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Spotkania opłatkowe dla seniorów
z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa

Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej oraz oddziały klas 
„O" serdecznie zapraszają wszystkich seniorów z całej 
Trójwsi na spotkania opłatkowe!!!

Jak co roku - pragniemy spotkać się z Wami przy wspól-
nym stole, podzielić się opłatkiem, wspólnie spędzić czas.

Terminy spoTkań:
19 stycznia 2010 r. godz. 10.00 - remiza strażacka w koniakowie
20 stycznia 2010 r. godz. 10.00 - remiza strażacka w istebnej
21 stycznia 2010 r. godz. 10.00 - remiza strażacka w Jaworzynce

Z okazji przypadającego
21 stycznia - Dnia Babci

i 22 stycznia Dnia Dziadka
wszystkim naszym kochanym

Babciom i Dziadkom 
życzymy zdrowia, radości,

miłości rodzinnej, szacunku
oraz pociechy z wnuków i prawnuków.

A w Nowym, 2010 Roku niech  Wam
Pan Bóg błogosławi

na każdy dzień Waszego życia.
Wójt Gminy, Rada Gminy

i Zespół Redakcyjny 

Informacja o termInach Walnych Zebrań
Sprawozdawczych jednoStek oSp Gminy iStebna
1. 24.01.2010r. godz. 14.00 osp istebna Zaolzie
2. 31.01.2010r. godz. 14.00 osp koniaków Centrum
3. 06.02.2010r. godz. 18.00 osp istebna Centrum
4. 07.02.2010r. godz. 14.00 osp Jaworzynka Centrum
5. 14.02.2010r. godz. 14.00 osp koniaków kosarzyska
6. 14.02.2009r. godz. 14.00 osp Jaworzynka Zapasieki

Serdecznie zapraszamy!
Sekretarz Zarządu Gminnego, Dh Renata Haratyk
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OdSłONIęcIe pORTReTów
wójTów GmINy ISTebNa

Stanisław Probosz

Leszek Bacia Michał Ligocki

Jerzy Michałek

Jan Stańko Danuta Rabin

str. 16

KONceRT KOlęd I paSTORałeK

Szkic lokalizujący część projektu „Rozbudowa infrastruktury 
okołoturystycznej Gminy Istebna” w Istebnej-Tartaku

 
str. 22

str. 4



Nasza Trójwieœ    3STYCZEŃ 2010

W ó j t  G m i n y  i n f o r m u j e :

istebna, dnia 14 stycznia 2010 r.

OGłOSZeNIe
wójta Gminy Istebna

na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informu-
ję o przystąpieniu do opracowywania projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy istebna. projekt zmiany studium będzie opracowywany 
zgodnie z uchwałą nr XXVi/248/2009 rady Gminy istebna z 
dnia 15 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia ww. zmiany studium.

Granice obszarów objętych zmianą studium określone są na 
załącznikach graficznych nr 1-8 do wyżej wymienionej uchwały. 

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z: 
- treścią wyżej wymienionej uchwały wraz z załącznikami 

graficznymi, na których oznaczone są granice obszarów obję-
tych uchwałą, 

- założeniami do projektu wyżej wymienionego dokumentu,
- wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 

11 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 
717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania 
projektu zmiany studium, złożonymi na etapie zawiadomień 
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany 
studium można zapoznać się w Urzędzie Gminy w istebnej, 
43-470 istebna 1000, w godzinach pracy urzędu. 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie 
do dnia 19 lutego 2010 r., na piśmie do Wójta Gminy istebna, 
na adres Urzędu Gminy w istebnej, 43-470 istebna 1000, w po-
staci elektronicznej na adres e-mail: urzad@ug.istebna.pl  lub 
ustnie do protokołu.

organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Wójt Gminy istebna.

Wójt Gminy Istebna, Danuta Rabin

   ZaRZąd dRóG
   wOjewódZKIch
   w KaTOwIach
   ul. lechicka 24, 40-609 Katowice

Zwracam się z prośbą o wykonanie pielęgnacji oraz wycin-
ki drzew w pasie dróg wojewódzkich nr 941 i 943 na terenie 
Gminy istebna. niezwłocznej interwencji wymaga odcinek 
od granicy państwa w Jasnowicach do skrzyżowania z drogą 
powiatową, odcinek od istebnej centrum do istebna krzyżo-
wa oraz ód istebna krzyżowa do granicy z gminą milówka. 
pielęgnacja dotyczy głównie drzew liściastych uszkodzonych 
po opadach śniegu w październiku b.r. oraz ostatnim halnym, 
który miał miejsce 30 listopada 2009 r. niektóre z drzew ro-
snących wzdłuż całej drogi uschły. połamane drzewa i wiszące 
konary stwarzają zagrożenie dla pojazdów i osób korzystają-
cych z drogi oraz chodnika.

