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Czerwiec 2019

Wójt Gminy informuje
Pani Joanna Marekwica-Piełka
skończyła 99 lat!
Miło nam poinformować, że 28 maja 2019 roku Pani Joanna Marekwica-Piełka skończyła 99 lat!
Zasłużona Jubilatka jest najstarszą mieszkanką naszej
gminy.

nienia lub zapłacenia należnego podatku. Dzisiaj staramy
się, aby te kwestie spokojnie, ale też konsekwentnie wyjaśnić. Chcemy bowiem, aby każdy z podatników był jednakowo traktowany i miał świadomość, że nie wymagamy od nikogo więcej niż to jest niezbędne.
Przypominamy też, że obowiązek podatkowy ciąży na
właścicielach nieruchomości i jest on zróżnicowany w zależności od charakteru nieruchomości. Szerzej ten temat przedstawimy Państwu w kolejnym numerze „Naszej Trójwsi”.

Ogłoszenie

Joanna Marekwica-Piełka jest postacią o nieocenionych
zasługach dla mieszkańców Trójwsi Beskidzkiej. Przez wiele
lat pracowała w Ośrodku Zdrowia w Istebnej jako pielęgniarka. Przemierzała górskie ścieżki, nieraz pieszo i nocą, by nieść
pomoc innym. Zawsze uśmiechnięta, skromna, pracowita,
pełniła swoją pracę z najwyższym poświęceniem. Przez całe
swoje zawodowe życie, brała czynny udział w społecznych
pracach miejscowego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża
wraz z Emilem Rychłym i Janiną Kaczmarzyk organizując
akcję krwiodawstwa. Za swoje zasługi została nagrodzona
Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2007.
Zacnej Jubilatce życzymy zdrowia, pomyślności, niegasnącego optymizmu i radości na dalsze lata życia oraz
wielu życzliwych, serdecznych ludzi wokół.
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Dlaczego weryfikujemy stan
opłacania podatku od nieruchomości?
Szanowni Państwo,
w związku ze zgłaszanymi nam przez mieszkańców
lub przedsiębiorców problemami, dotyczącymi obowiązku opłacania podatku od nieruchomości, szczególnie tych
nieruchomości, na których funkcjonują stoki narciarskie,
byliśmy zobowiązani do podjęcia czynności wyjaśniających
i ewentualnie egzekwujących należny podatek. Zaniechanie
tego typu działań, oznaczałoby naruszenie przepisów prawa
przez urzędników i ponoszenie daleko idących negatywnych konsekwencji. Te negatywne konsekwencje oczywiście
spotkałyby również samych podatników.
Stąd wielu spośród Państwa posiadających nieruchomości na stokach narciarskich otrzymało wezwania do wyjaśCzerwiec 2019
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Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na sześć stanowisk
urzędniczych:
1. Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty – 1 osoba.
2. Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty – 1 osoba.
3. Pracownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa – 2
osoby.
4. Pracownik Referatu Gospodarczego i Rolnictwa – 2
osoby.
Informacja o naborze zamieszczona jest w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Istebna.
Termin składania dokumentów upływa 24 czerwca 2019
r. o godz. 15.00.
W związku z kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej
i zadłużeniem Gminy Istebna, które przekroczyło przewidywany ustawowo limit zadłużenia, planowane inwestycje
w Gminie Istebna, które były pierwotnie zaplanowane na
kwotę 10.806.920 mln. złotych w roku 2019 zostały zmniejszone. Kontrola zewnętrzna RIO nakazała korektę projektu
budżetu Gminy Istebna na 2019 rok oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych. Planowana na rok bieżący jest kwota 4.806.000 na wydatki inwestycje.
Poniżej zestaw inwestycji od 2015 do 2016 roku zrealizowanych w Gminie Istebna. W kolejnym numerze opublikujemy zestaw w latach 2017 do 2018.
700 22.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2015
Wykonanie
w zł
1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna An- 2 056 550,00 2 056 504,37
dziołówka – Etap III
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
235 000,00
178 518,09

Dział Lp.
10

Nazwa zadania

3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna
Gliniane
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna
– Gliniane
5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I

Plan w zł

410 000,00

274 304,39

1 000,00

700,00

203 000,00

165 950,77

6. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV

1 000,00

250,00

7. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni
ścieków Tartak w Istebnej

431 000,00

353 721,85

8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce

5 000,00

3 200,00

9. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku
Olecka wraz z budową sieci wody surowej

Strona 3
2 000,00
1 200,00

RAZEM
710 23.
24.

25.

RAZEM
750 26.
27.
28.

7.
7.
8.
8.
9.
9.

ka Andziołówka - etapy II,III,IV
ka Andziołówka - etapy II,III,IV
Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni
Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni
ścieków Tartak w Istebnej
ścieków Tartak w Istebnej
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w IstebRozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce
nej Andziołówce
Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku
Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku
Olecka wraz z budową sieci wody surowej
Olecka wraz z budową sieci wody surowej

431 000,00
431 000,00

353 721,85
353 721,85

5 000,00
5 000,00

3 200,00
3 200,00

2 000,00
2 000,00

1 200,00
1 200,00

RAZEM DZIAŁ
3 344 550,00 3 034 349,47
RAZEM DZIAŁ
3 344 550,00 3 034 349,47
400 10. Budowa zbiornika wody surowej przy uję- 175 000,00
173 180,24
400 10. Budowa zbiornika wody surowej przy uję- 175 000,00
173 180,24
ciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej
ciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej

600
600

630
630

Wykonanie
w zł
2 056 504,37
178 518,09
274 304,39
700,00
165 950,77
250,00
353 721,85
3 200,00
1 200,00

3 034 349,47
173 180,24

11. Budowa studni głębinowej celem zasilenia
11. Budowa studni głębinowej celem zasilenia
wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej
wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej
12. Zakup pomp
12. Zakup pomp
13. Zakup kompletu urządzeń do: serwisowa13. Zakup kompletu urządzeń do: serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów
dzania okresowych przeglądów hydrantów
przeciwpożarowych zewnętrznych zainstaprzeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych
lowanych na wodociągach gminnych
RAZEM DZIAŁ
RAZEM DZIAŁ
14. Wykup działek pod drogi
14. Wykup działek pod drogi
15. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na
15. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na
Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr
Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr
1450 S Kamesznica we wsi Koniaków
1450 S Kamesznica we wsi Koniaków
w tym:
w tym:
- z dotacji celowej z NPPDL – Etap II
- z dotacji celowej z NPPDL – Etap II
16. Przebudowa i remont dróg gminnych
16. Przebudowa i remont dróg gminnych
17. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dzie17. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej
dzina w Istebnej
18. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w
18. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w
czasie powodzi
czasie powodzi
w tym:
w tym:
- z dotacji celowej z budżetu państwa
- z dotacji celowej z budżetu państwa
19. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w
19. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w
Istebnej Centrum
Istebnej Centrum
20. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą
20. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą
w Istebnej Centrum
w Istebnej Centrum
RAZEM DZIAŁ
RAZEM DZIAŁ
21.
21.
RAZEM DZIAŁ
RAZEM DZIAŁ

700 22. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek
usług społecznych
RAZEM DZIAŁ

40 000,00
40 000,00

29 578,02
29 578,02

25 000,00
25 000,00
7 000,00
7 000,00

6 850,00
6 850,00
5 050,01
5 050,01

247 000,00
247 000,00
53 000,00
53 000,00
634 306,00
634 306,00

214 658,27
214 658,27
52 574,72
52 574,72
634 172,95
634 172,95

316 717,00
316 717,00
398 072,00
398 072,00
39 000,00
39 000,00

316 717,00
316 717,00
396 094,50
396 094,50
36 676,12
36 676,12

504 000,00
504 000,00

503 817,10
503 817,10

347 000,00
347 000,00
347 000,00
347 000,00
2 142 438,00 2 141 286,94
2 142 438,00 2 141 286,94
6 000,00
6 000,00

2 777,73
2 777,73

3 776 816,00 3 767 400,06
3 776 816,00 3 767 400,06
124 000,00
122 772,39
124 000,00
122 772,39
124 000,00 122 772,39
124 000,00 122 772,39
60 000,00

11 087,70

60 000,00

Nasza
Nasza Trójwieœ
Trójwieœ
21 100,00

11 087,70

23 000,00

900,00

Czerwiec 2019
Czerwiec
2019
710 23. Zmiana
miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Istebna
24. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Istebna obejmująca obszar położony
w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

21 050,00

25. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar
oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie

10 900,00

2 600,00

RAZEM DZIAŁ

55 000,00

24 550,00

750 26. Zakup komputerów i oprogramowania

6 500,00

6 022,08

27. Zakup kolorowej kserokopiarki

7 500,00

6 088,50

28. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.
Strona 4
eu do wymagań WCAG 2.0

35 000,00

34 932,00

29. Aktualizacja oraz dostosowanie baz: noclegowej, gastronomicznej, sportowo- rekrea-

15 000,00

go Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar
nego Gminy Istebna obejmujące obszar
oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
RAZEM DZIAŁ
55 000,00
RAZEM DZIAŁ
55 000,00
750 26. Zakup komputerów i oprogramowania
6 500,00
750 26. Zakup komputerów i oprogramowania
6 500,00
27. Zakup kolorowej kserokopiarki
7 500,00
27. Zakup kolorowej kserokopiarki
7 500,00
35 000,00
28. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu in35 000,00
28. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.
ternetowego Gminy Istebna www.istebna.
eu do wymagań WCAG 2.0
eu do wymagań WCAG 2.0
29. Aktualizacja oraz dostosowanie baz: nocle15 000,00
29. Aktualizacja oraz dostosowanie baz: nocle15 000,00
gowej, gastronomicznej, sportowo- rekreagowej, gastronomicznej, sportowo- rekreacyjnej , turystycznej serwisu internetowego
cyjnej , turystycznej serwisu internetowego
Gminy Istebna www.istebna.eu do wymaGminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0 oraz zdalnego zarządzania
gań WCAG 2.0 oraz zdalnego zarządzania
przez obiekty w bazach
przez obiekty w bazach
30. Współfinansowanie wkładu własnego w
2 100,00
30. Współfinansowanie wkładu własnego w
2 100,00
związku z realizacją Projektu pn. Program
związku z realizacją Projektu pn. Program
Rozwoju Subregionu Południowego WojeRozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych
wództwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnieInwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do
nia współpracy między JST koniecznych do
realizacji wspólnych działań na obszarze
realizacji wspólnych działań na obszarze
funkcjonalnym
funkcjonalnym
w tym:
w tym:
- dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała
2 100,00
- dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała
2 100,00
31. Zakup i instalacja widokowych kamer inter15 000,00
31. Zakup i instalacja widokowych kamer inter15 000,00
netowych online
netowych online
32. Zagospodarowanie terenu przy budynku
27 000,00
32. Zagospodarowanie terenu przy budynku
27 000,00
Urzędu Gminy w Istebnej
Urzędu Gminy w Istebnej
33. Zakup używanego samochodu terenowego
36 000,00
33. Zakup używanego samochodu terenowego
36 000,00
z podwójnym napędem
z podwójnym napędem
RAZEM DZIAŁ
144 100,00
RAZEM DZIAŁ
144 100,00
754 34. Współfinansowanie zakupu samochodu
10 000,00
osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie

15 000,00
15 000,00

2 013,69
2 013,69

2 013,69
2 013,69
14 999,00
14 999,00
26 310,94
26 310,94
35 943,50
35 943,50
141 309,71
141 309,71
9 251,88
Dział

w tym:

10

- dotacja celowa na wojewódzki Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle
35. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA
dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Cieszynie

10 000,00
10 000,00

9 251,88
10 000,00

w tym:
- dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz
Wsparcia PSP z przeznaczeniem dla KPPSP
w Cieszynie
36. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy
Istebna w formie dotacji celowych

10 000,00
10 000,00
15 000,00
15 000,00
Strona 1
Strona 1

w tym:
- dotacja celowa na zakup „Nożyc do Zestawu Hydraulicznego” dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Istebnej Centrum
36. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w
centrum wsi Istebna
RAZEM DZIAŁ
801 37. Zakup systemów finansowo księgowych
dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty
w Istebnej
RAZEM DZIAŁ
851 38. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
39. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce

Nasza Trójwieœ

15 000,00

24 550,00
24 550,00
6 022,08
6 022,08
6 088,50
6 088,50
34 932,00
34 932,00

RAZEM DZIAŁ
900 40. Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilo-

15 000,00
30 000,00

15 000,00
29 998,22

65 000,00

64 250,10

21 000,00

16 454,08

21 000,00

16 454,08

40 000,00

39 999,00

20 000,00

19 850,00

400

Czerwiec 2019

10 000,00

60 000,00

59 849,00

14 800,00

10 456,73

801 37. Zakup systemów finansowo księgowych
21 000,00
16 000,00
454,08
10
dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty
RAZEM DZIAŁ
60 000,00
59 849,00
w Istebnej
900 40.
Zakup
i
montaż
urządzenia
do
pomiaru
ilo14
800,00
10 454,08
456,73
RAZEM DZIAŁ
21 000,00
16
ści przepływających ścieków przy gminnej
851 38. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu
40 000,00
39 999,00
przepompowni ścieków Istebna - Zagroń
Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
41. Zakup zadymiarki kanałowej przeznaczonej
5 000,00
3 499,00
39. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Pod20 000,00
19 850,00
do prac przy sieciach kanalizacyjnych
stawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce
42. Zabudowa systemu napowietrzania na
3 000,00
3 000,00
oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
10 000,00
43. Budowa oświetlenia ulicznego drogi po- 140 000,00
136 987,21
RAZEM DZIAŁ
60 000,00
59 849,00
wiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik
900 44.
40. Wykup
Zakup iudziału
montażwurządzenia
pomiaru ilo14 000,00
800,00
106 754,60
456,73
działce poddooczyszczalnię
15
ści przepływających
ścieków przy gminnej
ścieków
Pustki w Koniakowie
przepompowni ścieków Istebna - Zagroń
RAZEM DZIAŁ
177 800,00 160 697,54
41. Zakup zadymiarki kanałowej przeznaczonej
5 000,00
3 499,00
OGÓŁEM
8 075 266,00 7 617 378,32
do prac przy
sieciach kanalizacyjnych
42. Zabudowa systemu napowietrzania na
3 000,00
3 000,00
oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
43. Budowa oświetlenia ulicznego drogi po- 140 000,00
136 987,21
wiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik
44. Wykup udziału w działce pod oczyszczalnię
15 000,00
6 754,60
ścieków Pustki w Koniakowie
OGÓŁEM

251,88

000,00
998,22

250,10

454,08

454,08

999,00

850,00

000,00

849,00

456,73

499,00

000,00

987,21

160 697,54

8 075 266,00 7 617 378,32

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2016
Dział Lp.

