górnej, gdzie obejmuje posadę proboszcza. Tam oprócz posługi kapłańskiej przejawiał wielką aktywność w działalności na rzecz
parafian oraz polskiego społeczeństwa. Już w sierpniu 1925 poświęcono i zawieszono w wieży kościoła 6 dzwonów (przedtem
była tylko sygnaturka), rozbudowuje i odnawia kościół, buduje probostwo, pomaga w otwarciu polskiej szkoły i przedszkola,
uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym. Lata wojny to czasy terroru i dyskryminacji szczególnie dla miejscowych Polaków. Prześladowania te nie omijają ks. Gazurka, które kończą się aresztowaniem i bestialskimi przesłuchaniami.
Szczęśliwie dożywa końca wojny, niestety przychodzą nowe cierpienia. Zaolzie a wraz z nim Sucha Górna zostaje znów przyłączona do Czechosłowacji. Nowe władze dążąc do likwidacji życia religijnego, do wykorzenienia polskości miejscowej ludności
i jej zastraszenia, aresztują ks. Gazurka w 1948 r. To co przeżył podczas przesłuchań, bicia i tortur, jak sam stwierdził - (dużo
okrutniejszych jak te podczas wojny) wpłynęło na jego zdrowie. Już nie był człowiekiem, jakiego znano dawniej, jest zupełnie
załamany fizycznie i psychicznie, odsuwa się od wszelkich prac, traci zapał do życia. Pochowany został obok swojej siostry na
miejscowym cmentarzu.
15.12.1998 r. - w Monachium w Niemczech zmarł Jan Kukuczka nauczyciel, społecznik, pasjonat góralszczyzny, muzyki
i tańców góralskich. Urodził się 10.05.1920 r. w Istebnej na Wilczym, był absolwentem Liceum Pedagogicznego w Rogożnie.
W 1948 r. żeni się z Marią Kiecko z Tokarzonki, z którą miał dwie córki Małgorzatę i Marię. Pracę nauczyciela rozpoczyna w szkole w Jaworzynce –Zapasiekach, później pracuje w szkole w Koniakowie, tam daje się poznać jako urodzony społecznik, udziela się społecznie w wielu organizacjach działających na tym terenie, jednak najbardziej zapamiętany jest jako współtwórca (wraz
z Michałem Juroszkiem, Marią Gwarek) Zespołu Regionalnego w Koniakowie. Staje się również jego członkiem wchodząc w skład
kapeli i grając na gajdach, skrzypcach i harmonii, a w 1960 r. obejmuje jego kierownictwo (po M. Juroszku) aż do roku 1971. Z
Zespołem Regionalnym również związana była jego córka Małgorzata, solistka Estrady Ludowej, prowadząca również wraz
z Janem Knoppkiem konferansjerkę na T.K.B. do 1979 r. Po 15 latach pracy w Koniakowie zamieszkuje na Tokarzonce pracując w szkołach w Istebnej nr 1 oraz na Wilczym. W latach 80. Jan wyjeżdża w sprawach rodzinnych do Monachium, gdzie przebywa aż do śmierci.
16.12.1742 r. - w Jabłonkowie umiera o. Leopold Tempes, jezuita - „Pierwszy Misjonarz Górali Beskidu Śląskiego”. Urodził
się 4.11.1696 r. na Morawach. Działalność o. Tempesa na ziemiach Śląska Cieszyńskiego zaczęła się w roku 1716, do Istebnej przybywa 18 mają 1716 r. Tutaj spotyka się z ciepłym przyjęciem, swoją posługą, katechizacją zdobywa serca górali. Jego
staraniem powstaje pierwszy drewniany kościółek, który osobiście poświęcił 8 grudnia 1720 r. Nie sposób w tej krótkiej notatce opisać jego owocną misję na naszym terenie, trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że Jego działalność ukształtowała naszą
społeczność, scementowała ją w swojej tożsamości religijnej łącząc ją z elementami tutejszej tradycji. To on ustalił zarys roku
liturgicznego, formy według których toczyło się i toczy życie tutejszych górali. Prowadząc nieustanną katechizację, wprowadzając kancjonały w życie religijne, sprawił to, iż katolicka społeczność górali Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa należy do tych,
dla których te nauki, wiara katolicka dana ich przodkom była i jest skarbem, a słowa Wiara, Ojczyzna, Honor, to wartości tutaj
nieprzemijające. (Te piękne cytaty pochodzą z pracy Małgorzaty Kiereś „O. Leopold Tempes Misjonarz Górali Beskidu Śląskiego”
na podstawie której powstała ta skromna notatka biograficzna.)
27.12.1991 r. - w Istebnej umiera Franciszek Kobielusz, żołnierz 4 PSP uczestnik wojny obronnej1939, długoletni
wójt Istebnej. Urodził się 2.12.1913 r. w Istebnej, w której praktycznie przebywał aż do śmierci z wyjątkiem czasu
służby wojskowej w „Podhalańczykach” w Cieszynie oraz w jednostce Korpusu Ochrony Pogranicza w Czortkowie, gdzie
ukończył szkołę podoficerską. Podczas wojny obronnej dostaje się do niewoli, z której udaje mu się zbiec. Okupacja
to codzienna walka o przeżycie ponieważ deklarując swoją narodowość polską skazał praktycznie siebie i całą swoją
świeżo założoną rodzinę na ciągłe szykany, aresztowania. Ten los dzieliła z nim małżonka Anna Kobielusz z domu Polok (Kóńcowianka) (21.07.1919 - 28.12.2001) osoba, dla której Polska to była świętość, razem z małżonkiem współpracowała z ruchem oporu. W kwietniu 1944 r. podczas jednej z obław niemieckich spalono im budynki gospodarcze,
Annę aresztowano i torturowano w piwnicach gmachu policji w Istebnej. Po II wojnie światowej Fr. Kobielusz pracował
w administracji a w latach 1960 -1972 pełnił funkcję przewodniczącego G.R.N. Anna pracowała w nieistniejącej już gospodzie
„Rogowiec”. Znana była z działalności w M.Z.C. a konkretnie w Klubie Literackim tworząc piękne wiersze, w których zwarła
wszystkie swoje odczucia. Już przed wojną była członkiem Zespołu Regionalnego, była wielką miłośniczką zwierząt, przyrody
oraz wszystkiego co jest związane z góralszczyzną.
28.12.1940 r. - w Koniakowie zmarł Karol Kübel, nauczyciel, kierownik szkoły, społecznik. Urodził się w 1861 r. we Frysztacie (Zaolzie). W 1881 r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie. Do Koniakowa przybywa pod koniec 19 wieku by
objąć posadę nauczyciela w szkole, której zostaje później kierownikiem do roku 1921. Tutaj ożenił się, wybudował dom, stając się
pełnoprawnym członkiem Gminy. W jego dużym drewnianym domu znajdował się sklep, działał urząd gminny oraz szereg lokalnych instytucji. Jego działalność społeczna poważnie zaważyła na losach Koniakowa. Był głównym inicjatorem budowy kościoła
w Koniakowie co więcej, znał doskonale schematy postępowania perfekcyjnie działającej machiny biurokratycznej w monarchii
austro-węgierskiej. Posiadając wielką wiedzę, znając biegle parę języków wiedział jak i gdzie pisać różne podania, petycje,
prośby. Dzięki czemu udało się załatwić dużo dotacji, darowizn na wiele szczytnych celów, jak budowa miejscowego kościoła,
szkołę, na różne cele Gminy, była to również pomoc dla miejscowej ludności w wielu sprawach administracyjnych i prawnych.
Był jednym z założycieli Straży Ogniowej w Istebnej, założył i prowadził kasę zapomogowo – pożyczkową, interesował się również historią i kulturą naszych miejscowości, którą dokumentował. Pochowany został na cmentarzu w Koniakowie. Do naszych
czasów zachował się tylko fragment jego grobu, jaki pozostał po przebudowie cmentarza.
WYDARZENIA
Grudzień 2000 r. - według pomysłu i staraniem Józefa Michałka z Andziołówki przy współpracy stowarzyszeń działających
w Gminie Istebna wychodzi pierwszy „Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa” na rok 2001. Kalendarz wydawany jest
cyklicznie do dziś a wszystkie prace jak redagowanie, sprawy finansowe, druk wykonuje wyżej wymieniony. Warto zaznaczyć,
że w naszym powiecie Kalendarze wychodzą tylko w Cieszynie, Skoczowie i w gminach Goleszów i Istebna.
2/3.12.2013 r. - w nocy płonie kościółek na Stecówce.
3.12.1995 r. - wychodzi I informator (tygodnik) parafii koniakowskiej „Bartłomiej”.
6.12.1972 r. - uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach zostaje powołana i utworzona Gmina Istebna.
8.12.1866 r. - poświęcenie murowanej kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Frydeckiej, na Trzycatku.
16.12.2005 r. - nadanie Gimnazjum w Istebnej imienia patrona: Ojca Świętego Jana Pawła II.
21.12.2007 r. - Polska wchodzi do strefy Schengen, zniesienie granic, likwidacja szlabanów. Uroczystości na Trójstyku
i Istebnej -Jasnowice.
Na podstawie Słownika Biograficznego Z.C. - J. Golca i Stefanii Bojda , „Naszej Trójwsi’’, opracowań Małgorzaty i Krzysztofa Kiereś,
innych oraz własnych zebrał i zestawił Piotr Majeranowski
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Kalendarium
O tym pisaliśmy 20 lat temu... Nasza Trójwieś grudzień 1994

