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Serdecznie witamy wszystkich mieszkańców
naszej Gminy w Nowym 2012 Roku.

Życzymy by przyniósł Wam zdrowie, szczęście,
optymizm i wiarę w lepsze jutro.

Życzymy wiele miłości, wzajemnego szacunku
oraz spełnienia marzeń i planów.

Wójt Gminy i Rada Gminy
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Wójt Gminy informuje

Wszystkim uczestnikom pogrzebu naszego kochanego
syna

Śp. Marka Wawrzacza
Księżom diecezjalnym, o. Franciszkanom,
księżom Salezjanom, Siostrom zakonnym,

Radnym Gmin Istebna, rodzinie, znajomym bliższym
i dalszym, za liczny udział i modlitwę

– składamy serdeczne podziękowanie.

Rodzice oraz brat z rodziną

Statystyka za rok 2011 (2010)
Stan ludności na dzień 31.12.2011 (2010)

                   pobyt stały:        pobyt czasowy:
Istebna 5082 (5048) 134 (129)
Jaworzynka 3178 (3183) 28 (27)
Koniaków 3621 (3612) 51 (46)
Ogółem 11.881 (11.843) 213 (202)

Urodzenia 2011 (2010)
Istebna 79 (86)
Jaworzynka 50 (37)
Koniaków 56 (41) 
Ogółem 185 (164) 
 chłopcy 94  dziewczynki 91 
Małżeństwa zawarte przez mieszkańców gminy 113 aktów  
(93 akty), 12 aktów rozwodowych (10 aktów), 1 separacja.
Małżeństwa zawarte na terenie gminy - ogółem zarejestro-
wane w USC 162 akty (135 aktów).

Zgony 2011 (2010)
Istebna 46 (49)
Jaworzynka 23 (33)
Koniaków 39 (26)      
Ogółem 108 (108)     

Dowody osobiste
W 2011 roku wydano 952 dowody osobiste (678).
Zgodnie z nowymi zasadami rejestracją na potrzeby prowa-
dzenia ewidencji wojskowej objęci są mężczyźni i kobiety, 
którzy w danym roku kończą 18 lat.
W roku 2011 objęto rejestracją 104 mężczyzn i 94 kobiety 
rocznika 1992.

Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa odbywała się w dniach 20, 23, 24 maja 
2011 roku w Starostwie Powiatowym w Cieszynie do której 
stanęło 104 osoby rocznika 1992.

Jubileusze
W roku 2011 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego 
obchodziło 14 par. 
Trzy pary obchodziły jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego.
17 mieszkańców gminy liczy powyżej 90 lat, w tym 15 kobiet.

Medale
 „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

W dniu 19 grudnia podczas obrad XIII sesji Rady Gminy 
Istebna rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło 
zasadniczą służbę wojskową zostały wręczone srebrne me-
dale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Medale nadano: Pani Helenie Kapaś, Pani Wandzie Łacek, 
Panu Henrykowi Łackowi.

Odznaczeń dokonał przedstawiciel Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Bielsku-Białej mjr Ryszard Warchocki.

Podziękowania oraz słowa uznania i szacunku za przykładne 
wychowanie synów, którzy nienagannie pełnili czynną służbę 
wojskową złożyli Wójt Gminy Danuta Rabin, Przewodniczący 
Rady Gminy Istebna Jan Gazur oraz Zastępca Wójta Gminy Isteb-
na Henryk Gazurek.

Stanisławowi i Bronisławie Juroszek
oraz Kazimierzowi Juroszek z rodziną

wyrazy współczucia i  żalu z powodu śmierci
matki – teściowej

Śp. Jadwigi Juroszek

składają
Rada Gminy, Wójt Gminy,

pracownicy Urzędu Gminy oraz GZd/s Ośw.

Informacje Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Istebnej

Punkt konsultacyjny Istebna Centrum (Budynek Strażnicy OSP) 
czynny:
Każdy poniedziałek od 15.00 do 18.00   - zajęcia terapeutyczne.
W drugi i czwarty piątek miesiąca od 15.00 do 19.00 – pomoc 
psychologa.

Z a p r a s z a m y !

INFORMAcJA
Przewodniczącego Rady Gminy Istebna

Przewodniczący Rady Gminy Istebna informuje, że 
w I kwartale 2012 r. będzie przyjmował mieszkańców na 
dyżurach w Urzędzie Gminy Istebna /pok.115 /w każdy 
wtorek miesiąca.

Styczeń :  10, 17, 24,31            od godz. 14.00 do 15.15  
Luty :  7, 14, 21,28                     od godz. 14.00 do 15.15                                          
Marzec :  6, 13, 20, 27              od godz. 14.00 do 15.15  

Z życia OSP

Harmonogram Zebrań Sprawozdawczych
jednostek OSP z terenu Gminy Istebna

15.01.2012r.  godz. 14.00     OSP Istebna Zaolzie
22.01.2012r.  godz. 14.00     OSP Jaworzynka Centrum
28.01.2012r.  godz. 18.00     OSP Istebna Centrum
29.01.2012r.  godz. 14.00     OSP Koniaków Centrum
05.02.2012r.  godz. 14.00     OSP Koniaków Kosarzyska
12.02.2012r.  godz. 14.00     OSP Jaworzynka Zapasieki

sekretarz ZOG ZOSP RP w Istebnej, dh Renata Haratyk
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Projekty inwestycyjne

Zakończenie zadania
p.n. „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej
-Zaolziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

W dniu 28.12.2011 r. wykonawca zadania tj. Zakład Bu-
dowlano-Montażowy „PROBUD” Sp. z o.o.  z Żywca zakoń-
czył prace związane z budową trasy nartorolkowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą i zgłosił gotowość do odbioru. W 
dniu 29.12.2011 r. w obecności przedstawicieli Zamawiają-
cego i Wykonawcy odebrano wykonane prace i spisano pro-
tokół końcowy. 

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 952 613,32 zł brutto, 
w tym:

- dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 607 623,42 zł
- środki własne – 344 989,90 zł
W ramach zadania wykonano:
1. Budynek zaplecza sanitarno-technicznego;
2. Parking;
3. Trasę nartorolkową wokół boisk piłkarskich;
4. Oświetlenie trasy nartorolkowej;
5. Ścieżkę treningowo-rekreacyjną na terenie lasu;
6. Zagospodarowanie terenu.
W trakcie realizacji jest wykonanie przyłącza wody do 

budynku zaplecza sanitarno-technicznego. Ze względu na 
wydłużające się postępowanie administracyjne planuje się iż 
przyłącze wody zostanie wykonane do połowy 2012 roku i 
wtedy zostanie oddany kompleks do użytkowania.

 Zadanie „Budowa trasy nartorolkowej w Istebnej-Zaol-
ziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowane było w 
ramach projektu p.n. „Rozbudowa infrastruktury okołotu-
rystycznej Gminy Istebna” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Poszukiwania źródeł wody w gminie
Latem br na Tynioku w Koniakowie i w Istebnej na Jasno-

wicach zostały wykonane dwa odwierty głębinowe o głębo-
kości 80 m każdy celem pozyskania wody. Głównym zamierze-
niem tych inwestycji  jest zabezpieczenie przeciw pożarowe 
w przysiółkach których brak jest gminnej sieci wodociągowej. 
Celem pośrednim jest umożliwienie okolicznym mieszkań-
com zapewnienia wody do celów spożywczych na wypadek 
wody. W wyniku prowadzonych pomiarów na obu odwier-
tach opracowano wymaganą dokumentację tj:  operat wodno 
prawny na pobór wody podziemnej z ujęcia oraz dokumenta-
cje hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia 
wód podziemnych.  Zasoby eksploatacyjne według stanu na 
październik br wynoszą:

1. Studnia głębinowa w Koniakowie: wydajność 1,4 m3/h, 
depresja 13,1 m,

2. studnia głębinowa w Jasnowicach: wydajność 1,0 m3/h, 
depresja  24,0 m

Woda ze studni głębinowej została zbadana w Labora-
torium Badania Wody Wisła – Czarne. Badania  określają jej 
przydatność do celów spożywczych i jedynie woda na Jasno-
wicach ma przekroczona zawartość  żelaza (7-mio krotnie), 
będzie zatem wymagało odpowiedniego procesu redukcji 
zawartości żelaza. Pozostałe wskaźniki są bardzo dobre. 

W listopadzie Powiatowy Geolog przyjął całość dokumen-
tacji hydrogeologicznej wymaganej przepisami Prawa Geolo-
gicznego i Górniczego. Dokumentacja również została prze-
kazana następującym instytucją:

1. Centralne Archiwum Geologiczne w Warszawie,
2. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
3. Powiatowe Archiwum Geologiczne w Cieszynie,
20 grudnia została wydane Pozwolenie Wodnoprawne  na 

pobór wody w wykonanych odwiertach.  
Bilansując możliwość poboru wody wynosi ona odpo-

wiednio 
1. Studnia w Koniakowie – 33,6 m3/ dobę,
2. studnia na Jasnowicach – 24,0 m3/dobę.
Aby pozyskać odpowiednią ilość wody  musi zostać wykona-

ny zbiornik   magazynujący wodę dla celów PPOŻ oraz do celów 
spożywczych, sieć doprowadzająca wodę do zbiornika, insta-
lacja elektryczny na potrzeby zasilania pompy celem tłoczenia 
wody z odwiertu do zbiornika. To pociąga za sobą konieczność 
pozyskania gruntu pod zbiornik oraz zgody mieszkańców na 
wykonanie sieci łączącej studnię ze zbiornikiem. Aby zbiorniki 
mogły stanowić również zabezpieczenie na wypadek suszy dla 
mieszkańców warto je zlokalizować w najwyższych punktach, 
również dostępnych dla samochodów straży pożarnej aby gra-
witacyjne  rozprowadzić wodę i szybko napełnić samochody 
ratownicze. Jak szybko uda się zrealizować te dwa zbiorniki w 
dużej mierze będzie zależało od mieszkańców. 

Planuje się: 
1. w I kwartale 2012 roku uzgodnić z mieszkańcami propo-

nowane rozwiązania.
2. w II kwartale wykonać zbiorniki i sieć, 
tak aby latem mieszkańcy nie borykali się z problemem 

braku wody i aby poprawić bezpieczeństwo pożarowe w tych 
rejonach. 

Opracował: Bogusław Juroszek 
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Zakończono remont drogi gminnej
obok gimnazjum

Pod koniec listopada zakończono realizację zadania in-
westycyjnego pod nazwą:  Remont drogi gminnej obok 
gimnazjum wraz z remontem koryta potoku Olecka w 
ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Inwestycję 
realizowano wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodar-
ki Wodnej w Gliwicach na podstawie porozumienia z dnia 5 
sierpnia 2011 r. W ramach porozumienia wykonano remont 
drogi gminnej obok Gimnazjum wraz z elementami umoc-
nień stanowiącymi zabezpieczenie i umocnienie skarp na 
drodze   w km  drogi od 0+000 do 0+760 oraz remont kory-
ta potoku Olecka w km potoku 0+600 do 1+267 polegający 
na remoncie budowli regulacyjnych wraz z zabudową wyrw 
brzegowych. 

w potoku Olecka pozwalał zrealizować roboty bez żadnej 
przerwy. 

Odbiór końcowy miał miejsce  8 grudnia 2011 r.
Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą brutto 829 tys. zł 
W tym:
1. koszt przygotowania dokumentacji – 23.124,00 zł 
2. wartość robót budowlanych – 799.511,89 (w tym 

7.310,95 zł  to roboty dodatkowe poprzez zwiększenie zakre-
su robót),

3. wartość nadzoru inwestorskiego –  5.904,00 zł.
Zgodnie z ww. porozumieniem  Regionalny Zarząd Go-

spodarki Wodnej w Gliwicach sfinansował swoją część robót 
przekazując Gminie Istebna środki w wysokości 400.000,00 
zł. To pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana wspólnie z 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach.  

Wykonane prace pozwolą nam dalej  realizować  roboty 
przy gimnazjum związane z budową ścieżki narto rolkowej 
na odcinku od gimnazjum wzdłuż potoku Olecka  do połą-
czenia z drogą Leśną  prowadzącą na Olecki i Tokarzonkę. 
Prace te będą prowadzone wiosną 2012 r.

Projekty inwestycyjne

Droga obok gimnazjum

Fundament pod mur betonowy

Mur betonowy w rejonie gimnazjum

Strony porozumienia wspólnie wyłoniły wykonawcę ro-
bót, którym była firma Mirotrans z Jaworzynki. W przetargu 
brały udział dwie firmy :

1.  „Inżbud”  z Ustronia  - wartość oferty brutto 1013.560,55 zł.
2. „Mirotrans” z Jaworzynki – wartość oferty brutto 

792.200,95 zł. 
Umowę zawarto z firmą „Mirotrans” w dniu 9 września 

2011 r., która przedstawiła korzystniejszą ofertę.   Plac budo-
wy przekazano firmie w dniu 12 września i od tego czasu roz-
poczęto prace. Roboty polegały na rozbiórce starych,  beto-
nowych i kamiennych umocnień brzegowych, betonowych 
progów regulacyjnych, oraz wykonaniu nowych zabezpie-
czeń w postaci murów betonowych, murów kamiennych 
w siatkach stalowych, wykonaniu chodnika do gimnazjum, 
drogi asfaltowej i miejsc parkingowych przy szkole. 

Nadzór nad realizacją sprawowała firma  KOLOR z Bielska 
Białej oraz etatowi  pracownicy RZGW Gliwice i Gminy Istebna. 

Pogoda w tym okresie dla tego rodzaju robót była wyma-
rzona – dodatnie temperatury oraz bardzo niski stan wody 
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Więcej dofinansowania
Realizacja projektu „Rozbudowa infrastruktury około 

turystycznej Gminy Istebna” możliwa jest dzięki wsparciu 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie zawarta 
w roku 2010 określała całkowite wydatki projektu złożonego z 
5 zadań inwestycyjnych na kwotę 6 247 880,93 zł i poziom do-
finansowania w wysokości 73,86 % kosztów kwalifikowanych. 
Obniżony na etapie wniosku poziom dofinansowania wynikał 
z różnic walutowych i ilości dostępnych euro w ścieżce poza-
konkursowej dla całego projektu. 

Ostatecznie wartość robót po przetargach spadła do kwo-
ty 5 008 286,38 czyli o ok. 20%, a zaoszczędzona kwota wynio-
sła prawie 1 mln 240 tys. zł.