Nazwa zadania

Strona
10 2
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna
Tartak
2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

251,88
000,00

000,00
000,00

177 800,00

RAZEM DZIAŁ

Strona

3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna
Gliniane
4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV
5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na
odcinku Jasiówka –Beskid

Wykonanie
w zł
134 000,00
54 146,34

Plan w zł

93 000,00

7 500,00

535 000,00

450 793,17

1 000,00

41,30

355 000,00

354 622,97

6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce

60 000,00

40 503,16

7. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku
Olecka wraz z budową sieci wody surowej

6 000,00

6 000,00

8. Budowa wodociągu w Koniakowie dla
przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana,
Rupienka
9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć
wody

33 000,00

143,51

2

8 000,00

- w tym na dotacje dla grup mieszkańców
RAZEM DZIAŁ
1 225 000,00
400 10. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń
w Jaworzynce
11. Budowa studni głębinowej celem zasilenia
wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej

8 000,00

921 750,45

88 000,00

55 729,83

10 000,00

7 427,10

12. Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją 120 000,00
uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej
13. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na
10 000,00
Zaolziu w Istebnej
14. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze
95 000,00
w Istebnej
15. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i słu42 000,00
żebności dojazdu do niej z przeznaczeniem
pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów
Groń w Jaworzynce
16. Zakup i montaż jednego kompletu urzą10 000,00
dzeń do monitorowania przepływu wody w
studni wodomierzowej Istebna Bucznik dla
wodociągów gminnych
Czerwiec 2019
NaszaurząTrójwieœ
17. Zakup i montaż dwóch kompletów
20 000,00
dzeń do monitorowania przepływu wody
w studniach wodomierzowych Koniaków
Kościanowice – Istebna dla wodociągów

116 058,08

0,00
72 531,86
41 551,30

7 685,00

15 970,00

15. Nabycie
działki
nr 2618 wSkała
Jaworzynce
i słu42 000,00
wodociągu
Pietroszonka
w Istebnej
żebności dojazdu do niej z przeznaczeniem
12. pod
Budowa
sieci zbiornika
wodociągowej
ze stacją 120 000,00
budowę
wodywraz
Wawrzaczów
uzdatniania
wody na Pietroszonce w IstebGroń
w Jaworzynce
nej
16. Zakup i montaż jednego kompletu urzą10 000,00
13. dzeń
Rozbudowa
i remont sieciprzepływu
wodociągowej
10 000,00
do monitorowania
wody na
w
Zaolziu
w
Istebnej
studni wodomierzowej Istebna Bucznik dla
14. wodociągów
Rozbudowa sieci
wodociągowej Wojtosze
95 000,00
gminnych
w Istebnej
17. Zakup i montaż dwóch kompletów urzą20 000,00
15. dzeń
Nabycie
nr 2618 w przepływu
Jaworzyncewody
i słu42 000,00
do działki
monitorowania
żebności
dojazdu
do
niej
z
przeznaczeniem
w studniach wodomierzowych Koniaków
pod budowę zbiornika
Kościanowice
– Istebnawody
dla Wawrzaczów
wodociągów
Groń
w
Jaworzynce
gminnych
16. Zakup i montaż jednego kompletu urzą10 000,00
RAZEM DZIAŁ
395 000,00
dzeń do monitorowania przepływu wody w
600 18. Wykup
działek pod drogiIstebna Bucznik dla
7 000,00
studni wodomierzowej
wodociągów
gminnych połączenia ko- 131 000,00
19. Budowa
transgranicznego
Czadeczka
–
17. munikacyjnego
Zakup i montażJaworzynka
dwóch kompletów
urzą20 000,00
Cierne
II
dzeń do- etap
monitorowania
przepływu wody
w studniachi budowa
wodomierzowych
Koniaków
20. Przebudowa
drogi gminnej
Dzie4 000,00
Kościanowice
dzina
w Istebnej– Istebna dla wodociągów
gminnych drogi gminnej Wilcze-Bźnio21. Przebudowa
48 596,00
w Istebnej
RAZEMkowa-Kameralna
DZIAŁ
395 000,00
22. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Isteb32 000,00
nej - etap I
23. Przebudowa i remont dróg gminnych
974 000,00

41 551,30
116 058,08
7 685,00
0,00
72 531,86
15 970,00
41 551,30

7 685,00
316 953,17
6 545,88

710 42.

124 845,00
15 970,00

43.

3 781,00
48 105,00
316 953,17
30 135,00

44.

962 005,45

24. Remont drogi gminnej Zagroń do Cieślawskiego we wsi Istebna

153 000,00

151 496,30

25. Zakup płyt betonowych typu JOMB

106 000,00

105 165,60

26. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w
Nasza Trójwieœ
czasie powodzi

145 844,00

122 264,03

Czerwiec 2019

w tym:

45.
46.

RAZEM
750 47.

- z dotacji celowej z budżetu państwa

95 844,00

95 844,00

27. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą
w Istebnej Centrum

44 000,00

43 321,15

48.

28. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum
29. BudowaNasza
wiaty przystankowej
Trójwieœw Kosarzyskach w Koniakowie
30. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce

29 200,00

29 200,00

50.

17 218,00
172019
215,80
Czerwiec

51.

31. Zagospodarowanie terenu parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum elementami małej architektury
RAZEM DZIAŁ

49.

8 000,00

7 699,14

43 000,00

42 063,79

1 742 858,00 1 693 843,14

630 32.

27 000,00

26 829,04

33.

1 000,00

300,00

34.

2 200,00

2 192,57

35.

35 000,00

32 768,72

36.

220 000,00

217 523,60

RAZEM DZIAŁ

285 200,00

279 613,93

10 000,00

9 289,57

700 37. Przebudowa budynku komunalnego nr 873
w Istebnej Centrum
38. Termomodernizacja budynku Ośrodka
Zdrowia w Jaworzynce
39. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i
Biblioteki Publicznej w Istebnej
40. Budowa wiaty śmietnikowej dla lokali komunalnych i Szkoły Podstawowej nr 2 w
Jaworzynce Zapasieki
41. Modernizacja drogi dojazdowej i placu
wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie
RAZEM DZIAŁ

28 000,00

0,00

20 000,00

9 102,00

21 000,00

20 004,51

150 000,00

147 309,79

52.

RAZEM
754 53.

54.

RAZEM
801 55.
56.

RAZEM
851 57.

RAZEM
852 58.

229 000,00

185 705,87

Strona
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RAZEM
853 59.

RAZEM

6 545,88
124 845,00

3 781,00
48 105,00
30 135,00
962 005,45
151 496,30
105 165,60
122 264,03

95 844,00
43 321,15

36.

220 000,00

217 523,60

RAZEM DZIAŁ

285 200,00

279 613,93

10 000,00

9 289,57

8 000,00
28 000,00
23 000,00
20 000,00

7 700,00
0,00
12 900,00
9 102,00

21
13 000,00

20
12 004,51
400,00

150 000,00

147 309,79

700 37. Przebudowa budynku komunalnego nr 873
Istebnej
Centrum planu zagospodaro710 42. w
Zmiana
miejscowego
38. Termomodernizacja
budynku
Ośrodka
wania przestrzennego Gminy
Istebna
w Jaworzynce
43. Zdrowia
Zmiana Studium
Uwarunkowań i Kierun39. Przebudowa
budynku Gminnego
Ośrodka
ków Zagospodarowania
Przestrzennego
Kultury,
Promocji,
Informacji
Turystycznej
Gminy Istebna
obejmująca
obszar
położonyi
Biblioteki
Publicznej
w Istebnej
w rejonie Złotego
Gronia
w Istebnej
40.
Budowa
wiaty
śmietnikowej
dla lokali
ko44. Zmiana Studium Uwarunkowań
i Kierunmunalnych
i Szkoły Podstawowej
nr 2 w
ków Zagospodarowania
Przestrzennego
Jaworzynce
Zapasieki
Gminy Istebna
wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzen41. Modernizacja
drogi dojazdowej
i placu
nego Gminy
obejmujące
obszar
wokół
budynkuIstebna
Ośrodka
Zdrowia w Koniaoczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
kowie
45. Opracowanie
systemu informacji przeRAZEM
DZIAŁ
strzennej Gminy Istebna

15000,00
000,00
229

13705,87
125,33
185

15 000,00

14 000,00

74 000,00

60 125,33

15 400,00

15 309,06

65 100,00

58 584,90

4 000,00

3 897,87

50. Zakup prądnicy do agregatu prądotwór9 600,00
czego
51. Zagospodarowanie terenu przy budynku
90 000,00
Urzędu Gminy w Istebnej
Czerwiec 2019
Nasza Trójwieœ
52. Budowa systemu monitoringu wizyjnego
7 000,00
budynku Urzędu Gminy w Istebnej

9 569,40

46. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji
RAZEM DZIAŁ
750 47. Montaż urządzeń multimedialnych w salce
sesyjnej
48. Zakup komputerów i oprogramowania
49. Zakup skanera dokumentów

29 200,00
17 215,80
7 699,14
42 063,79

1 693 843,14
26 829,04
300,00
2 192,57
32 768,72
217 523,60
279 613,93
9 289,57
0,00
9 102,00

20 004,51

147 309,79

185 705,87

RAZEM DZIAŁ
754 53. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy
Istebna w formie dotacji celowych
w tym:
- dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania
do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Istebnej Centrum
54. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w centrum wsi Istebna
RAZEM DZIAŁ

191 100,00
7 000,00

89 916,68
6 970,55
184 248,46
7 000,00

7 000,00
9 000,00

7 000,00
6 062,89

16 000,00

13 062,89

Istebnej Centrum
54. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w centrum wsi Istebna
RAZEM DZIAŁ

7 000,00
9 000,00

7 000,00
6 062,89

16 000,00

13 062,89

801 55. Remont nawierzchni boiska przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Koniakowie
56. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
– częściowe finansowanie

95 000,00

94 365,62

10 000,00

7 635,77

RAZEM DZIAŁ
851 57. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
– częściowe finansowanie

105 000,00
90 000,00

102 001,39
90 000,00

90 000,00

90 000,00

20 000,00

13 577,59

20 000,00
9 000,00

13 577,59
0,00

9 000,00
110 000,00

0,00
66 300,00

12 000,00

9 840,00

22 000,00

13 570,00

RAZEM DZIAŁ
852 58. Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
RAZEM DZIAŁ
853 59. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w
Istebnej
RAZEM DZIAŁ
900 54. Instalacja systemu napowietrzania ścieków
w istniejącym reaktorze biologicznym na
oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
55. Opracowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków
Zakup pompy dla oczyszczalni ścieków w
Jaworzynce
56. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja
57. Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
58. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Istebna

30 000,00Strona

30,00

11 000,00

11 000,00

30 000,00

22 755,00

RAZEM DZIAŁ
215 000,00 123 465,00
926 59. Budowa ogrodzenia wokół boiska „Pod
29 200,00
10,50
Smreczkami” w Jaworzynce
RAZEM DZIAŁ
29 200,00
10,50
OGÓŁEM
4 626 358,00 3 984 357,72

801 55. Remont nawierzchni boiska przy Szkole
95 000,00
94 365,62
Podstawowej
nr
1
w
Koniakowie
Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących
56. Remont nawierzchni boiska na terenie Ze10 000,00 z innych
7 635,77
źródeł zagranicznych za rok 2015
społu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
Plan po zmia- Wykonanie
%
– częściowe
finansowanie
Lp.
Nazwa
projektu/programu
Nazwa zadania
Plan w zł
nach w zł
w zł
wyk.
RAZEM DZIAŁ
105 000,00 102 001,39
1. PROW na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka –
3 000 000,00 2 056 550,00 2 056 504,37
100
851 dla
57.gospodarki
Remont inawierzchni
boiska
na
terenie
Ze90 000,00
90 000,00
ludności wiejskiej”
etap III
społu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
w tym dofinansowanie
1 500 000,00 1 146 150,00 1 146 140,68
100
– częściowe finansowanie
2. Program
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska90 000,00
Budowa transgranicznego
50 000,00
0
0
0
RAZEM DZIAŁ
90 000,00 połączenia komunikacyjnego
– Słowacja 2014 -2020
Jaworzynka Czadeczka - Cierne - etap II
852 58. Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Po20 000,00
13 577,59
w tym dofinansowanie
mocy Społecznej
RAZEM DZIAŁ
13 577,59
3. Program
Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007- 20 000,00
Budowa parkingu
gminnego Pod Grapą w Istebnej
Czeska
– Rzeczpospolita
Polska w
Centrum
853 2013
59. Republika
Utworzenie
Centrum
Usług Społecznych
9 000,00
0,00
Istebnej
w tym dofinansowanie
RAZEM DZIAŁ
9 000,00
0,00
4. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności (NSS) Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie
–środki z EFRR
Powiatu Cieszyńskiego
w tym dofinansowanie
5. Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojewódz- Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem
twa Śląskiego na lata 2007-2013
wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do
realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym dofinansowanie
Strona
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Strona

3

0

2 142 438,00

2 141 286,94

99,95

0

1 644 500,00

1 644 005,01

99,97

83 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100,00

2 013,69

95,89

0

0

0

0

Nasza Trójwieœ

Czerwiec 2019

6. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013- ze środków EFRR
7. Fundusz Wyszehradzki

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS

9. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ze środków EFS
10. Regionalne Inwestycje Terytorialne -

Z Komputerem na Ty w Gminie Istebna - przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu

42 400,00

69 400,00

58 590,94

84,42

w tym dofinansowanie

36 039,00

50 789,00

41 621,56

81,95

Obóz Międzynarodowy w Gminie Istebna „Europe for
the Young Man, Trójstyk Cultur, Frendship, Partnership,
Education”

40 000,00

0

0

0

w tym dofinansowanie

34 000,00

0

0

0

Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie
Istebna

63 146,00

63 146,00

63 145,72

100

w tym dofinansowanie

53 015,00

53 014,55

53 014,55

100

Dziś pracujemy na lepsze jutro

234 628,00

114 305,00

114 302,13

100

w tym dofinansowanie

216 391,00

104 419,00

104 416,82

100

30 000,00

0

0

0

0

0

0

0

10 000,00

0

0

0

0

0

0

0

50 000,00

0

0

0

0

0

0

0

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej –Umieć
i wiedzieć więcej- podniesienie kwalifikacji nauczycieli
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

0

101 379,00

58 920,11

58,12

w tym dofinansowanie

0

95 591,00

55 555,80

58,12

„Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji
społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej” –
projekt pozakonkursowy

0

8 360,00

8 353,02

99,92

Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej

Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojewódz- w tym dofinansowanie
twa Śląskiego na lata 2014-2020
11. Regionalne Inwestycje Terytorialne Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią
w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne –
etap 2, zadanie 1
Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojewódz- w tym dofinansowanie
twa Śląskiego na lata 2014-2020
12. Regionalne Inwestycje Terytorialne -

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej
Jaworzynka Centrum –Jaworzynka Czadeczka

Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojewódz- w tym dofinansowanie
twa Śląskiego na lata 2014-2020
13. Program ERASMUS PLUS ze środków EFS

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

0

7 980,00

7 973,65

99,92

OGÓŁEM

w tym dofinansowanie

3 603 174,00

4 557 678,00

4 503 116,92

98,8

w tym dofinansowanie

1 839 445,00

3 102 443,55

3 052 728,07

98,4

Wykonanie wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących
z innych źródeł zagranicznych za rok 2016
Lp.

Nazwa projektu/programu

Nazwa zadania

Plan w zł

1. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego 150 000,00
– Słowacja 2014 -2020
Jaworzynka Czadeczka - Cierne - etap II
w tym dofinansowanie

0

2. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Repub- Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią 100 000,00
lika Czeska – Polska 2014 -2020
w Istebnej w tym dofinansowanie
0
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny 75 000,00
na lata 2014-2020
rzeki Olzy w Istebnej
w tym dofinansowanie

0

4. Program Rozwoju Subregionu Południowego Wojewódz- Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem 3 000,00
twa Śląskiego na lata 2014-2020
wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym dofinansowanie

Czerwiec 2019

Nasza Trójwieœ

0

Plan po zmianach w zł
131 000,00

Wykonanie
w zł
124 845,00

%
wyk.
95,3

0

0

0

27 000,00

26 829,04

99,37

0

0

0

1 000,00

300

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5. Program ERASMUS PLUS ze środków EFS

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej –Umieć 25 345,00
i wiedzieć więcej- podniesienie kwalifikacji nauczycieli
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

6. Program ERASMUS PLUS POWERSE-2016

Mobilność kadry edukacji szkolnej –podniesienie kwalifi- 0
kacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

w tym dofinansowanie

ze środków EFS

23 898,00

w tym dofinansowanie

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Aktywny powiat cieszyński - program
na lata 2014-2020 ze środków EFS
aktywizacji społeczno-zawodowej w
obszarze pomocy społecznej
w tym dofinansowanie
8. Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
9. Regionalne Inwestycje Terytorialne Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

67 804,00

33 063,71

48,76

63 932,00

31 175,79

48,76

73 042,07

0

0

0

68 871,37

0

0

179 911,00

179 911,00

179 911,00

100

152 487,35

152 487,35

152 487,35

100

Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej

0

9 000,00

0

0

w tym dofinansowanie

0

0

0

0

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódz- 145 000,00
kich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum –Jaworzynka Czadeczka

0

0

0

w tym dofinansowanie

0

0

0

0

OGÓŁEM

678 256,00

488 757,07

364 948,75

74,67

w tym dofinansowanie

176 385,35

285 290,72

183 663,14

64,38

Szanowni mieszkańcy Gminy Istebna !
Pragniemy poruszyć temat wywozu nieczystości ciekłych
na terenie naszej Gminy. Ostatnimi czasy dochodzą do nas
informacje, dotyczące braku możliwości odbioru nieczystości
ciekłych w naszych oczyszczalniach ścieków. Na terenie Trójwsi posiadamy tylko jedną lokalizację, która jest przystosowana do odbioru w/w odpadów. Oczyszczalnia ścieków Istebna
Tartak ma ograniczoną ilość nieczystości, jaką może przerobić, dlatego przyjmowanie pojazdów asenizacyjnych jest
ograniczone. W niedalekiej przyszłości planowana jest modernizacja oraz rozbudowa w/w oczyszczalni. Pragniemy poinformować, że z tego względu firmy zajmujące się wywozem
nieczystości ciekłych i odwozem fekaliów, odtransportowują
je do stacji zlewczych, z którymi mają podpisane umowy odbioru w/w nieczystości. Wiąże się to jednak z podniesieniem
ceny wywozu, który jest adekwatny do odległości transportu.
Firmy zajmujące się wywozem nieczystości na terenie
Gminy Istebna posiadające zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych.
1. Firma WC Serwis tel. 0322784531
2. Firma Bonczek Usługi Transportowe tel. 501081833
3. Firma Eko-Toma tel. 507 020 348

III rata opłaty za śmieci
15 czerwca mija termin płatności trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za maj
i czerwiec. Prosimy pamiętać o terminowych wpłatach,
w przeciwnym razie wobec dłużników zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Prolongata na 10 lat:
- grób pojedynczy – 300 zł
- grób podwójny – 450 zł
- grób dziecięcy – 110 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pok. 207.
Ponadto wszelkie prace kamieniarskie na cmentarzach
komunalnych muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem pod nr tel. 33 855 65 00 wewn.51 lub 513 138 824
Informujemy również, że w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji cmentarzy powstała strona internetowa cmentarzy komunalnych: http://mogily.pl/start/g-cmentarze-istebna.
Na stronie znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na
którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w
nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii
możemy podziwiać piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka Rocznice przypomina o osobach
zmarłych danego dnia kalendarzowego.