Trójwieś filatelistycznie.
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Życząc Wesołych, Zdrowych i Zaśnieżonych ( minimum 1
Narodzenia, zachęcam do podtrzymywania tradycji wysyłania
z własnoręcznie napisanymi życzeniami do swoich bliskich i znajom
roku Poczta Polska wydała dwa znaczki świąteczne w formie wi
przedstawiono Świętą Rodzinę, na drugim Maryję z Dzieciątkiem i Trze
Naklejmy znaczki, wyślijmy kartki, być może stworzymy ra
przyszłych pokoleń. SMSy i maile na pewno nie przetrwają próby czasu

Jacek

Życząc Wesołych, Zdrowych i Zaśnieżonych ( minimum 1 m ) Świąt
Narodzenia, zachęcam do podtrzymywania tradycji wysyłania kartek świąt
z własnoręcznie napisanymi życzeniami do swoich bliskich i znajomych. Również
roku Poczta Polska wydała dwa znaczki świąteczne w formie witraży. Na pie
przedstawiono Świętą Rodzinę, na drugim Maryję z Dzieciątkiem i Trzech Króli z dar
Naklejmy znaczki, wyślijmy kartki, być może stworzymy rarytasy i pami
przyszłych pokoleń. SMSy i maile na pewno nie przetrwają próby czasu.
Boże Narodzenie od lat jest też wdzięcznym tematem pokazywanym cyklicznie na znaczkach pocztowych Poczty Polskiej. W tym
miejscu chciałbym przedstawić serię znaczków z roku 1997, w której
zawarte zostały wszystkie elementy naszego świętowania.
Życząc Wesołych, Zdrowych i Zaśnieżonych (minimum 1 m) Świąt
Bożego Narodzenia, zachęcam do podtrzymywania tradycji wysyłania kartek świątecznych z własnoręcznie napisanymi życzeniami do
swoich bliskich i znajomych. Również w tym roku Poczta Polska wydała dwa znaczki świąteczne w formie witraży. Na pierwszym przedstawiono Świętą Rodzinę, na drugim Maryję z Dzieciątkiem i Trzech
Króli z darami.
Naklejmy znaczki, wyślijmy kartki, być może stworzymy rarytasy i pamiątki dla przyszłych pokoleń. SMSy i maile na pewno nie przetrwają próby czasu.
Jacek Pyszny

Jacek Pyszny
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ZOSTAŃ BOHATEREM !
Już od 14 lat w całej Polsce SZLACHETNA
PACZKA dociera z pomocą do najbardziej
potrzebujących rodzin. Wolontariusze,
którzy działają w naszym rejonie, razem z
ludźmi dobrej woli angażują się w mądrą
pomoc i realnie zmieniają społeczność, w
której żyją.
Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA
dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie! To ponad 70 700 tys. obdarowanych osób żyjących w niezawinionej biedzie – osób
starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych.
Łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga ponad 600 tys. osób.
Poszukujemy DARCZYŃCÓW ! Wolontariusze w naszym rejonie od kilku miesięcy odwiedzali rodziny znajdujące się
trudnej sytuacji i wybrali te, którym pomoc jest najbardziej potrzebna. Darczyńcą możesz zostać wchodząc na stronę www.
szlachetnapaczka.pl i wybierając rodzinę, której chcesz pomóc. Nie zwlekaj, może któraś z rodzin czeka właśnie na CIEBIE !
Jeśli masz czas i chęci oraz pokłady pozytywnej energii, z którą nie wiesz co zrobić zapraszamy Cię do naszej
PACZKI wolontariuszy.
W dniach 13-14 grudnia 2014 odbędzie się finał SZLACHETNEJ PACZKI, czyli rozdawanie prezentów!
Jeśli chcesz poczuć radość jaką niesie ze sobą dawanie to zgłoś się do naszej liderki Agaty pod nr tel. 505409278.
Poszukujemy wolontariuszy do różnych zadań specjalnych w naszym ‘magazynie’, a szczególnie kierowców, by
wszystkie prezenty dotarły na czas do potrzebujących rodzin.
Projekt wspierają m.in.: Kamil Stoch, Siostry Radwańskie, Anna Mucha, Basia Kurdej – Szatan, Stanisław Karpiel – Bułecka
i wielu innych sportowców i artystów – Ty również możesz!

Z życia szkół i przedszkoli
Słoneczne chwile w Słonecznej Krainie
W piątek 14 listopada miała miejsce piękna uroczystość.
W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Słoneczna Kraina
w Jaworzynce odbyło symboliczne otwarcie oraz pasowanie
na przedszkolaka.
Tego dnia w przedszkolu oprócz dzieci, wychowawców
zagościli również rodzice oraz zaproszeni goście: Henryk Gazurek, Teresa Łacek, Łucja Michałek, Zenon Knopek, Paweł
Rucki oraz proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Jaworzynce
ks. Stanisław Pindel.
Dyrektor przedszkola pani Lucyna Legierska razem z panią wice dyrektor Wiolettą Migacz – Lorek przywitały wszystkich przybyłych, przybliżyły krótko genezę powstania tego
przedszkola. Obie panie sporo się napracowały, aby w Jaworzynce mógł powstać Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, o
czym opowiedział ks. Stanisław Pindel, który użyczył domu
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katechetycznego na rzecz powstania placówki. Wszyscy
wspólnie odśpiewali pieśń Ojcowski Dom, a później uwaga
wszystkich skupiła się na najmłodszych – przedszkolakach,
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Z życia szkół i przedszkoli
którzy pod okiem wychowawców przygotowali dla gości
program artystyczny. Piosenki, wierszyki, regionalne tańce w
wykonaniu dzieci od razu wywołały uśmiechy na twarzach
wszystkich oraz gromkie brawa za niezwykły występ.
W dalszej części ks. Stanisław Pindel zaprosił wszystkich
do wspólnej modlitwy i poświęcił obiekt, bo jak sam powiedział „bez Boga ani do proga”. Pan Henryk Gazurek i pani
Lucyna Legierska dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i
zaprosili wszystkich gości do wizyty w nowych salach, które
służą dzieciom podczas zajęć terapeutycznych.
Na zakończenie pięknych uroczystości wszyscy goście
zaproszeni zostali na poczęstunek, aby w swobodnych rozmowach móc wymienić kilka zdań o nowej placówce, która
powstała z myślą o dzieciach.
Karina Czyż

Montaż słowno-muzyczny
z okazji Święta Niepodległości
W dniu 6 listopada 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej odbył się montaż słowno-muzyczny z okazji 96-tej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wzięli w niej udział: pan dyrektor szkoły Robert Biernacki,
zastępca dyrektora pani Elżbieta Krężelok, nauczyciele oraz
uczniowie wszystkich klas. Po odczytaniu przez dyrektora
listu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada uczniowie przybliżyli widzom dawne wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Fakty historyczne okraszone były recytacją poezji patriotycznej oraz pięknym śpiewem. Uroczystość przygotowała klasa
4b, pod kierunkiem pań: M. Czepczor, S. Sikory-Biegun i J.
Kędzior, poza tym klasy 6a i 6b wykonały pieśni patriotyczne:
„Rota”, „Piechota”, „Pierwsza Brygada”, „Wojenko, wojenko” i
„Rozkwitały pąki białych róż”. Dziękujemy za oprawę muzyczną panu Z. Knopek i ciekawą scenografię paniom: D. Konarzewskiej i U. Kawulok.
J. Kędzior