W maju 2011 r. kiedy Gmina Istebna zakończyła wszystkie 
zamówienia publiczne dla projektu i zawarła wszystkie umowy 

Projekty inwestycyjne

Rubrykę PROJEKTY INWESTYCYJNE redagują: 
B. Juroszek, W. Legierski, L. Gorzołka, G. Kliś
Referat Gospodarczy i Rolnictwa
tel. 33 855 65 00, inwestycje@ug.istebna.pl

W dniu 19 grudnia 2011 r. o godz. 14 .00 odbyła się XIII 
sesja Rady Gminy Istebna. Sesji  przewodniczył Przewodniczą-
cy Rady Gminy Istebna Jan Gazur. W sesji wziął udział przedsta-
wiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku – Białej  mjr. 
Ryszard Warchocki, który dokonał  wręczenia medali „Za zasługi 
dla Obronności  Kraju” dla rodziców, których co najmniej  trzech 
synów  odbyło zasadniczą  służbę wojskową.

Medale nadano: Pani Helenie Kapaś oraz Państwu Wan-
dzie i Henrykowi Łacek. 

W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, rad-
ny Rady Powiatu Cieszyńskiego Bogdan Ligocki oraz uczniowie 
Gimnazjum w Istebnej którzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
złożyli życzenia wykonali koncert kolęd.

Na sesji  podjęto uchwały w następujących sprawach:
l Nr  XIII/86/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok  2011.
l Nr XIII/87/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna.
l Nr XIII/88/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2011 Rady Gminy 
Istebna z dnia 28 września 2011 r w sprawie zaciągnięcia długo-
terminowego kredytu inwestycyjnego.
l Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego 2011.
l Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie uchylenia uchwały nr X/67/2011 Rady Gminy 
Istebna z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredy-
tu długoterminowego.
l Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/73/2011 Rady Gminy Istebna 
z dnia 4 listopada 2011 r w sprawie wysokości opłaty targowej 
na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
l Nr XIII/92/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 
2012.

Rada Gminy informuje

z wykonawcami pojawiła się możliwość wnioskowania o pod-
wyższenie dofinansowania. Na wniosek Wójta Gminy Zarząd 
Województwa Śląskiego wyraził zgodę na podwyższenie 
poziomu dofinansowania do maksymalnego poziomu 
85% kosztów kwalifikowanych. W grudniu 2011 r. zawarto 
aneks nr 3 dotyczący zwiększenia refundacji do kwoty  4 473 
923,13 zł dla projektu i poziomu dofinansowania do 85%. W 
bieżącym okresie trwa zwrot środków na konto Gminy tytu-
łem zwiększenia dofinansowania. Aktualnie odzyskano kwotę 
w wysokości prawie 324 tys. zł dla Gminy Istebna oraz 95 tys. zł 
dla PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła, które realizowało 
w projekcie jedno z zadań. Do końca realizacji projektu, który 
nastąpi w czerwcu 2012 r., pozostałe wnioski o płatność refun-
dowane będą do wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

Opracował: W. Legierski          

l Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  
2011 r. w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Istebna na lata 2012 – 2025.
l Nr Nr  XIII/94/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie  współdziałania Gminy Istebna z Gminą Bielsko-
Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu 
do osób z terenu Gminy Istebna doprowadzonych do Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
l Nr  XIII/95/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie określenia szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich po-
bierania.
l Nr  XIII/96/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowa-
nia w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
l Nr  XIII/97/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  2011 

r. w  sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem gminy Istebna na lata 2012-2016 oraz wydzie-
lenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych.
l Nr  XIII/98/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie nabycia nieruchomości.
l Nr  XIII/99/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
l Nr  XIII/100/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie nabycia nieruchomości.
l Nr  XIII/101/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
l Nr  XIII/102/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie nabycia nieruchomości.
l Nr  XIII/103/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie nabycia nieruchomości.
l Nr  XIII/104/2011 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia  

2011 r. w  sprawie opinii Rady Gminy Istebna  dotyczącej utwo-
rzenia  i prowadzenia  ośrodka rehabilitacji dziko żyjących pta-
ków i ssaków.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy Istebna.

Inspektor M. Wieczorek  
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UcHWAŁA NR XII/72/2011
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 ze zm.) art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95 
poz.613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej
b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej 
c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej 
d) strychy od 1m² powierzchni użytkowej
e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
tej działalności za 1m² powierzchni użytkowej
f ) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² 
powierzchni użytkowej
g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej
h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej

0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł
0,70 zł

19,00 zł

10,24 zł

4,45 zł

7,30 zł

2. Od budowli 2% ich wartości

3. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów od 1 m² powierzchni
b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego od 1m² powierzchni

0,81 zł
4,33 zł

0,26 zł

§ 2.
Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna.

§ 3.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej,
2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 

obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. Przewodniczący Rady, Jan Gazur 

UcHWAŁA NR XII/73/2011
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wysokości opłaty targowej na rok 2012 oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Z 2011 r. Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy w Istebnej uchwala, co następuje:
§ 1.

Stawka opłaty targowej wynosi dziennie:

Rada Gminy informuje
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UcHWAŁA NR XII/75/2011
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i ust. 2 art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.z 2011r. Nr 197 poz. 1172).

Rada Gminy Istebna uchwala, co następuje:
§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
1. od samochodu ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

Samochody ciężarowe
Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

od 3,5 t do 5,5 t włącznie 313,00 zł 535,00 zł
powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 813,00 zł 1 173,00 zł

powyżej 9 t i poniżej 12 t 1 068,00 zł 1 219,00 zł

2. od samochodów ciężarowych o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne 
lub równorzędne Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych

2 osie

12 15 1 312,00 zł 1 474,00 zł

15 1 822,00 zł 1 937,00 zł

3 osie

12 19 1 752,00 zł 2 065,00 zł

19 23 1 937,00 zł 2 322,00 zł

23 - 2 192,00 zł 2 564,00 zł

4 osie

12 29 1 822,00 z ł 2 322,00 zł

29 - 2 322,00 zł 2 974,00 zł

1. przy sprzedaży artykułów rolnych sprzedawanych z ręki 47,00zł

2. przy sprzedaży artykułów rolnospożywczych i przemysłowych:

a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, własnych stolików przenośnych lub innych urządzeń 63,00zł

b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy 94,00 zł

§ 2.
1. Inkasentami mogą być sołtysi wsi.
2. Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 20% zainkasowanych kwot.
3. Inkasenci, o którym mowa w ust.1 zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot Urzędem Gminy za okresy mie-

sięczne w terminie do 5 każdego miesiąca z zastrzeżeniem iż rozliczenie za grudzień dokonywane jest do 31.12.2012 r.
4. Osoby prowadzące sprzedaż zobowiązane są do obliczania i uiszczenia bez wezwania z góry opłaty do rąk inkasenta 

w dniu sprzedaży.
5. Na pobraną opłatę targową inkasenci wydają pokwitowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 

mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.
Przewodniczący Rady, Jan Gazur



Nasza Trójwieœ

Styczeń 2012  Nasza Trójwieœ Strona 9

Rada Gminy informuje

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Ciągniki siodłowe lub balastowe

Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

od 3,5 t do 7 t włącznie 1 068,00 zł 1 312,00 zł

powyżej 7 t i poniżej 12 t 1 312,00 zł 1 556,00 zł

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych

2 osie

12 25 1 822,00 zł 2 065,00 zł

25 31 2008,00 zł 2 263,00 zł

31 2 192,00 zł 2 300,00 zł

3 osie

12 40 2 008,00 zł 2 216,00 zł

40 2 449,00 zł 2 974,00 zł

5. przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 
12 ton, z wyjątkiem związanych działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego 406,00 zł

6. od przyczepy lub naczep, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolne-
go, posiadającego łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 t

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub równorzędne Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych

1 oś

12 18 499,00 zł 568,00 zł

18 627,00 zł 754,00 zł

2 osie

12 28 685,00 zł 685,00 zł

28 33 940,00 zł 1 125,00 zł

33 37 1 125,00 zł 1 695,00 zł

37 1 509,00 zł 2 192,00 zł

3 osie

12 1 254,00 zł 1 671,00 zł

7. autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia
Mniej niż 20 miejsc Równej 20 mniej niż 30 miejsc Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka w zł

a) wyprodukowane w roku 1995 i 
wcześniej 1 068,00 zł 1 580,00 zł 2 031,00 zł

b) wyprodukowane po roku 1995 813,00 zł 1 195,00 zł 1 695,00 zł

§ 2.
Zwalnia się z podatku od środków transportowych: pojazdy służące do ochrony przeciwpożarowej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.
Przewodniczący Rady, Jan Gazur
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UcHWAŁA NR XII/74/2011
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95 poz. 613 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 
r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011r.Nr 197 poz. 1172)

Rada Gminy w Istebnej uchwala, co następuje:
§ 1.

Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 40,00 zł rocznie 
od jednego psa.

§ 2.
1. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 kwiet-

nia każdego roku w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek ban-
kowy Urzędu Gminy.

2. Opłatę pobiera się w połowie stawek określonych w § 1 
niniejszej uchwały, w terminie do 31 sierpnia jeżeli osoba posia-
dająca psa weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku 
podatkowego.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady, Jan Gazur

Rada Gminy informuje

Umowa partnerska z Ukrainą podpisana 
Na zaproszenie władz miasta Delatyn na Ukrainie 

w dniach od 12 do 15 grudnia 2011 w obwodzie Iva-
no-Frankiwskim przebywała delegacja reprezentująca 
Gminę Istebna. Jej skład z ramienia Rady Gminy stanowili: 

przewodniczący RG Jan Gazur, zastępca przewodniczącego 
Artur Szmek, przewodniczący Komisji Oświaty Zenon Kno-
pek natomiast Urząd Gminy reprezentował zastępca  Wójta 
Henryk Gazurek. W skład delegacji weszli także; Józef Polok 
członek Rady LGD „Żywiecki Raj” oraz działacz społeczny 
Krzysztof Pawlak, który od kilku lat uczestniczy w realizacji 
wartościowych projektów społecznych na rzecz wzajemnej 
współpracy Ukrainy i Polski.

Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy 
między Gminą Delatyn a Gminą Istebna w zakresie kultury, 
turystyki oraz wymiany młodzieży. Odbyło się bardzo ważne 

Spotkanie opłatkowe
Parlamentarzystów i Samorządowców

 2012
Na dzień  3 stycznia 2012 r do Kurii Diecezjalnej Biel-

sko – Żywieckiej w Bielsku – Białej zostali zaproszeni  Par-
lamentarzyści i Samorządowcy z kilku powiatów Śląska, 
Małopolski z Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W pierwszej części spotkania Ksiądz Biskup Ordynariusz 
Tadeusz Rakoczy odprawił uroczystą mszę św. wygłosił ho-
milię, w której zwrócił szczególną uwagę na wartość wspól-
nego dobra, nadzieję każdego człowieka przez którą umac-
nia się jego wiara w Boga. Wezwał  do wzajemnego szacunku 
i pojednania.

Zaznaczył czym są wartości moralne, którym polityk po-
winien być wierny zawsze i bezkompromisowo.

W dalszej części mówił o znaczeniu wiary w życiu każdego 
człowieka, bowiem od  samego początku tj. od  Chrztu Polski 
wiara odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu duchowego 
i kulturowego dziedzictwa naszego narodu i państwa. Dzięki 
tej  bogatej spuściźnie ukształtowała się tożsamość naszego 
narodu.

Wystąpił także młodzieżowy chór Gloria Dei – działający 
przy Instytucie Teologicznym w Bielsku – Białej.

Wspólnie śpiewano kolędy. W imieniu samorządowców 
głos zabrał Wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak dziękując 
za kolejne spotkanie i serdeczne przyjęcie, życząc wszystkim 

zebranym z okazji Nowego Roku wszystkiego co najlepsze 
od Narodzonego Chrystusa.

Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy składając życzenia nowo-
roczne podkreślił ogromną rolę jaką pełnią władze samorzą-
dowe każdego szczebla w życiu publicznym i społecznym.

„To co robicie trzeba dostrzec i docenić, pięknieją nasze 
miasta i gminy i tym trzeba się cieszyć” - powiedział Ks. Biskup 
T. Rakoczy.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podzielili się opłat-
kiem i złożyli sobie życzenia noworoczne, życząc nowego 
spojrzenia na to co nie można zmienić, dużo spokoju, opty-
mizmu, wiary w przyszłość, pogodnych myśli i codziennych 
radości.

Przewodniczący Rady Gminy Istebna 
Jan Gazur 
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20 lat współpracy transgranicznej
na Śląsku cieszyńskim 

W środę 14 grudnia br. w domu kultury „Strzelnica” w 
czeskim cieszynie odbyło się międzynarodowe polsko-
czeskie spotkanie z okazji 20-lecia współpracy transgra-
nicznej samorządów Śląska cieszyńskiego. 

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej 
współpracy transgranicznej, przypomnienie historii jej two-
rzenia się oraz podkreślenie jej znaczenia dla rozwoju regio-
nu. W trakcie spotkania osobom, które w sposób szczególny 
zasłużyły się dla współpracy transgranicznej na obszarze 
Śląska Cieszyńskiego, zostały wręczone odznaczenia. Me-
dale za wspieranie współpracy przygranicznej otrzymali: 
Anna Konderlová, Lesław Werpachowski, Česlav Valosek, Jan 
Sztwiertnia, Lubomír Kuznik, Bogdan Ficek, Václav Holeček, 
Jerzy Malik, Igor Petrov, Witold Dzierżawski oraz Třineckéže-
lezárny, a.s. Przypomnijmy, że dotychczas takie odznaczenia 
otrzymali: Jan Byrtus, Jan Olbrycht, Václav Lastůvka, Adam 
Brudny, Joanna Kapuscińska oraz Bogdan  Kasperek. 

spotkanie z Dyrektorem Michaiłom JurijowiczemKosyłoktóry 
kieruje sprawami turystyki i krajoznawstwa w województwie 
ivano-frankiwskim. Jest on także delegatem na całą Ukrainę. 
Z nim zostały omówione różne aspekty współpracy polsko-
ukraińskiej w obszarze turystyki i krajoznawstwa. 