Edukacja Ekologiczna - spektakl
„Czerwony Kapturek”
Gmina Istebna w ramach prowadzonej przez siebie edukacji ekologicznej zaprosiła kolejny raz do Szkół Podstawowych w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie Studio Teatralne
Sztuka z Trzebini. Tym razem najmłodsze dzieci miały okazję

Opłata cmentarna
Przypominamy o uregulowaniu opłaty cmentarnej,
zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 912 ze zm.) groby po upływie 20 lat od daty pochowania, bądź wniesienia
ostatniej opłaty będą likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych.
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podczas humorystycznego przedstawienia pt. ”Czerwony
Kapturek” nauczyć się podstawowych zasad segregacji odpadów. Zasady te od najmłodszych lat należy wpajać i cały
czas powtarzać, żeby później stały się już nawykiem. Postacie
kreowane przez aktorów poprzez zabawę pokazały, że „sortowanie odpadów u źródła” wcale nie jest trudne i wystarczy trochę wysiłku żeby ze zmieszanych odpadów powstały
surowce wtórne. Dzieci nie tylko z zapartym tchem oglądały
spektakl, ale również aktywnie w nim uczestniczyły. Mamy
nadzieję, że poprzez zabawę nabyły również nowe wiadomości oraz utrwaliły wiedzę, którą posiadały i że zaprocentuje
ona na przyszłość. Oprócz przedstawienia dzieci otrzymały
również ulotki informacyjne dotyczące takich zagadnień jak:
segregacja odpadów, co to są odpady niebezpieczne, ochrona powietrza, kwestia pyłów zawieszonych, co powoduje
największą ich emisję oraz dopuszczalne poziomy pyłów.

Przestań się truć - zadbaj o swój
kawałek nieba i ziemi
Zgodnie z danymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa Środowiska ponad 90% zanieczyszczeń trafiających
do atmosfery pochodzi od domów jednorodzinnych.
Rocznie z powodu chorób wywołanych zatrutym powietrzem umiera w Polsce około 45 000 osób. Zanieczyszczone powietrze powoduje wystąpienie takich chorób jak m.in.:
zaburzenia pracy wątroby, alergie, niedokrwienie serca, choroby płuc, bóle głowy itd.
Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza
w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz
drobne pyły. Istotnym problemem pozostaje przekraczanie
- w zimie normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5
oraz benzo(a)pirenu, natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego.
Zła jakość powietrza wpływa nie tylko na zdrowie ludzi,
ale też na cały ekosystem, a co za tym idzie na procesy gospodarcze, głównie w naszym terenie o turystykę, która też
odczuje skutki nieodpowiedzialnego zachowania ludzi palących w piecach niedozwolonymi substancjami.
Ze względu na szczególne walory przyrodnicze naszego
terenu zachęcamy turystów by przyjeżdżali w nasze strony,
jednak nikt nie będzie chciał nas odwiedzać, by np. podczas
górskich wędrówek wdychać zatrute powietrze wydzielane
z kominów naszych domów.
Ta sama kwestia dotyczy zanieczyszczenia lasów, okoli
rzek i strumyków, poboczy dróg, ścieżek leśnych i edukacyjnych stworzonych z myślą o tym, by podziwiać piękno krajobrazu i natury. Jednak wielokrotnie zamiast zachwycać się
przyrodą możemy natknąć się na dzikie wysypiska, świadectwo naszej „wysokiej kultury”.
Przedstawiamy kary za ten proceder i prosimy by reagować natychmiast tak by udało się ująć sprawcę wykroczenia
na gorącym uczynku, gdyż niestety czasem nasza bierność
Czerwiec 2019
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przyczynia się do mimowolnego udziału w tym czynie zabronionym. Zgodnie z dyspozycją artykułu 145 Kodeksu Wykroczeń, kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne
dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród,
trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. Ponadto zgodnie z art. 162 KW kto
w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu
kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo
w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo
karze nagany. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu,
zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny
sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega
karze aresztu albo grzywny.
Informacja dotycząca uczniów i studentów

Opłata śmieciowa
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dokonali odpisu w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uczniów i studentów przebywających
w ciągu roku szkolnego poza Gminą, powinni dokonać
korekty deklaracji w postaci przypisu po zakończeniu
przez nich nauki. Jeśli natomiast młodzież ma praktyki lub
pracuje w czasie wakacji prosimy o doniesienie odpowiedniego potwierdzenia do Urzędu Gminy (pokój 207). Przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 1454 ze zm.) należy zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt telefoniczny: 33 855 65 00 wewn. 51.
Opracowała: K. Goryczka

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020
Świadczenie wychowawcze
ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych
innych ustaw ( Dz.U z 2019 r. poz. 924 )
Świadczenie wychowawcze komu przysługuje, od kiedy i w jakiej kwocie ?
Świadczenie wychowawcze przysługuje na wniosek
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko
wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki, ojca lub opiekuna faktycznego, albo opiekunowi
prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na
każde dziecko do 18 roku życia od dnia 1 lipca 2019 r.
Kiedy składanie wniosków o świadczenie wychowawcze ?
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego
składa się od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej ( poprzez
bankowość internetową czy stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl,) natomiast od 1 sierpnia 2019 r.
w formie papierowej.
Na jaki okres przyznaje się świadczenie wychowawcze?
Prawo do świadczenia wychowawczego na każde dziecko przysługuje od dnia 1 lipca 2019 r. i przyznaje się go na
okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r.
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Jak złożę wniosek kiedy będzie wypłata ?
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
• od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa
oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2019 r.
• od 1 września 2019r. do 30 września 2019r. ustalenie
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.
• od 1 października 2019r. do 31 października2019r.
ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do
dnia 31 grudnia 2019 r.
• od 1 listopada 2019r. do 30 listopada 2019 r. ustalenie
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31
stycznia 2020 r.
Co z osobami pracującymi za granicą lub przebywających tam w celach zarobkowych ?
Dla osób, których członek rodziny pracuje lub przebywa za
granicą w celach zarobkowych organem właściwym do przyznania świadczenia wychowawczego jest wojewoda, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej. W związku z tym wszystkie wnioski będą
przesyłane zgodnie z właściwością do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Rodzinny i Polityki Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 - zgodnie z ustawą.
TELEFONY KONTAKTOWE do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie koordynacji :
*326063351, *326063352, *326063354, *326063355,
*326063357, *326063358, *326063359, *326063361,
*326063362, *326063363.
ADRESY E-MAIL do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w sprawie koordynacji :
• koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl
• koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl
Świadczenie wychowawcze a urodzenie dziecka?
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się
dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub
przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po
tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Kiedy następne składanie wniosków o świadczenie
wychowawcze ?
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1
kwietnia 2021r. a w przypadku wniosków składanych drogą
elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie
wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
• od 01 lutego 2021r. do dnia 30 kwietnia 2021r. ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30
czerwca 2021r.
• od 1 maja 2021r. do 31 maja 2021r. ustalenie prawa
oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca
2021r.
• od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021 r. ustalenie
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prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31
sierpnia 2021 r.
• od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa
oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września
2021r.
• od 1 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31
października 2021r.
Składanie wniosków oraz terminy wypłat w skrócie
Rodzaj świadczenia

Świadczenia rodzinne

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

Stypendia

Data złożenia wniosku

Terminy wypłaty
świadczeń

od 1 lipca elektronicznie
oraz od 1 sierpnia do 31
sierpnia papierowo

do 30 listopada

od 1 września do 31
października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 31
grudnia

do końca lutego

od 1 lipca elektronicznie
oraz od 1 sierpnia do 31
sierpnia papierowo

do 31 października

od 1 września do 30
września

do 30 listopada

od 1 października
do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada
do 30 listopada

do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31
stycznia

do końca lutego

od 1 do 15 września

grudzień i czerwiec

elektronicznie: od 1 lipca
Dobry Start

papierowo: od 1 sierpnia
do 31 sierpnia
papierowo: od września
do 30 listopada

wypłata nie później niż do
30 września,
wypłata w ciągu 2
miesięcy od dnia złożenia
wniosku

elektronicznie: od 1 lipca
papierowo: od 1 sierpnia
do 31 sierpnia
Świadczenie
wychowawcze

do 31 października

Od 1 września do 30
września

do 30 listopada

1 października do 31
października

do 31 grudnia

1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 338556222
lub 338577649 bądź w pok. 106 lub 220 Urzędu Gminy Istebna.

Wiosenne porządki!
Po tegorocznej zimie, każdy chętnie bierze się za wiosenne porządki. W suche popołudnie warkot kosiarek oznajmia
okolicznym, że sezon wegetacyjny ruszył pełną parą. A czy
oprócz o pięknych trawnikach, rabatach, i przydomowych
ogródkach pamiętacie o waszym lesie? Liczne śniegołomy
i wiatrołomy spowodowały znaczące uszkodzenia w drzewostanach nie tylko starszych ale także w młodszych klasach
wieków. Brak uprzątnięcia połamanych drzew, wierzchołków
i gałęzi powoduje wzrost szkód ze strony czynników biotycznych. Osłabione drzewa są siedliskiem rozwoju szkodników
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fot. Wojciech Kohut

wtórnych, m.in. kornika drukarza i rytownika pospolitego.
Korzystne warunki, w których mogą rozwijać się szkodniki
stanowią realne zagrożenie żywotności i stabilności naszych
lasów. Dlatego, mając na uwadze troskę o nasze lasy, i ich
przyszłość Nadleśnictwo Wisła zwraca się prośbą do prywatnych właścicieli lasów o uprzątnięcie szkód powstałych przez
niszczycielskie działanie żywiołów. W przypadku odbiórki
pozyskanego drewna, wątpliwości co do dalszego postępowania i gospodarowania na uszkodzonych powierzchniach
proszę kontaktować się z miejscowym leśniczym. Dane teleadresowe znajdują się na stronie www.wisla.katowice.lasy.
gov.pl. lub pod telefonem +48 33 855 24 26.
Hanna Kocoń

Delegacja z Gminy Istebna w Madrycie
Delegacja z Gminy Istebna w składzie: wójt - Łucja Michałek, radna i koronczarka Lucyna Bytow, z- ca dyrektora
GOK - Aneta Legierska wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Dom Polski w Getafe - Madryt. Gmina Istebna została zaproszona na polonijne wydarzenie kulturalne
w Hiszpanii, aby zaprezentować koronkę koniakowską, haft
krzyżykowy oraz pokazać piękno beskidzkiej ziemi i Powiatu
Cieszyńskiego.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie z Ambasadorem
Polski w Hiszpanii Panią Marzenną Adamczyk oraz władzami miasta Getafe, Prezesem Domu Polskiego w Getafe - Panem Andrzejem Janeczko. Warto podkreślić, że delegacja
z Istebnej była jedyną reprezentacją samorządu z Polski.
Serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Polonii za zaproszenie
i sfinansowanie pobytu naszej delegacji. Dziękuję również
Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego za wsparcie i pomoc
w organizacji wyjazdu oraz przekazane materiały promocyjne. Nasze stoiska z koronką i haftem wzbudziły ogromne zainteresowanie i uznanie wśród mieszkańców Getafe
i zapoczątkowały współpracę pomiędzy naszymi samorządami.

Strażacy na sportowo
Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu w dniu 10.05.2019 r. drużyna
strażaków z jednostek OSP gminy Istebna brała udział w V
międzynarodowym turnieju halowej piłki nożnej. W turnieju
brała udział drużyna z Ukrainy oraz drużyny reprezentujące:
Komendę Oddziału SG w Raciborzu, Komendę Oddziału SG
w Nowym Sączu, PSG w Bielsku Białej, PSG w Opolu, PSG Katowicach Pyrzowicach, PSG Ruda Śląska.
Nasi strażacy zajęli bardzo dobre 3
m-ce,
nieznacznie
przegrywając ( 0:1 )
ze zwycięzcami turnieju drużyną Z Komendy Oddziału SG
w Raciborzu.
Nasza drużyna
wystąpiła w składzie:
Zowada Michał
OSP Istebna Zaolzie –
kapitan, Śleziak Rafał
OSP Istebna Zaolzie,
Kaczmarzyk Jakub
OSP Istebna Zaolzie,
Czepczor Antoni OSP
Istebna Zaolzie,
Legierski Dawid OSP Koniaków Centrum, Legierski Jakub
OSP Koniaków Centrum, Waszut Michał OSP Koniaków Centrum, Kohut Marek OSP Istebna Centrum.
Dziękuję zawodnikom za bardzo dobrą i widowiskową
grę, a w następnym turnieju życzę jeszcze lepszego miejsca.
Komendant Gminny
Stanisław Legierski

Rusza realizacja Projektu Grantowego: „E-Aktywni
Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego”
adresowanego dla mieszkańców Gminy Istebna. Projekt
zakłada realizację szkoleń, kursów komputerowych dla
wszystkich chętnych, pełnoletnich mieszkańców. Szkolenia odbywać się będą w budynkach Ochotniczych
Straży Pożarnych w Istebnej Centrum, Jaworzynce Centrum, Koniakowie Centrum. Terminy i inne istotne informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie Urzędu
Gminy Istebna.
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Z życia szkół
Młodzi aktorzy z Istebnej nagrodzeni
w Cieszynie!
W dniach 7-8 maja 2019r. w Teatrze im. A. Mickiewicza
w Cieszynie odbyła się kolejna edycja Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych Śląska
Cieszyńskiego. Wzięło w niej udział 36 zespołów, w tym 10
zespołów teatralnych. Jednym z nich była grupa aktorska
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej, która zaprezentowała krótkie przedstawienie pt. Wehikuł miłosny, czyli
jak zakochać się od pierwszego wejrzenia.