Dzień Patrona
Pod hasłem „Wspólnie odkrywamy świat” odbył się tegoroczny Dzień Patrona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Istebnej. Święto Szkoły czyli Dzień Patrona to nasza uroczysta tradycja.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Po nabożeństwie zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie
udali się do szkoły. Pan dyr. Robert Biernacki powitał wszystkich i przypomniał jakże ciekawa biografie naszego patrona
ks. Józefa Londzina.
Program artystyczny na tę okazje przygotowały klasy VI
a, VI b, VI c, pod kierunkiem B. Bołdys-Żegockiej, J. Legierskiej
i J. Hulawego. Pierwsza część inscenizacji była podróżą w
przeszłość, w czasy ks. J. Londzina. Uczniowie pięknie wcielili
się w role samego Dobrodzieja i ówczesnej rodziny Zoń. Ks.
J. Londzin z potrzeby serca pomagał zdolnym uczniom. Cenił
mądrość. Rozwijał u swoich wychowanków ciekawość święta. Cytat z gazety „Mały gość niedzielny”.
Strona
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„Michał Zoń ukończył studium nauczycielskie, został nauczycielem i kierownikiem szkoły w Brennej, jeszcze za życia
ks. Londzina. O jego losach i o tym, że patron naszej szkoły ks.
J. Londzin starał się o kształcenie młodzieży, dowiedzieliśmy
się z artykułu p. I. Olesiak, która tak mówi o swoim dziadku
Michale Zoniu: „Dziadek był wielkim patriotą. Do posłania
syna do studium nauczycielskiego w Cieszynie zachęcił jego
rodziców ks. J. Londzin. Przez całe życie dziadek pamiętał o
nim i darzył ogromnym szacunkiem”.
Następne scenki, które przedstawili uczniowie to czasy
współczesne, gdzie ciekawość, badawcza postawa młodego
człowieka i pytania: a dlaczego?, czemu? po co? jak? pomagają odkrywać świat.
Pytania od zawsze intrygowały i zaciekawiały ludzi. Według psychologa S. Schumana „Rozwój pytań dziecka”, dziecko zadaje kilka tysięcy pytań rocznie – które nie mogą zostać
bez odpowiedzi.
Inscenizacja przeplatana była śpiewem klas VI pod kierunkiem p. Z Knopka oraz prezentacjami przygotowanymi z
uczniami przez p. S. Śliwkę. Swój wiersz o patronie p. t. „Dobry człowiek Ks. J. Londzin” wyrecytował autor, uczeń kl. IV a.
Na zakończenie uroczystości zatańczyli i zaśpiewali w
tradycji góralskiej mali artyści z przedszkola.
Dalszy ciąg święta to niesamowite eksperymenty. Sale
lekcyjne zamieniły się w laboratoria badawcze. Były różne
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Z życia szkół i przedszkoli

doświadczenia i zaskakujące efekty. Uczniowie z klas I-III zademonstrowali ciekawe doświadczenia i przez chwile stawali
się małymi czarodziejami. Można było zaobserwować zainteresowanie i zachłanność dzieci na rozwiązywanie zagadek.
Starsi uczniowie podczas przeprowadzania eksperymentów wyjaśniali wyniki ciekawych zjawisk przyrodniczych i
zjawisk fizycznych.
Była to dobra zabawa i nauka.
Po tych wrażeniach w „kawiarence szkolnej” można było
wypić dobra kawę i zjeść pyszne ciasta, które tradycyjnie pieką mamy naszych uczniów. Dziękujemy !
Opracowała J. Legierska

przedstawienia dopełniały wspaniałe utwory muzyczne, w
tym szkolny hymn: „Realizujemy się najpełniej, jeżeli potrafimy żyć dla innych”, pod kierownictwem pana mgr Piotra
Kohuta.
Celina Kohut

Apel z okazji 11 listopada w SP 1
w Koniakowie
„W historii Polski, tak się składa, był kiedyś ponad wiek
niewoli; jedenastego listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla
przeszłości, ten dzień na zawsze, dla Polaka, pozostał Dniem
Niepodległości”.

Dzień Patrona w Jaworzynce
Dnia 28 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce odbyła się uroczystość poświęcona Patronowi szkoły. W pierwszej części,
uczniowie kl. IV pod przewodnictwem pani mgr Celiny Kohut i pani mgr Anny Zeman zaprezentowali w formie nostalgicznej życie i twórczość poety na tle wywiadu z Księdzem.
Następnie w części drugiej, uczniowie kl. III pod opieką pani
mgr Renaty Janus przedstawili zabawny fragment prozy Poety zatytułowany „Wzrok i słuch”. Natomiast na koniec uroczystości wystąpili uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca
w Szkolnym Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego. Całość
Grudzień 2014
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W dniu 7 listopada 2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w
Koniakowie odbył się uroczysty apel z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Apel został przygotowany przez klasy szóste wraz z wychowawczyniami – p. Z.
Ptak i p. B. Bury.
Uczniowie przypomnieli, że 11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Lekcja historii była przeplatana piosenkami o tematyce
patriotycznej, które przygotował i wykonał wraz z dziećmi p.
Z. Knopek.
Na koniec głos zabrał pan dyrektor A. Ryłko, który podkreślił, że to kolejna piękna lekcja patriotyzmu w naszej szkole.
Powinnością każdego jest pamiętanie o tych, którzy walczyli
i ginęli, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
B. Bury

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie składa serdeczne podziękowania sponsorom, którzy w tym roku
szkolnym wsparli finansowo i materialnie naszą działalność.
W związku z tym Rada Rodziców dziękuje:
- Panu Zbigniewowi Kukuczce – dyrektorowi firmy Lys
Fusion Poland;
- Panom Damianowi i Jackowi Legierskim – właścicielom
stolarni w Koniakowie;
- Panu Jakubowi Matusznemu z Koniakowa;
- Panu Markowi Matusznemu – właścicielowi firmy DrewMat w Istebnej;
- Panu Józefowi Marekwicy – właścicielowi tartaku
w Koniakowie.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie
Beata Muchorowska

Narodowe Święto Niepodległości
Dnia 13 listopada 2014r. uczestniczyliśmy w uroczystej
akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które upamiętnia dzień 11 listopada, rocznicę odzyskania przez
naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918
roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję,
Prusy i Austrię. Na szkolnej uroczystości spotkaliśmy się, aby
wyrazić nasze uczucia wobec tych wartości, które mieszczą
się w słowie Ojczyzna.
Centralną częścią akademii był montaż słowno-muzyczny, zaprezentowany przez młodzież naszej szkoły pod kierunkiem pani Cecylii Suszki i pani Ewy Czulak.
Już od kilku tygodni trwały przygotowania do uroczystości. Odbyły się dwa konkursy: publicystyczny i plastyczny na
najciekawszy plakat związany ze Świętem Niepodległości. W
czasie akademii odbył się również konkurs piosenki patriotycznej. Wyniki konkursów:

Szkolny Konkurs Publicystyczny: I miejsce - Joanna Kukuczka kl. IIIb, Paweł Golik kl. IIIe, II miejsce - Anna Fiedor kl.
IIIa, III miejsce - Patrycja Bury, Joanna Czepczor kl. IIIe. Szkolny Konkurs Plastyczny: I miejsce - klasa If, II miejsce - Miłosz
Suszka kl. Ia. Szkolny Konkurs Muzyczny: I miejsce – kl. IId, II
miejsce – kl. IIa, III miejsce – kl. IIf, IV miejsce – kl. IIe.