Samo podpisanie umowy było niezwykle uroczyste. 
Obecni byli przedstawiciele władz różnego szczebla, przed-
stawiciel kościoła grekokatolickiego, który udzielił wszyst-
kim błogosławieństwa oraz mieszkańcy Delatynia. Moment 
podpisania umowy poprzedziło odegranie hymnów narodo-
wych Polski i Ukrainy i odczytanie treści umowy zarówno w 
języku polskim jak i ukraińskim. Przedmiotową umowę przy 
tak podniosłej atmosferze podpisali; Wójt Gminy Delatyn - 
Michaiło Kosyło, Przewodniczący Rady Gminy Istebna - Jan 
Gazur i Zastępca Wójta Gminy Istebna - Henryk Gazurek.

Na szczególną uwagę zasługuje niezwykła gościnność 
z jaką nasi przedstawiciele spotykali się na każdym kroku. 
Delegacja miała okazję zwiedzić katedrę ormiańską oraz gre-
kokatolicką w Ivano-Frankiwsku, być na targu huculskim w 
Jaremczy oraz zwiedzić ośrodek narciarski w Bukovelu, a tak-
że cmentarz w Czarnym Lesie koło Rybnego zwanego tutaj 
Małym Katyniem gdzie Niemcy zamordowali między innymi 
około 250 przedstawicieli polskiej inteligencji.

Strony podpisanej umowy wyrażają nadzieję że zaowo-
cuje ona długoletnią współpracą. Już na 2012 rok planowany 
jest przyjazd młodzieży z Ukraniny, który będzie pierwszym 
efektem podpisanej umowy. Przedstawiciele naszej Gminy 
mają nadzieję że umowa stanie się modelową jeżeli chodzi o 
współpracę polsko-ukraińską.

Ponadto specjalne podziękowania za długoletnią współpra-
cę i wspieranie rozwoju Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těsínské 
Slezsko otrzymali: Rudolf Bilko, Jerzy Herma, Jiří Petrák, Jerzy 
Kronhold, Jiří Cienciala, Danuta Rabin, Petr Sagitarius, Andrzej 
Kondziołka, Zdeňka Piperková oraz Edward Kutyła. 

Część artystyczną uświetnił m.in. występ Zespołu Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. W ramach programu odbyła 
się również inauguracja wersji plenerowej gry planszowej 
„Wszędobyl  Euroregionu Śląsk Cieszyński”.

Organizatorami spotkania były Regionální sdružení 
územní spolupráce Těsínského Slezska i Stowarzyszenie Roz-
woju i Współpracy Regionalnej „Olza” w partnerstwie ze Sto-
warzyszeniem Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej (dawny 
Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej).

Fotografie autorstwa Henryka Jasińskiego pochodzą 
z archiwum SRiWR ‘Olza’ – Euroregionu Śląsk Cieszyński.
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Chwilym po ko, a  kuku ka na cianie,
Doko ci to dwanoste kukanie,

Próg przekroczi, i g ose kiym dzieciencym powie:
Bedym z wami tu dwano cie miesiency.

Niech wóm ro ek poprzinosio co mozie,
Pe no w trychach, pe no w ka dej kumorze,

Ka dy ranek niech b dzie na wychodzie,
Ruziowy jako kwitn ce jab onie w zagrodzie.

A ka de po ednie jak upojne lato,
Pe ne s o ca, miodu i zapachu kwiatów,

A wiecziór niech sie upodobni do z otej jesiyni,
Co pe nymi gór ciami sypie skarby po ziymi,

A noc ka do niech bedzie przepe nióno snami,
Jako niebo zimowe upstrzóne gwiozdami.

Na nowy rok
Rozfujało sie wiatrzysko łokropnie,
Azie strziże siykawicóm po łoknie,
Z gałynziami sie uziyro na dachu,

Strómy trzeszczóm uś w kónorzach ze strachu.

Gdóś takiymu hóncwutowi do rady,
Łun dlo zimy se tu chlado wysady.
Jak sie wiater unaciągo, nawieje,

Zima przidzie, wśećko bioło zasieje.

A starczi ji tego siocio w kosićku,
Nasypie wóm na kaźdym chodnićku.

Świat zabieli sie pusisto i cudnie,
Jak słonećko to łoblysknie w południe.

W mroźny wieczór, na tóm wasióm uciechym,
Nowy rócek wóm przidzie pod strzechym
I cichunkó wyrzgnóm dźwiyrze do siyni,

A łun stanie za dźwiyrzami na ziymi.

Chwilym poćko, aś kukułka na ścianie,
Dokońci to dwanoste kukanie,

Próg przekroczi, i głosećkiym dzieciencym powie:
Bedym z wami tu dwanoście miesiency.

Niech wóm roćek poprzinosio co mozie,
Pełno w śtrychach, pełno w kaźdej kumorze,

Każdy ranek niech będzie na wychodzie,
Ruziowy jako kwitnące jabłonie w zagrodzie.

A każde połednie jak upojne lato,
Pełne słońca, miodu i zapachu kwiatów,

A wiecziór niech sie upodobni do złotej jesiyni,
Co pełnymi górściami sypie skarby po ziymi,

A noc kaźdo niech bedzie przepełnióno snami,
Jako niebo zimowe upstrzóne gwiozdami.

Zuzanna Kawulok
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Z życia szkół

Górale z SP1 w Sejmiku Śląskim
13.12.2011r. wybrani uczniowie SP 1 Istebna wraz z 

opiekunem panią Magdą czepczor dekorowali z marszał-
kiem Województwa Śląskiego Adamem Matusiewiczem i 
wicemarszałkiem Aleksandrą Gajewską-Przydrygą bożo-
narodzeniowe drzewko. Spotkanie odbyło się  w błękitnej 
sali  Sejmiku Śląskiego w Katowicach. Dzieci ozdabiały pier-
niki, które później przy dźwiękach kolęd zawiesiły na „mar-
szałkowskiej” choince. Na naszych uczniów czekały też inne 
atrakcje. Zwiedzili muzeum Barbary i Stanisława Ptaków-  
wybitnej kostiumolog i nieżyjącego już aktora teatralnego. 
Wiele emocji zbudziła wizyta na sali Sejmowej, kto wie może 
w przyszłości któryś z naszych absolwentów dołączy do gro-
na radnych wojewódzkich.

Apel młodzieży z Polski i Ukrainy
przekazany do Brukseli

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w dniu 22 grud-
nia 2011 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Istebnej odby-
ło się spotkanie delegacji młodzieży ukraińskiej z posłem do 
Parlamentu Europejskiego dr. Janem Olbrychtem. Zacnego 
gościa powitała Danuta Rabin - Wójt Gminy Istebna, któ-
rej towarzyszył jej zastępca Henryk Gazurek. W spotkaniu 
uczestniczyli także Jan Gazur - Przewodniczący Rady Gminy 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Artur Szmek. Obecny był 
również Krzysztof Pawlak - główny pomysłodawca i inicja-
tor projektów polsko-ukraińskich.

W trakcie spotkania dr Jan Olbrycht przybliżył zebra-
nym tematykę związaną z akcesją Ukrainy do Unii Europej-
skiej zwracając także uwagę na problemy, które utrudniają 
ten proces. Ukazał jak państwa członkowskie zapatrują się 
na uczestnictwo Ukrainy w Unii Europejskiej podkreślając 
szczególną rolę i starania Polski i polskich europosłów w tym 
zakresie. 

Europoseł, który przybył do Istebnej w zastępstwie Prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego 
Buzka przyjął na swoje ręce efekty czteromiesięcznej pracy 
młodych Ukraińców i Polaków, w ramach międzynarodowej 
akcji społecznej pn. „Apel młodzieży z Ukrainy i Polski do 
Parlamentu Europejskiego”.

Niniejszy apel to pierwsza w historii Ukrainy i Polski, 
społeczna inicjatywa o takim wymiarze, realizowana przez 
młodzież dwóch zaprzyjaźnionych narodów o wspólnych 
słowiańskich korzeniach, młodzież ogarniętą wizją życia bez 
granic we wspólnej - zjednoczonej Europie. To akcja społecz-
na o charakterze symbolicznym, której celem jest zwrócenie 
uwagi Europejskiej Opinii Publicznej na potrzeby młodzieży 
ukraińskiej, która żyje poza granicami UE.

Święto Drzewa 2011 na Kubalonce
 W dniu 14 października 

2011 dzieci i młodzież na 
Kubalonce wraz z wycho-
wawcami ponownie przy-
łączyły się do akcji ekolo-
gicznej pt. „Święto Drzewa” 
pod patronatem Stowarzy-
szenia Ekologiczno-Kultu-
ralnego Klubu Gaja.

„Święto Drzewa” jest pro-
gramem edukacji ekologicz-
nej Klubu Gaja realizowanym 
od 2003r., którego inauguracją 
jest ogólnopolska i międzyna-
rodowa akcja sadzenia drzew co roku. Celem programu jest 
edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świa-
domości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska.

Klub Gaja jest jedną z najstarszych polskich organizacji 
społecznych zajmujących się ochroną środowiska i prawami 
zwierząt. Został  założony w 1988 r. przez Jacka Bożka.

Odbierając od delegacji młodzieży ukraińskiej apel euro-
poseł zapewnił, że przekaże go we właściwe ręce i wierzy, że 
ma nadzieję, iż kolejnym etapem będzie wyjazd młodych z 
Polski i Ukrainy do Brukseli i Strasburga.

Na zakończenie - korzystając z przedświątecznej atmosfe-
ry - uczestnicy spotkania połamali się specjalnie na tę okazję 
wypieczonym chlebem składając sobie życzenia. W trakcie 
przygrywała kapela zespołu „Istebna” pod kierunkiem Tade-
usza Papierzyńskiego. 

Zdaniem dr. Jana Olbrychta Gmina Istebna to jeden z naj-
piękniejszych zakątków w Polsce i Europie. Potwierdzają to 
także młodzi ludzie z Ukrainy i cieszą się, że to właśnie tutaj 
mają miejsce tak ważne dla nich wydarzenia.
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  Dzieci i młodzież wraz z wychowawcami spotkali się 
pod „Czarodziejskim Bukiem” by uczcić „Święto Drzewa”. 
Na tę uroczystość przybyli również zaproszeni goście: pan 
Mieczysław Piechota - leśniczy Nadleśnictwa Wisła, pan Jan 

Z życia szkół

Apel
Fundacji Zdrowia Śląska cieszyńskiego

Wiosną ubiegłego roku (Fundacja Zdrowia Śląska cieszyń-
skiego podjęła działania na rzecz pozyskiwania kandydatów 
na dawców szpiku kostnego (www.szpik.netus.pl). Są choroby, 
w których jedynym ratunkiem dla chorego jest przeszczepienie mu 
komórek szpiku od dawcy o cechach genetycznych bardo do niego 
zbliżonych jeżeli nie identycznych. Procedura ta jest dla dawcy bez-
pieczna a uratowanie życia drugiemu człowiekowi nie powtarzalną 
okazją do satysfakcji.

Znalezienie takich genetycznych „bliźniaków” jest trudne, szan-
sę że się to uda ocenia się na +_ 1 : 200 000. Czyli nie każdy kandy-
dat na dawcę będzie kiedykolwiek wykorzystany. Ale im więcej kan-
dydatów w światowym banku nie spokrewnionych dawców szpiku, 
tym jest to łatwiejsze. Nie spokrewnionych. Szansa doboru dawcy 
i biorcy wśród rodzeństwa to już +- 25%, ale nie w każdej rodzinie 
taka możliwość istnieje.

Jest to piękny przykład ogólnoludzkiej solidarności. Artystkę 
„Mazowsza”, Urszulę Jaworską uratował przed laty szpik podarowa-
ny jej przez 45 letnią Holenderkę, matkę pięciorga dzieci. Problem 
niestety w tym, że kandydatów na dawców mamy w Polsce znacz-
nie mniej niż jest ich np. w RFN. Bierzemy ale nie dajemy. A przecież 
moralne prawo do brania mają ci, co sami gotowi są dać. Urszula 
Jaworska w podzięce za uratowane jej życie utworzyła fundację 
propagującą szukanie kandydatów na dawców. 

Są na naszym terenie 2 możliwości zgłoszenia się na kandydata 
na dawcę. Osoba zdrowa, w wieku 18-45 może zgłosić się w ponie-
działek - czwartek w godzinach 7.00-9.00 do Punktu Krwiodawstwa 
w Szpitalu Śląskim. Zostanie przebadana, pobierze się jej na sto-
sowne badania 10 ml krwi. Ograniczenia czasowe w Punkcie Krwio-
dawstwa spowodowały, że nawiązaliśmy ostatnio kontakt z DKMS 
Polska (WWW.dkms.pl). Ich procedura jest nieco inna. Wiek 18-55, 
kandydat sam wypełnia stosowną ankietę i pobiera sobie wymaz ze 
śluzówki policzka. Będzie poddany dokładnym badaniom dopiero 
wtedy, gdy okaże się, że właśnie jego szpik jest dla kogoś potrzeb-
ny. Materiały (ankieta, pałeczki do wymazu) dostępne są we wszyst-
kich poradniach lekarza rodzinnego i w biurze Fundacji na terenie 
Szpitala Śląskiego.

Jak wyglądają rezultaty prowadzonej przez nas akcji na dzień   
20 grudnia 2011.? Bardzo skromnie.

A. W Punkcie Krwiodawstwa w Cieszynie zarejestrowało się 
75 osób. Liczba dokładna jest być może wyższa, gdyż dawcy zgła-
szają się również  podczas akcji wyjazdowych Stacji Krwiodawstwa, 
a tych danych nie mamy.

B. W szkołach powiatu cieszyńskiego, w których już akcję 
informacyjną podjęto, pozyskano: 

1. Zespół  Szkół Rolniczych w Międzyświeciu: 55.6% (40/72)
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu: 24.5% (12/49)
3. LOTE w Cieszynie 24.4% (10/41)        
4. Liceum w Skoczowie: 14.4% (14/97)
5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle: 7.3% (6 /82)      
6. Zespół Szkół  Zawodowych w Skoczowie: 6.3% (10/158)
7. Liceum w Wiśle:  5.6 % (5/89 ) 
8. Szkoła Organizacji i Zarządzania, Cieszyn  4.3% (5/115)
9. Zespół Szkół Ekonomicznych w Cieszynie  4.0% (8/200) 

Planujemy w najbliższych miesiącach spotkania z młodzieżą 
ponadgimnazjalną pozostałych szkół Cieszyna. 