Scenariusz spektaklu był owocem twórczej pracy gimnazjalistek (Magdy Bojko i Aleksandry Legierskiej) uczęszczających na zajęcia teatralne. Inscenizacja nawiązywała do
klasyki literatury miłosnej, czyli do Dziejów Tristana i Izoldy,
Romea i Julii oraz Don Kichota, choć głównym jej zamysłem
było ukazanie humorystycznych scenek z udziałem górali.
Nasi młodzi gimnazjalni aktorzy: Julia Czulak, Bartek Suszka, Ola Legierska, Szymon Rucki, Kinga Golik oraz Michał
Bury wcielali się w swoje role z dużą ekspresją, a swą brawurową grą rozbawiali publiczność i jury. Dodatkową atrakcję
przedstawienia stanowił śpiew piosenek M. Grechuty wykonywanych przez Martynę Kawulok przy fortepianowym
akompaniamencie p. Beaty Kawulok oraz taniec Julii Kohut. Sztuka wyreżyserowana przez p. Cecylię Suszkę przy
współpracy z p. B. Kawulok i p. Iwony Bogdał okazała się
na tyle ciekawa, że zyskała uznanie jurorów, którzy nagrodzili ją trzecim miejscem.
Wszystkim artystom i ich opiekunkom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszego rozwijania talentów scenicznych!
Cecylia Suszka

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu
z Geografii - Gala Laureatów
2 kwietnia 2019 r.
w Bielsku-Białej odbyła
się uroczysta Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,
na której nasi zwycięzcy, zostali uhonorowani
przez Śląskiego Kuratora
Oświaty. Przypomnę, że
tegorocznymi laureatami Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Geografii zostali:
Aleksandra Juroszek
ze SP nr 1w Jaworzynce,
opiekun Anna Dziewior
Czerwiec 2019
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Ewa Kulik z ZSP w Istebnej, opiekun Ewa Kożdoń Waligóra
Marcel Czerniecki z ZSP w Istebnej, opiekun Ewa Kożdoń Waligóra
Uczniom i opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych tak spektakularnych sukcesów !
Anna Dziewior

Gminny Konkurs Ortograficzny
W tym roku Gminny Konkurs Ortograficzny został zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. Wzięli
w nim udział najlepsi uczniowie ze wszystkich szkół z terenu
naszej gminy. Teksty dyktand zostały przygotowane przez
nauczycieli-polonistów. Przedstawiciele klas 4-8 wylosowali
dyktanda konkursowe, które były zróżnicowane i dopasowane do poziomu poszczególnych klas.
Do tekstów siódmo- i ósmoklasistów wkradł się …lew!
„Lew salonowy” był tematem dyktand najstarszych uczniów, zaś klasa siódma pisała o „Lwach gdańskiego ratusza”.
Najmłodsi uczestnicy konkursu sprawdzili swe umiejętności
ortograficzne w oparciu o tekst o złej księżniczce. Piątoklasiści zmierzyli się z „Ciocią Krysią”, zaś szóstoklasiści przenieśli
się w Góry Sokole i okolice Jeleniej Góry.
Po dokładnej analizie prac wyłoniono zwycięzców!

Wyniki:
Klasy 4
I - Ewelina Szarzec - SP nr 1 Koniaków
II - Filip Polok - SP nr 1 Koniaków
III - Beata Kukuczka- SP nr 1 Jaworzynka
Klasy 5
I - Julia Legierska- SP nr 1 Jaworzynka
II - Tobiasz Kubica - SP nr 1 Koniaków
III - Michał Śliwka- SP nr 2 Koniaków
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Z życia szkół
Klasy 6
I - Klaudia Waszut- SP nr 1 Koniaków
II - Eliza Małyjurek- ZSP Istebna
III - Jakub Marekwica- Koniaków SP nr 1 Koniaków
Klasy 7
I - Izabela Dragon- SP nr 1 Jaworzynka
II - Katarzyna Juroszek - SP nr 1 Jaworzynka
III - Wiktoria Suszka- ZSP Istebna
Klasa 8
I - Emilia Lipowska- SP nr 2 Koniaków
II - Kinga Jałowiczor- ZSP Istebna
III - Anna Zawada- SP nr 2 Istebna
Zwycięzcom gratulujemy znajomości zasad ortograficznych. Dziękujemy wszystkim nauczycielom-polonistom za
pomoc w rozstrzygnięciu konkursu i miłą atmosferę!
Do zobaczenia za rok w Istebnej!		
I.Bojko

Ciekawa pasja uczniów SP nr 2
w Jaworzynce
W dobie Internetu, gier komputerowych i standardowych zainteresowań młodzieży trzech młodych mieszkańców Jaworzynki ma nietypowe hobby. Uczniowie ósmej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach
od miesięcy naprawiają i odpalają stare silniki „Andoria”.
Od najmłodszych lat Kacper, Marek i Dawid podpatrywali
jak działają maszyny, które często pracowały na polach i przy
stodołach. Pomimo młodego wieku bardzo dobrze znają
podstawy mechaniki, których nabyli obserwując starszych.
W beskidzkich gospodarstwach pracy było dużo . Rolników często nie było stać na kupno traktora, nie każdy też
miał konia, którego mógł wykorzystać w polu. Gospodarz
często zmuszony był zamówić lub złożyć z dostępnych części własny pojazdy.

Czytać można zawsze i wszędzie
14 maja br. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce, z inicjatywy p. Anny Pudalik, Doroty Małyjurek i Anny Kędzior,
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji pt. „IV Przerwa na czytanie”. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI
- Cała Polska czyta dzieciom” oraz Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty. 				

Nasze dzieciaki przygotowały się do tego wydarzenia
i przyniosły do szkoły swoje ulubione książki. Następnie
czytały je na dwóch przerwach międzylekcyjnych. Młodszym dzieciom (również bardzo zaangażowanym), pomagała ich wychowawczyni. Starsi z kolei indywidualnie lub
w większych grupkach, siedzieli na ławeczkach i wczytywali się w kolejne strony swoich ulubionych pozycji literackich.
Działanie w grupie, która wykonywała to samo zadanie, zmobilizowała wszystkich do podjęcia tego wyzwania.
Dzięki temu przedsięwzięciu, nasi uczniowie mogli pochwalić się swoim kolegom, tym co lubią czytać i co aktualnie ich interesuje. Zobaczyli też, że czytanie nie musi być
nudne i odbywać się zawsze w typowych dla tego zajęcia
miejscach.
Anna Pudalik
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Prosta konstrukcja silnika z Andrychowa i jego wytrzymałość sprawiła, że stał się popularnym napędem „capków”,
młockarni i wszelkich maszyn, które pomagały podczas prac
w gospodarstwie.
Chłopaki na swoim koncie mają już odpalenie kilku silników. Niedziałające i zalegające od lat w stodołach pojazdy
często potrzebują naprawy, konserwacji i wymiany zepsutych części.
Na koniec pozostaje samo odpalenie, które często poprzedzone jest bardzo długim kręceniem ciężką korbą.
Problemem jest także brak części. Jeżeli danego podzespołu
nie można dostać w okolicy, młodzi mechanicy wyszukują
komponentów na aukcjach internetowych bądź w firmowej
hurtowni w Andrychowie.
Dawid Bury, Kacper Legierski i Marek Rucki swoją pasją
dzielą się z innymi. Już na początku przygody z silnikami
stworzyli na YouTube kanał „Silniki Andoria” gdzie umieszczają filmiki z każdej próby ożywienia starego pojazdu, a ich
poczynaniom kibicują użytkownicy z Europy, Azji czy Stanów Zjednoczonych 		
Oprac. Jakub Matuszny

Warsztaty z edukacji empatycznej
pt. „Prawdziwa opowieść o zwierzętach”
5 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce odbyły się warsztaty pt. „Prawdziwa opowieść
o zwierzętach”, które poprowadziła pani Alicja Czerwińska
- edukatorka z dużym doświadczeniem w nauczaniu dzieci
i młodzieży.
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Warsztaty odbyły
się w dwóch grupach:
klasy 0-3 oraz 4-6
i składały się z dwóch
części. Podczas pierwszej godziny edukatorka
przedstawiła
dzieciom prezentację,
podczas której aktywnie angażowała dzieci
w dyskusję. Na drugą
część zajęć prowadząca przygotowała torby
płócienne, na których
odbijała dzieciom wesołe szablony przedstawiające omawiane
zwierzęta.
Prelekcje w roku szkolnym 2018/2019 są elementem
pilotażowej kampanii edukacyjnej, której celem jest również weryfikacja efektywności zajęć z edukacji empatycznej
w szkołach. Dlatego też wśród uczestników warsztatów została przeprowadzona anonimowa ankieta sprawdzająca
znajomość tematu przed i po zajęciach.
Warsztaty zostały zrealizowane we współpracy z Fundacją Ekologiczną Arka z Bielska-Białej. Podczas zajęć uczniowie zostali zachęceni do wzięcia udziału w akcji “Książka
wspiera bohatera”, w ramach której przynieśli niepotrzebne
im książki, które następnie były sprzedawane podczas kiermaszu w Galerii Sfera.
Opracowała: Maria Jałowiczor

Majowe ciekawostki

Biały maj - nawet zając zaskoczony
Natura płata w ostatnim czasie różne figle a jednym
z nich był z pewnością opad śniegu w dniu 14 maja, który
był jednym z najpóźniejszych w ostatnich dziesięcioleciach.
Na zaskoczonego i lekko zmartwionego zaistniałą sytuacją wyglądał nawet zając, którego autor zdjęć (J. Kohut)
spotkał na trasie biegowej. Zdj. na okładce z tyłu.

Wielka woda
Wyjątkowo obfite opady deszczu, które wystąpiły w drugiej
połowie maja spowodowały znaczny wzrost poziomu wody
w naszych rzekach i potokach. Kulminacja fali wezbraniowej na
rzece Olzie nastąpiła w nocy z 23 na 23 maja. W tych dniach bardzo wysoki poziom wody zanotowano również na Czadeczce.
Nasze cieki wodne były na bieżąco kontrolowane przez
strażaków z naszych jednostek OSP.
Zdjęcie (autor: J. Kohut) wykonano 23 maja ok. godz. 7:30
w okolicach Amfiteatru Pod Skocznią
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Osuwisko ziemi na Ochodzitej
Gwałtowne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 21
i 22 maja spowodowały nie tylko wzrost poziomu wody w rzekach i potokach, ale też niecodzienne zjawisko geologiczne
w postaci osunięcia się ziemi na stoku Ochodzitej w Koniakowie.
Miejmy nadzieję, że taka dość niebezpieczna niespodzianka już się nie powtórzy.
Warto dodać, że podobne wydarzenie miało miejsce
mniej więcej przed pół wiekiem, kiedy to ziemia zsunęła się ze
stoku Ochodzitej zwróconego w kierunku Tynioka („U Rajki”).
J. Kohut

Uniwersytet seniora
Tarnowskie Góry
Propozycje zwiedzania województwa śląskiego spotykają się zawsze z aprobatą seniorów. Tym razem też tak było.
Jedziemy do Tarnowskich Gór. Dość sprawnie przyjeżdżamy
przez Wisłę i aglomerację śląską.
Z przewodnikiem spotykamy się w Parku Repeckim kompleksie leśno - parkowym, który należał do rodziny Hencel von Donnersmarck. Przepływa tu rzeka Drama, której
liczne meandry tworzą malowniczy krajobraz. Spacerkiem
- jak kuracjusze z pobliskiego szpitala - mijamy ciekawe okazy roślin jak wawrzynek wilczełyko, skrzyp obrzymi, platany,
sosny, cyprysiki groszkowe, czy robinie akacjowe.
Dochodzimy do Sztolni Czarnego Pstrąga - arcydzieła
podziemnej hydrotechniki wpisaną na listę swiatowego
dziedzictwa UNESCO. Będziemy płynąć trasą 600 m. między
szybami „Ewa” i „Sylwester”. Do podziemi na głębokość 30 m.
dostajemy się schodami.
Przewodnik przekazuje nam uwagi o poprawnym zachowaniu się i lokuje nas w kołyszących się na wodzie łodziach.
Jesteśmy zdyscyplinowani i wszystko przebiega bezpiecznie. W blasku lamp karbidowych wyruszamy w niezwykły
rejs wykutym w skale dolomitowej chodnikiem odwadniającym tarnogórskie podziemia i słuchające ciekawych informacji. Temperatura w sztolni cały rok to 10 stopni celsjusza
- jednak nas rozgrzewają emocje.
To nie koniec atrakcji - jedziemy autokarem do centrum
miasta na obiad w słynnej restauracji Sedlaczek mieszczącej
się w pochodzącym z XVI w zabytkowym budynku przy Rynku. Jest to miejsce, gdzie biesiadował w 1683 r. król Jan III
Sobieski podczas wyprawy na Wiedeń. Gościli tu także królowie August II Mocny, August III Sas czy J. W. Goethe. Budynek
promieniuje historią i zachwyca cudownym renesansowym
stropem z polichromią z XVII w. Obiad zjadamy z apetytem
w historycznej sali.
Dzieje miasta, które naświetla nam pani przewodnik
poznajemy na Rynku - jednym z ładniejszych centralnych
miejsc Tarnowskich Gór - ma kształt nieregularny, trapezowy, ma okazały neorenesansowy Ratusz z czerwonej, klinkierowej cegły, granitu i piaskowca, Kościół Ewangelicki,
studnie, liczne domy podcieniowe z arkadami. Jest wiele
obiektów sięgających wieku XV-XVI - przecież to stare, historyczne miasto.
Wracamy do autokaru. Przed nami zjazd do zabytkowej
Kopalni Srebra. Dla bezpieczeństwa jesteśmy podzieleni
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na 2 grupy: ubrani w ochronne kaski zaczynamy zwiedzać.
W budynku nadszybia w nowoczesnym centrum edukacji
poznajemy metody wydobycia rud srebra, ołowiu i cynku,
działanie dawnych urządzeń, maszyn i sprzętu górniczego.
Górniczymi szybami zjeżdżamy w głąb kopalni. Panują tu
surowe warunki: niska temperatura i duża wilgotność, oglądamy potężne komory i liczne labirynty korytarzy. W jednym
spotykamy nawet Skarbnika - dobrego ducha kopalni. Kolejną atrakcją jest przepływ łodziami na trasie 270 m. między
szybami „Szczęść Boże” i „Żmija”. Warunki dawnej pracy górnika to dla nas niewyobrażalny wysiłek, trud, poświęcenie
i ryzyko.
Z przyjemnością wracamy na powierzchnię, gdzie zwiedzamy skansen maszyn parowych - to największa w Polsce
kolekcja zabytkowych maszyn i parowozów, pomp parowych, maszyn, dźwigów, walców, sprężarek. To również historia postępu myśli technicznej człowieka, przed którą chylimy z szacunkiem czoło.
Na koniec kolejka, skansenowa - bardzo mała i bardzo
wąska - ze śmiechem lokujemy się na tę atrakcję i odjeżdżamy ze śpiewem, machając pozostałym na peronie seniorom,
którzy muszą poczekać aż jedna grupa wróci z tej dalekiej
podróży.
Wszyscy w dobrych humorach wracamy do autokaru
i teraz już kierunek Istebna. Dzień pełen wrażeń, wiadomości, śmiechu, zadumy i pamiątkowych zdjęć.

Święto Kwitnącej Azalii - Pisarzowice
z Bielska - Białej
Niebo jest zasnute chmurami, przez które słońce nie ma
szans się przebić. Zaczyna mżyć drobny deszczyk. Wracamy
do autokaru z pełną ufnością, że pogoda będzie dla nas łaskawa.
Jedziemy przecież w jedno z najpiękniejszych miejsc
w miesiącu maju – do do Szkółki Krzewów Ozdobnych w Pisarzowicach, na święto Kwitnącej Azalii. Szkółka istnieje od
1976 roku jako gospodarstwo rodzinne o pow. ok 10 ha. Jest
tam ponad 1000 gatunków roślin. Zwiedzaliśmy ogrody Japońskie pełne cudownych bonzai. Malutkie budyneczki we
wschodnim stylu, mosteczki, oczka wodne powodowały zawrót głowy. Wiele azalii formowanych jest wśród sporych głazów, co dodaje im uroku. Zniewalające są drzewiaste piwonie
zwane „botarz”, będące często motywem w malarstwie, sztuce i zdobnictwie np. japońskich kimon. Jedziemy dalej, gdzie
widać ogromne połacie ogrodów, zadbanych, uporządkowanych, pełnych opisanych w nich roślin, rozkwitających wszystkimi barwami azalii. Zwiedzaliśmy również prywatne ogrody
właścicieli, gdzie na każdym kroku przebija znajomość i miłość do roślin. Wymaga to z pewnością wielu lat pracy, dokształcania się i eksperymentowania. Wszyscy kupili mniej
lub więcej roślin, by upiększyć swój przydomowy ogród. Pan
kierowca delikatnie zapakował nasze zakupy do bagażnika.
Wielu seniorów deklarowało powrót do tego miejsca, ale przy
łaskawszej pogodzie. Następnie, po chwili odpoczynku, pod
okiem przewodnika udaliśmy się do Bielska – Białej. W autokarze przewodnik zapoznał nas z historią starszego, bo z XII
w. Bielska i młodszej z XVI w. Białej, które w 1951 r. zostały
połączone w jedno miasto, a z powodu urody i podobieństwa
architektury do starego Cesarstwa Austro – Węgierskiego,
nazywane było „Małym Wiedniem”. Zwiedzaliśmy dwa małe
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muzea: muzeum Fiata 126P, które mieści się w hali nieczynnej
fabryki i stworzone zostało przez pasjonata motoryzacji i miłośnika samochodu naszej młodości. Drugie to Prywatne muzeum Literatury im. W. St. Reymonta. Miejsce tajemnicze, bajkowe, ponure i dziwne, jak sam wiekowy już właściciel, pan T.
Modrzejewski. To człowiek zakochany w twórczości naszego
noblisty, którego działa ręcznie przepisuje i ilustruje.
Z okien autokaru spoglądaliśmy na budynek pięknie odrestaurowanego dworca kolejowego oraz inne wille i kamienice bielskich przemysłowców, bielski Ratusz, Teatr i Pocztę
Główną. Zaglądaliśmy do XV- wiecznej gotyckiej Katedry św.
Mikołaja.
Pomimo bogatej wiedzy przewodnika, którą chciał
nam przekazać i pokazać swoje miasto, nie daliśmy radę ze
względu na strugi deszczu, ale wrócimy do Bielska, bowiem
jest to bardzo ciekawe miasto z różnorodną, bogatą historią
i zabytkami.