Zbliża się zima, a co za tym idzie opady śniegu i silny 
wiatr. Jak wiadomo Gmina istebna położona jest w terenie/
gdzie opady śniegu są bardzo obfite, więc zagrożenie złama-
niem konarów suchych drzew jest niemalże stuprocentowe. 
Drzewa wymagają pilnego przycięcia suchych konarów, a w 
niektórych przypadkach nawet usunięcia całego drzewa.

prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Z poważaniem Wójt, Danuta Rabin

    Gmina Istebna
    istebna 1000
    43-470 istebna
W odpowiedzi na państwa pismo nr Gr-763 5/49/09 z dnia 

3.12.2009 r. powiatowy Zarząd Dróg publicznych w Cieszy-
nie informuje, że prowadzone są prace w zakresie uprzątnięcia 
śniegołomów oraz wiatrołomów zalegających w pasie dróg    
wojewódzkich na terenie Gminy istebna.

Jednocześnie informujemy, że w przyszłym roku będziemy 
kontynuować prace związane z wycinką i pielęgnacją drzew 
przy drogach wojewódzkich m. in. na terenie Gminy istebna.

Zastępca Dyrektora, inż. Sławomir Zipser

dO jaSNOwIc beZpIecZNIej
w grudniu 2009 r. zakończono budowę chodnika w cią-

gu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku od jasnowic do 
Krzyżowej.

Budowę chodnika prowadził Urząd Gminy na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy marszałkiem Wojewódz-
twa Śląskiego, a Wójtem Gminy istebna. na całość inwestycji 
składały się: projekt budowlany, regulacja pasa drogowego, 
roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

roboty rozpoczęto od przebudowy napowietrznej linii tele-
technicznej. W miejsce słupów powstały studnie teletechnicz-
ne , a linię teletechniczną poprowadzono pod chodnikiem. W 
linii chodnika wybudowano kanalizację deszczową oraz 4 se-
paratory mające na celu oczyszczanie wód deszczowych przed 
wylotem do cieków wodnych. na odcinku 200 mb chodnik jest 
dwustronny o szerokości 1,5 m co spowodowało poszerzenie 
pasa jezdni do 3,5 m. na pozostałym odcinku chodnik jest jed-
nostronny o szerokości 2 m. na długości 500 m z uwagi na 

duże spadki podłużne chodnika, wykonano pochylnie - schody 
terenowe, na których spadek chodnika wynosi 6 %.

W połowie października zima znacznie utrudniła prowa-
dzenie robót. ponad 50 cm śniegu na chodniku, połamane 
konary, taki obrazek zastał wykonawca robót na budowie. W 
listopadzie pogoda była łaskawa i całość prac udało się zakoń-
czyć w terminie.

Cały koszt inwestycji zamknął się w kwocie 3 618.960 zł. Z 
budżetu gminy na budowę chodnika wydano wymagany poro-
zumieniem udział finansowy w wysokości 116.000,00 zł, a po-
została część to koszt poniesiony przez Województwo Śląskie.

W tym miejscu składam podziękowanie dla mieszkańców, 
którzy przy regulacji pasa drogowego odstąpili część nierucho-
mości dzięki czemu można było szybko zrealizować budowę. 
podziękowania kieruję dla sołtysa wsi istebnej pana Jerzego mi-
chałka, który pomógł w uzyskaniu zgód na prowadzenie robót.

W załączeniu kilka zdjęć z realizacji inwestycji.
Opracował: Bogusław Juroszek
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W ó j t  G m i n y  i n f o r m u j e :

Wójt Gminy istebna informuje, że zgodnie z 
ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku zmieniającą 
ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobi-
stych (Dz. U. z 2009 r. nr 39, poz. 306) zniesiono 
opłatę za wydanie dowodu osobistego.

Obywatele polscy, którzy złożą wniosek o 
wydanie bądź wymianę dowodu osobistego po 
dniu 31 grudnia 2009 roku otrzymają ten do-
kument bezpłatnie.