 C. Pozyskano też dawców w innych grupach osób (np. w zespo-
le rehabilitacyjnym Zakładu SS. Boromeuszek) 8/20 osób). Ocenia-
my tę liczbę na +- 40

Reasumując…po 9 miesiącach prowadzonej akcji w populacji 
powiatu liczącego 175 tysięcy pozyskano około 230 osób, podczas 
gdy w 3 tysięcznej parafii Leśna w pow. żywieckim jest ich 450. Nasz 
słaby wynik uzyskano w terenie, którego mieszkańcy zwykli szczy-
cić się prospołecznym stosunkiem do świata. Ale są piękne wyjątki, 
Międzyświeć.

Apel do wszystkich klubów piłkarskich powiatu pozostał bez 
najmniejszego oddźwięku, apele do duchownych obu kościołów 
spotkały się z reakcją nie na miarę możliwości. Choć mamy tu do 
czynienia z możliwością dosłownego spełnienia przykazania o mi-
łości bliźniego.

Ale nie zrażamy się. Wierzymy, że w pewnym momencie pro-
blem „chwyci”. Gdyby ktoś z chętnych na zostanie kandydatem na 
dawcę szpiku napotkał na jakieś trudności, prosimy o telefon do 
Fundacji: 33 8520511, wewn. 291. Zapraszamy tez na naszą stronę 
internetową: www.szpik.netus.pl dr n.med. Maciej Krzanowski 

Sewastynowicz Radny Gminy Istebna, pani Daria Węgrzyn-
Welc dyrektor naszego Zespołu Szkół, pan Zbigniew Stańko 
kierownik wychowania.

  Obchody rozpoczęto programem artystycznym pt. „Po-
gotowie Ekologiczne” przygotowanym przez dzieci a historię 
Drzewa i programem sadzenia drzew przedstawiła wszyst-
kim pani Joanna Kubok - wychowawca Zespołu Szkół. Nad-
leśnictwo Wisła przekazało 30 sadzonek drzew, które zostały 
wspólnie posadzone na terenie Wojewódzkiego Centrum 
Pediatrii na Kubalonce.

 Posadzono drzewko „Pokoju”, drzewko im. Stanisława 
Kopczyńskiego oraz każde z dzieci mogło wybrać sobie wła-
sne drzewko „spełniające marzenia”.

 Kolejnym punktem programu było również zawieszenie 
serduszek symbolizujących marzenia i pragnienia dzieci na 
„Czarodziejskim Buku” . 

Dyrekcja ZSS Kubalonka oraz wychowankowie zostali na-
grodzeni przez Klub Gaja za coroczne edycje i nowatorskie 
wykorzystanie programu ekologicznego w terapii leczniczej.

Otrzymaliśmy statuetkę „Czarodziejskiego Drzewa”. Na-
grodę odebrała w Katowicach 11 października pani Anna 
Kozłowska podczas Uroczystości Sadzenia Drzew pod Biblio-
teką Śląską.

Anna Kozłowska, Jadwiga Honkisz
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Trójwieś Teatralnie - TESTOSTERON
Informacja Turystyczna w Istebnej i Teatr Polski w Bielsku-

Białej zaprasza po raz kolejny wszystkich mieszkańców Trój-
wsi oraz turystów na niepowtarzalny spektakl „Testosteron” 
A. Saramonowicz w reżyserii Waldemara Patlewicza.

24 lutego 2012 godz. 19.00
Bilety w cenie ulgowej 30 zł

Kultowa komedia, o tym jak ciężkie jest życie, kiedy jest się 
mężczyzną. Prapremiera tej sztuki odbyła się w 2002 roku i zy-
skała opinię męskiej odpowiedzi na "Dzienniki Bridget Jones". 
Siedmiu mężczyzn podczas wesela, które nie doszło do skutku, 
udziela sobie wzajemnie rad i dzieli sie swoimi doświadcze-
niami dotyczącymi kobiet. Wydawać by się mogło, że banał. 
Okazuje się jednak, że spektakl jest absolutnie rewelacyjny i 
wszyscy, którzy porównują go z filmem zdecydowanie wolą tę 
historię w wersji teatralnej. Dobra zabawa gwarantowana!

Obsada: Rafał Sawicki, Kazimierz Czapla, Kuba Abrahamo-
wicz, Dariusz Stach, Dariusz Niebudek, Tomasz Drabek i Grze-
gorz Sikora. Rzecz dla dorosłych.

Mamy 20 ulgowych biletów. Zgłoszenia pod nu-
merem telefonu 33855 61 58 lub adresem promocja@
ug.istebna.pl do 18 lutego. POLEcAMY !!!

300 LAT KONIAKOWA – www.koniakow.eu
W dalszym ciągu zwracamy się z prośbą oraz zachęcamy 

serdecznie do czynnego włączenia się w obchody uroczy-
stego Jubileuszu 300 lat Koniakowa. Na adres promocja@
ug.istebna.pl można nadsyłać zdjęcia, teksty oraz wszelkie ma-
teriały nt. Koniakowa z lat obecnych oraz z tzw. starej fotografii. 
Prosimy także młodzież, dzieci i dorosłych o aktywny udział we 
wszelkich imprezach i spotkaniach, które odbywają się w Konia-
kowie. Czekamy także na Państwa pomysły.

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierw-
szymi ciekawostkami na stronie www.koniakow.eu, gdzie 
znajduje się m.in. aktualny kalendarz imprez koniakowskich 
oraz konkurs fotograficzny.

Jubileusz rozpoczął się uroczystym sygnałem z trąbit gó-
ralskich w wykonaniu m.in. pana Tadeusza Ruckiego. W Syl-
westra na Ochodzitej obecny był także Przewodniczący Rady 
Gminy pan Jan Gazur. Wszystkim uczestnikom uroczystej 
nocy sylwestrowej serdecznie dziękujemy za przybycie, zaś 
Kóniokowianom i  mieszkańcom Trójwsi serdeczne życzenia 
na Nowy Jubileuszowy Rok.

Oprac. A. Legierska

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy lubią 
zabawy na śniegu oraz jeżdżą na nartach na Wielką Zi-
mową Imprezę Radia Zet oraz Beskidzkiej 5.

18.02.2012 g. 10:00 Kompleks Istebna Zagroń
W programie m.in.: slalom rodzinny, zabawy na śniegu,  

miasteczko Radia Zet, pokazy GOPR-u, Sznupek i ścianka 
wspinaczkowa, rzut butem narciarskim, bitwa na śnieżki,  
graffiti na śniegu, Pokaz trikk`e i gorąca herbata, upominki 
dla każdego

ZAPRASZAMY!!!

Zmiany w przepisach od nowego roku:
w kasku do 16 roku życia i na trzeźwo

W dniu 31 
grudnia 2011 
roku weszły w 
życie przepisy 
pr zewidujące 
obowiązek jazdy 
w kasku do 16 
roku życia oraz 
kary dla narcia-
rzy i snowboar-
dzistów jeżdżą-

cych pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Przyjęta latem 
przez Sejm Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w gó-
rach i na zorganizowanych terenach narciarskich przewiduje 
m.in., że dzieci i młodzież do lat 16. będą musieli jeździć na 
nartach czy snowboardzie w kaskach. Za niedostosowanie 
się do tego obowiązku ich rodzicom lub opiekunom grozić 
będzie grzywna.

Ustawa wprowadza też kary dla tych narciarzy i snowbo-
ardzistów, którzy wejdą na stok pod wpływem alkoholu lub 
narkotyków. Grozić za to ma grzywna; zarządzający terenem 
narciarskim będzie mógł również zakazać wstępu albo naka-
zać opuszczenie takiej trasy osobie, której zachowanie wy-
raźnie wskazuje, że jest pijana lub odurzona narkotykami.

Zgodnie z wchodzącymi w życie 31 grudnia przepisami, 
narciarze i snowboardziści będą też zobowiązani do zapo-
znania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu 
lub urządzenia i ich przestrzegania. Zobowiązani są również 
do stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych 
na trasach narciarskich oraz do dostosowania swoich planów 
aktywności do posiadanych umiejętności i aktualnych wa-
runków atmosferycznych - m.in. prognozy pogody i komuni-
katu lawinowego dla danego obszaru. Będą musieli również 
bezzwłocznie poinformować ratowników o wypadku lub za-
ginięciu osoby oraz "o innych zdarzeniach nadzwyczajnych 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób".

Informujemy, iż w Punkcie Informacji nabyć można 
następujące pozycje: album Zespołu Regionalnego Istebna 
oraz album Strój górali Śląskich; - kalendarz z Istebnej, Jawo-
rzynki i Koniakowa 2012; - płyty zespołów Koniaków, Istebna 
oraz kapel Vołosi i Jetelinka.

ZAPRASZAMY!!!
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Ostatnia promocja Beskidzkiej 5 
w 2011r. w Lublinie

W dniu 20 grudnia Zamek Lubelski rozbrzmiewał góralską 
muzyką. O godzinie 10:00 w sali kinowej zamku rozpoczęła 
się ostatnia tegoroczna promocja Beskidzkiej 5. Przedstawi-
ciele ATB Beskidtrek wizytę rozpoczęli od spotkania z Panem 
Zygmuntem Nosalskim, Dyrektorem Muzeum Lubelskiego w 
Lublinie, gdzie w miłej atmosferze rozmawiano o górach. Już 
od godziny 9-tej zaczęli się pojawiać chętni do udziału w Spo-

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e

tkaniu i - ku ogromnemu zaskoczeniu organizatorów - sala 
okazała się zbyt mała na tak dużą ilość gości. Impreza odbyła 
się w do tego stopnia ogromnym tłoku, że nawet schody na 
korytarzu wejściowym służyły do siedzenia. Po zrealizowaniu 
programu imprezy jeszcze długo wspólnie z turystami śpie-
wano góralskie kolędy. Pomimo wielkiego „ścisku" (sala jest 
przewidziana na 120 osób, a przybyło ponad 300) impreza 
była udana i przebiegała w miłej turystycznej atmosferze.

Okazało się, że Beskidzka 5 zgromadziła na sali kinowej 
największą ilość osób w historii imprez na zamku i „rekord 
ten" z pewnością nie zostanie prędko pobity. Z wielką przy-
jemnością przeprowadzano rozmowy na temat wizyt Lubli-
nian w Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustroniu i Wiśle. Spotka-
nie tak zachęciło uczestników do odwiedzenia Beskidzkiej 5, 
że już w styczniu zaplanowano pierwsze wycieczki. Był też 
aspekt humorystyczny, bowiem podczas przyjazdu górali do 
Lublina panowała tam iście jesienna aura, a w trakcie Spotka-
nia dosypało śniegiem i po imprezie wszyscy zgodnie stwier-
dzili, iż Beskidzka 5 przywiozła do Lublina nie tylko slajdy z 
ośnieżonymi Beskidami, ale także prawdziwą zimę.

Do „Zagronia” już nie tylko na narty
Przez dwa lata do kompleksu narciarskiego „Zagroń” w Istebnej 

ściągały rzesze gości, turystów, a także mieszkańców Gminy. Teraz 
„Zagroń” to nie tylko narty – zaraz obok kolei linowej i stoku 
znajduje się Park Wodny „Olza” oraz centrum Medycyny chiń-
skiej „Meridian”. 

Wielkie otwarcie 
nowej części komplek-
su odbyło się dnia 29 
grudnia 2011 roku. To-
warzyszyło temu wie-
le atrakcji, rozrywek 
– konkurs „Mam Talent 
w Zagroniu”, pokaz chiń-
skich sztuk walki Tai Chi 
w wykonaniu gości z 
Chin, degustacje kuchni 

syczuańskiej, konkurs wiedzy na wesoło oraz wieczorem koncert ze-
społu „Chrząszcze”. Z tej okazji odbyła się także konferencja prasowa 
dla przedstawicieli mediów z różnych regionów kraju. W konferencji 
wzięli udział: Leszek Łazarczyk – właściciel kompleksu „Zagroń”, Ewe-
lina Juroszek – Dyrektor Zarządzający, Katarzyna Ratusznik - Dyrektor 
Centrum Medycyny Chińskiej „Meridian”, Janusz Waszut - Kierownik 
Kompleksu Istebna, Dt Li Shanming – lekarz medycyny chińskiej,  Pani 
Danuta Rabin – Wójt Gminy Istebna, a także Jan Kukuczka – właściciel 
Galerii Kukuczka wraz z artystą malarzem Piotrem Jakubczakiem.

Właściciel, pan Leszek Łazarczyk opowiedział wszystko co tyczy 
się dotychczasowego 
kompleksu „Zagroń”- o 
wyciągu narciarskim, ho-
telu, restauracji, a także 
o tym skąd wziął się po-
mysł na rozbudowę kom-
pleksu i dlaczego akurat 
medycyna chińska. Wiele 
wyjaśniła również wypo-
wiedź lekarza medycyny 
chińskiej, Dt Li Shanming’a, który mówił: Zdrowie jest ważne, zarówno 
te fizyczne ale i psychiczne. Chciałbym z Chin przynieść to do was - moją 
wiedzę i usługi.  W centrum „Meridian” można skorzystać z akupunktury, 
oraz wielu odmian masażu chińskiego, które mają swoje korzenie w pra-
starej chińskiej szkoły masażu. Innym miejscem do zakosztowania re-
laksu jest Park Wodny „Olza”. O jego budowie i atrakcjach opowiedział 
Janusz Waszut – kierownik kompleksu. „Kompleks basenów to kolejna 
atrakcja, którą oferujemy. Dla gości hotelowych mamy kolejne formy 
wypoczynku, połączone z regeneracją swojego zdrowia”.  W parku wod-
nym będącym częścią kompleksu znajdują się między innymi rwąca 
rzeka ze sztucznym nurtem, wodospady, 70-metrowa zjeżdżalnia, 
gejzery, grota solna, sauny a nawet wystająca ponad wodę ścianka 
wspinaczkowa. Dach parku w kształcie piramidy jest częściowo prze-
szklony, więc osoby relaksujące się w basenie mogą obserwować po-
czynania innych na stoku.  Nowy obiekt posiada również nową część 
hotelową dla 70. gości. Wielką zaletą kompleksu jest także podziem-
ny tunel, który łączy funkcjonujący już obiekt przy wyciągu z nową 
powstałą częścią kompleksu.