Spotkanie z panem Andrzejem Pająkiem
Kolejny raz gości u nas pan Andrzej Pająk, wieki miłośnik przyrody i hodowca zwierząt. Rok temu
demonstrował nam płazy i gady,
a tym razem przewiózł pająki - wielkie i włochate. Mało który senior
miał ochotę je dotykać, ale z zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawostek o tych bezkręgowcach.
Na świecie jest ponad 40 tysięcy
opisanych gatunków. Najbardziej
jadowite to Czarna Wdowa, Ptasznik Australijski i Wałąsak Brazylijski.
Pająki to zwierzęta głównie lądowe mające od 0,5 mm do 12
cm ciała i do około 32 cm rozstawu odnóży. W Polsce jest ok.
780 gatunków. Jedyny pająk żyjący pod wodą to topik. Pająki jadowite to Tygrzyk, Krzyżak, Sieciarz Jaskiniowy i Kolczak.
Zbrojny, których ukąszenia porównywalne są do użądleń os,
pszczół i szerszeni. Kolejna lekcja biologii za nami. A za rok
chętnie zobaczymy bogatą kolekcję motyli lub ptaków.

Majówka u źródeł Olzy
Koniec maja to dla nas czas na majówkę. Tym razem
zaplanowaliśmy wędrówkę do źródeł rzeki Olzy- rozgraniczającej państwo, ale łączącej Śląsk Cieszyński. Autokarem
podjechaliśmy na Zaolzie, gdzie dołączył do nas przewodnik – pan Tadeusz oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła

- pani Basia i pan Wojtek. Mamy pecha, bo znów zaczyna
padać. Przewodnik jeszcze w autokarze opowiadał nam
o mijanych okolicach naszej Trójwsi, o florze i faunie, mijanym zbiorniku wodnym i szlakach turystycznych. Ubrani
stosownie do pogody (bowiem ani na chwilę nie przestaje
padać), idziemy żółtym szlakiem wzdłuż potoku Olzy, powoli
podchodząc stromą ścieżką do głównego źródła na zboczu
Gańczorki. Zaśpiewaliśmy kilka zwrotek pieśni Jana Kubisza „Płyniesz Olzo”, delektowaliśmy się czyściutką i smaczną
wodą prosto ze źródła. Deszczowe chmury zasłoniły nam
widoki, ale wierzymy na słowo
panu Tadeuszowi. Zobowiązaliśmy się, że wyczyścimy szlak
z zalegających śmieci, więc
rozdaliśmy worki i rękawice
i ostrożnie schodząc po śliskich korzeniach zebraliśmy
trzy worki śmieci. Zostawiliśmy je w miejscu wyznaczonym przez leśników. Pogoda
nie jest dla nas łaskawa i nie
mogliśmy skorzystać z wypoczynku na świeżym powietrzu
w kompleksie sportowym na Zaolziu. Zasłużonym posiłkiem
delektujemy się w LOEE na Dzielcu, gdzie przygrywa nam zespół naszych utalentowanych, niezawodnych seniorów.
Seniorzy z gminy Istebna kolejny raz udowodnili, że bardzo dbają o swoje środowisko sadząc drzewka i zbierając
śmieci, o czym informowało również w tym dniu w porannej
audycji Radio Katowice.
Wszystkim aktywnym seniorom za udział w tej akcji bardzo dziękuję. 				
Agata Wisełka

Informacje turystyczne
Szlak spacerowy do źródła rzeki Olzy
W zeszłym roku wytyczyliśmy żółty szlak do „Źródła
Olzy”, gdzie w tym roku u źródła rzeki zamontowana została
drewniana budka... na „blachoćki”, czyli kubki do picia wody.
Prosimy Was, by szanować i nie niszczyć tego miejsca.
Niech służy Nam wszystkim!
Ścieżka spacerowa „ Źródła Olzy”
Oznaczona jest kolorem żółto-białym. Trasa liczy 6 km
Czerwiec 2019
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długości, a jej przejście zajmuje 1 h 10 min do źródła, zaś
1h 40 min do złączenia z niebieskim szlakiem turystycznym
biegnącym w kierunku Koniakowa lub Baraniej Góry. Wzdłuż
ścieżki postawione są 3 tablice informacyjne: na początku
przy dawnym schronisku Zaolzianka, druga przy zbiorniku
wodnym i 3 na styku ścieżki z niebieskim szlakiem. Ścieżka
spacerowa wzdłuż rzeki Olzy jest idealna na wspólne spacery lub piesze wędrówki. Ścieżka praktycznie w ¾ prowadzi
Strona
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po asfaltowej leśnej drodze, która zamknięta jest dla ruchu
samochodowego. Dzięki temu ten odcinek idealny jest na rower, rolki, czy niedzielne spacery, gdzie po drodze zobaczymy zbiornik retencyjny Olza i możemy dojść do źródeł rzeki.
Rzeka Olza
Wypływa ona spod zboczy Gańczorki, ale i Tynioka czy
Karolówki. W górnym biegu tworzy ją kilka mniejszych
potoków. Po terenie Istebnej płynie przez około 20 km, by
w rejonie Jasnowic przekroczyć granicę i stać się rzeką czeską. Na tym odcinku stanowi granicę pomiędzy Beskidem
Śląskim, a Beskidem Śląsko-Morawskim. W środkowym biegu stanowi granicę pomiędzy Polską, a Republiką Czeską,
zaś dalej płynie do Odry i do Bałtyku. Jej całkowita długość
to około 99 km.
Przypominamy, iż na terenie gminy Istebna wytyczone są
4 szlaki spacerowe:
- żółty - Źródła rzeki Olzy: Istebna Zaolzie - Gańczorka
- niebieski - szlak Jerzego Kukuczki: Istebna Centrum
(GOK) - Kubalonka
- zielony - szlak Jana Kawuloka: Kurna Chata - Stecówka
- czerwony - Beskidzka Ścieżka Planetarna: Kubalonka Muzeum na Grapie w Jaworzynce
Oprócz tego funkcjonują liczne szlaki turystyczne prowadzone przez PTTK.
Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu na naszym
terenie!

PRZEWODNIK
CZEKA

UDZIAŁ
BEZPŁATNY

TRASA
Istebna Centrum
Złoty Groń
Zaolzie
Stecówka
Leszczyna
Olza
Istebna Centrum

Kalendarz imprez
Zapraszamy po odbiór drukowanej wersji kalendarza
imprez w gminie Istebna na 2019 rok do Punktu Informacji
Turystycznej w centrum Istebnej.
Przypominamy, iż elektroniczna - najbardziej aktualna
wersja kalendarza, znajduje się od początku roku na stronie
internetowej www.istebna.eu w zakładce kalendarz imprez.

22 czerwca 2019 (sobota)
Start godz. 10.00 Istebna - Parking "Pod Grapą"
Przejście z wykwalifikowanym przewodnikiem, znawcą
gór i miłośnikiem terenu Trójwsi Beskidzkiej.

Kontakt: +48 516 195 614; +48 604 121 364
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Leśny Dzień Dziecka na Góralską Nutę
Kolorowo, zabawnie, aktywnie i po góralsku - tak
właśnie świętowaliśmy Leśny Dzień Dziecka na Góralską Nutę. 2 czerwca Amfiteatr „Pod Skocznią” stał się areną
małych-wielkich zmagań, rozbrzmiewał muzyką i radosnymi
okrzykami dzieci. Organizatorzy - Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej i Nadleśnictwo Wisła zadbali o to, by atrakcji
dla najmłodszych i dla tych nieco starszych nie brakowało.
W program włączyło się również wiele lokalnych firm, placówek i stowarzyszeń, którym na sercach leżą dziecięce uśmiechy. Dzięki temu to święto było jeszcze bardziej bogate we
wrażenia.
W niedzielne popołudnie, piękne, ciepłe słońce zachęciło całe rodziny do przybycia „pod Skocznię”! Ok. godz.
14.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie. Wszystkich serdecznie
przywitała Elżbieta Legierska- Niewiadomska - Dyrektor
GOK-u w Istebnej. Zaś Andrzej Kudełka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła oraz Stanisław Legierski - Przewodniczący
Rady Gminy w Istebnej złożyli najmłodszym życzenia dobrze
spędzonego, pełnego dobrych wrażeń dnia.

Rozpoczęliśmy od sportowych emocji, w dodatku połączonych ze szlachetnym celem. Już po raz kolejny Dzień
Dziecka został wzbogacony o wymiar charytatywny dzięki Keepers Foundation, która zorganizowała turniej piłkarski „Zagubione Buty” i loterię fantową. Drużyny miały
grać na bosaka, zaś wszyscy mogli przekazać wolontariuszom swoje niepotrzebne buty, które zostaną przekazane
dzieciom w Afryce. Inicjatorami tej pięknej akcji była Karina
Bury z Istebnej oraz Marek Dragosz - Prezes Fundacji.
Następnie na scenie pojawili się przepiękni młodzi górale
z „Małej Istebnej”, którzy już samym wyglądem skradli serca
publiczności tak byli piękni i „słuszni” w swoich bruclikach
i kabotkach. Tancerze i śpiewacy dali z siebie wszystko i włożyli mnóstwo serca i autentycznej, dziecięcej radości w swój
występ. Z miesiąca na miesiąc prezentują coraz wyższy poziom, a wielka w tym zasługa instruktorów: Marysi Motyki
i Józefa Łupieżowca.
Warto dodać, że młodsza wersja „Istebnej” założona
w 2016 roku przy OPP w Koniakowie ma na swoim koncie już
wiele nagród. Niedawno zdobyła m. in. II miejsce w Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych
Śląska Cieszyńskiego, a szykuje się do wielkiego wyzwania,
Czerwiec 2019
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jakim jest udział w 43. Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Trzymamy za nich kciuki!
Dzień Dziecka nie mógłby się obyć bez Mini-Listy przebojów. Rokrocznie dostarcza ona bardzo wielu emocji
uczestnikom. Jury w składzie: Aleksander Skrzydłowski,
Małgorzata Pawlusińska, Elżbieta Legierska - Niewiadomska uważnie oceniało występy młodych wokalistów.
Usłyszeliśmy najnowsze hity ale także klasykę i folklor. Nie
zabrakło świetnej choreografii oraz odrobiny poezji. Wykonania były raz skoczne, raz wzruszające ale każdy z uczestników był absolutnie niepowtarzalny. Listę zwycięzców MiniListy publikujemy na końcu artykułu.

Dla małych artystów, którzy jako środek wyrazu wolą papier i kredki, również przygotowano coś specjalnego. Pod
kierunkiem pani Iwony Konarzewskiej, malarki z Istebnej,
powstawały prace konkursowe, których tematem były ulubione zwierzęta naszych lasów. W kategorii „maluchy” najlepsza była Agata Kędzior, drugie miejsce zajęła Hania Nosowicz, a za nią uplasował się Janek Szkawran. W kategorii
„dzieci od 8-10” I miejsce przyznano Ani Kukuczce, II – Hani
Michałek a III – Oli Juroszek. Wśród dzieci najstarszych najbardziej spodobała się praca Magdy Legierskiej, drugie
miejsce przyznano Julii Gazurek, a kolejne Natalii Sikorze.
Podczas Dnia Dziecka miało miejsce również rozdanie
nagród w Strażackim Konkursie Plastycznym „Praca Strażaków widziana oczami dzieci”. Nagrody zwycięzcom wręczał
Prezes OSP Istebna Stanisław Kędzior.
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Dzieci ze sportową żyłką mogły spróbować swoich sił
w rywalizacji sportowej. Wolontariusze Fundacji „JEST BOSKO!” poprowadzili konkurencje sportowe. Na wszystkich
uczestników czekały słodkości a na najlepszych - atrakcyjne
nagrody. Odbyła się również licytacja, którą prowadził Piotr
Macoszek z Istebnej wraz z Kariną Bury z Keepers Foundation. Były wśród nich między innymi koszulka z autografem
Roberta Lewandowskiego i wiele innych wartościowych
przedmiotów. Dochody z licytacji zostaną przekazane na leczenie małej Justynki Zowady z Jaworzynki.
Dzieci mogły również oddać się w ręce ekspertek od malowania twarzy i przeistoczyć się w baśniową postać, szaleć
na „dmuchanych” zamkach i zjeżdżalniach, torze gokartowym czy przejechać się na kucyku. Wśród dzieci przechadzali się profesjonalni szczudlarze i kolorowe klauny.
Nie mogło zabraknąć opowieści o fascynującym świecie lasu, w który wprowadził dzieci leśnik - pasjonat tematu Aleksander Szkrzydłowski. Jego talent do opowiadania
i naśladowania odgłosów zwierząt sprawił, że najmłodsi słuchali go jak zaczarowani. Miłym gestem ze strony Nadleśnictwa Wisła było jak zawsze obdarowanie dzieci sadzonkami
młodych drzewek, które mogą teraz rosnąć wraz ich małymi
opiekunami. Na Leśnym Dniu Dziecka gościli reprezentanci
lokalnych władz: Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, sołtys Istebnej Barbara Juroszek oraz Radni
Gminy Istebna, a także Andrzej Kudełka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła.
Na zakończenie programu odbyła się Mini - Disco dla
dzieci prowadzone przez wolontariuszy Fundacji „JEST
BOSKO!” Animacje, szalone tańce, zabawy z chustą Klanzy
sprawiły, że zabawa była naprawdę… boska.
Gastronomię sprawnie prowadziło Koło Gospodyń
Wiejskich z Istebnej pod przewodnictwem sołtys Istebnej
Barbary Juroszek. Sympatyczne, uśmiechnięte panie w „firmowych” fartuszkach z modrzyńca dbały o to, by nikomu
nie brakło placków, pysznego karczku z grilla, a na deser serwowały smakowite gofry czy domowe wypieki. Ten swoisty
„debiut” Koła w Istebnej był wyjątkowo udany.
Trzeba przyznać, że program Dnia Dziecka był w tym
roku niezwykle bogaty. Udało się w nim połączyć elementy
edukacyjne, tradycyjne z dobrą zabawą i przy okazji zrobić
coś dobrego dla innych. Dlatego ta impreza po prostu musiała się udać! Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli
z nami i do zobaczenia za rok!
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Wisła za współorganizację imprezy. Podziękowania należą się również Karinie
Bury z fundacji Keepers Foundation.
„Leśny Dzień Dziecka na Góralską Nutę” odbył się w ramach projektu „Łod jarzy do zimy tradycji się uczymy” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej, dofinansowanego ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wyniki Mini-Listy Przebojów z okazji Dnia Dziecka
Kategoria „Występ solowy do 11 lat”
M-ce Imię i nazwisko
Szkoła/ Miejscowość Utwór
I
Miriam Kohut
ZSP1 Istebna
„Makiawel”/ musical „Cats”
II
Roksana Dziedzic
Jaworzynka
„Anyone I want to be”
III
Maria Gorzołka
Jaworzynka
„Tamta Dziewczyna”
Strona
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III

Julia Gazurek

ZSP1 Istebna

„Nie mów mi nie”

Kategoria „Występ solowy powyżej 11 lat”
M-ce Imię i nazwisko
Szkoła/ Miejscowość Utwór
utwór „Rock with you
I
Martyna Kawulok Istebna
Michaela Jacksona
II
Karina Juroszek
Jaworzynka
„Mario czy już wiesz”
III
Ania Kukuczka
ZSP1 Istebna
„Nie mów mi nie”
Kategoria „Występ grupowy poniżej 11 lat”
M-ce
Imiona i nazwiska Szkoła/ Miejscowość Utwór
Miriam Kohut, Zosia
I
Kędzior, Kinga Bury, Istebna
„Małe Skrzydła”
Ola Legierska
Lena Kukuczka,
II
Istebna
„Byle jak”
Martyna Kukuczka
Martyna Legierska,
III
Koniaków
„Liwa Liwa”
Jagna Suszka
Janko Szkawran,
wyróżnienie
Jaworzynka/Istebna Wiązanka Góralska
Roksana Grobosz
Natalia Gazurek,
„Biali, czarni
wyróżnienie
Istebna
Julia Gazurek
i mulaci”
Basia Zowada,
„Zostań moją
wyróżnienie
Istebna
Martyna Muszkiet
przyjaciółką”
Kategoria „Występ grupowy powyżej 11 lat”
M-ce
Imiona i nazwiska Szkoła/ Miejscowość Utwór
Natalia Zowada,
„A, paście się
I
Marysia Szkawran, Istebna/Jaworzynka
krowićki…”
Asia Kukuczka
Oprac. Barbara Juroszek