Podziękowanie
Wójt Gminy składa podziękowanie za przekazanie dzia-

łek na rzecz Gminy Istebna Panu Andrzejowi Waszut oraz 
Państwu Annie i Jerzemu Waszut za działkę Nr 4497/4 o 
powierzchni 946 m2,

Pani Irenie Białożyt i Panu Stanisławowi Kawulok za 
działki Nr 4498/2 o powierzchni 138 m2 i Nr 4499/2 o po-
wierzchni 209 m2 położonych we wsi Istebna z przeznacze-
niem na drogę gminną „Kościanowice-Brzestowe".

Informacja dla właścicieli
środków transportowych

Do dnia 15 lutego osoby fizyczne i prawne będące właściciela-
mi środków transportowych zobowiązane są złożyć deklaracje na 
podatek od środków transportowych sporządzone na druku DT-1 
i załączniku DT-1/a, dostępnych na stronie http://ug.istebna.pl/ - 
zakładka Bip jako załączniki do uchwały XXVii/262/2009 z dnia 
10 grudnia 2009 r. obliczony podatek w deklaracji należy wpłacić 
bez wezwania do 15.02.2010 r. na rachunek 70 8129 2002 0000 
0172 0001 lub w kasie Urzędu Gminy.

pOwIaTOwy URZąd pRacy
w cIeSZyNIe INFORmUje

• Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy 
istebna, z prawem do zasiłku wyznaczony został na dzień:

4 luty 2010 r.     a - K
5 luty 2010 r.      l – Ż
• Termin przyjmowania bezrobotnych na terenie gminy 

istebna, bez prawa do zasiłku wyznaczony został na dzień:
23 marzec  2010 r.   a - j
24 marzec  2010 r.    K - m
25 marzec  2010 r.    N - Ż 
w godzinach od 8.00 – 14.00 w budynku Urzędu Gminy 

istebna – pokój nr 100.

INFORmacja dla ROlNIKów
przypominamy, że kontynuację obowiązkowego ubez-

pieczenia prowadzoną w pZU Sa przyjmują sołtysi po-
szczególnych wsi.

Termin płatności upływa 31 stycznia br.
Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodar-

stwa rolnego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego - są ubez-
pieczeniami obowiązkowymi, które zawierane są na okres 12 
miesięcy.

obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa 
rolnego w posiadanie.

podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli komu-
nikacyjnych /Dz.U. nr 124, poz. 1152 ze zmianami/

UmOwa Na „KlUcZOwy” ZawaRTa
6 stycznia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowa-

nie projektu „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej 
Gminy Istebna” realizowanego w ramach regionalnego pro-
gramu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013. Wójt Gminy istebna pani Danuta rabin złożyła podpis 
na umowie, w której wysokość dofinansowania jest najwyższa 
z dotychczasowych uzyskanych przez Gminę istebna, od mo-
mentu członkostwa polski w Unii europejskiej.

Całkowita wartość projektu, wynosi 6,75 mln zł, z czego 
wydatki kwalifikowalne wynoszą 6,5 mln zł. Wartość dofinan-
sowania ze środków europejskiego Funduszu rozwoju regio-
nalnego stanowi 73,86 % kosztów kwalifikowalnych, co daje 
4,8 mln zł.

W ramach projektu realizowanych będzie pięć dużych za-
dań:

1. przebudowa amfiteatru „pod skocznią” wraz z zagospo-
darowaniem terenu.

2. Budowa parkingu w rejonie amfiteatru przy DW 941.
3. Budowa trasy narciarstwa biegowego - nartorolkowej w 

istebnej Zaolziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4. Budowa trasy narciarstwa biegowego - nartorolkowej 

przy gimnazjum wraz z parkingiem leśnym.
5. Budowa ogrodu roślin przy „oee” wraz z częścią ko-

munikacyjną.
Zadania nr 1-4 realizowane są przez Gminę istebna, a za-

danie nr 5 realizowane jest przez państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy państwowe nadleśnictwo Wisła. 

na całkowitą wartość projektu, oprócz realizacji głównych 
zadań, składają się wydatki dotyczące: przygotowanie doku-
mentacji, nadzór inwestorski dla zadań, zatrudnienie osoby 
nadzorującej realizację projektu oraz promocja projektu. 

Zamówienia publiczne zostaną przeprowadzone w pierw-
szym kwartale 2010 r.