Informacje turystyczne
Wspaniałe nowiny tej zimy!
Wspólny karnet w Istebnej!
Jak podają na swoich stronach właściciele Kompleksu
Istebna Zagroń oraz Ośrodka Narciarskiego Złoty Groń od
tego sezonu jeździmy na wspólnym skipass`ie:

szemu partnerowi Złotemu Groniowi życzymy samych mroźnych dni. Do zobaczenia na Stoku!
PS. rozpoczęcie sezonu lada moment!
GRATULUJEMY

Drodzy Miłośnicy białego Szaleństwa!
Pragniemy poinformować, iż od najbliższego sezonu narciarskiego prócz karnetu lokalnego w danym ośrodku będzie
obowiązywał wyczekiwany wspólny skipass między dwiema
Stacjami Narciarskimi: Zagroniem (www.istebna.org), a Złotym Groniem (www.zlotygron.pl).
Naszym priorytetem jest ciągłe polepszanie jakości
świadczonych usług i cieszymy się, iż kolejny produkt będziecie mogli wypróbować podczas nadchodzącej zimy.
Wszystkim narciarzom, snowboardzistom, sobie oraz naStrona
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Informacje turystyczne
Informator o zabytkowym,
istebniańskim kościele
W ostatnim czasie Ośrodek Kultury wydał informator o zabytkowym, istebniańskim kościele. Jest on dostępny dla turystów
i mieszkańców w Punkcie Informacji Turystycznej. Zawiera najważniejsze wiadomości
historyczne i informacje na temat m.in. wnętrza kościoła. Stanowi dla turysty przewodnik podczas zwiedzania kościoła. Dodatkowo przypominamy, iż istnieje także możliwość wypożyczenia
audioprzewodnika, gdzie po założeniu słuchawek możemy
odbyć wycieczkę po kościele i terenie parku P. Stalmacha,
a lektor przedstawi nam najważniejsze ciekawostki o tych
miejscach. Zapraszamy do zapoznania się także z innymi materiałami promocyjnymi na temat naszej gminy dostępnymi
w PIT Istebna. Można tutaj zostawić także reklamy i materiały
dotyczące Państwa obiektów. Zapraszamy.
Oprac. A. Legierska

Szanowni Gestorzy!
1. W związku ze zbliżającym się rokiem 2015 prosimy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje o dosyłanie informacji o organizowanych przez Państwa imprezach i wydarzeniach w roku
2015, tak byśmy mogli zamieścić je we wspólnym Kalendarzu
Imprez na przyszły rok wydawanym przez GOK,PITiBP w Istebnej.
2. Prosimy także o wszelkie informacje dotyczące wolnych
miejsc noclegowych w Państwa obiektach w sezonie zimowym
2014/2015. Informacje na temat organizowanych przez Państwa
wydarzeń będziemy zamieszczać na naszej stronie oraz profilu
społecznościowym.
3. Prosimy także o aktualizację danych teleadresowych oraz
zgłoszenie obiektów noclegowych do Ewidencji Innych Obiektów Hotelarskich prowadzonej przez Wójta Gminy Istebna.
Wszelkie informacje pod adresem:
Punkt Informacji Turystycznej
Tel.: 33 855 61 58; 516 195 614
promocja@ug.istebna.pl
www.istebna.eu
facebook.com/Gmina-Istebna
A. Legierska

Z życia Zespołu „Istebna”
Górale z Istebnej skradli serca kangurom
Korespondencja z Melbourne Stanisław IMOSA

Artyści z Istebnej - to młodzi ludzie, urodzeni i wychowani już z innym klimacie i warunkach, ale w ich głosach brzmi
POLSKA i przepiękna góralska nuta.
Dzięki Wam za to.
Niedzielny poranek w Melbourne nie zapowiadał dobrej
pogody, było zimno i ciemne chmury, ale kiedy już wystąpiły
lokalne zespoły „Polonez” z Melbourne czy „Obertas” z Tasmanii - to na scenie pojawił sie zespół z Istebnej, bliski mojemu
sercu bowiem jako stary kolarz i cyklista "zaliczałem" podjazdy w Wiśle, Szczyrku, Koniakowie, aż po Węgierską Górkę itd.
Ale to już historia.
Dziś po blisko pół wieku miałem okazje widzieć i podziwiać młodzież z tak wspaniałymi głosami i to właśnie jest
POLSKA. Jutro /w poniedziałek/ występują dla Polonii w Geelong, a później czekają ich wielkie męki, czyli podróż do Stolicy Canberra, Sydney i Brisbane - gdzie również oczekuje ich
spragniona wspaniałych góralskich występów Polonia.

Ich ostre i góralskie głosy zachwyciły i zdominowały 10.
Polish Festival w Melbourne.
Takiego widowiska prosto z polskich Beskidów, to 4-milionowe australijskie miasto jeszcze nie oglądało. Artyści z
Polski skradli serca nie tylko Polonusom tu zamieszkałym,
ale i setkom innych mieszkańców tego miasta wywodzących
się z ponad 150 narodowości. To było wielkie widowisko na
centralnym placu w Melbourne zwanym Federation Square,
który przyciąga tysiące mieszkańców miasta na tego typu festiwale. Górale z Istebnej występowali i śpiewali na największym placu widowiskowym w stolicy stanu Victoria - to ich
głosy sprawiły, że widać było łzy i łamiące się głosy Polaków
osiadłych na Antypodach.
Dziękuję młodym góralom z Istebnej za te chwile.
Grudzień 2014
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Powinszowania
Z połaźnićkóm w rynce łod rana uż chodzim,
łod chałpy do chałpy radość ludzióm głosim.
Ludzióm radość głosim, Boga wychwalujym
co się nóm dziśka w nocy narodził w Betlejym.
Z Paniynki Nejświyntszej to Dziecióntko małe,
złożóne na sianie, niesie Boskóm chwałym.
Toś się my teś wsiecy górole pokłóńmy
małymu Jezuskowi w darze serca złóżmy.
A ta połaźnićka niech beje pamióntkóm
że się narodziło to Boski Dziedzióntko.
****************************
Jo je mały połaźniciek
Przisiełech tu po trójniciek
Trójniciek mi dejcie
Sy mnie się nie śmiyjcie
Bo jo wozym nie jadym
Suchej rzepy nie wiezym
Co mi docie to weznym
Abo groś abo dwa
To je moja kolynda
*******************************

Nasi przodkowie taki łobyczoj miywali
jedyn do drugigo chodzywali
i tak sobie wiyjsiowali:
Tóś jo wóm teś wiyjsiujym,
cobyście mieli wsieckogo dości
jako na tej gałónzećce łościch.
Cobyście mieli pełne łobory,
pełne kumory, pełne pudła,
coby Wóm ta gospodarka nie schudła.
Ściyjści, na ściyjści na tyn to nowy rok,
cobyście byli zdrowi cały rok!
tekst: Anna Bury „od Wojoczka”

Pastorałka - Świynty Ściepón
1. Świynty Ściepón po kolyndzie rod chodził x2
A świynty Jón, A świynty Jón x2
Kolyndzićkym roznosił x2
2. Hej przyślimy ku jednymu dómowi x2
Kolyndujmy, kolyndujmy x2
Panu gospodarzowi x2
3. Hej ci spiś ty gospodarzu, ci ciujeś x2
Ci nóm jakóm, ci nóm jakóm x2
Kolyndzićkym rychtujeś x2
4. Rychtujym wóm kolyndzićkym i kołoć x2
A jeście wóm, dóm na cestym x2
Zbónek wina na pómoc x2

rys. G. Stańko

Na połazy

Spotkanie z muzyką i poezją
pod Złotym Groniem
Trudno wyobrazić sobie lepszy czas na spotkania, niż długie listopadowe wieczory. Taką właśnie okazją był Góralski
Wieczór Muzyki i Poezji okraszony znakomitym programem
artystycznym. Organizatorami spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, grupa „Multipak” oraz Istebniański
Uniwersytet Seniora.
O 17.00 goście licznie zgromadzili się w pięknie przystrojonym Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń”. Obecni byli przedstawiciele samorządu naszej gminy: pan Henryk Gazurek,
pan Jan Gazur; pani Małgorzata Kiereś kierownik Muzeum
Beskidzkiego w Wiśle, pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej oraz przedstawiciele firmy „Multipak”. Gościliśmy również członków naszego Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora i reprezentację
Klubu seniora z Brennej.
Część poetycką rozpoczęliśmy od promocji tomiku „Serce górala i gróń” i przywołania barwnej postaci autora - Jana
Probosza od Bryje, fenomenu istebniańskiej poezji. Warto
przypomnieć, że w tym roku udało się wydać tomik poezji
Jana Probosza, pięknie zilustrowany przez prawnuczkę GaStrona
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brielę Stańko. W listopadzie, jako dopełnienie publikacji
wyszła też płyta z nagraniami wierszy i gawęd Ujca od Bryje. Dzięki temu usłyszeliśmy głos samego poety, który przeczytał dla nas swój wiersz zakończony wymownym mottem:
„Choć serce górala zgaśnie, lecz pozostanie gróń”. Na promocji obecni byli najbliżsi poety - wnuki prawnuki i sąsiedzi. To
właśnie dzięki ich zaangażowaniu, udało się zarchiwizować i
zachować dla potomnych literacką spuściznę poety.
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W krainie koronkowych czarów
- wernisaż wystawy Marioli Wojtas