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Spotkanie z Szymonem J. Wróblem,
autorem biografii „Ojciec, czyli
o Pieronku
15 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej odbyło
się spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem, autorem
biografii „Ojciec, czyli o Pieronku” poświęconej zmarłemu
w grudniu 2018 roku biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi.
Zebranych powitała Elżbieta Polok - kierownik Biblioteki
Publicznej w Istebnej, na której zaproszenie przyjechał do
Istebnej dziennikarz, który współpracował m.in. z krakowskim Dziennikiem Polskim, Lounge Magazynem, TVN Style,
czy TVP Kraków. Szymon J. Wróbel to także reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych „Jego Oczami”, „Z domu…”
oraz właśnie „Ojciec, czyli o Pieronku”. Skąd u niego zainte-
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resowanie życiorysami ciekawych ludzi? Cóż, pan Szymon
wyjaśnił, że niektórzy malują, inni piszą wiersze, a on kręci
filmy dokumentalne, czy pisze biografie. Jakiś czas temu zafascynował się postacią biskupa Tadeusza Pieronka, którego
chciał pokazać nie tylko od strony medialnych wypowiedzi,
ale też historii jego rodziny. Najpierw był film dokumentalny o biskupie, który swoją premierę miał w ubiegłym roku.
Potem powstała książka, która została uzupełniona o dodatkowe rozmowy, m.in. z Januszem Gajosem, ks. Adamem
Bonieckim, Jackiem Żakowskim, Jerzym Owsiakiem, prof.
Tadeuszem Gadaczem, czy Moniką Olejnik.
Opisanie biskupa Tadeusza Pieronka nie było z pewnością łatwe. Ten urodzony w Radziechowach wyrazisty Sekretarz Generalny Episkopatu Polski nigdy nie dał się zaszufladkować. Jedni widzieli w nim konserwatystę, inni liberała.
Wprawiał ludzi w konsternację, na przykład wtedy, gdy pojawił się na przystanku Woodstock. Nie przejmował się tym, co
myślą o nim inni. Pozostał po prostu wierny swojej prawdzie
-w myśl swojej biskupiej dewizy „In Veritate” („w prawdzie”).
Podczas spotkania można było zadać autorowi biografii
pytania o znajomość z kapłanem oraz zakupić publikację
z dedykacją. Obejrzeliśmy także filmy, między innymi nagranie panelu dyskusyjnego dla chrześcijańskich liderów, gdzie
biskup Pieronek mówił o tym, jak… pasienie krów dało mu
lekcję życia i bycia kapłanem.
Na spotkaniu obecni byli
między innymi: Dyrektor GOK
w Istebnej Elżbieta LegierskaNiewiadomska, Sołtys Istebnej Barbara Juroszek, Radny
Gminy Istebna Bartłomiej Jałowiczor, Radny Sołecki Jerzy
Kędzior.
W dobie Internetu można zapytać - po co nam
spotkania autorskie? Otóż
są one potrzebne zarówno
pisarzom jak i czytelnikom.
Dają możliwość poznania
ludzi pióra, zachęcają do lektury książek, po które być może
byśmy nie sięgnęli, czasem także do podjęcia własnych prób
pisarskich. Internet nie zastąpi bezpośredniego kontaktu pisarza z czytelnikiem. Dlatego wszystkich gorąco zachęcamy
do odpowiedzi na inicjatywy Biblioteki Publicznej w Istebnej, jak i regularnego odwiedzania jej progów. Można tam
już wypożyczyć książkę „Ojciec, czyli o Pieronku”. Warto przeczytać!
				
Oprac. BJ

70 lat Państwowego Ogniska Plastycznego
im. Ludwika Konarzewskiego seniora
w Rydułtowach
Na zaproszenie obecnego dyrektora Państwowego
Ogniska Plastycznego im. Ludwika Konarzewskiego

Czerwiec 2019

Nasza Trójwieœ

seniora w Rydułtowach pana dr hab. Franciszka Niecia,
udział w obchodach 70-cio lecia istnienia placówki wzięła m.in. wnuczka artysty pani Iwona Konarzewska, która
z rąk dyrektora placówki odebrała pamiątkowy medal jubileuszowy. W spotkaniu uczestniczył także i odebrał pamiątkowy medal wnuk Ludwika, pan Łukasz Konarzewski oraz
zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
Aneta Legierska.

Spotkanie miało bardzo uroczysty, ale jednocześnie rodzinny charakter. Udział w wydarzeniu wzięło wielu przedstawicieli samorządu gminnego, powiatowego, a także
przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaprzyjaźnionych szkół plastycznych, poprzednia
dyrektor placówki pani Urszula Berger-Styczeń oraz wychowankowie Ogniska i pracownicy.
„... Tak naprawdę wszystko zaczęło się 1 grudnia 1945 r.
od kursu rzeźby w węglu. Inicjatorem był Ludwik Konarzewski senior - wybitny malarz, rzeźbiarz, pedagog. Początkowo kurs odbywał się w opuszczonej poniemieckiej stolarni.
A w jego ramach także zajęcia z zakresu rysunku, modelowania w glinie czy drewnie. Przychodziły dzieci, ale też młodzież i dorośli. W tym czasie powstało wiele rzeźb o tematyce górniczej. Organizowano wystawy, wysyłano prace za
granicę. Sława placówki zaczęła szybko rosnąć.
W 1949 r., a więc 70
lat temu, kurs przejęło
ówczesne Ministerstwo Kultury i Sztuki. Nadało placówce
statut Państwowego
Ogniska Kultury Plastycznej. To oficjalny
początek istnienia ogniska. Pomoc Ludwika Konarzewskiego
juniora, który w tym
czasie kończy Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie, pozwoliła
na rozszerzenie zajęć.
Wprowadzono naukę
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malarstwa, historii sztuki, kształtowania form użytkowych
i liternictwo. Nauka trwa trzy lata. W 1950 r. ognisko przeniosło się do lokali sklepowych przy ul. Ofiar Terroru. Poza
placówką młodzież uczestniczy w plenerach malarskich w
Istebnej, z którą związani są Konarzewscy. Nadal większość
uczniów pochodzi z okolic Rydułtów, a część dojeżdża z innych miast Śląska.
2 października 1954 r. Ludwik Konarzewski senior umiera. Dyrektorem placówki zostaje jego syn - Ludwik. Złe warunki lokalowe powodują, że trzeba myśleć o zmianie siedziby. Powstaje dokumentacja techniczna budynku, który miał
stanąć przy ul. Pośpiecha. Projekt siedziby placówki opracował architekt Stanisław Konarzewski, brat Ludwika Konarzewskiego juniora. Długie lata starań o zmianę warunków
lokalowych nie przynoszą jednak efektu. Przeciwnie, istnieją
projekty likwidacji placówki lub przeniesienia jej do Rybnika. Dopiero w 1965 r. ognisko otrzymuje nową siedzibę –
skrzydło internatu Szkoły Górniczej przy ul. Mickiewicza 23.
Duże zaangażowanie wykładowców i słuchaczy powoduje, że absolwenci ogniska odnoszą wiele sukcesów w kraju i zagranicą....”
na podstawie nowiny.pl

„Beskidzkie Archiwum Profesora
Mieczysława Gładysza”
w Muzeum Beskidzkim w Wiśle
oraz otwarcie bacówki na Pietroszonce
8 maja w Muzeum Beskidzkim w Wiśle miała miejsce
konferencja popularno-naukowa „Beskidzkie Archiwum Profesora Mieczysława Gładysza zorganizowana w 35. rocznicę
śmierci tego badacza, autora takich prawdziwych „biblii etnograficznych” jak „Góralskie zdobnictwo drzewne na Śląsku” czy Zdobnictwo metalowe na Śląsku.
Zebranych serdecznie powitał Józef Michałek - inicjator
wydarzenia, który zaznaczył, że konferencja ma na celu „podziękowanie profesorowi Mieczysławowi Gładyszowi za życie,
poświęcone góralom śląskim, których prawdziwie kochał.”
Następnie głos oddano pani dr Marii Lipok - Bierwiaczonek, która wspominała profesora Gładysza pod kątem jego
miłości do Śląska i Beskidów. Pani Maria podzieliła się wspomnieniem o profesorowi, który przyjmował ją na studia i jak
wyznała - był jej prawdziwym mistrzem. Pokazała między
innymi dwa czerpaki - ukochane pamiątki Gładysza z Beskidu Śląskiego zakupione na Pietroszonce - materialny symbol
związków profesora z Istebną.
Pani Małgorzata Kiereś Dyrektor Muzeum Beskidzkiego
w Wiśle w swoim referacie uświadomiła nam, jak wiele może
powiedzieć eksponat muzealny na podstawie chłopskiego
kalendarza ideograficznego. Niezwykłe, że deska o wymiarach 61 x 6 cm z naniesionymi rysunkami została przez profesora Gładysza opisana na 30 stronach artykułu. Kalendarz
dla wprawnego oka badacza stanowił prawdziwą kopalnię
wiedzy na temat jego autora i otaczającego go świata. Była
to cenna lekcja mówiąca nam ile może powiedzieć - milcząc
- jeden eksponat. Badaczka wspomniała też o ręcznie pisanych zapiśnikach ujca Józefa Wochterki z Jaworzynki ZapaStrona
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siek, które stanowią również kopalnię informacji na temat
codziennego życia jaworzynczańskiego gazdy w czasach
ustroju socjalistycznego.
Z kolei etnolog Anna Łęczyńska wygłosiła referat: „Taki co
wszecko mo” - rzecz o kulturze materialnej Górali Śląskich
w świetle badań terenowych prof. Mieczysława Gładysza.
Niewątpliwym walorem jej prezentacji było mnóstwo ciekawych slajdów pokazujących pracę profesora.
Na konferencji obecni byli m. in. Krystyna Pieronkiewicz
- Pieczko z Muzeum Śląskiego, Zastępca Dyrektora GOK
w Istebnej Aneta Legierska, Tadeusz Papierzyński, Kierownik
Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM w Wiśle,
Radna Miasta Wisła Barbara Kędzior, czy redaktor Miriam
Kopczyńska z Radia Anioł Beskidów.
Organizatorami konferencji byli: Muzeum Beskidzkie
w Wiśle, Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich, a także
Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne. Warto było spotkać
się i wspomnieć człowieka, który z ogromną pasją, w najdrobniejszych detalach badał i opisał wszystko to, co dla
beskidzkich górali składało się na tak trudne do uchwycenia
w słowach pojęcie „piękna”.
Po konferencji zainteresowani uczestnicy udali się na
uroczyste otwarcie Bacówki na Pietroszonce. Poświęcenia
jej dokonał o. Boguchwał Orczyk, a o muzyczną oprawę
zadbali bracia Łukasz i Paweł Kukuczka. Krótką prelekcję
na temat naczyń pasterskich przedstawił natomiast inicjator
wielu wydarzeń pasterskich na naszym terenie oraz propagator karpackiej kultury – Józef Michałek. Wszyscy zebrani z wielką gościnnością częstowani byli przez gospodarzy
tego miejsca – rodziny Kawulok i Galej. Nie zabrakło świeżego bundzu, bryndzy, oscypków i żyntycy, a także herbaty
z zielin i gulaszu.
Liczące ponad 200 owiec stado wypasane będzie do końca września na Stecówce, Pietroszonce i Złotym Groniu, także podczas wiosennych i letnich wędrówek po górach pasterzy będzie można spotkać na szlaku, warto wtedy zapytać
o możliwość zakupu pysznego, autentycznego, tradycyjnie
wyrabianego owczego sera. Tym, jednak, którzy po takowy
zakup woleliby podjechać autem polecamy dom gospodarzy na Beskidzie (niedaleko Pizzerii u Józefa).
Oprac. O. Szotkowska, B. Juroszek
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Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Leny Krężelok pt. „RELACJE”, który odbędzie się 3 lipca o godz.
18:00 w sali GOK Istebna Centrum.

§ 2. Cel Konkursu
1. Pobudzenie inwencji twórczej, utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego, zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów
dwóch dziedzin twórczości charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej koronki i haftu krzyżykowego.
2. Poznanie oraz kontynuacja tradycji odziedziczonych po przodkach.
3. Zachowanie najcenniejszych wartości kultury ludowej, jej dokumentowanie i archiwizowanie.
4. Integracja twórców ludowych.
5. Popularyzowanie kultury tradycyjnej, edukacja dzieci, młodzieży
i dorosłych.
§ 3. Zasady udziału w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.
3. Każdy twórca zobowiązany jest do dostarczenia od trzech do
pięciu prac w dowolnej formie wykonanych samodzielnie specjalnie na Konkurs (najmniejsza praca - średnica 30 cm) zaopatrzonych
w metryczki z godłem twórcy, równocześnie dołączając kopertę
z tym samym znakiem, w której będzie spis prac, karta zgłoszenia
z danymi twórcy, cena, zgoda na ewentualną sprzedaż oraz zgoda
na przekazanie jednej z prac na rzecz Organizatora.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wytypowanie spośród
przekazanych prac na konkurs jednej dowolnej, która po zakończonym konkursie i wystawach przejdzie na własność Organizatora.
Przekazane prace będą stanowić ekspozycję w Muzeum Koronki
Koniakowskiej znajdujące się w Centrum Koronki Koniakowskiej
w Koniakowie.
5. Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z regulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu będzie udostępniony do
wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie internetowej www.koronkakoniakowska.pl Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
§ 4. Miejsce i termin przyjmowania i zwrotu prac
1. Prace należy złożyć osobiście w Centrum Koronki Koniakowskiej
w Koniakowie lub w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej w terminie od 10 września 2019 r. do 27 września 2019 r.
2. Po zakończeniu wystaw nastąpi zwrot prac, które będzie można
odebrać osobiście w Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie i w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

Regulamin Konkursu na Koronkę Koniakowską
i Beskidzki Haft Krzyżykowy 2019
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Koronki Koniakowskie. Konkurs organizowany jest przy współudziale Regionalnego
Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Oddział Beskidzki w Bielsku - Białej oraz Gminnego Ośrodka
Kultury w Istebnej.
2. Konkurs swym zasięgiem obejmuje Beskid Śląski. Ma charakter
otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się koronką koniakowską oraz beskidzkim haftem krzyżykowym w formie tradycyjnej.
3. Ideą Konkursu jest poznanie współcześnie powstających wyrobów tradycyjnych sztuki ludowej.
4. Prace złożone na Konkurs zostaną zakodowane i ocenione.
5. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
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§ 5. Jury
1. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury powołane przez
Organizatora.
2. Wszelkie decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas
wernisażu wystawy pokonkursowej w listopadzie 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.
2. Nagrody finansowe, których wysokość określi Organizator, ufunduje Organizator oraz instytucje wspierające ideę Konkursu.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykorzystania według
własnego uznania praw autorskich nagrodzonych prac we wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Organizatorowi przysługuje prawo niewyłonienia zwycięzcy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo pierwokupu wybranych prac.
6. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do ekspozycji prezentowane będą na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury
w Istebnej oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku - Białej
w terminie: listopad – grudzień 2019 r.
Strona
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§ 7. Prawa autorskie
1. Z chwilą przystąpienia do konkursu, Organizatorowi przysługuje
prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich zgłoszonych
prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, we wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególności do fotografowania, powielania, publikowania i eksponowania prac konkursowych w celach promocyjnych i popularyzatorskich na wystawach i we wszelkiego rodzaju
wydawnictwach własnych oraz w środkach masowego przekazu.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do nich na rzecz Organizatora,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 199 r., Nr 24, poz. 83) oraz
do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych
przez Organizatora oraz w Internecie.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania Konkursu lub
zmiany terminów jego realizacji w razie zaistnienia przyczyn od
niego niezależnych.
2. Wszystkie ewentualne zmiany ogłoszone zostaną na stronie Organizatora.
3. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyny.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną wyłączone z Konkursu.
5. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia
zwycięzcy, przyznania nagrody, umieszczenia danych w materiałach opublikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej
oraz funpage’u na portalu społecznościowym Facebook Organizatora, promocji Konkursu lub idei Konkursu.
6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych wyłącznie dla celów
organizacji Konkursu i wystawy, celów promocyjnych oraz wydania przyznanych nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. (Karta zgłoszenia udziału)
7. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na nieodpłatne udostępnienie Fundacji Koronki Koniakowskie wizerunków uwiecznionych na zdjęciach ze spotkania rozstrzygającego
Konkurs i nieodpłatne udzielenie Organizatorowi praw w zakresie
utrwalenia i zwielokrotnienia – publikacja, prezentacja multimedialna; utrwalania na papierze, na elektronicznych nośnikach informacji
(dyskietki, CDROMY, pamięci flash); zwielokrotniania przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik drukarskich i komputerowych; wprowadzania do pamięci komputera; publikacji na stronie internetowej Fundacji oraz na portalu społecznościowym – Facebook.
8. Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Centrum
Koronki Koniakowskiej pod numerem telefonu: 535 328 291 oraz
na stronie Organizatora www.koronkakoniakowska.pl / e-mail:
ligockakohut@gmail.com Komisarzem konkursu jest Lucyna Ligocka – Kohut.