Fotografia na stronie 2 przedstawia usytuowanie części za-
kresu rzeczowego projektu w okolicach istebnej-Tartaku.

przygotował:
Leszek Gorzołka

e-mail: leszekg@ug.istebna.pl 
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 Rada Gminy uchwali ła   Rada Gminy uchwali ła 

Rada GmINy INFORmUje
w dniu 4 stycznia 2010 r. o godz. 14.00 w sali nr 100 

Urzędu Gminy Istebna odbyła się XXVIII sesja Rady Gmi-
ny Istebna. Sesji przewodniczył przewodniczący Rady 
Gminy Istebna jan Gazur.

na sesji podjęto uchwały w sprawie:
1) Uchwała XXViii/275/2010 rady Gminy istebna z dnia 

4 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy isteb-
na na rok 2010,

budżet Gminy Istebna uchwalano większością głosów 
.w głosowaniu brało udział 14 radnych „za” - głosowało 11 
radnych, „przeciw" - 3 radnych.

2) Uchwała XXViii/276/2010 rady Gminy istebna z dnia 
4 stycznia 2010 r w sprawie zatwierdzenia przychodów i wy-
datków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej na rok 2010,

3) Uchwała XXViii/277/2010 rady Gminy istebna z dnia 
4 stycznia 2010 r w sprawie zatwierdzenia planów pracy ko-
misji rady Gminy istebna na 2010 rok,

4) Uchwała XXViii/278/2010 rady Gminy istebna z dnia 4 
stycznia 2010 r w sprawie zmiany uchwały nr XXVii/262/2009 
z dnia 10 grudnia 2009 r w sprawie wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na rok 2010.

Teksty uchwał publikowane są w Biuletynie informacji pu-
blicznej Urzędu Gminy istebna

M. Wieczorek

Informacja przewodniczącego
Rady Gminy Istebna

przewodniczący rady Gminy istebna informuje, że w i 
kwartale 2010 r. będą przyjmować na dyżurach w Urzędzie 
Gminy istebna / pokój nr 115/

 przewodniczący wiceprzewodniczący
 Rady Gminy Rady Gminy
 jan Gazur józef polok

Styczeń: 12 i 19
od godz. 16.00 do 17.00
luty: 2 i 9
od godz. 16.00 do 17.00
marzec: 2 i 9
od godz. 16.00 do 17.00

Styczeń: 20 i 27
od godz. 15.00 do 16.00
luty: 17 i 24
od godz. 15.00 do 16.00
marzec: 17 i 24
od godz. 15.00 do 16.00

Uchwała nr XXVIII/275/2010
rady Gminy l s t e b n a

z dnia 4 stycznia 2010 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2010
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" i 

pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 211, art. 
212, art. 214 pkt 1-2, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 
222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3, 4, usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
nr 157, póz. 1240) i art. 120, art. 121 ust. 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. nr 157, póz. 1241)

rada Gminy istebna
uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 31 945 073,- zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z dochodów o których mowa w załączniku nr 1 prognozuje się:
a) dochody bieżące w kwocie        27 055 746,- zł,
b) dochody majątkowe w kwocie      4 889 327,- zł,
w tym:
•  środki na finansowanie wydatków pochodzące z budżetu 

Unii europejskiej 4 098 327,- zł.
§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38 464 708,- zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków o których mowa w załączniku nr 2 przezna-
cza się łącznie na:

a) wydatki bieżące kwotę 24 371 708,- zł;
w tym:
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 707 

987,- zł,
• wydatki z dotacji celowych związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami - 4 357 810,- zł,
• wydatki z dotacji celowych związane z realizowanymi 

przez gminę własnymi zadaniami
bieżącymi - 290 200,- zł,
• wydatki związane z realizacją przez gminę zadań prze-

jętych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego - 700,- zł,

•  wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorial-
nego - 450 000,- zł,

b) wydatki majątkowe kwotę 14 093 000,- zł;
w tym:
•  inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14 093 000,- zł,
z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne współfinanso-

wane ze środków pochodzących
z budżetu Unii europejskiej - 10 426 000,- zł,
(w tym z planowanych dotacji - 6 933 539,- zł).
- wydatki związane z realizacją przez gminę zadań przeję-

tych do realizacji na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego - 120 000,- zł,

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne, w tym na 
wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgod-
nie z załącznikiem nr 3.

4. Limit wydatków na programy i projekty realizowane w 
ramach funduszy strukturalnych, inicjatyw wspólnotowych i 
Funduszu spójności Unii europejskiej na rok 2010 i lata na-
stępne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2010 roku, zgodnie 
z załącznikiem nr 5.