Prace nad budową nowego kompleksu rozpoczęto od razu, kiedy 
tylko zszedł śnieg. Zakończenie prac i oddanie go do użytku przewi-
dziana na końcówkę 2011 roku. Wielu z nas uważało to za niemożliwe, 
a jednak udało się. Teraz już bez przeszkód możemy korzystać z zabie-
gów medycyny chińskiej, wylegiwać się w ciepłej wodzie a nawet kosz-
tować tradycyjnej kuchni syczuańskiej. A to wszystko u nas – w Istebnej ! 

Karina Czyż
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Zapraszam do przeczytania tekstu, w którym chcemy czytelni-
kom „Naszej Trójwsi” przedstawić podsumowanie działalności Ze-
społu Regionalnego „Istebna” w roku 2011.

Jak zapewne większość pamięta, był to rok jubileuszowy – nasz 
zespół świętował 110-lecie od swych nieformalnych początków w 
roku 1901. W związku z tym większość wydarzeń podporządkowa-
na była właśnie okrągłej rocznicy, a wszędzie, gdzie zespół wystę-
pował fakt ten był przytaczany.

Rok rozpoczęliśmy bardzo intensywnie, bo już do końca stycznia 
mieliśmy za sobą 13 występów – w tym m.in. udział w warszawskim 
Orszaku Trzech Króli, występy na balu w Mostach koło Jabłonkowa i w 
Cieszynie oraz liczne koncerty kolędowe na Górnym Śląsku.

Przede wszystkim był to jednak rok obfitujący w najwyższe 
wyróżnienia i główne nagrody na konkursach. Wystartowaliśmy w 
4 przeglądach a najgorsze miejsce, jakie zdobyliśmy, to pierwsze. 
„Istebna” wywalczyła: Grand Prix IV Międzykulturowych Spotkań 
Folklorystycznych w Dąbrowie Górniczej, Grand Prix XVIII Między-
narodowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych w Zebrzydowi-
cach, I-sze miejsce na X Ogólnopolskich Spotkaniach Folklorystycz-
nych w Łowiczu wraz z nagrodą specjalną Łowickiego Oddziału 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych „Z wyrazami uznania i podziwu 
dla Regionalnego Zespołu "Istebna" z Istebnej za kultywowanie 

Zespół „Istebna” w roku 2011 - podsumowanie

Zrealizowano w ramach projektu „Góralskie tradycje na Trójstyku
polsko-czesko-słowackim” współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

tradycji ludowych swojego regionu." Jednak najcenniejsze dla nas 
jest Grand Prix 22 Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych 
w ramach TKB w Wiśle. Tam też otrzymaliśmy specjalną nagrodę z 
rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego, który wręczając ją mó-
wił do zespołu: „Pięknie gracie, pięknie tańczycie, macie wspaniałą i 
piękną tradycję w regionie, którą warto codziennie kultywować”. Od 
prezydenta otrzymaliśmy także specjalną statuetkę szklaną z okazji 
jubileuszu. Nie można też zapomnieć o Złotym Żywieckim Sercu, 
wywalczonym przez żeńską grupę śpiewaczą na Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu oraz licznych nagrodach indywidualnych 
dla kapeli, śpiewaków czy instrumentalistów. Wielce przyjemne 
wyróżnienia trafiły także do rąk członków naszego zespołu – Daria 
Czyż wybrana została „Miss Tygodnia Kultury Beskidzkiej”, a Justyna 
Bury i Antoś Czepczor w Sierpcu uzyskali tytuł „Najsympatyczniej-
szej Pary Festiwalu”. 

W kronikach zespołu rok zostanie zapamiętany również jako 
ten, w którym z rąk Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego odbie-
raliśmy Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludo-
wej” – najwyższe polskie wyróżnienie za działalność na polu kultury 
ludowej. Natomiast z rąk byłego już starosty Czesława Gluzy zespół 
odebrał powiatową Nagrodę im. Ks. Jana Leopolda Szersznika w ka-
tegorii ochrony kultury.

Wspólna płyta cD Zespołu „Istebna”
i przyjaciół z Zaolzia

Tuż przed końcem roku ukazała się 
płyta CD zatytułowana „Ej cóż mi ludzie 
rzeknóm” z nagraniami w wykonaniu 
Zespołu Regionalnego „Istebna”. Na pły-
cie grają i śpiewają też zespoły z Zaolzia 
– kapela „Nowina” z Mostów koło Jabłon-
kowa, kapela „Oldrzychowice” z Oldrzy-

chowic, kapela „Lipka” z Jabłonkowa oraz chór „Gorol” również 
z Jabłonkowa. Płyta zawiera góralskie melodie z obu stron gra-
nicy. Nie zabrakło także ważnych dla śląskich górali utworów 
jak „Szumi jawor, szumi” czy napisane przez ks. Emanuela Gri-
ma „Gronie, nasze gronie”. Płyta dostępna jest m.in. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury oraz w Punkcie Informacji Turystycznej 
w Istebnej, jak również w GOTIC w Mostach koło Jabłonkowa.

kilkudziesięciu. Przy licznie zgromadzonych słuchaczach ze-
społy zaprezentowały pastorałki charakterystyczne dla obu 
miejscowości oraz tradycyjne polskie kolędy.

Koncert Świąteczny w Istebnej
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.2011) w 

istebniańskim kościele p.w. Dobrego Pasterza odbył się świą-
teczny koncert kolęd i pastorałek, podczas którego wystąpił 
zespół „Lipka” z Jabłonkowa oraz Zespół Regionalny „Istebna”. 
„Istebna” kończąc swój rok jubileuszowy, zaprezentowała się 
jeszcze raz w składzie wielopokoleniowym. Młodzież wspie-
rali byli członkowie, zarówno ci sprzed kilkunastu lat jak i 
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W ramach obchodów jubileuszowych zależało nam na pokazaniu 
się na scenie z dawnymi członkami „Istebnej”. Okazało się, że nadal 
są w świetnej formie i galowy koncert na wiślańskiej scenie podczas 
zakończenia Tygodnia Kultury Beskidzkiej był czymś niezwykłym. 
Około 100 osób wspólnie na scenie grało, śpiewało, tańczyło i wspo-
minało dawne dzieje zespołu. Kontynuacją tego było październikowe 
spotkanie jubileuszowe byłych i obecnych członków w istebniańskiej 
remizie. Ważnym punktem uroczystości była promocja albumu obra-
zującego dzieje tegoż zespołu na przestrzeni ponad stu lat. Rzetelnie 
udokumentowana historia w tekście Małgorzaty Kiereś, zobrazowa-
na została ponad setką zdjęć, od najdawniejszych po czasy współ-
czesne. Zakończeniem obchodów roku jubileuszowego był wspólny 
wielopokoleniowy koncert kolęd i pastorałek, z którego relację prze-
czytać można w tym numerze „Naszej Trójwsi”.

Patrząc z per-
spektywy całe-
go roku, mimo 
uczestnictwa w 
konkursach i mimo 
wydarzeń zwią-
zanych z jubile-
uszem, nie można 
zapomnieć, że był 
to rekordowy rok 
pod względem ilo-

ści koncertów. Doliczyliśmy się 68 różnych występów (nie licząc wy-
stąpień samej kapeli), z czego wynika, że występowaliśmy częściej 
niż raz na tydzień! Były to koncerty w najróżniejszych miejscach w 
Polsce, m.in. w: Tczewie, Gołuchowie, Pakosławiu, Warszawie, Sierp-
cu, jednak najwięcej na terenie województwa Śląskiego. Nie zabra-
kło nas również na ważnych lokalnych uroczystościach jak koncert 
z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, otwarciu Orlika przy gimnazjum, 
Festynie Istebniańskim, dożynkach, Święcie Niepodległości czy nie-
dawnej pasterce. Wcześniej, w czerwcu, w ramach projektu „Powró-
cimy wierni – wesele góralskie po latach”, wspominaliśmy beskidz-
kie nagrania ostatniego odcinka serialu „Czterej pancerni i pies”, zaś 
finałem akcji było spotkanie ze statystami oraz serialową Lidką, czyli 
Małgorzatą Niemirską. Do tego dodać należy kilkudniowy udział w 
wakacyjnych międzynarodowych festiwalach zagranicznych – w 
Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny oraz w czeskim Červeným 
Kostelcu położonym w Sudetach. Zespół ponownie pozytywnie 
przeszedł weryfikację artystyczną programu przez ekspertów pol-
skiej sekcji CIOFF, a aktualny certyfikat upoważniający do reprezen-
towania polskiego folkloru na największych światowych festiwa-
lach otrzymaliśmy aż na pięć lat. 

W grudniu wzorem poprzednich lat przygotowaliśmy trady-
cyjne „chodzyni Mikołajów”, tym razem przypominając ten obrzęd 
mieszkańcom Jaworzynki. Wydarzenie to z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem dziennikarzy czy fotoreporte-
rów. Ogólnie działalność zespołu bardzo często prezentowana była 
w mediach – zarówno w internecie, jak i w prasie, radiu czy tele-
wizji, również poza granicami, co myślimy jest świetną promocją 
całej gminy. Zresztą gdziekolwiek wyjeżdżamy, zawsze zabieramy z 
sobą mnóstwo materiałów o Gminie Istebna, wręczając je podczas 
różnych oficjalnych spotkań czy różnym innym osobom, próbując 
zainteresować ich naszymi terenami.

Dla nas był to niezwykle udany rok! „Istebna” stale się rozwija – 
po udanym jesiennym naborze cała grupa na dzień dzisiejszy liczy 
już ponad 60 osób! 

Na koniec, wkraczając w nowy rok 2012, chcieliśmy w tym miej-
scu podziękować wszystkim wspierającym nas, głównie sponso-
rom, bez których pomocy nie było by tylu działań oraz zawsze przy-

chylnie patrzącej na 
nasze działania Pani 
Wójt Danucie Rabin 
wraz z Radą Gminy, 
a także pracowni-
kom GOK i GCI za 
współpracę. Dzię-
kujemy Panu Nadle-
śniczemu Witoldowi 
Szozda za kolejny 
rok nieodpłatnego użyczenia sali do prób w OEE oraz wszystkim 
rodzicom członków zespołu za pomoc, zrozumienie i przychylność. 
Dziękujemy także za wiele ciepłych słów, napływających pod adre-
sem zespołu z różnych stron, podnoszących nas na duchu i dających 
satysfakcję z tego, co robimy – najbardziej jednak wtedy, gdy płyną 
od swoich ludzi. Dziękujemy również za słowa krytyki, bo te jeszcze 
bardziej mobilizują do działania. Dziękujemy byłym członkom ze-
społu za zaangażowanie we wspólne akcje w roku jubileuszowym – 
dla nas było to niezwykle cenne i budujące. Do mieszkańców naszej 
gminy apelujemy o wsparcie w najprostszy z możliwych sposobów 
– odpisując zespołowi 1% swojego podatku. To nic nie kosztuje, 
a wymaga jedynie odrobiny dobrej woli. Jeżeli ktoś nie wie w jaki 
sposób można to zrobić, prosimy o kontakt - pomożemy.

W tym roku nadal na bieżąco na łamach gazetki będziemy infor-
mować o naszych poczynaniach. Zapraszamy wszystkich chętnych 
zarówno do zespołu, jak i do działań w stowarzyszeniu, patronują-
cemu zespołowi. Niech nowy rok przyniesie wszystkim wiele rado-
ści i satysfakcji - niech nie brakuje sił i pomysłów, a także wiary w 
ich realizację.

Tadeusz Papierzyński – Kierownik Zespołu ”Istebna”
oraz wszyscy instruktorzy i członkowie

Przekaż 1% podatku zespołowi!
Już dziś informujemy, że w rozliczeniach podatkowych 

za rok 2011 będzie można odpisać 1% swojego podatku na 
działalność Zespołu Regionalnego „Istebna”. Nasze stowarzy-
szenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego i je-
steśmy jedyną taką organizacją z siedzibą w gminie Istebna 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Apelujemy 
do wszystkich podatników o przekazanie 1% podatku wła-
śnie dla zespołu. W zeznaniach podatkowych wystarczy tyl-
ko w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS 0000119330. 
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Oprócz informacji, które ukazały się dotychczas w 
„Naszej Trójwsi” chcę jeszcze podzielić się pozostały-
mi sukcesami za rok 2011. 

Był on jak każdy z poprzednich lat, bardzo pracowity oraz 
był dla nas bardzo udany. W tym roku Stowarzyszenia ob-
chodziło Jubileusz 15-to lecia. zdobyliśmy bardzo dużo na-
gród głównych oraz wyróżnień na prestiżowych festiwalach 
krajowych i Międzynarodowych, takich jak: Festiwal Górali 
Polskich w Żywcu „Złote Żywieckie Serce”, w Zakopanym na 
M.F.Z.G. „Srebrną Ciupagę”. Oprócz nagród głównych zdoby-
liśmy różne miejsca na podium w kategoriach: kapeli, grupy 
śpiewaczej męskiej, mistrz  i uczeń, multiinstrumentaliści. We 
wrześniu zespół został zaproszony na międzynarodowe fe-
stiwal na Litwie i Łotwie, Denenburgu, Dakopolis oraz Wilnie. 
Przyjęto nas bardzo gorąco i serdecznie. Daliśmy cztero go-
dzinne koncerty dla polskiej, łotewskiej i litewskiej publicz-
ności, przy udziale władz ambasady polskiej oraz prezesów 
Polskich Związków Polaków na Wschodzie. 

Były też występy zagranicznej na Festiwalach na Słowa-
cji, Morawach, Jabłonkowie. Już od 20. lat nasi zdolni artyści, 
muzykanci występują w Ciechanowcu na Międzynarodo-
wym Festiwalu Ligawkowym. Jest to nietypowy Festiwal gry 
na instrumentach pasterskich, bo ligawka to zamiennik  na-

Bacovskie Dni, Festival Valaskiej Kultury

Otwarcie nowej Bacówki na Baraniej Występ konkursowy na Festiwalu Górali Polskich

Występy na Łotwie i Litwie

szej trombity albo rogu pasterskiego. Na Podlasiu grywa się 
na tym instrumencie cały adwent.

Każdego roku nasi wykonawcy przywożą
z Ciechanowca I, II , III miejsca oraz wyróżnienia:
Bartek Rybka – multiinstrumentalista
Janko Zowada – róg pasterski, trombita
Tadeusz Rucki – róg, trombita
Adaś Soból – fujarki
Dominika Stańko – fujarki
Magdalena Legierska – fujarki
Beata Juroszek – fujarki
Bartek Legierski – heligonka
Marek Legierski – heligonka

Najmłodsza z uczestników to Wiktoria Gruszka, która za-
jęła dwa II miejsca grając na rogu i trąbicie. 