Następnie prowadząca, Katarzyna Rucka- Ryś, oddała głos
pani Annie Bury z Istebnej, która podobnie jak Jan Probosz
była członkinią istebniańskiego Klubu Literackiego im. Jerzego Probosza. Wiersze powszechnie lubianej poetki i gawędziarki „łod Wojoczka” skrzą się humorem lecz pobrzmiewa
w nich także tęsknota za legendą Beskidów, ludźmi prostymi
i szczerymi i góralską mitologią. Do istebniańskiego Klubu Literackiego należał również kolejny „gość wieczoru”, Bolesław
Michałek z Istebnej. Jego bogata i różnorodna twórczość poetycka i prozatorska jest odskocznią od rzeźby, któą zajmuje
się na co dzień. Tym razem autentycznie rozbawił zebranych
między innymi przewrotnym wierszem „Tydziyń na łopak”.
Następnie Katarzyna Rucka Ryś poprosiła panią Ewę Czulak, by przeczytała wiersze dwóch poetek - polonistek, które
mają w swoim dorobku cenione tomiki wierszy. Monika Michałek i Cecylia Suszka co prawda nie pochodzą z Istebnej,
lecz inspirują się tutejszymi ludźmi i ich historiami. Na kartach ich poezji znajdziemy wspomnienie złamanych życiorysów „dzieci Beskidów”. Lektura tych historii, które przybrały
formę wierszy, wzbudziła refleksję i wprowadziła nutkę listopadowej zadumy.
Długo skrywane poetyckie talenty ujawnił także istebniański rzeźbiarz Józef Zowada z Olecek. Podobnie jak jego
satyryczne rzeźby wywołują często uśmiech na twarzach podziwiających je osób, tak i wiersze wzbudziły salwy śmiechu.
Rzeźbiarz przedstawił w nich swój pogląd na absurdy tego
świata między innymi pokrętną „logikę” telewizyjnych reklam.
Podczas wieczoru nie brakło smacznego poczęstunku a
przede wszystkim muzyki - skocznie przygrywali i śpiewali
reprezentanci zespołu „Równica”, zespół Čarnica z Koszyc na
Słowacji a także artyści z Macedonii. Skład był międzynarodowy a jednak muzycy znakomicie dogadywali się ze sobą
bez słów prezentując wiązankę folkowych piosenek z różnych stron świata. Dzięki śpiewnikom rozdanym przez gospodarzy, każdy mógł włączyć się we wspólne śpiewanie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z
zaproszenia i zechcieli tego wieczoru pod Złotym Groniem
spotkać się z muzyką i poezją. Dziękujemy też gospodarzom
ośrodka „Złoty Groń” za miłe przyjęcie.
Oprac. BJ
Grudzień 2014
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4 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w
Istebnej odbył się wernisaż autorskiej wystawy Marioli Wojtas „Koronki Koniakowskie”. Otwarcie wystawy zaszczycili: pan
Henryk Gazurek Wójt Gminy Istebna, Jerzy Michałek sołtys
Istebnej a także rodzina, przyjaciele i uczennice artystki.
Gości przywitała pani Elżbieta Legierska-Niewiadomska,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, której nieobca jest
sztuka „heklowania”. Ze znawstwem i niekłamanym podziwem wskazała na fenomen Marioli Wojtas, która z najcieńszych nici tworzy koronkowe arcydzieła. Autorska wystawa
artystki zabiera nas w przekrojową podróż po historii koronki koniakowskiej. Obok tradycyjnych czepców widzimy
tu formy nowatorskie: przestrzenną kompozycję „Grafitowa
kralka”, „Krzyż” czy „Statek”. Misterne „różie” z jedwabnych nici
ujmują delikatnością i elegancją kompozycji. Wzrok przykuwa obrazowy cykl „Cztery pory roku”: kwitnąca konwalijkami
„Wiosna”, ukwiecone „Lato”, gubiąca liście „Jesień” i sypiąca
śnieżynkami „Zima”. Wszystkie te cuda są własnoręcznie
oprawione i zaszklone przez autorkę.
Podczas wernisażu, prócz słów zachwytu usłyszeliśmy
także pełne wdzięczności wypowiedzi uczennic Marioli, które uczęszczają na jej warsztaty w GOK-u. Ona sama zaś powiedziała: „Nie chcę zamykać swoich prac w szufladzie. Mam
nadzieję że moje uczennice w przyszłości także będą uczyć
innych”. To słowa niezwykle ważne. Bo tak jak w centrum koronki znajduje się zwykle pojedynczy element, który otaczają następne kręgi, tak zdolna koronczarka ma moc przekazania swojej wiedzy i zapoczątkowania kręgu kontynuatorek.
Wszystkich wielbicieli piękna serdecznie zapraszamy do
sali numer 3 Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Przez
całą zimę będą tam kwitnąć najpiękniejsze kwiaty ... wyheklowane „złotymi rękami” Marioli Wojtas. Tę wystawę po prostu trzeba zobaczyć!
Wystawa została zrealizowana
w ramach projektu „Koronkowy Wyszehrad” koordynowanego przez
Lucynę Ligocką- Kohut
Oprac. BJ

Mariola Wojtas z domu Bielesz z Koniakowa
urodzona 21 czerwca 1984 r. ukończyła Szkołę Podstawową nr 1 w Koniakowie oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową w Istebnej zdobywając zawód kelnerki. W 2003
roku wyszła za mąż, ma jednego syna.
„Heklować” zaczęła jako mała dziewczynka, ale pierwszą
serwetkę wykonała w wieku 12 lat. Uczyła ją mama, lecz artystka przyznaje, że musiała ją trochę zmuszać. Jak dla większości koronczarek był to sposób na zarobek i tak też mama
ją zachęcała. Tą pierwsza serwetkę zrobiła, by kupić sobie
jeansy. Kiedy była starsza, chętniej szydełkowała, głównie
by zarobić na kosmetyki lub ubrania. W tamtym okresie nie
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traktowała koronki
koniakowskiej jako
sztuki, nie skupiała się
także zbytnio nad wymyślaniem specjalnych kompozycji, czy
kwiatków, „heklowała” z nici 50, bo takie
serwetki były najczęściej skupowane.
Koronka
koniakowska zafascynowała ją dopiero, kiedy
już była dorosła, kiedy po śmierci Anny
Czech (1924 – 1989)
z Koniakowa, siostry
jej babci, mama porządkowała jej dom i
znalazła tam wzory z
bardzo cienkich nici
200. Przyniosła pokazać je Marioli i wtedy nastąpił przełom
w postrzeganiu koronki. Zainteresowała ją niezwykła precyzja i misterność wykonania, po raz pierwszy zobaczyła takie
wzory, z tak cienkiej nici, a były to kralka, kralka z kółeczkami,
kawałek paska z listeczkami i różyczkami, fragment czepca.
Wzory były wykonane całkiem inaczej niż te, które znała do
tej pory. Wtedy natchnęło ją, by robić koronki z coraz to cieńszych nici, „heklowanie” stało się dla niej od tego momentu
niezwykłą pasją. W owym okresie będąc w domu z małym
dzieckiem miała dużo czasu, każdą chwilę poświęcała na wymyślanie coraz to nowych serwetek z coraz cieńszych nici.
W chwili obecnej szydełkuje, tylko i wyłącznie z kordonka
powyżej 100 - 200. Tworzenie koronki koniakowskiej jest dla
niej do tego stopnia fascynujące, że potrafi nawet zasnąć z
szydełkiem w ręku. „Heklowanie” ją relaksuje i odpręża.
Pierwszą poważniejszą jej klientką była polska artystka z
Anglii, która poszukiwała kogoś, kto wykona bieliznę dla jej
lalek z cieniutkich nici. Później ona poleciła Mariolę kolejnym
osobom i tak rozpowszechniła się informacja, że jako jedna
z niewielu wykonuje misterne, cieniutkie serwetki. Ciągle
poszukuje nowego zastosowania dla koronki koniakowskiej,
wymyśla nowe formy. Spod jej misternych dłoni wychodzą piękne abażury, ozdoby świąteczne, jak jajka, zajączki,
bombki, obróbki na szklane świeczniki, ozdobne parawany,
biżuteria i wiele innych.
W 2005 roku wzięła udział w konkursie na Najpiękniejszą
Koronkę Koniakowską podczas Dni Koronki Koniakowskiej
zajmując 2 miejsce, w późniejszych latach w tym samym
konkursie zajęła 3 miejsce w 2013 r., a w 2014 r., 1 miejsce. Od
2012 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w
Lublinie, od tego roku także zaczęła prowadzić warsztaty
koronki koniakowskiej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej. W latach 2010 –2014 brała udział w Wystawie Twórczości
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Ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej, w maju
2014 roku miała wystawę w Filharmonii w Ivano -frankivsku
na Ukrainie, we wrześniu 2014 r. odbyła się wystawa „Koronki
Koniakowskie Marioli Wojtas” w Domu Narodowym w Cieszynie. Promując koronki koniakowskie brała udział w takich
programach jak: „Mój pierwszy raz” Kraków 2007, „Pytanie
na śniadanie” Warszawa 2007, „Kuchenne rewolucje” 2013.
Jej twórczość została także opublikowana na portalu www.
gazeta codzienna.pl w artykule „Koronkowa funkcjonalność”
w 2011 r. oraz w magazynach „2BStyle” i „Make up Trendy” w
2014 r /czerwiec-sierpień. W 2013 r. wzięła udział w Międzynarodowych Targach w Turcji delegowana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych oddział w Bielsku – Białej.
Mariola Wojtas jest jedną z nielicznych przedstawicielek
młodego pokolenia koniakowskich koronczarek, która szydełkuje z taką pasją i traktuje tę sztukę jako sposób na życie. Wykonywane przez nią serwetki są unikatowe w swoich
wzorach i kompozycjach, przede wszystkim dlatego, iż tworzy je z najcieńszych nici, kordonka 100 -200.
Opracowała Lucyna Ligocka - Kohut
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Urszula Gruszka z Koniakowa
i Patrycja Arczewska z Istebnej
laureatkami konkursu
„Po naszymu czyli po śląsku”