Dofinansowano w ramach programu ministra kultury
i dziedzictwa narodowego 2019, Kultura ludowa i tradycyjna
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Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2019”
REGULAMIN
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Wyborów jest Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej z siedzibą Istebna 68, 43 – 740 Istebna
Osobą do kontaktu ze stronu Organizatora jest Aneta Legierska, tel.
33 855 61 58, mail: promocja@ug.istebna.pl
§2. UDZIAŁ W WYBORACH
1. Udział w Wyborach mogą wziąć osoby od 16. roku życia, będące mieszkankami Gminy Istebna oraz części góralskich śląska cieszyńskiego: Brenna, Wisła, Ustroń, a także mieszkankami Zaolzie po stronie czeskiej.
Kandydatki niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć Organizatorowi zgodę rodziców na ich udział w Wyborach (według podanego
wzoru).
2. Kandydatki do tytułu „Najpiękniejszej Góralki 2019” mogą
się zgłaszać od dnia 18.06.2019r. do dnia 08.07.2019r. Zgłoszeń dokonuje się na podstawie złożonego Formularza w formie
elektronicznej lub papierowej. Formularz zgłoszeniowy dostępny
jest na stronie www.istebna.eu w zakładce „Najpiękniejsza Góralka 2019” lub w biurze Organizatora. Ilość kandydatek ograniczona.
O udziale w Wyborach będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
3. Nadesłanie zgłoszenia do Wyborów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, nazwiska i opisu
w publikacjach związanych z Wyborami.
4. Organizator Wyborów nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia fałszywe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie
własnej decyzji usunie dane osobowe z listy kandydatek.
§3. PRZEBIEG WYBORÓW
1. Lista zgłoszonych kandydatek zostanie opublikowana na stronie
www.istebna.eu w dniu 11.07.2019 r.
2. Wybory „Najpiękniejszej Góralki 2019” odbędą się w dniu 14
lipca 2019r. w Amfiteatrze „Pod Skocznią” w Istebnej w ramach
XXIII Dni Istebnej
3. O wyniku Wyborów decydować będzie powołane przez Organizatora Jury.
4. Kandydatki będą prezentować się w czterech wyjściach w różnych kreacjach m.in. suknie ślubne, oraz strój góralski (istebniański).
5. Organizator zapewnia każdej z uczestniczek trzy kreacje, natomiast kandydatki zapewniają sobie strój góralski (istebniański).
6. Każda z uczestniczek będzie zobowiązana do krótkiej prezentacji
swojej osoby max. 1 minuta. Dodatkowo każdej z kandydatek Jury
zada dwa pytania dotyczące jej zainteresowań bądź zawodu jaki
wykonuje.
7. Jury będzie oceniało kandydatki przyznając punkty w skali od 1
do 10, pod względem ich prezencji, usposobienia, sposobu wypowiadania się oraz znajomości elementów stroju góralskiego.
W przypadku jednakowej liczby punktów otrzymanych przez kandydatki, decydować będzie dodatkowe głosowanie Jury.
8. Kandydatki zobowiązane są uczestniczyć w próbach poprzedzających Wybory.
§4. NAGRADZANIE
1. Zwyciężczyni Wyborów otrzymuje tytuł „Najpiękniejszej
góralki 2019”, statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości
1000 zł netto.
2. Pozostałe uczestniczki otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz
upominki.
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§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Wyborów. Udział w Wyborach jest jednoznaczny z akceptacją
niniejszego regulaminu.
2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora
Wyborów.

KALENDARZ IMPREZ
CZERWIEC
do 14.06. Wystawa prac dzieci Autorskiej Szkółki Malarskiej
Iwony Konarzewskiej - Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
09.06. - Turniej Piłkarski “O Puchar Wójta Gminy” - Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej
12 - 28.06. - „Pejzaż z muzyką w tle” – wystawa poplenerowa I
pleneru międzyszkolnego dla dzieci ze szkół podstawowych z Trójwsi org.: Magdalena Krężelok, Dorota Jakubek przy wsparciu: Ewy
Cudzich i Zbigniewa Wałacha | Gminny Ośrodek Kultury, Promocji,
Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej (wernisaż
pierwszego dnia o godz. 14.00).
12.06. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej
na Stecówce; godz. 21.00
16.06. – IV Festyn Kóniokowianów – Szkoła Podstawowa nr. 1
w Koniakowie; godz. 15.00
19 - 23.06. - Beskidy MTB Trophy; org. G&G Promotion - Istebna
Zaolzie i Amfiteatr „Pod Skocznią”
22.06. – Przewodnik czeka; trasa: Istebna Centrum - Złoty Groń
- Zaolzie - Stecówka - Leszczyna – Olza - Istebna Centrum - strat:
Parking „Pod Grapą”; godz. 10.00
22.06. - Smaki Karpat - Czas na Bryndzę - Centrum Pasterskie
w Koniakowie; godz. 10.00 – 15.00
22.06. - Noc Świętojańska w Base Camp Istebna - Base Camp
Istebna
23.06. – Janiczkowe nuty - odsłonięcie pomnika Janka Gajdosza - Karczma Pod Ochodzitą w Koniakowie; godz. 15.00
26.06. godz. 17.00 GOK; spotkanie autorskie z Władysławem Motyką i promocja książki „Wiara i wierność”.
28–30.06. – III Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej
„W drodze do reprezentacji”; org. Strefa Futbolu – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie i Amfiteatr „Pod Skocznią”

Krzyżówka regionalna

LIPIEC
02 - 05.07. - Warsztaty Wakacyjne w Muzeum Sztuki Jana Wałacha w Istebnej Andziołówce; godz. 10.00 - 14.00
03.07. - 31.08. - ”Relacje” – wystawa malarstwa Magdaleny
Krężelok - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej; (wernisaż pierwszego
dnia o godz. 17.00).
12.07. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej
na Stecówce; godz. 21.00
13-14.07. – XXIII Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skalite po
Kozubową” – Amfiteatr „Pod Skocznią”
21.07.- VIII Przełajowy Bieg na Tyniok – start: Szkoła Podstawowa 2 Koniaków Rastoka
27 - 28.07. - XXV Festyn Istebniański w ramach 56.TKB - Amfiteatr „Pod Skocznią”
do 28.09. - Wystawa Twórczości Ludowej - Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna
w Istebnej
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1. Gwarowe słowo oznaczające pracę.
2. Przysiółek w Istebnej, gdzie znajduje się izba pamięci Jerzego
Kukuczki.
3. Nazwisko malarza i drzeworytnika którego pracownia po dziś
dzień znajduje się na Andziołówce.
4. Rzeka, która ma swoje źródła na stokach Gańczorki, płynie przez
Polskę i Czechy.
5 .………. owiec - dzień tradycyjnego zakończenia wypasu owiec
w Beskidzie Śląskim.
6. Nazwisko autora „Wesela górali istebniańskich.”
7. ……….. polywka - tradycyjna zupa na wędzonce, do której wlewa się gotowane mleko.
8. Miejsce spotkania 3 granic.
9. ….…….. Groń - wzniesienie Jaworzynki o wysokości 688 m.
n.p.m.
Hasło:
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- Wręczenie Nagród - Kapela Capki ze Stalitego
- Wybory na Najpiękniejszą
Rady Gminy
Góralkę 2019
- Występ Zespołu
- koncert orkiestry
"Mała Istebna"
- holenderscy muzycy BLACH-KAPELA z Jasienicy
- zabawa taneczna
"Loat Mer Hurre"
z Zespołem BIS-TAL
- zabawa tanecznaDJ Zachar
Cały weekend czynne

będzie WESOŁE
MIASTECZKO

Ł
Dalszy ciąg zabawy

ZAPRASZAMY!!!

l

Spor t l Spor t

Festiwal Biegowy „Zachowaj trzeźwy
umysł” w Istebnej na Zaolziu!
W niedzielę 19 maja odbył się Festiwal Biegowy, w którym
udział wzięło ponad 100 uczestników, mieszkańców naszej Gminy,
a zorganizowany był przez Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.
Choć ulewny deszcz nie ominął nas tego dnia, nie udało mu się
przestraszyć uczestników kolejnej edycji Biegów Sztafetowych oraz
Biegu Rodzinnego, a mało tego – padł rekord frekwencji!
Wpierw odbył się Bieg Sztafetowy, w którym wystartowało łącznie 36 sztafet dwójkowych w czterech kategoriach wiekowych. Bardzo cieszy fakt, że w Biegu udział wzięli zarówno „stali” bywalcy, jak
i zupełnie nowi uczestniczy, którzy notabene spisali się „na medal”.
Gdy do mety dobiegła ostatnia sztafeta na linii startu ustawiały
się rodziny biorące udział w Biegu Rodzinnym „O Puchar Prezesa
OSP Istebna Centrum”.
Festiwal Biegowy miał charakter niezwykle rodzinny. Dla każdego uczestnika Organizatorzy przygotowali pamiątkowy buton
oraz zapewnili ciepły posiłek z grilla oraz napoje.
Wielką atrakcją dla najmłodszych była dmuchana zjeżdżalnia,
z której przez całe po południe można było korzystać za darmo, tak
samo jak ze ścianki wspinaczkowej ustawionej przez ratowników
Beskidzkiej grupy GOPR.
Wszystkie sztafety, które zajęły miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych otrzymały piękne medale oraz nagrody rzeczowe. Dekoracji zwycięzców dokonała Wójt Gminy Istebna – Łucja
Michałek oraz Sołtys wsi Istebna - Barbara Juroszek.
Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy
przyczynili się do Organizacji imprezy: dziewczyn z biura zawodów
Basi i Gosi, sędziom Jackowi, Adamowi i panu Jarkowi Hulawemu
oraz panu Tadkowi Witosowi za pomoc w nagłośnieniu, którego
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bezpłatnie użyczył nam Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej, pan Robert Biernacki.
Słowa podziękowań kierujemy również do strażaków OSP
Istebna Centrum, na czele z Prezesem Stanisławem Kędziorem, za
dobrą współpracę przy Organizacji wydarzenia.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Festiwalu Biegowego, zarówno młodszym, jak i tym ciut starszym! Mamy nadzieję, że
ta impreza z roku na rok będzie rosła w siłę i będziemy spotykać się
na Zaolziu ciągle w szerszym gronie. 				

8
9
10
11
12

Patryk Wojtas
Kacper Kukuczka
Janek Kulik
Nikodem Kukuczka
Miłosz Kukuczka

Koniaków
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna

4:06.5
4:22.8
4:22.8
4:49.1
4:49.1

Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2002 - 2004
M
Nazwisko i Imię
1 Natalia Zowada
2 Agnieszka Kulik

Miejscowość

Czas
3:46.4
3:46.4

Istebna
Istebna

Karina Czyż
Zadanie zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyk
i Rozwiązywania Problemów w Gminie Istebna na 2019 rok

Wyniki
Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2010 i młodsze
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwisko i Imię
Aleksandra Kohut
Zuzia Zowada
Zosia Rucka
Marysia Ryś
Marcelina Rucka
Marysia Dragon
Zosia Surowiec
Julia Niemiec
Joanna Kawulok
Lena Szkawran
Marysia Dziewior
Joanna Zarzeczna

Miejscowość
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Jaworzynka
Jaworzynka
Jaworzynka
Wodzisłąw
Ustroń
Istebna
Jaworzynka
Istebna
Jaworzynka

Czas
1:14.69
1:14.69
1:17.27
1:17.27
1:22.66
1:22.66
1:27.90
1:27.90
1:31.12
1:31.12
1:31.52
1:31.52

Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2010 i młodsi
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwisko i Imię
Nikodem Czepczor
Daniel Kubica
Marcin Gorzołka
Bartek Waszut
Tomek Dziewior
Wojciech Kohut
Franciszek Legierski
Ksawery Legierski
Antek Rucki
Adam Rucki
Filip Zarzeczny
Franek Wojtas

Miejscowość
Koniaków
Koniaków
Jaworzynka
Jaworzynka
Istebna
Istebna
Koniaków
Koniaków
Jaworzynka
Jaworzynka
Jaworzynka
Koniaków

Czas
1:15.67
1:15.67
1:17.52
1:17.52
1:21.77
1:21.77
1:22.18
1:22.18
1:47.02
1:47.02
1:49.80
1:49.80

Kategoria: Dziewczęta - Rocznik 2005 - 2009
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nazwisko i Imię
Kinga Gazurek
Noemi Haratyk
Maria Szkawran
Maria Skurzok
Oliwia Bury
Strokosz Maja
Zosia Dziewior
Annais Szalbót- Juroszek
Emilia Kubica
Wiktoria Dragon
Faustyna Waszut
Maria Gorzołka

M
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i Imię
Mateusz Bury
Sebastian Strokosz
Tomek Zowada
Jakub Szkawran
Kamil Legierski
Paweł Kapaś
Jakub Czepczor

Miejscowość
MKS Istebna
MKS Istebna
Jaworzynka
Jaworzynka
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Jaworzynka
Jaworzynka
Jaworzynka

Czas
3:35.3
3:35.3
3:44.7
3:44.7
4:13.6
4:13.6
4:43.4
4:43.4
4:55.0
4:55.0
4:58.9
4:58.9

Kategoria: Chłopcy - Rocznik 2005 - 2009
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Miejscowość
Istebna
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Koniaków
Istebna
Koniaków
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Czas
3:25.5
3:25.5
3:41.1
3:41.1
3:46.0
3:46.0
4:06.5

Kategoria: Kobiety - Rocznik 2001 i starsze
M
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwisko i Imię
Halina Rucka
Wioleta Strokosz
Agnieszka Kohut
Barbara Kulik
Karolina Gembala
Agnieszka Szkawran
Barbara Kędzior
Natalia Duda

Miejscowość
Jaworzynka
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Istebna
Istebna

Czas
4:28.3
4:28.3
4:38.8
4:38.8
4:45.2
4:45.2
4:50.4
4:50.4

Kategoria: Mężczyźni - Rocznik 2001 i starsi
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwisko i Imię
Paweł Kulik
Artur Krężelok
Krzysztof Legierski
Tadeusz Papierzyński
Marek Dziewior
Tadeusz Kohut
Jarosław Bury
Robert Strokosz
Antoni Czepczor
Ryszard Duda
Jacek Suszka
Grzegorz Kulik
Eugeniusz Gorzołka
Arut Waszut

Miejscowość
Istebna
Istebna
Koniaków
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Istebna
Jaworzynka
Koniaków

Czas
7:48.3
7:48.3
7:59.6
7:59.6
8:12.2
8:12.2
8:21.5
8:21.5
9:26.3
9:26.3
9:41.6
9:41.6
12:30.3
12:30.3

Beskidzki Triathlon Górski
Czternastu zawodników wzięło udział w drugich i zarazem
ostatnich zawodach trzeciej edycji Beskidzkiego Triathlonu Górskiego, który odbył się w Istebnej.
Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w gronie
juniorów do lat 15 zajął Jan Zawada z Istebnej, zaś na czwartym
ukończył zawody Kazimierz Legierski z Jaworzynki.
Trasę, składającą się trzech etapów: marszu nordic walking,
wyścigu rowerowego i uphillu na nartorolkach techniką klasyczną
najszybciej pokonał Ireneusz Rabski z Skomielnej Białej. J. Kohut