Zespół bardzo sobie ceni współpracę z oddziałem Górali 
Śląskich, biorąc czynny udział we wszystkich imprezach, któ-
re są przez nich organizowane, są to: mieszanie owiec, otwar-
cie nowej bacówki na Czubanuli w Baraniej, Świynty Jón na 
Ochodzitej, Międzynarodowe Targi Pasterskie, rozsód owiec, 

Informacja oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
„Pod Ochodzitą” w Koniakowie za rok 2011r.
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dziewczyny, którzy lubią tańczyć, aby znaleźli trochę czasu, 
przyszli potańczyć i pośpiewać, dla zadowolenia wszystkich. 
Przypominamy, że próby są dwa razy w tygodniu, w ponie-
działki i środy o godz. 15.00 w karczmie „Pod Ochodzitą”, bo 
nie jest to tylko tańczenie i śpiewanie, ale możliwość pozna-
wania świata oraz kultury innych narodów, ponadto pięk-
nych stron naszej ojczyzny. 

Dalsze podziękowania kieruję również dla dobrych przy-
jaciół za wielką pomoc: Stasiowi Kędziorowi i Bogdanowi 
Ligockiemu – bez nich ani rusz. Na koniec bardzo wielkie 
podziękowanie za wsparcie finansowe dla naszej gaździny, 
pani Danuty Rabin oraz Rady Gminy Istebna, jest to dla nas 
bardzo wielka pomoc.  Serdeczne wyrazy wdzięczności Mir-
ce Kukuczce za nieodpłatne udostępnienie nam Sali w swo-
jej gospodzie również za „Boże zapłać”. Wszystkim czytelni-
kom Naszej Trójwsi chcę życzyć od całego Stowarzyszenia 
na Nowy 2012 rok coby się Wom darzyło, mnożyło, kopiło, 
cobyście zdrowi byli a piniyndzy kupa mieli. To Wom Boże dej 
na tyn Nowy Rok!

Urszula Gruszka

Dla wszystkich zainteresowanych działalnością 
Stowarzyszenia, próbami zespołu regionalnego 
„Koniaków” kontakt pod numerem telefonu: 502 
742 880, 512 070 895.

sympozja naukowe oraz konferencje związane z tradycją wo-
łoską, III Zgromadzenie Górali Śląskich.

Rok 2012 zapowiada się bardzo pracowicie, związany 
jest z kilkoma bardzo dużymi Jubileuszami. Zaczynając od 
19. Balu Góralskiego oraz inauguracji obchodów 300 le-
cia Koniakowa oraz 80 lecia Zespołu „Koniaków”, bo jak się 
okazało po sprawdzeniu w archiwach narodowych, zapi-
sano pierwsze wspomnienia w 1932 roku a reaktywowany 
po okresie wojennym w 1952 przez panią Marię Gwarko-
wą oraz Michała Juroszka. Ja sama jestem członkiem ze-
społu od 45 lat. 

Chciałabym podziękować wszystkim moim współpra-
cownikom, Bartkowi Rybce mojemu zastępcy, wszystkim 
starszym członkom zespołu Dance Bielesz, Jolce Bocek, mu-
zykantom, którzy zawsze zagrają w razie potrzeby za tzw. 
„Boże zapłac”bo to ważniejsze niż pieniądze. Dziękuje także 
Piotrowi Kohutowi, Józkowi Michałkowi, Kasi Suszce, Stasio-
wi i Jankowi Kaczmarzyk, Łucji Dusek, Basi Byrtus, Damiano-
wi Kukuczce. Słowa wdzięczności kieruję również do nieod-
żałowanego, śp. Antka Kukuczki. Wszystkim zespolokom za 
tańcowani i spiwani. W tym miejscu kieruję podziękowania 
także dla ich rodziców, że usłuchali pobożnych próśb, że po-
zwalali im chodzić na próby, bo jak to zwykle bywa z mło-
dymi, czasami „cosi wymaścióm”, na to nie ma rady, a kulty-
wowanie naszej tradycji myślę, że w dobie komputerów jest 
najważniejsze. Proszę też młodzież, zarówno chłopców jak i 

Informacja oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
„Pod Ochodzitą” w Koniakowie za rok 2011r.

III Zgromadzenie Górali Śląskich
Górale Ślascy zebrani na III Zgromadzeniu wybrali 

nowe władze swojego stowarzyszenia.
Prezes:
Józef Michałek – Istebna
Zarząd: 
Elżbieta Hubczyk – Brenna, Zbigniew Wałach – Istebna, 

Łucja Dusek – Jaworzynka, Agnieszka Kierczak – Jaworzynka, 
Henryk Kukuczka – Istebna, Bartłomiej Rybka – Koniaków, 

Jan Kożdoń – Koszarzyska R.Cz., Edward Krysta – Ustroń, 
Andrzej Niedoba – Mosty R.Cz., Lenka Kożdoń – Koszarzyska 
R.Cz., Zygmunt Greń – Brenna

Komisja  Rewizyjna
Adrian Francuz, Teresa Zowada, Józef Straka, Andrzej 

Kawulok, Helena Lipowska
Sąd Koleżeński: 
Piotr Kohut, Grzegorz Rucki, Wiesław Gawlas, Marian 

Bocek, Krystyna Straka.
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Ocalmy od zapomnienia

Juroszek Franciszek   urodził się 15 kwietnia 1907 roku w 
Istebnej w rodzinie  Jana i Marii Juroszek zd. Kobielusz. Ojciec jego 
światły istebniański rolnik urodził się w 1850 roku, a zmarł już  w  
pierwszym roku I wojny światowej w 1914 roku.  Pochodził w wielo-
dzietnej rodziny, w której rodzice wychowali   jego  Franciszka i sze-
ściu synów  Jana, Józefa, Michała Pawła, Antoniego, Rudolfa i jedną 
córkę Marię. Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobywał syste-
matycznie wiedzę. W latach 1925- do 1927 uczęszczał do Rolniczej 
Szkoły w Międzyświeciu, zaś na dalszych kursach osiągnął średnie 
wykształcenie. 

Na ukształtowanie się jego postawy społecznego działacza miał 
wpływ ojca  Jana Juroszka związanego z dzia-
łalnością Kółek Rolniczych za czasów austriac-
kiej monarchii. Ojciec należał do światłych 
istebniańskich prezesów miejscowego kółka 
rolniczego  związanego z działalnością na te-
renie Istebnej Marii Wysłouchowej. Wyrastał 
w domu, w którym  za czasów tej monarchii 
była pokaźna biblioteka  nazywana wówczas 
świetlica. Wychowany był na książkach takich 
pisarzy i poetów jak:  Adam Mickiewicz, Hen-
ryk Sienkiewicz, I. Kraszewski, które do świe-
tlicy otrzymywał  jego ojciec od Marii Wysło-
uchowej. Czytamy o tym w jednym z listów: 
otrzymałem dary od Państwa,na którem ani nie 
zasłużył,żem się tego nie pozdoł, wpadły one 
głęboko w moje sumienie i skoro snieg spad-
nie to będę wszystkie trzy tomy czytał: Ogniem 
i mieczem, Potop, i o Panu Wołodyjowskim..” 
Przypuszczamy nawet, że to właśnie jego oj-
ciec  spotkał  się z Henrykiem Sienkiewiczem, 
co nastąpiło to podczas obchodów 25-lecia 
pracy twórczej pisarza, w które włączyło się 
całe społeczeństwo polskie. Uroczystość od-
była się w grudniu 1900 roku w Warszawie, 
o czym donosi „Gwiazdka Cieszyńska” z 19 
stycznia 1901 roku. Z całej Polski nadeszły dla 
pisarza gratulacje, a zaszczytem dla górali z 
Istebnej: Jana Juroszka, Pawła Juroszka, wójta Istebnej, Tomasza i 
Jana Legierskich, był fakt, że to właśnie gratulacje od nich zosta-
ły opublikowane w „Gazecie Polskiej”. Ojciec jego należy do grona 
wielkich propagatorów oświaty rolniczej. Jemu to bowiem przy-
padło w udziale zakładanie pierwszych kółek rolniczych na terenie 
beskidzkich wsi. To jego ojciec bierze udział w wielu wycieczkach z 
Marią Wysłouchową, która wśród góralskiego ludu szerzy oświatę 
rolniczą. Ukształtowane patriotyczne i społeczne myślenie owocu-
je w jego pierwszej  działalności w okresie międzywojennym kiedy  
istebniańskim proboszczem jest ks. prałat Emanuel Grim. Podziwia 
twórczość ks. E. Grima, Jerzego Probosza, Rudolfa Szotkowskiego 
i Pawła Zowady, największych regionalistów okresu międzywojen-
nego dla Istebnej. Zainspirowany ich twórczością próbuje od 1926 
roku pisać gawędy, wiersze i opowiadania. Do 1939 roku działa w 
miejscowym Stronnictwie Ludowym, Związku Młodzieży Katolic-
kiej, Straży Pożarnej oraz Macierzy Szkolnej. 

Po roku 1945 nadal działa w Stronnictwie Ludowym ale przede 
wszystkim w tutejszym Kółku Rolniczym w istebniańskim radiowęźle, 
od 1964 roku w Klubie Literackim  i amatorskim teatrze istebniań-
skiej ziemi. W powojennej prasie Głosie Ziemi Cieszyńskiej, Gazecie 
Krakowskiej, Scena Polska znajdujemy jego krótkie notatki, jego opo-

wiadania.  Nie zebrano do tej pory  wszystkich publikowanych ma-
teriałów tego autora, a warto byłoby spojrzeć na tą ciekawa postać i 
jego dorobek  historyczno-folklorystyczny. 

Po II wojnie światowej Juroszek Franciszek angażuje się w dzia-
łalność miejscowego zespołu folklorystycznego „Istebna” z Istebnej. 
Działalność jego, zapomniana została przypomniana dzięki doku-
mentowaniu stuletniej historii istebniańskiej ziemi. I tu otwiera się 
zupełnie nowa, nieznana do tej pory historia istebniańskiego ze-
społu. Dowiadujemy się o niej  z Protokołu nr 41/55 Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej  w Istebnej. jej posiedzenie odbywało się 
18 października  1955 roku  w biurze sekretarza  Prezydium od godz. 

14.000-do 16.00., przewodniczył mu ob. Jało-
wiczor  Józef.  W porządku dziennym tego po-
siedzenia czytamy w pkt.3: Działalność Zespołu 
Pieśni. Punkt 3 tego porządku obrad przedsta-
wił Franciszek Juroszek. W protokole zapisano: 
Ob. Franciszek Juroszek zreferował działalność 
Zespołu Pieśni, zespół ten znajdował się będzie 
przy Związkach Zawodowych Handlowców. 
Obecnie liczy 30 członków, posiada 24 kom-
plety góralskie.

Kiedy w 1954 roku powstaje  miejscowy 
radiowęzeł to prowadzi go opiekun Isteb-
niańskiego zespołu Franciszek Juroszek, ludo-
wy poeta i gawędziarz ale tylko do 1961 roku.  
Od 1974 roku  współpracuje stale z Muzeum  
Beskidzkim w Wiśle. Z inicjatywy ówczesnego 
kierownika Jana Kropa bierze udział w organi-
zowanych przez muzeum konkursach gawę-
dziarskich. Na piaty konkurs, który odbył się w 
1978 roku przysłał  tekst, który został zatytu-
łowany Od źródeł Olzy. W tekście tym opisuje 
problemy z jakimi ówczesny wójt istebniań-
skiej ziemi Tomasz Legierski i miejscowi radni 
borykali się  na przełomie XIX i XX wieku w 
Istebnej.  Wybrany przeze mnie fragment do-
tyczy sprowadzenia wody ze Złotego Gróna 
do tzw. czyśzczarni, którą wybudowano koło 

kościoła, aby można było umyć nogi, przed wejściem do świątyni. 
My zaś ugwarzyli żie wodym weznym ze „Złotego Grónia” możie wóm 
sie te bedzie zdać dziwne jako jóm skludzimy do tej „ciściarnie” nale 
dyć mómy takich majstrów co bednarkym robióm taki rozmaite rzeci 
co sie ludzióm nie śniło, pytołech Jozefa od Burego coby przysieł na po-
siedzyni ci by szie podjón zrobić jaki ruły na tóm wodym tóś niech teraz 
powiy czi szie do zrobić.

Tóś Fojcie i Radni przemyślołech to dobrze do sie zrobić jyny trzeba 
takiego fajnego drzewa bez synków, chrube od dziesiynć do dwacet cyn-
tlich, dłógi śtyry metry, przerźnie sie na poły wykopie szie rynnym zaś szie 
pieknie słożi uoposie uobrynciami z korzyni tóś kropla wody nie uciecie.
Jedno uś mómy załatwióne odpowiedzioł Fojt, jo uś to zmiyrzoł, jest tego 
380 metrów, na„Złotym Gróniu” wymurujemy studniym z kamiynia a tu 
przed kościołym wymurujymy ciściarniym na wodym z kamiynia uobra-
bianego takóm wielkóm pieć na pięć metrów uokrógłóm, zaś zbytek 
wody uodkludzimy nazot ku ceście, tam dómy żłoby drzewiany coby se 
mógli ludzie i kónie napojić…

Umiera 8 grudnia 1985 roku i zostaje pochowany na  istebniań-
skim kierchowie. Nam pozostaje podziękować zacnemu dokumenta-
liście istebniańskiej ziemi za godny wkład swojej pracy w społeczne 
życie ziemi, którą darzył wielką miłością.

Małgorzata Kiereś

 

JuROSZek FRanciSZek – ujec  „zzo grónia”
zapomniany istebniański gawędziarz i społeczny działacz

Franciszek Juroszek.
Zdjęcie pochodzi z książki

"Istebna. Zespół Regionalny"
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Spotkania Opłatkowe dla seniorów
Wszystkich seniorów, emerytów, rencistów ser-

decznie zapraszamy na Spotkania Opłatkowe. Jest to 
wspaniała okazja, by spotkać się, przełamać się opłatkiem 
i porozmawiać przy wspólnym stole. Program artystyczny 
przygotowały na tę okazję dzieci i młodzież z Istebnej, Jawo-
rzynki i Koniakowa. 