monolog o spalonym w minionym roku kościółku na Stecówce. To temat bardzo bliski jej sercu. W końcu mieszkała
nieopodal kościółka. Pięknie zaśpiewała też fragment piosenki, czym do reszty zdobyła serca publiczności.
Laureatkom i ambasadorkom naszej gwary i stroju serdecznie gratulujemy! Wszystkich zachęcamy do obejrzenia
transmisji z gali finałowej w TVP Katowice w czasie Świąt
Bożego Narodzenia a także wysłuchania audycji na antenie
Polskiego Radia Katowice.
Oprac. Barbara Juroszek

Konkurs na Oryginalną Kobietę
Śląska Cieszyńskiego 2014

Z przyjemnością informujemy, że do grona laureatów
prestiżowego konkursu „Po naszymu czyli po śląsku” dołączyły kolejne mieszkanki naszej Gminy! Urszula Gruszka z
Koniakowa i Patrycja Arczewska z Istebnej zaprezentowały
naszą gwarę w finale 24. edycji konkursu zdobywając zaszczytne wyróżnienia.

Gala finałowa miała miejsce w niedzielę 23 listopada w
Domu Muzyki Tańca w Zabrzu. O tytuł Ślązaka Roku 2014
ubiegało się trzech półfinalistów: Urszula Gruszka z Koniakowa, Marek Jon z Rudy Śląskiej i Jan Szczęsny z Orzesza. Kandydatów do prestiżowego tytułu oceniło jury w składzie: prof.
Dorota Simonides, prof. Jan Miodek i ks. prof. Jerzy Szymik.
Urszula Gruszka, rodowita Koniakowianka, kierowniczka
Zespołu „Koniaków” na scenie po prostu... była sobą. Mówiła
naturalną, piękną gwarą o swoich narodzinach, młodych latach,
codziennym życiu. Przekonała też wszystkich, że położony w Beskidzie Śląskim Koniaków jak najbardziej jest częścią Śląska! Jej
mocne słowa wzbudziły aplauz publiczności. Zajęła III miejsce.
16-letnia Patrycja Arczewska z Istebnej została Młodzieżową Ślązaczką Roku. Młoda góralka wygłosiła wzruszający
Grudzień 2014
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Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej ogłasza III edycję
konkursu na Oryginalną Kobietę Śląska Cieszyńskiego
2014, który będzie trwał od grudnia 2014 do marca 2015 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 16 grudnia 2014
do 30 stycznia 2015. 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.
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Spośród zgłoszonych kandydatek wybierana będzie ZłoTakże i w tym roku chcemy uhonorować wyjątkową
ta Piątka Kobiet Oryginalnych Śląska Cieszyńskiego 2014. O mieszkankę Śląska Cieszyńskiego. Zastanów się, która konominacji do Złotej Piątki będzie decydowała ilości zgłoszeń bieta lub koleżanka zwraca twoją uwagę i wyślij jej zgłoszezłożonych na daną Panią poprzez różne osoby, stworzenie nie. Może to zrobić każdy z nas. Zwracamy uwagę, iż zamieich profilu, w celu przybliżenia ich sylwetek i wybór Kobiety rzeniem konkursu jest wyłonienie ciekawych Pań spośród
Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014. Wyboru Złotej Piątki i naszego otoczenia i mamy nadzieję, że najwięcej zgłoszeń
spośród nich Kobiety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014 będzie z Gminy Istebna. Dlatego nie czekaj tylko wypełnij
dokona kapituła, w której skład wchodzą: Danuta Horowska formularz i prześlij do nas.
Redaktor Naczelna „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, Wojciech TatSzczegóły na stronach: www.istebna.eu; www.ox.pl,
ka- Dyrektor Portalu Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl, Nata- www.beskidzka24.pl lub pod nr tel. 33 855 62 08.
sza Wysocka - Zastępca Redaktora Naczelnego portalu www.
Komisarz Konkursu: Lucyna Ligocka-Kohut
beskidzka24.pl, Lucyna LigockaKohut - Komisarz
Konkursu i wyślij!!!
Wytnij,
wypełnij
Wytnij,
wypełnij
i
wyślij!!!
z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
W terminie od 23 luteFormularz zgłoszeniowy
go do 4 marca 2015 odbędzie się głosowanie internautów na portalu ox.pl,
na swoją faworytkę wyłoNa Kobietę Oryginalna Śląska Cieszyńskiego 2014 wybieram
nioną do Złotej Piątki.
Zdobywczyni tytułu KoPanią………………………………………………………………………………
biety Oryginalnej Śląska Cieszyńskiego 2014 otrzyma
Swój wybór argumentuję:
statuetkę wykonaną przez
mgr Justynę Łodzińską na
…………………………………………………………………………………….
Finałowej Gali 7 marca
2015 r. podczas VII Pokazu
…………………………………………………………………………………….
Mody Anny Drabczyńkiej z
Okazji Dnia Kobiet w Isteb- …………………………………………………………………………………….
nej w Pensjonacie „Hadamówka” w Istebnej.
…………………………………………………………………………………….
Ubiegłoroczna
edycja konkursu była naszym …………………………………………………………………………………….
wspólnym sukcesem i zebrała bardzo dobre recenzje. Telefon oraz e-mail osoby zgłaszającej:
Statuetkę Oryginalnej Kobiety Śląska Cieszyńskie- …………………………………………………………………………………….
go 2013 otrzymała Pani
Sylwia Radulska z Cieszy- *Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Brak nr telefonu lub e-maila powoduje, iż głos jest
na, która na co dzień jest nieważny.
mamą dwójki dzieci, pracuje jako polonistka w jednej
z cieszyńskich szkół i od siedmiu lat pełni funkcję dyrektora
Katolickiego Przedszkola im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie.

TOM II TEKI DRZEWORYTÓW
JANA WAŁACHA JUŻ W SPRZEDAŻY!
Miło nam poinformować, że premiery doczekał się tom II Teki drzeworytów Jana Wałacha. Znajdziemy tu 10 unikatowych drzeworytów wybranych przez córkę artysty Barbarę Wałach, drukowanych na wysokiej jakości papierze, w formacie A3. To edycja limitowana, wydana z okazji 130-tej rocznicy urodzin Jana Wałacha, która zawiera również kalendarium
życia artysty i jego autoportret.
Tekę można nabyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w cenie 200 złotych.
Serdecznie zachęcamy do zakupu!
patroni medialni:
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KALENDARZ IMPREZ 2014-2015
Grudzień 2014
13.12 – warsztaty dla dzieci z cyklu „W Trójwsi jest BOSKO!” w Istebnej,
Jaworzynce i Koniakowie, Stowarzyszenie VIDES
do 30.03 - Autorska wystawa koronki koniakowskiej Marioli Wojtas,
GOK Istebna
Wystawa „Legendy Światowego Himalaizmu” – Galeria Kukuczka na
Jasnowicach

Styczeń 2015
04.01. - Noworoczny koncent charytatywne kolęd i pastorałek Stowarzyszenia Dobrze że jesteś - Kosciół w Koniakowie
11.01 – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy”- więcej pod numer tel. 33 855 62 08
24, 25.01 – Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET w Kompleks Istebna Zagroń
20.01 – spotkanie opłatkowe seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01 – spotkanie opłatkowe seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01 – spotkanie opłatkowe seniorów w Koniakowie – remiza OSP
7, 21.01 – warsztaty koronki koniakowskiej w GOK w Istebnej

Luty 2015
01.02 – Zimowe Zawody Furmanów, Istebna – Zaolzie, GOK Istebna
08.02 – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruclik”,
trasy na Kubalonce.