§ 3
Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości 6 519 635,- zł,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody 

pochodzące z:
- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie - 3 564 031,- zł,
- tytułu zaciąganych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 

- 2 955 604,- zł
§ 4

1. Łączna kwota przychodów budżetu gminy wynosi 8 000 
000,- zł, w tym środki na wyprzedzające finansowanie inwe-
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stycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z bu-
dżetu Unii europejskiej - 2 955 604,- zł.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu gminy wynosi 1 480 
365,- zł.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera 
załącznik nr 6.

§ 5
1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 

200 000,- zł,
2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kry-

zysowego w wysokości - 20 000,- zł,
- na wydatki w oświacie w wysokości - 200 000,- zł.

§ 6
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakre-

su administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami określa załącznik nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych za-
dań bieżących określa załącznik nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z przejęciem do realizacji za-
dań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 7
Ustala się dochody w kwocie 220 000,- zł z tytułu wyda-

wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wy-
datki w kwocie 220 000,- zł na realizację zadań określonych 
w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8
Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydat-

ki nimi finansowane, w łącznej kwocie (zbiorczo) dla docho-
dów własnych jednostek budżetowych: dochody - 587 510,- zł; 
wydatki - 587 510,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9
Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z bu-

dżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku na kwo-
tę łączną 1 168 880,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Fundu-

szu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
przychody     - 10 000,-zł,
wydatki       - 14 500,-zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo-

wych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego de-

ficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,- zł;
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 

8 000 000,- zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu za-

ciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 000 000,- zł;
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 

środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej - w kwo-
cie 8 000 000,- zł.

§ 12
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i 

pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 
przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego do kwoty 3 000 000,- zł;

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 
8 000 000,- zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu za-
ciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 000 000,- zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze 
środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej - w kwo-
cie 8 000 000,- zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- na finansowanie wydatków na wieloletnie programy in-

westycyjne, na programy i projekty realizowane przy współ-
finansowaniu ze środków Unii europejskiej lub z innych bez-
zwrotnych środków ze źródeł zagranicznych do wysokości 
określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 
w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 
budżetowy na łączną kwotę 10 000 000,- zł;

3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem 

przeniesień wydatków między działami;
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych upraw-

nień do dokonywania przeniesień w planie dochodów wła-
snych i wydatków nimi finansowanych;

- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania prze-
niesień planowanych wydatków innym jednostkom organiza-
cyjnym Gminy istebna;

- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyj-
nym Gminy istebna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z 
których płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę 
budżetu gminy.

4. W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację po-
niesionych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za 
prace społeczno użyteczne, energię elektryczną, wodę, rozmo-
wy telefoniczne, opał, itp.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy istebna.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obo-

wiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy.

(budżet uchwalony po 31 grudnia 2009 roku)

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Gazur

ponadto informujemy, że budżet gminy 
Istebna na 2010r. jest publikowany w biulety-
nie Informacji publicznej Urzędu Gminy.

 Rada Gminy uchwali ła   Rada Gminy uchwali ła 
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Informacja o zimowym utrzymaniu dróg 2009/2010 - Istebna 

Nazwa dróg
długość 
ogólna 
[km]

Nazwa 
wykonawcy

Telefon
kontaktowy

Gazury – szymcze, parking przy domie przedpogrzebowym

12,0

Ścinka Zrywka 
Drewna

Franciszek 
suszka

33 855 66 00

młoda Góra polanka
miki, suszki

mikowo Łąka, Bźniokowo, Do Waligóry

market rema-szkoła Zaolzie – pasieki, plac przy osp Zaolzie
6,8

Usługi Leśne 
„Gańczorka”

kazimierz 
kubica

660 793 643

Za Groń
Wywóz
Bystre

11,6
Bystre Górne i Dolne
Gimnazjum istebna oraz parking Gimnazjum
Cpn – kameralna – szymcze most
pietroszonka

7,5skała – stecówka
mlaskawka
Wilcze do kowola

9,5

Firma 
Usługowa 

„roZBUD”  
krzok paweł

508 070 628

Cpn – Tokarzonka
Tokarzonka – kuboszula
andziołówka – słowioczonka
Wilcze Górne
olecki

7,3
mikszówka
Leszczyna – olza
Leszczyna – Do Juroszka
od smugi – połom
kawulonka

10,0

Jasnowice

5,0

spółdzielnia 
Usług  

i produkcji 
43-474 

koniaków 777

691 414 252
Jasnowice na Las

parking przy Urzędzie Gminy, park istebna Centrum, parking osp

4,7

Firma 
Usługowa 

„ForesT” 
andrzej 

Łupieżowiec

609 955 953

szkoła podstawowa nr 1 w istebnej
Droga za strażnicą, Dziedzina
Wojtosze Zagroń
podoliny – Dzielec
Gliniane
Brzestowe – Wojtosze,
Do kowola