Terminy i miejsce spotkań:
24 stycznia (wtorek) Remiza strażacka w Istebnej, godz. 10.00
25 stycznia (środa)  Remiza strażacka w Jaworzynce, godz. 10.00
26 stycznia (czwartek) Remiza strażacka w Koniakowie, godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy! 

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej przy współpracy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej.

Zapraszamy na warsztaty wyrobów
z siana i trawy

W ramach członkostwa naszej gminy w Lokalnej Grupie 
Działania „Żywiecki Raj” organizowane są bezpłatne warsz-
taty wyrobów z trawy i siana.

Wszystkie chętne osoby – zarówno dorosłych, jak i mło-
dzież oraz dzieci zachęcamy do udziału w zajęciach odby-
wających się w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej (obok 
kościoła). Zapewniamy materiał! 

Terminy zajęć:
20 stycznia (piątek)   godz. 16.00 - 19.00
2 lutego (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
17 lutego (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
2 marca (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
16 marca (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
30 marca (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
13 kwietnia (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
27 kwietnia (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
11 maja (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
25 maja (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
8 czerwca (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
22 czerwca (piątek)  godz. 16.00 - 19.00
Zajęcia prowadzić będą specjalizujący się w tej dziedzi-

nie twórcy ludowi – państwo Danuta i Marian Gałuszka ze 
Stryszawy. 

Ze względu na ograniczoną ilość uczestników (maksy-
malnie 15 osób na jednych zajęciach) prosimy o wcześniej-
sze zapisy – osobiście w biurze GOK lub telefonicznie na 
numer 33 855 62 08.

Słownik gwarowy

Latóś bedymy se przipóminać starodowne słowa, kiere 
uś mało kiedy ciuć. Coroz wiyncel zabywómy, a mało tego 
– miasto nasij gwary rzóndzimy nie jyny po polsku, ale aji do-
dowómy cudze słowa z jynzyka angielskigo.

Tóś coby sie nóm wiyncej spómniało, porym słów wóm 
przipóminómy   

Akuratny - dokładny
Przedrobiać – przebierać nogami
Bórg – kredyt
Chechłać – ciąć coś tępym narzędziem
Dekiel – pokrywa
Elektryka – światło elektryczne
Fajermón – strażak
Fyrtać – rozbełtywać
Grómadnica – rodzaj ściany z wykopanych,
wyzbieranych na polu kamieni
Hepelować sie – upominać się

Gajdy zagrały
W dniu 15.12.2011 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

Istebna-Dzielec Zbigniew Wałach wraz ze swoimi uczniami 
zakończył stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z zakresu upowszechniania kultury. 

W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się 
tradycyjnym repertuarem Beskidu Śląskiego, poznanie tech-
nik budowy instrumentów pasterskich, każde spotkanie było 
okazją do zgłębienia wiedzy o historii muzyki beskidzkiej i o 
muzykach, którzy na przełomie XIX i XX wieku byli kontynu-
atorami muzycznych tradycji. Instrumentem, którym skupił 
największą uwagę były gajdy śląskie. Obecnie Zbigniew Wa-
łach jest jedynym budowniczym tego niezwykłego instru-
mentu, charakterystycznego dla Beskidu Śląskiego. Każdy z 
uczestników po okiem Zbigniewa Wa-
łacha, zbudował własny instrument. 
Uczniowie Wałacha zbudowali rów-
nież piszczałki jednootworowe, sze-
ściootworowe, które zostały zaprezen-
towane podczas wspólnej prezentacji. 
Zajęcia odbywały się przez cały rok. 
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ZAJęcIA STAŁE 
organizowane w gminie Istebna

Zajęcia z AEROBIKU I PILATESU zostają zawieszone 
do WRZEŚNIA 2012
Karate, Kik-boxing        
prowadzone przez Grzegorza Jurczek,
tel. 505128906
Karate dla dzieci
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, godz. 17.30

Kik-boxing dla młodzieży i dorosłych
-  piątek, Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej, 
godz. 18.30
Autorska Szkółka Malarska
Iwony Konarzewskiej
(tel. kontaktowy 506 444 211)
bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają  

się pod patronatem:
1. Nadleśnictwa Wisła: w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w 
Istebnej na Dzielcu - poniedziałek, wtorek, środa – 14.30 – 
16.30
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej: w Gminnym Przed-
szkolu w Istebnej - środa – 9.30 – 11.00; w Szkole Podstawo-
wej nr1 w Jaworzynce - czwartek- 12.30 -14.00
3. Urzędu Gminy w Istebnej: w Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Istebnej na Dzielcu - piątek – 14.00 – 17.00 

STYcZEŃ
01.01 – Noworoczna Gra na Trąbitach na Ochodzitej i uro-
czyste rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 300 lat Koniakowa, 
Koniaków szczyt Ochodzitej
07.01. Charytatywny koncert kolęd, Kościół p.w. Dobrego 
Pasterza w Istebnej, godz. 18.00
14.01. Karnawałowy bal kostiumowy (przebierańców), OSP 
Koniaków, godz. 19.00
20.01. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, 
godz. 16.00 – 19.00
21.01.  Bal Góralski w Koniakowie – 300 lat Koniakowa – Go-
spoda Pod Ochodzitą
22.01. 37. Międzynarodowy Bieg Narciarski o Istebniański 
Bruclik – Istebna Kubalonka
24.01. Spotkania opłatkowe w Istebnej
25.01. Spotkania opłatkowe w Jaworzynce
26.01. Spotkania opłatkowe w Koniakowie
do 30.01. Wystawa Kapliczki i krzyże z Trójwsi w fotografii 
Jerzego Haca, GOK – BP Istebna, s. 3

LUTY
03.02. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, 
godz. 16.00 – 19.00
05.02. XI Zawody Furmanów – Istebna Tartak, godz. 11.00
17.02. Warsztaty z wyrobu ozdób z trawy i siana, GOK-BP, 
godz. 16.00 – 19.00
18.02. – Zima z Radiem ZET i Beskidzką 5 – Istebna Zagroń
26.02. – Zimowa Spartakiada Istebniańska
Rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu fotograficznego 
„Wokół Ochodzitej”

KALENDARZ  IMPREZ 2011-2012

Moja Babcia

Babcia pogodną twarz miała,

swoje wnuki uśmiechem witała,

zmęczona pod gruszą siadała,

w zimie wełnę przędła przy oknie.

Pieczkami z gruszek gości częstowała,

pachnącą bryję w miseczce podawała,

każdego do progu domu odprowadzała,

do kolejnych odwiedzin szczerze zapraszała.

Wnuki strudzoną dłonią krzyżem znaczyła,

modlę się za ciebie, mawiała.

Kiedyś wiatr starą gruszę złamał,

Pan Bóg też poczciwą babcię zabrał…

Teresa Waszut

Życzenia dla Babci i Dziadka
W dniu Waszego Święta
życzymy dużo zdrowia,

radości, wszelkiej pomyślności
i wielu spokojnych lat

przeżywanych wśród najbliższych.
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Złoto i srebro MP dla naszych biegaczy!
Złoty i srebrny medal zdobyli nasi biegacze w Drużyno-

wych Mistrzostwach Polski w biegach narciarskich, któ-
re rozegrano 28 grudnia na trasach biegowych w Istebnej 
Kubalonce! W zawodach,  które były również I Memoriałem 
Henryka Cieślara sztafety składały się z czterech zawodników 
biegnących w kolejności: junior D - junior C - junior B - junior 
A lub senior.

Najlepiej pobiegła sztafeta NKS Trójwieś Beskidzka I w 
składzie: Mikołaj Michałek, Maciej Legierski, Bartłomiej 
Rucki, Mateusz Ligocki. Drugie miejsce wywalczyła druży-
na MKS Istebna w składzie: Szymon Sewastynowicz, Domi-
nik Bury, Kamil Bury, Patrycjusz Polok. Tuż poza podium 
na czwartym miejscu ukończyła zawody sztafeta NKS Trój-
wieś Beskidzka II w składzie: Mateusz Haratyk, Szymon Ju-
roszek, Tomasz Skurzok, Krzysztof Kukuczka.

Udane narciarskie zakończenie roku! 
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi biegacze w roze-

granym 30 grudnia minionego roku na Kubalonce narciar-
skim Biegu Sylwestrowym. Zawody rozgrywane były w 
formule biegu masowego (ze startu wspólnego) techniką 
dowolną.

W biegu głównym mężczyzn na dystansie 7,5 km 
triumfował Mateusz Ligocki (NKS Trójwieś Beskidzka) 
przed swoim klubowym kolegą Krzysztofem Kukuczką.  
W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze trójka naszych 
biegaczy:  4. Patrycjusz Polok (MKS Istebna),  8. Bartło-
miej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) i 9. Kamil Bury (MKS 
Istebna).

W swoich kategoriach wiekowych miejsca na podium 
wywalczyli:

Seniorzy:
1. Mateusz Ligocki (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorzy A (rocznik 1992-93):
1. Krzysztof Kukuczka (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Patrycjusz Polok (MKS Istebna)
Juniorzy B (rocznik 1994-95):
2. Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka)
3. Kamil Bury (MKS Istebna)
Juniorki C (rocznik 1996-97) - dystans 5 km:
1. Dorota Kaczmarzyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorzy C (rocznik 1996-97) - dystans 5 km:
1. Dominik Bury (MKS Istebna)
Juniorzy D (rocznik 1998-99) - dystans 2,5 km:
1. Mikołaj Michałek (NKS Trójwieś Beskidzka)
2. Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
Juniorki E (rocznik 2000 i młodsze) - dystans 2,5 km:
3. Magdalena Kobielusz (MKS Istebna)
Juniorzy E (rocznik 2000 i młodsi) - dystans 2,5 km:
2. Dawid Zawada (MKS Istebna)

                                                                                 J. Kohut

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ KOSZYKÓWKI
Dnia 10.12.2011r. w 

Gimnazjum w Istebnej od-
był się pierwszy otwarty 
TURNIEJ KOSZYKÓWKI. 
Do zawodów zgłosiło się 7 
drużyn z Trójwsi. Rozgrywki 
rozpoczęły się od rywalizacji 
grupowej  wyłaniającej pary 
półfinałowe, które to walczy-
ły ze sobą o uczestnictwo w 
finale. Flower Killers zwycię-
żyli w turnieju wygrywając  
po zaciętej walce z Dream 
Team 12:8. Trzecie miejsce 
zajęli Nietykalni-Zaolzie wy-
grywając z Kajzarami 10:8

Atrakcją rozgrywek był  konkurs rzutów za „3” w którym 
najlepszym rzucającym zza linii 6,25m został bezbłędny Mi-
łosz Zawada. Zakończenie odbyło się podczas pokazu zdjęć 
i poczęstunku w pizzerii „Werona” gdzie rozdano nagrody 
ufundowane przez  sponsorów.

Klasyfikacja końcowa :
1. FLOWER KILLERS
    (Dawid Małyjurek, Kamil Małyjurek, Dawid Worek)
2. DREAM TEAM
    (Adrian Zawada, Marek Łacek, Andrzej Łacek)
3. NIETYKALNI – ZAOLZIE
    (Paweł Legierski, Stanisław Ligocki, Łukasz Gwizdoń)
4. KAJZARY
    (Daniel Zelek, Szymon Legierski, Daniel Juroszek)
5. KAPSLE
    (Rafał Kolarczyk, Mateusz Michałek, Damian Haratyk)
6. KUBALONKA TEAM
    (Pilch Piotr, Zawada Miłosz, Borowiak Adrian, Adam Soból)
7. KALKULATORY
    (Kamil Małyjurek, Paweł Michałek, Jan Suszka)

WIELKIE DZIĘKI dla osób i firm, które wspomogły turniej: 
MAREK MATUSZNY, REMA, BAZA, HALNIAK, ZAGROŃ oraz  szcze-
gólne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla Ryszar-
da Kocybika oraz dla Dyr. Gimnazjum Bogdana Ligockiego.

Organizatorzy turnieju Michał Nosowicz i Wojciech Kałucki
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K O M U N l KAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w cieszynie
Przypominam, że w okresie jesienno - zimowym zwiększa 

się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użyt-
kowaniem obiektów budowlanych.

Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są zobo-
wiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z 
zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane.  
W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycz-
nych, powinni zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. W 
tym okresie, właściciele, zarządcy powinni zwrócić szczególną 
uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz podjąć 
działania mające na celu usunięcie zagrożeń przez sprawdzanie 
grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i usuwanie 
nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych 
mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także 
stateczności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
obiekty, w których przebywa znaczna liczba osób takie jak: hale 
sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze, kina, te-
atry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o dużych 
powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace  związane  z  usuwaniem  nadmiaru  śniegu  i  lodu  na-
leży wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem 
osób posiadających odpowiednia wiedzę techniczną, celem wy-
kluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.

W tym też okresie, występuje wzmożone zagrożenie związa-
ne z eksploatacją urządzeń grzewczych. Dlatego zwracam uwagę 
właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku 
przeprowadzenia co najmniej raz w roku, okresowej kontroli 
stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szczególności 
sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy 
oraz użytkownicy są obowiązani do usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które 
mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bez-
pieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Zalecam 
jednocześnie zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, 
a zwłaszcza lokali mieszkalnych o kierowanie do użytkowników 
stosownych pouczeń i apeli o przestrzeganie podstawowych za-
sad bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. za-
trucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny 
być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym 
kontrolom stanu technicznego.

Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użyt-
kowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca 
obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).

Osoby odpowiedzialne za zaniedbania i nieprawidłowości 
w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, podle-
gają odpowiedzialności administracyjnej  i karnej. Zgodnie 
z art. 91 a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie 
i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bez-
pieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest 
grzywna nie mniejsza niż 100 stawek dziennych, kara ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolarz

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

Cieszyn, dnia 12 grudnia 2011 r.

REGULAMIN KONKURSU
„XI ZAWODÓW FURMANÓW”

Istebna 2012 
czas i miejsce: 5 lutego 2012 r. w Istebnej „Na Tarta-

ku”, godz. 11.00.
cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił 

trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również 
był promocją naszej gminy.

1. Konkurencje: Slalom z drewnem stosowym (para 
koni, dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.

- Przejazd do drewna stosowego
- Załadunek drewna stosowego 1 mp (około 500 kg drew-

na świerkowego)
- Przejazd slalomem wyznaczonego odcinka
- Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych w 

ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza 
linię będą liczone 3 sekundy karne. Podczas rozładunku dru-
gi furman ma za zadanie trzymać konia.