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej
Termin: 17 grudzień, 7 styczeń, 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.
KARATE, KICK- BOXING
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30
Kontakt: 505 128 906
JUDO
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

Elba Szkoła Języków Obcych

Kursy językowe dla dzieci i dorosłych w Istebnej (Dzielec)
i Koniakowie(OPP), (język angielski, niemiecki, hiszpański i francuski). Zajęcia dla dzieci w małych grupach dwa
razy w tygodniu po 60 minut. Zapisy pod numerem tel.
607 467 586, www.elbasjo.pl. Elba Szkoła Języków Obcych zaprasza!

Publikacje dostępne w Gminnym
Ośrodku Kultury w Istebnej
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański, 2009, Rafał Wałach – 12 zł
„Z ich krwi i ciepień nasza wolność” Krzysztof Kiereś, Jerzy
Klistała, 2011, – 10 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Serce Górala i Groń” piórem Jana Probosza – 15 zł
„Serce Górala i Groń” płyta CD – 10 zł

Zajęcia stałe
organizowane w gminie Istebna
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 Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
poniedziałek – 14.00 – 17.00
2. Nadleśnictwa Wisła:
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30
Grudzień 2014
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Mikołajki na sportowo
W sobotę 6 grudnia na hali sportowej gimnazjum w Istebnej
miał miejsce Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej.
Udział w Turnieju wzięło 7 drużyn, w skład których wchodziły panie i panowie, dla których piłka nożna jest pasją i hobby.
Ta niecodzienna formuła drużyn damsko-męskich okazała się strzałem w dziesiątkę. Cały Turniej rozgrywany był na bardzo wysokim
poziomie, a sportowa walka na boisku była bardzo wyrównana.
Każda drużyna rozegrała po 6 spotkań, mierząc się ze wszystkimi rywalami Turnieju. Najlepszą drużyną w ogólnym rozrachunku
okazała się być ekipa Zaolzie Team, wygrywając 4 spotkania, a dwa
kończąc remisem. Na drugim miejscu z 11 punktami uplasowała się
drużyna Techniplast, a trzecie miejsce zajęła drużyna Siniok Team z
ilością 10 punktów i przewagą jednej bramki nad kolejną w tabeli
ekipą Isto Bodej. Każda z tych drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, szklany puchar oraz zaproszenie do parku wodnego „Olza” w
kompleksie „Zagroń” w Istebnej.
Zawodnikami wyróżnionymi podczas Turnieju zostali:
Patrycja Pawlusińska z drużyny Isto Bodej – Najelpsza Zawodniczka Turnieju
Łukasz Kłósko z drużyny Turbokozaki – Najlepszy Bramkarz Turnieju
Kamil Gabryś z drużyny Zaolzie Team – Król Strzelców Turnieju.
Swoją obecnością Turniej uświetnili przedstawiciele lokalnego
samorządu: wójt Gminy Istebna pan Henryk Gazurek oraz radny
Gminy Istebna, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej pan Jarosław Hulawy. Gratulowali
oni wszystkim udziału w Turnieju oraz dekorowali zwycięzców i nagrodzonych.
Miłą niespodzianką były także odwiedziny Mikołaja, który obserwował poczynania na bosiku i postanowił obdarować wszystkich słodyczami.
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Serdecznie dziękujemy sponsorom nagród w Turnieju,
a byli to: Kompleks „Zagroń”, FHU Edward Glet, Studio Fryzjersko-kosmetyczne Iwona Kohut.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom
Mikołajkowego Turnieju za chęć spędzania w aktywny sposób swojego wolnego czasu i liczymy na Wasze dalsze zaangażowanie w
sportowe inicjatywy podejmowane w naszej gminie.
Karina Czyż
WYNIKI SPOTKAŃ TURNIEJU
Techniplast – Siniok Team
Turbokozaki – Zaolzie Team
Koniaków City – Isto Bodej
Rodzinka.pl – Siniok Team
Isto Bodej - Techniplast
Turbokozaki - Koniaków City
Zaolzie Team – Rodzinka.pl
Siniok Team – Isto Bodej
Techniplast – Turbokozaki
Rodzinka.pl – Isto Bodej
Zaolzie Team – Koniaków City
Siniok Team – Turbokozaki
Koniaków City – Rodzinka.pl
Turbokozaki – Isto Bodej
Techniplast – Zaolzie Team
Rodzinka.pl – Turbokozak
Koniaków City – Techniplast
Zaolzie Team – Siniok Team
Techniplast – Rodzinka.pl
Siniok Team – Koniaków City
Isto Bodej – Zaolzie Team
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0:0
0:3
0:0
1:6
0:0
1:1
2:1
0:0
4:0
0:3
3:2
1:1
0:4
0:2
0:3
3:1
0:1
0:0
2:0
1:0
1:1
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MIEJSCE
1.

DRUŻYNA
Zaolzie Temat

PUNKTY
14 pkt.

2.

Techniplast

11 pkt

3.

Siniok Team

10 pkt (+6 bramek)

4.

Isto Bodej

10 pkt. (+5 bramek)

5.

Rodzinka.pl

6 pkt

6.

Koniaków City

2 pkt (-7 bramek)

7.

Turbokozaki

2 pkt (-11 bramek)

Fotogaleria na www.istebna.eu
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Nasze piłkarki w półfinale
Mistrzostw Polski!

Dziewczęta na 3 i 7 miejscu
w MUNDIALITO 5!

Wielkiego, historycznego wyczynu dokonały dziewczęta
reprezentujące UKS Gimnazjum Istebna wygrywając po raz
pierwszy w historii Finał Strefowy Mistrzostw Polski Juniorek
Młodszych, dzięki czemu wywalczyły awans do półfinałów
Mistrzostw Polski!

W rozegranym w Rzeszowie turnieju podopieczne Marcina Pudalika zmierzyły się z Resovią Rzeszów, LKS Grodziszczanka oraz KKS Zabrze.
Turniej stał na wysokim poziomie sportowym – tym cenniejszy sukces naszych dziewcząt. WYNIKI:
KKS Zabrze – Resovia Rzeszów
0-2
LKS Grodziszczanka – UKS Gimnazjum Istebna 1-3
KKS Zabrze - UKS Gimnazjum Istebna
0-0
Resovia Rzeszów - LKS Grodziszczanka
2-0
UKS Gimnazjum Istebna - Resovia Rzeszów
2-0
KKS Zabrze - LKS Grodziszczanka Grodzisk
0-1
TABELA KOŃCOWA
1. UKS Gimnazjum Istebna
7 pkt.
2. Resovia Rzeszów
6 pkt.
3. LKS Grodziszczanka Grodzisk 3 pkt.
4. KKS Zabrze
1 pkt.
Skład naszej drużyny (zdjęcie):
górny rząd od lewej: Daria Janota, Patrycja Pawlusińska,
Ewa Legierska, Maria Sikora, Bogusława Musiał, Weronika
Krężelok, Faustyna Kubica, Marcin Pudalik (trener)
dolny rząd od lewej: Justyna Legierska, Anna Polok, Julia Węglorz, Patrycja Bury, Joanna Czepczor (kapitan), Sylwia
Kilian, Agnieszka Samowędziuk, Kinga Dobosz.
J. Kohut

Piłka Nożna – Ligi
UKS Gimnazjum Istebna – III Liga Śląska Kobiet
22.11.14 SWD Wodzisław – UKS Gimnazjum Istebna 4:1
Po rundzie jesiennej drużyna UKS Gimnazjum Istebna
znajduje się na czwartym miejscu ligowej tabeli.
KP Trójwieś
Juniorzy – III Liga Wojewódzka Grupa IV
Kuźnia Ustroń – KP Trójwieś 0:3
Trampkarze – IV Liga Wojewódzka Grupa VI
Kuźnia Ustroń – KP Trójwieś 2:2
Po rundzie jesiennej juniorzy zajmują siódme zaś trampkarze dziewiąte miejsce w tabeli swoich grup.