Sezon zimowy MKS Istebna podsumowany
Niezwykle uroczyste było zorganizowane przez Zarząd Klubu
MKS Istebna w Ośrodku „Koronka” w Koniakowie spotkanie podsumowujące miniony sezon zimowy.
Wzięli w nim udział biegaczki i biegacze, trenerzy, rodzice,
członkowie Zarządu, sponsorzy oraz Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek.
W trakcie spotkania omówiono miniony udany sezon zimowy, który jak wiele poprzednich zaowocował wieloma znaczącymi
osiągnięciami.
Zawodniczkom, zawodnikom oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do tego, że klub po raz kolejny mocno zaistniał na
narciarskiej mapie Polski i za granicą zostały wręczone statuetki
i dyplomy.
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Zarząd Klubu MKS Istebna składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania znaczących wyników oraz sprawnego funkcjonowania klubu w minionym sezonie
zimowym a zwłaszcza biegaczkom i biegaczom, trenerom, rodzicom, członkom Zarządu, sponsorom, Wójt Gminy Istebna Łucji
Michałek i Gminie Istebna.
Prezes Klubu MKS Istebna Jarosław Hulawy

Nasi sportowcy w kadrach PZN
Wielu naszych zawodników znalazło się w składzie kadr narodowych w narciarstwie klasycznym na sezon 2019/2020, które
ogłosił Polski Związek Narciarski.
Biegi narciarskie - Kadra narodowa A kobiet
Eliza Rucka (MKS Istebna)
Karolina Kukuczka (MKS Istebna)
Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka)
Magdalena Kobielusz (Istebna/SS-R LZS Sokół Szczyrk)
Biegi narciarskie - Kadra narodowa A mężczyzn
Dominik Bury (MKS Istebna)
Kamil Bury (MKS Istebna)
Mateusz Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka)
Biegi narciarskie - Kadra młodzieżowa Mix
Grzegorz Zawada (MKS Istebna)
Wojciech Wojtyła (MKS Istebna)
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka)
Skoki narciarskie - Kadra Narodowa B
Kacper Juroszek (Jaworzynka/WSS Wisła)
Kombinacja norweska - Kadra narodowa A
Adam Cieślar (Istebna/KS AZS AWF Katowice)
J. Kohut

Podsumowanie udanego Pucharu
Azotów
Nasze kluby narciarskie i reprezentujący je biegaczki i biegacze
znaleźli się wśród nagrodzonych podmiotów podczas uroczystego podsumowania I edycji Pucharu Grupy Azoty, które odbyło się
w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem.
Puchar Grupy Azoty rozgrywany był minionej zimy w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich.
Najlepsi zawodnicy, zawodniczki, trenerzy oraz przedstawiciele
klubów otrzymali nagrody, które wręczali im m.in. trener Aleksander Wierietielny oraz nasza mistrzyni Justyna Kowalczyk.
Nagrody finansowe otrzymali biegacze oraz biegaczki z sześciu kategorii wiekowych a także trenerzy, którzy stoją za sukcesami
młodych narciarzy. W ramach tego programu ufundowane zostały
również nagrody finansowe dla sześciu najlepszych drużyn klasyfikacji klubowej Pucharu Grupy Azoty.
W uroczystości wzięli udział m.in.: Sławomir Lipkowski – Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., Jan
Winkiel – Sekretarz Generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Wojciech Gumny – Wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego, Aleksander Wierietielny – trener główny Kadry Narodowej
A Kobiet w biegach narciarskich, Lukas Bauer – trener główny Kadry
Narodowej A Mężczyzn w biegach narciarskich, nasza mistrzyni Justyna Kowalczyk oraz nasi czołowi reprezentanci w biegach narciarskich, którzy tego dnia oklaskiwali swoich młodszych kolegów.
Nasi laureaci I edycji Pucharu Grupy Azoty to:
Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) - pierwszy w kategorii Junior C
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Martyna Michałek (MKS Istebna) - druga w kategorii Juniorka D
Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) - druga w kategorii
Juniorka C
Wiktor Wojtas (NKS Trójwieś Beskidzka) - drugi w kategorii Junior C
Kamil Kajzar (MKS Istebna) - trzeci w kategorii Junior C
Grzegorz Zawada (MKS Istebna) - trzeci w kategorii Junior B
Wśród nagrodzonych trenerów znaleźli się Jarosław Hulawy i Mirosław Kapaś (MKS Istebna) oraz Tomasz Sikora i Mariusz
Zowada (obaj NKS Trójwies Beskidzka).
Oba nasze kluby znalazły się w pierwszej szóstce klasyfikacji
najlepszych drużyn - NKS Trójwieś Beskidzka (drugie miejsce) i MKS
Istebna (piąte miejsce).
Miniony sezon zimowy, którego częścią był Puchar Grupy Azoty
po raz kolejny potwierdził, że w zarządzanych przez Jarosława Hulawego (MKS Istebna) i Kazimierza Kiliana (NKS Trójwieś Beskidzka) klubach wykonuje się systematyczną, ciężką pracę i to zarówno
w okresie przygotowawczym jak i w trakcie intensywnego sezonu
zimowego. Efektem tej pracy są uzyskiwane wyniki m.in. właśnie
w Pucharze Grupy Azoty. 			
J. Kohut

PIŁKA NOŻNA – Sezon 2018/2019
UKKS Istebna – Kobiety
11.05.19 UKKS Istebna – Jaskółki Chorzów 3:1
19.05.19 Bielawa – UKKS Istebna 8:2
26.05.19 Stilon Gorzów – UKKS Istebna 3:0 w.o.
UKKS Istebna – Młodziczki
11.05.19 UKKS Istebna – Cukrownik Chybie 3:5
16.05.19 Pogwizdów – UKKS Istebna 2:1
18.05.19 UKKS Istebna – Piast II Cieszyn 1:3
25.05.19 UKKS Istebna – UKS Wisła 1:0
Uwaga! Liga, w której występują nasze młodziczki jest ligą „męską”,
dlatego rywalami naszych dziewcząt są drużyny chłopców.
APN Góral Istebna – Seniorzy
11.05.19 Strumień – APN Góral Istebna 4:1
19.05.19 APN Góral Istebna – Hażlach 3:0 w.o.
26.05.19 Pogwizdów – APN Góral Istebna 2:2
APN Góral Istebna – Juniorzy
11.05.19 APN Góral Istebna – Kaczyce 5:2
18.05.19 APN Góral Istebna – Nierodzim 5:0
25.05.19 APN Góral Istebna – Zabłocie 5:0
APN Góral Istebna – Trampkarze
11.05.19 APN Góral Istebna – Kaczyce 3:4
25.05.19 APN Góral Istebna – Zabłocie 4:4
APN Góral Istebna – Młodzicy
11.05.19 APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 1:1
19.05.19 Goleszów – APN Góral Istebna 5:1
APN Góral Istebna – Orliki I
06.05.19 Lukam Skoczów – APN Góral Istebna 9:4
13.05.19 APN Góral Istebna – Piast Cieszyn 1:5
20.05.19 Pogwizdów – APN Góral Istebna 10:3
27.05.19 APN Góral Istebna – UKS Cieszyn 9:2
APN Góral Istebna – Orliki II
06.05.19 APN Góral II Istebna – Bąków 11:4
13.05.19 Kuźnia Ustroń – APN Góral II Istebna 15:1
20.05.19 APN Góral II Istebna – Pogórze 12:4
27.05.19 UKKS Istebna – APN Góral II Istebna 0:3 w.o.
APN Góral Istebna – Żacy
09.05.19 Górki – APN Góral Istebna 1:12
16.05.19 APN Góral Istebna – UKS Wisła 1:2
23.05.19 Lukam Skoczów – APN Góral Istebna 6:5
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Z różnych aren sportowych
*** Znakomitą passę kontynuuje Magdalena Kobielusz
z Istebnej, która zwyciężyła w klasyfikacji generalnej kobiet XXIII
Ogólnopolskiego Górskiego Biegu Magurki, na który złożyły się
wygrane przez Magdę II Bieg Górski Wilkowice – Magurka oraz XXIII
Ogólnopolski Górski Biegu Magurki. Nasza biegaczka - co oczywiste - triumfowała również w swojej kategorii wiekowej.
*** Mariusz Michałek z Istebnej zajął drugie miejsce w rozegranych w Ustroniu zawodów w kolarstwie górskim z cyklu „Bike
Atelier MTB Maraton”. Podczas tych samych zawodów pierwszy
w swojej kategorii wiekowej był niezmordowany Janusz Lewandowski z Koniakowa.
*** Rozegrana w Krakowie kolejna edycja zawodów w biegach
terenowych OCR „Runmageddon” przyniosła trzecie miejsce w kategorii kobiet Aleksandrze Małyjurek z Jaworzynki.
*** Trzecie miejsce w kategorii wiekowej II Biegu Górskiego Wilkowice – Magurka zajęła Anna Kobielusz z Istebnej.
*** Adela Patyk z Jaworzynki stanęła na trzecim stopniu podium kategorii Dziewcząt 10-11 lat podczas XII Otwartych Mistrzostwach Skoczowa w Triathlonie. 		
J. Kohut

Znakomity bilans naszego sportu
młodzieżowego!
Rewelacyjnie prezentuje się bilans osiągnięć naszych klubów
narciarskich w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym
dzieci i młodzieży za rok 2018, którego wyniki ogłosił Zespół Sportu
Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie.
Świetna, poparta wielką pracą postawa biegaczek i biegaczy
kierowanego przez prezesa i zarazem trenera Jarosława Hulawego MKS Istebna oraz prowadzonego przez Kazimierza Kiliana
NKS Trójwieś Beskidzka, za którą stoi ogromny wysiłek działaczy i
sztabów szkoleniowych sprawiły, że nasza gmina oraz same kluby
znalazły się bardzo wysoko w całorocznych bilansach sportu młodzieżowego.
Suma osiągnięć obu naszych klubów sprawiła, że nasza gmina
Istebna zajęła 80 miejsce w klasyfikacji gmin. O wadze tego osiągnięcia niech świadczy fakt, że sklasyfikowano w sumie aż 898 gmin.
Jeszce bardziej znamienite jest to, że nasza gmina jest najwyżej
sklasyfikowaną gminą wiejską w województwie śląskim a w skali
całego kraju w tej kategorii wyprzedzają nas tylko cztery gminy!
Jako ciekawostkę warto dodać, że w Polsce mamy w sumie 2479
gmin.
Równie imponująco przedstawia sie bilans naszych klubów
w klasyfikacji klubowej, w której wyprzedzają one wiele klubów
z „wielkimi nazwami” oraz klubów wielosekcyjnych. I tak MKS Istebna zajmuje w tej klasyfikacji 122 miejsce natomiast NKS Trójwieś
Beskidzka 240. Gdyby ktoś uznał, że to niskie miejsca śpieszymy
dodać, że klasyfikacja obejmuje 3766 klubów (!) a w pokonanym
polu znajdują sie m.in. takie „klubiki” jak Lech Poznań (129), Legia
Warszawa (196) czy Pogoń Szczecin (306).
Warto dodać, że wyniki naszych klubów stanowią też istotny
wkład do bardzo dobrego bilansu powiatu cieszyńskiego (39 miejsce na 374 sklasyfikowane powiaty) oraz województwa śląskiego
(3 miejsce na 16 sklasyfikowanych podmiotów).
Jak już zostało to wcześniej zaznaczone osiągnięte wyniki nie
wzięły się z niczego. Koniecznością jest wielkie zaangażowanie,
często w znacznej mierze poświęcenie życia prywatnego zarówno
zawodnika jak i trenera, konieczne dla prawidłowego rozwoju zawodników a także klubu. Udział sportowca w zawodach wymaga

Czerwiec 2019

Nasza Trójwieœ

przecież nie tylko przygotowania fizycznego, ale także technicznego, taktycznego i mentalnego. Nie można także zapomnieć
o gotowości psychicznej, bez której przygotowanie sportowca do
zawodów jest niekompletne.
W takich klubach jak MKS Istebna czy NKS Trójwieś Beskidzka
trener to nie tylko trener czy serwisman ale też psycholog, który
czasem musi – zwłaszcza właśnie młodym sportowcom - „matkować” czy „ojcować”. Prozaiczne dla wielu z nas sprawy, takie jak
choroba, odżywianie, zawiązanie buta czy „zawód miłosny” dla
młodych zawodników mogą urosnąć do rangi poważnego problemu, z którym czasem właśnie trener klubowy musi sobie poradzić.
Przygotowanie i motoryka treningu, wyjazdy na treningi, wielodniowe obozy czy kilkudniowe (przeważnie weekendowe) zawody
i wielogodzinna praca związana z przygotowaniem sprzętu (smary,
parafiny, szczotki, żelazka, nagrzewnice, że wymienimy tylko kilka
z koniecznych akcesoriów) to niemalże codzienny chleb sztabu
szkoleniowego naszych klubów narciarskich. A trzeba dodać, że
w dużej mierze to praca społeczna.
Do tego dochodzi (w przypadku Jarosława Hulawego połączona z trenowaniem) praca administracyjna związana z funkcjonowaniem klubu czyli niezliczone papiery, dokumenty, faktury, licencje, projekty, że wymienimy tylko pierwsze z brzegu
sprawy.
Trzeba też przy tym dodać, że jednym z ważnych i niełatwych
działań klubów jest pozyskiwanie niemałych funduszy na działalność, którą wspomagają sponsorzy a także w części Gmina Istebna
w postaci corocznych dotacji na działalność sportową.
Warto o tym wszystkim pamiętać, kiedy z pozycji „wygodnego
fotela” ogląda się rywalizację na trasie biegowej czy śledzi medialne doniesienia o wynikach. 			
J. Kohut

Złoty medal
Bartosza
Baczyńskiego
Bartosz Baczyński z Istebnej w sobotę 18 maja zdobył
pierwsze miejsce w Europejskim Pucharze Jujitsu Budwa
2019 w Czarnogórze (w kategorii +73kg).
W zawodach startowało
około 300 zawodników z kilkunastu krajów.
Bartosz na co dzień trenuje w klubie UKS Centrum
Wisła.
Gratulujemy sukcesu!
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Kolarskie sukcesy Anny Kaczmarzyk
Wraz z nowym sezonem kolarskim zaczęły do nas napływać
kolejne dobre wiadomości dotyczące startów niezwykle utalentowanej zawodniczki z Istebnej – Anny Kaczmarzyk. W niedzielę 19 maja wywalczyła ona trzecią lokatę w kategorii Hobby K30
(dystans 32 km) podczas ustrońskiego Bike Atelier MTB Maraton,
a już dwa tygodnie później ponownie stanęła na podium w Olkuszu. Bike Atelier MTB Maraton zawitał do „Srebrnego Miasta”
2 czerwca i tym razem Anna Kaczmarzyk dotarła na metę jako
druga w swej kategorii! Gratulujemy i czekamy na informacje
o kolejnych sukcesach 

Ośrodek Zdrowia "Na Dzielcu"
zatrudni Pielęgniarkę:
do gabinetu zabiegowego,
do pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej
Zatrudni Masażystę, Fizjoterapeutę

SKUP SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH
ORAZ POWYPADKOWYCH

883-740-728

608 363 205

SPRZEDAM TANIO
DMUCHAWĘ DO SIANA
Tel. 512 643 796
okna-wisla.pl

OKNA DRZWI
ROLETY ZEWNĘTRZNE
BRAMY GARAŻOWE
- szybka realizacja - konkurencyjne ceny
- profesjonalny montaż

tel.
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MKS podsumował Sezon

Majowe Niespodzianki
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Puchar Grupy Azoty
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Biały maj

Przedstawiciele
nagrodzonych klubów:
129x151mmPSM_SOIZ_2019_luty.pdf 1 2019-02-21 21:34:50
Drugi od lewej Kazimierz Kilian, trzeci od prawej Jarosław Hulawy,

Wielka woda
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Osuwisko na Ochodzitej
Firma Budowlano- Instalacyjna

KOT
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JACEK LIGOCKI
>sprzedaż i montaż kotłów CO
>sprzedaż i montaż pomp ciepła CWU
>kompleksowe usługi koparkami

DOT
A

CJĘ

!!!

Fachowe doradztwo oraz pomoc w wyborze kotła
<każdy typ oraz marka>

OKULISTA

REJESTRACJA

Wisła, ul. 1-go Maja 43, tel: 33 855 53 31

Ustroń, ul. Brody 4, tel: 33 854 58 07
krótkie terminy !!!

www.optykexpert.net
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www.facebook.com/optykexpert.net
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Festiwal Biegowy w Istebnej na Zaolziu!
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KOREPETYCJE
z języka niemieckiego
tel. 794 721 788
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Istebna, Dzielec 1643
azy
tel.: 573 990 665
!
istebna@mea-travel.pl

www.mea-travel.pl
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