W całej tej konkurencji liczy się  czas. 
(3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód)
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni)
 -  Konie pchają drewno dłużycowe (suche drewno świer-

kowe), które czołowo musi dotknąć drewnianego pala i zrzu-
cić z niego piłeczkę.

W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja prze-
jazdu między drzewkami. 

(3 sekundy karne za wywrócenie drzewka)
3. Siła uciągu ( jeden koń )
Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną ko-

nia i umiejętność furmana. 
- Przejazd jednym koniem odległości 20 metrów z możli-

wością dwóch prób ruszenia konia z miejsca.
Koń będzie ciągnął drewno o masie około 1.5 kubika 
W całej konkurencji liczy się  czas przejazdu

U W A G A !!!
Podczas konkursu na całym terenie, w którym odby-

wają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania 
batów i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką 
lub inną częścią garderoby. Będzie to karalne punktami 
karnymi, a nawet wykluczeniem z zawodów. Opuszcze-
nie terenu, na którym odbywają się zawody jest automa-
tycznym wykluczeniem z zawodów.

Zachęca się, aby w zawodach brały udział konie pracujące 
w lasach mające nie mniej niż 3 lata. Zawody odbywają się na 
terenie łąki o powierzchni  około 70 arów - jest to teren płaski.

PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STROJU 
GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH

Zgłoszenia w biurze GOK Istebna
tel. 33 855 62 08 do 3 lutego w godz. 8.00 – 15.00
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AUTO  KASACJA 
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ 

                 Samochody osobowe, ciężarowe, dostawcze, 
 autobusy i rolnicze 

Skup złomu i metali kolorowych 
DĘBOWIEC, ul. Spółdzielcza 12, Tel.: 33 851 01 15 ; 795 522 245 

Dojazd do 
klienta! 
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Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty                                     
do Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, które odbędą się 
28 października o godz. 16.00

Poruszymy następujące tematy: 
1. Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifi kacyjnej
2. Jak napisać życiorys zawodowy czyli Curriculum Vitae
     oraz list motywacyjny?
3. Jak należy się ubrać na rozmowę kwalifi kacyjną?
4. Co i jak mówić by dobrze zaprezentować siebie?
5. Jak odpowiadać na trudne pytania?
6. Czy wszyscy mają równe szanse u pracodawcy?
    Jak zwiększyć swoje szanse?
7. Jak pokonać konkurencję na rozmowie? 
8. Pięć ważnych  wskazówek dla nieśmiałych i niepewnych

Zapraszamy:
Młodzież poszukującą pracy
Kobiety po urlopach macierzyńskich i wychowawczych
Osoby długotrwale bezrobotne
Osoby, które obawiają się dzisiejszego rynku pracy

   i wymagań stawianych przez pracodawców
Osoby, które nie wierzą w to, że mają szanse
Wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej jak lepiej się

   prezentować na rozmowie

Znamy sposoby jak poradzić sobie
w trudnych rozmowach i trudnych sytuacjach.

Jeśli i Ty chcesz je poznać 
– przyjdź na spotkanie!

28 PAŹDZIERNIK o godz. 16.00 (gok-bp)

Szkolenie poprowadzi Iwona Kubis – Lazar,
kontakt 602 262 737, va
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UBEZPIECZENIA
 

* KOMUNIKACYJNE – OC,AC,NW - pakiety 
* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE… 

* ZWIERZ TA DOMOWE 
* FIRMY – pe ny zakres 

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC  
* FUNDUSZE EMERYTALNE 
* KORZYSTNE PAKIETY  

UBEZPIECZE  ROLNIKÓW 

 

 

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

 
 

Po rednictwo Ubezpieczeniowe 
 

Ma gorzata Micha ek 
Koniaków 733 

 
 
 
 

033 855 71 81, 500 263 371 

 
 
 

Biuro – Koniaków Matyska 
 

Poniedzia ek, 
wtorek, czwartek, 
pi tek, sobota 

9.00 - 19.00 
 
 

rody  12.00 - 19.00 
 

 

ró jSKLEP OBUWNICZY FIRMY „MAJA”
ISTEBNA CENTRUM 593

POD GRAPĄ

 Reklamy 

BIURO DORADZTWA PRAWNEGO
Mgr Bart omiej Mucha

Istebna 1442, Pawilon Handlowy 
„U Z otnika”

Tel. 507 226 589
•Porady i opinie prawne,

•Pisma procesowe, umowy i inne,
•Prawne sposoby dochodzenia nale no ci od 

d u ników
•Obs uga prawna firm

•Wszelkie sprawy z zakresu prawa.

DRZEWO TARTACZNE 
KA D  ILO  

TEL: 661 010 068 

K U P I  !!!wi
eœ raty

l Reklamy l Reklamy l Reklamy l

BIURO DORADZTWA PRAWNEGO
mgr Bartłomiej Mucha

Istebna 1442 Pawilon handlowy „u Złotnika”
Tel. 507 226 589

• Porady i opinie prawne od 20 zł • Pisma procesowe, umowy i 
inne od 20 zł • Prawne sposoby dochodzenia należności od 
dłużników od 1 procenta należności •  Obsługa prawna firm 

• Wszelkie sprawy z zakresu prawa.
Zapewniam wysoki poziom świadczonych usług, 

oraz przystępną cenę.
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 Reklamy 

Pogotowie Komputerowe 
      TRÓJWIE  

 Serwis komputerów i laptopów 
 Sk adanie zestawów komputerowych 
 Diagnostyka usterek sprz tu 
 Usuwanie wirusów  
 Instalacje sieci WiFi, LAN 
 Monitoring dla firmy i domu 
 Poligrafia Samochodowa  www.rj-comp.pl 
 Tworzenie stron WWW  

  ZADZWO : 505-53-52-55 

wi
eœ raty

CZ CI SAMOCHODOWE
NOWE I U YWANE

POLECA FIRMA  MIX I FOTA
SKOCZÓW HARBUTOWICE 222, TEL: 33-8584657 ,33-8547069

KOM:728841738

KLIENCI INDYWIDUALNI ZA JEDNORAZOWY ZAKUP POWY EJ 200 Z  
W MIESI CU GRUDNIU I STYCZNIU OTRZYMUJ  ZIMOWY 5 LITROWY P YN 

DO SPRYSKIWACZY ZA SYMBOLICZN  Z OTÓWK !

ZAPRASZAMY od pon. do pt. w godz.  8.00-18.00, a w sob. W godz. 8.00-14.00

w
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T UMIKI (WYMIANA 1 Z * )

CZ CI DO SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH 

I CI AROWYCH

Bielsko – Bia a, ul. Karpacka 22, Tel: 33 818 11 00, kom: 606 912 567
SUPER CENY !     Poleca i zaprasza firma FOTA 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NAPRAWA SPRZ TU 
AGD, RTV, 

ELEKTRONARZ DZI 
Jaros aw Dymarek 

Koniaków Sza ce 
501 216 408 

NAPRAWY GWARANCYJNE 
OBEJMUJ  FIRMY ZRZESZONE  

W SIECI ARCONETU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OTWARTE KONKURSY OFERT 2012
Szanowni Państwo, 
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, uchwałą nr 236/ZP/

IV/2011, z dnia 16 listopada 2011r. ogłosił Otwarte Konkur-
sy Ofert na wpieranie zadań własnych powiatu, realizowa-
nych w roku 2012, przez organizacje pozarządowe i inne 
uprawnione podmioty. 

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o rozpo-
wszechnienie informacji o konkursach wśród organizacji po-
zarządowych z terenu Państwa miasta/gminy. 

Informuję, iż oferty  można składać w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub nadsyłać 
pocztą (decyduje data stempla pocztowego), w terminach: 

- do dnia 9 grudnia br.  – na zadania rozpoczynające się 
w I kwartale 2012 r.

- do dnia 31 stycznia 2012 – na zadania realizowane od 
1 kwietnia – 31 grudnia 2012 r. 

W przypadku konkursu z zakresu pomocy społecznej 
na zadania realizowane w 2012 roku obowiązuje wyłącznie 
pierwszy termin składania ofert, tj. 09 grudnia 2011 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu, któ-
re przesyłam w załączeniu wraz z regulaminem oraz formu-
larzem oferty. 

Barbara Jurkiewicz
Wydział Kultury Sportu Turystyki i Informacji
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn, tel. 33 4777 222

„Szkolenie w zakresie cross-compliance”
dla rolników w województwie śląskim”
W dniach 7-8 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Istebnej odbyło się szkolenie dla 20 osób w zakresie obowiązu-
jących wymogów  w gospodarstwie rolnym. W pierwszym dniu, 
w poniedziałek odbyły się wykłady, na które przyjechali specjaliści 
ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Oddziału Bielsko-Bia-
ła i rejonu Cieszyn. Zakres tematyczny to przede wszystkim: 

- utrzymanie gruntów  wchodzących w skład gospodarstwa w 
Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną środowiska, 

- obszar A, który obejmuje zagadnienia w zakresie identy� kacji 
i rejestracji zwierząt i zagadnienia dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego,

- obszar B obejmujący zagadnienia związane ze zdrowiem pu-
blicznym, zdrowotnością zwierząt i roślin,

- obszar C, który zajmuje się zagadnieniami dobrostanu zwierząt.
W pierwszym dniu omawiając w/w zagadnienia rolnicy dowie-

dzieli się również, że są to przepisy, których stosowanie jest obecnie 
obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw i powiązane jest z wyso-
kością przyznawanych płatności bezpośrednich.

W drugim dniu, we wtorek cała grupa pojechał w teren do go-
spodarstwa rolnego, do Brzezówki w Gminie Hażlach. Gospodar-
stwo Pana Gustawa Dziadka specjalizuje się w produkcji mleka, po-
siada 50 krów mlecznych, około 20 opasów i tyle samo młodzieży. 
Cały inwentarz zajmuje 2 obory. Nasi rolnicy zadawali dużo pytań, 
cała wizyta odbyła się w bardzo miłej atmosferze tym bardziej, ze 
jeden z naszych uczestników szkolenia za młodu właśnie pracował 
w tym gospodarstwie, była to też wizyta sentymentalna. 

W pierwszym i drugim dniu szkolenia uczestnicy mieli serwo-
wany ciepły posiłek, były też przekąski i napoje no i oczywiście po-
mocne materiały szkoleniowe.

Ja ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim uczest-
nikom szkolenia za ich zaangażowanie, aktywność i zdyscypli-
nowanie. Aneta Stanek-Sikora doradca rolnośrodowiskowy na 
terenie Gminy Istebna.

 
 

UBEZPIECZENIA 
 

komunikacyjne- OC, AC, NW, pakiety 
specjalne oferty obowiązkowych ubezpieczeń rolników 

majątkowe-domy, domki i inne 
firmy-kompleksowy  zakres 

koszty leczenia w kraju i za granicą 
 

Małgorzata Michałek, Biuro-Koniaków, Matyska 733 
 Tanie Ubezpieczenia oraz szeroki zakres renomowanych firm! 

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00,  
sobota-na życzenie klienta po uzgodnieniu telefonicznym 

33 855 71 81/ 500 263 371 
Możliwość komunikacji również droga mailową:  m.michalek@vp.pl 

 
Ubezpieczasz? Sprawdź warunki, które są Ci oferowane! 

 

FIRMA  STOLLUX ZATRUDNI STOLARZY 
TOKARNYCH I PRACOWNIKÓW 

FIZYCZNYCH OD ZARAZ !!! 
TEL: 33 855 73 70 
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NARZ DZIA STIGA I FISKARS
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KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wyk ady:
wtorki i pi tki, godz. 17.30 w GOK-u

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

TANIEJ JU  NIE B DZIE !!!

dachowa

magazynowanie do wiosny

GRATIS!!!

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

Pierwsze dni zimy
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KOWALIK
KATEGORIE A, B, C, E+C

Zapisy oraz wyk ady:
wtorki i pi tki, godz. 17.30 w GOK-u

(od wrze nia w Szkole Podstawowej na Dzielcu)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

TANIEJ JU  NIE B DZIE !!!

dachowa

magazynowanie do wiosny

GRATIS!!!

 Reklamy  Reklamy  Reklamy 

Pierwsze dni zimy

Zapisy oraz wykłady:
wtorki i piątki, godz. 17.30

(w Szkole Podstawowej na Dzielcu, sala nr 5)

tel. 508 176 967, 502 742 929, 33 854 42 28

www.naukajazdy-kowalik.pl

4. Dominik Bury
(MKS Istebna)

1. Mateusz Ligocki
(NKS Trójwieś Beskidzka)

2. Bartłomiej Rucki
((NKS Trójwieś Beskidzka)

3. Patrycjusz Polok
(MKS Istebna)

Udane narciarskie zakończenie roku! str. 23

* ZDJĘCIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW 
DOKUMENTÓW: dowody, paszporty - 
biometryczne, wizy USA, dyplomy * Ślubne – 
plener, reportaż * Obsługa FOTO, VIDEO  
* Zdjęcia z aparatów  cyfrowych, telefonów, kart 
pamięci, pendrivów,  płyt CD i DVD  
* Zdjęcia nagrobkowe 

WISŁA UL. 1 MAJA- OBOK BANKU ŚLĄSKIEGO 
TEL. 33-855-25-25 KOM.604-969-758 
CZYNNE OD 9.00 -17.00 W SOBOTY 9.00-13.00,  
PO ZA GODZINAMI OTWARCIA ZAMÓWIENIA NA TELEFON 

nhnhnhn
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„Nasza Trójwieœ” - wydaje URZĄD GMINY w Istebnej
 Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel. 33 85-56-087 - woj. śląskie. Adres strony internetowej gminy Istebna: www.ug.istebna.pl, adres poczty elektronicznej 

Urzędu Gminy: urzad.gminy@ug.istebna.pl
Redaguje Zespół w składzie:

Krystyna Rucka, Aneta Legierska, Karina czyż, Jacek Kohut (GcI), Katarzyna Rucka-Ryś, Lucyna Ligocka-Kohut (GOK). Korekta: Krystyna Rucka

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
Skład komputerowy i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel. 33 8510 543, e-mail: interfons@poczta.onet.pl

Roboty ziemne i betonowe

inwestycje gminne

Pod Mikszówką
Występy podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Zdjęcia z kręcenia filmu promocyjnego Gminy Istebna

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
„Pod Ochodzitą” w koniakowie

str. 4

str. 19