Najmłodsze dziewczęta reprezentujące UKS Gimnazjum
Istebna brały udział w piątej edycji bardzo silnie obsadzonego turnieju piłkarskiego dla najmłodszych MUNDIALITO
5, który miał miejsce w Milówce.
W sobotę 29 listopada grały dziewczęta w kategorii wiekowej U-13. Nasza drużyna składała się dziewcząt ze szkól
podstawowych. Był to ich debiutancki turniej, w którym zebrały pierwsze szlify piłkarskiego rzemiosła. Dziewczęta zajęły co prawda ostatnie 7 miejsce, ale pierwsze kroki mają za
sobą i teraz może być tylko lepiej.

W drugim dniu turnieju rywalizowały dziewczęta w kategorii U-15. Tutaj naszym zawodniczkom poszło znacznie
lepiej, gdyż w stawce siedmiu drużyn po bardzo ciężkiej i
wyrównanej walce zajęły 3 miejsce.
Skład U-13: Katarzyna Żyrek, Karolina Bojko, Magdalena
Waszut, Anna Legierska, Klaudia Zogata, Maria Krężelok,
Kinga Kukuczka, Klaudia Fiedor
J. Kohut

Turniej Klas Gimnazjalnych
o Puchar Samorządu
Osiem drużyn klasowych zgromadził na starcie rozegrany 22 listopada w hali Gimnazjum w Istebnej Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Samorządu Szkolnego Gimnazjum im. Jana Pawła II. W finale chłopcy z klasy 3a pokonali
rówieśników z 3d 2:0 zaś w meczu o trzecie miejsce klasa 2f
wygrała z 3c (pierwsza drużyna) 2:0. W półfinałach klasa 3a
wygrała po dogrywce z 3c(1) 2:1 a 3d zwyciężyła 2f 2:0.
Mecze grupowe:
3c(1) - 2e 1:0
3a - 3d 2:1
2f - 3c (2) 4:0
2d - 1c 1:3
3c (1) - 2f 3:0
3a - 2d 2:1
2e - 3c (2) 2:2
3d - 1c 5:0
3c (1) - 3c (2) 15:0
3a - 1c 0:1
2e - 2f 2:2
3d - 2d 3:0

Półfinały:
3a - 3c (1) 2:1 po dogrywce
3d - 2f 2:0
Mecz o 3 miejsce:
2f - 3c(1) 2:0
Finał:
3a - 3d 2:0

J. Kohut

J. Kohut
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„Kryzysy dzieci i młodzieży
XXI wieku”
Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła w 2003 roku
Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Przyjęto na tę okoliczność datę 10 sierpnia. To zastanawiające, że dopiero w XXI
wieku został ustanowiony dzień naświetlający problem, który istnieje od setek lat.
Specjaliści wielu dyscyplin naukowych od wieków dążyli
do wyjaśnienia motywów działań, jakimi kierują się samobójcy. Próbowali wyjaśnić, czym uwarunkowane są myśli,
decyzje i próby suicydalne. Niestety psychologowie i psychiatrzy nie znaleźli jednoznacznej odpowiedzi na pytanie,
czy samobójstwo zawsze jest wynikiem choroby psychicznej. Motywacje samobójcze u jednostek z odchyleniami psychicznymi niewiele różnią się od motywacji samobójczych
osób bez stwierdzonych zaburzeń. Można zatem założyć, że
motywy osób chorych i zdrowych są tożsame.
Tezy stawiane przez psychologów oraz socjologów okazały się ogromnym wsparciem w ustalaniu przyczyn samobójstw. To depresja okazała się najczęstszą przyczyną samobójstw. Szacuje się, że 15% osób cierpiących na depresję
ostatecznie popełnia samobójstwo. Zagrożenie samobójstwem wzrasta w przypadku depresji. Jednak nie wiadomo,
czy poziom zagrożenia samobójstwem zależy od rodzaju
depresji.
Także nałóg alkoholowy wpływa na wzrost ryzyka popełnienia samobójstwa. Alkoholizm to czynnik ryzyka długoterminowy. Alkohol jako substancja psychoaktywna wywiera wpływ na poziom substancji chemicznej w mózgu jaką
jest serotonina. W konsekwencji jednak alkoholizm niszczy
przede wszystkim relacje interpersonalne, oddziałuje negatywnie na wsparcie społeczne, którego zaś osłabienie przyczynia się wzrostowi ryzyka samobójczej śmierci.
Przyjmuje się, że zaburzenia osobowościowe mają
ogromny wpływ na zachowania samobójcze. Warto nadmienić, że schizofrenia czy choroba maniakalno-depresyjna
nie jest zaburzeniem występującym zbyt często u młodych
osób. Występowanie zaburzeń znacznie podwyższa ryzyko
samobójstwa. Młodzi ludzie cierpiący na zaburzenia psychotyczne, posiadający problemy z alkoholem, czy narkotykami,
podlegają zagrożeniu.
Choroby związane z postrzeganiem własnego ciała, czyli
anoreksja bądź bulimia są znakiem końca XX wieku i początku XXI wieku. Młodzi ludzie wchodzący w okres dojrzewania
wyrażają często niezadowolenie z własnego wyglądu. Stan
ten pogłębiają media, emitujące sugestywne obrazy. Większość idoli młodych osób jest bardzo szczupłych. Młodzież
wobec tego dąży do uzyskania takiego wyglądu, bowiem
media kreują przekonanie, że jest to wyznacznik osiągnięcia
sukcesu.
Wybitny suicydolog profesor Brunon Hołyst twierdzi, że
niskie poczucie własnej wartości, a także zwątpienie w sens
życia, prowadzi do narastającej świadomości pustki egzystencjalnej, a także do poczucia bezsensowności istnienia.
Te odczucia są bardzo niebezpieczne, bowiem mogą prowadzić do wyobrażania sobie samobójstwa przez młodą osobę,
a nawet jego usiłowania czy dokonania próby samobójczej.
Autoagresja u młodych osób jest wynikiem braku radości życia, utraty poczucia jego sensu. Przed dorastającą młodzieżą
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stoi wiele trudnych kwestii do rozstrzygnięcia. Jest to czas
dookreślania swojej tożsamości, życiowych priorytetów, systemu wartości. Młodzi ludzie wielokrotnie są pozostawieni
sami sobie, a piętrzące się przed nimi wyzwania odbierają im
pewność siebie. Relacje rówieśnicze nierzadko są przyczynkiem do zachowań suicydalnych wśród młodzieży. Przede
wszystkim brak akceptacji jednostki prowadzi do jej izolacji.
Odrzucenie, wyśmiewanie, nękanie, a nawet prześladowanie, to przykłady zachowań mających degradujący wpływ na
postrzeganie własnej osoby.
Dlatego niezbędna jest edukacja zwłaszcza młodych
osób w zakresie budowania poczucia własnej wartości, podkreślanie jak istotną rolę w życiu odgrywa rozwój osobisty
i nieustanne doprecyzowywanie mocnych stron u młodzieży, ćwiczenie postaw asertywnych, sprawna komunikacja. Dzięki temu młoda osoba może sama stworzyć sobie
niewidzialną zbroję, dzięki której ochroni swój dobrostan
psychiczny.
Grażyna Serwan-Pogoda
/psychoterapeuta, trener/

Praca w Wiśle !
Zatrudnię dyplomowaną kosmetyczkę
lub uczennicę szkoły kosmetycznej!
Tel. 600 927 067
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Grudzień
Kwiecień 2013
2014
Wrzesień

Wernisaż
autorskiej
wystawy
koronek
Marioli Wojtas

Inwestycje gminne

Oświetlenie na Trójstyku

str. 18

Droga na Jasnowicach

str. 29

Bilety
Wczasy
Wycieczki
Kolonie i Obozy
Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl

www.mea-travel.pl
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Drużyna Samorządowa - Jan Sewastynowicz i Maria Pietraszko

Uczestnicy Turnieju Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Istebna

Turniej Mikołajkowy

str. 34
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

„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY
w Istebnej
SPRZEDAŻ,
MONAŻ, SERWIS, GWARANCJA

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej
Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej
BRAMY gminy
GARAŻOWE:
Segmentowe, Roletowe
Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Uchylne, Dwuskrzydłowe
Redaguje Zespół wDrzwi,
składzie:
stalowe, aluminiowe, szklane
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut (GCI), Katarzyna
Rucka-Ryś,
Automatyka
do bramLucyna
garażowychLigocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka
Bramy typowe, nietypowe
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Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, 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 URZ

Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony interneto
Urzędu Gminy: urzad.gminy@u
Redaguje Zespół w skła
Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina Czyż, Jacek Kohut, Lu
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Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl
Siedziba i adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej,
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