8,1

Firma 
Usługowa 
Zdzisław 
krężelok

502 059 176
Cisowe
pasieki do mostu
Za Dolina
Jasiówka, Bąbolówka

bryje – poloki

6,3

p.W. kukuczka 
– Damian 
kukuczka 509 140 849

matyska do dziury
matyska ( we wsi Koniaków)

wojtosze, Nowy jork
beskid obok pizzerii
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Informacja o zimowym utrzymaniu dróg 2009/2010 - Koniaków

Nazwa dróg
długość 
ogólna 
[km]

Nazwa 
wykonawcy

Telefon 
kontaktowy

plac przy szkole nr 1 w koniakowie, plac przy osp koniaków Centrum, 
plac przy ośrodku Zdrowia w koniakowie, 

parking przy Domie nauczyciela w koniakowie
7,5

p.W. kukuczka – 
Damian kukuczka 509 140 849

rastoka – pasieki – most rastoka
Deje

pustki, odkrzas ,kadłuby, Do Bielesza, Do kunca, Do raju, Do marekwicy 
Zimna Woda – Żurówka  Jasninowa

10,5
szkatółka, Gronik ii

szańce Wołowa
pietraszyna , Gołówka

Legiery-kosarzyska, plac przy osp w kosarzyskach

7,9
Wyżrana

pańska Łąka pod Łąkę
kosarzyska – pańska Łąka, Do Grenia

Górna Bukowina

Bukowina, Gronik 3,0 spółdzielnia Usług
i produkcji 691 414 252

Tyniok

1,6

Wyrób opakowań 
Drewnianych oraz 
innych Wyrobów 

Drewnianych 
Jacek kaczmarzyk

503 115 589
Żurówka skrót

rdzawka – Usnobocz – Do Jureczka,  pod siwe, Zarastoka, Tkoczówka

9,1

Zakład Wyrobów z 
Drewna „propaL” 

mariusz Hankus 516 187 262
małączka, Do Gajdosza

Filipionka
plac przy sp 2 koniaków rastoka

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg 2009/2010 - jaworzynka
Nazwa dróg długość 

ogólna [km]
Nazwa

wykonawcy
Telefon 

kontaktowy
małysze

9,4

„sToLar-
sTWo” 

Artur
szmek

501 564 
268

byrty – Szkawlonka 
Klimki, jasie, Groń  

czerchla
Stańki – Gorzołki

12,4

Ondrusze – Słowioki
łacki – czadeczka

do Kaprola, Nad Organistą, pod Solisko, moczorka, Kopanice, Na bagna
czadeczka – Krężelka

Kikula – Zakikula
Rajka – maciejka

pustać – biłki – dragony – łabaje
5,8bestwiny – Odewsi, pod psinę 

duraje, Zagroń Kotelnica
polana, Korbasy, łupienie

4,1
Rondo Trójstyk

Zapasieki

8,1
hasztuba

wielki potok
wyrchczadeczka – Śliwkula

Odśnieżaniem chodników i dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy Istebna zajmuje się powiatowy 
Zarząd dróg w cieszynie.
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KOmUNIKaT
powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego 

w cieszynie
powiatowy inspektor nadzoru Budowlanego w Cieszynie 

przypomina właścicielom i zarządcom o obowiązkach zwią-
zanych z zapewnieniem właściwego stanu technicznego i bez-
pieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. W okresie 
jesienno - zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów 
zagrożenia i katastrof budowlanych. Właściciel lub zarządca 
obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytko-
wać obiekt budowlany zgodnie z zasadami wyznaczonymi 
przepisami prawa budowlanego. W razie wystąpienia czynni-
ków zewnętrznych oddziaływujących na obiekt należy zapew-
nić bezpieczne użytkowanie obiektu.

W związku z powyższym, właściciele, zarządcy, inwesto-
rzy i użytkownicy powinni zwrócić uwagę na stan techniczny 
obiektów budowlanych w okresie jesienno-zimowym, oraz 
podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń 
wynikających z intensywnych opadów śniegu, występujących 
oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dacho-
wych) oraz ich bezpośredniego otoczenia. szczególną uwagę 
należy zwrócić na obiekty, w których przebywa znaczna liczba 
osób takie jak; hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wysta-
wiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach, oraz 
obiekty wielkopowierzchniowe, obiekty z płaskimi dachami i 
objęte wykonywaniem robót budowlanych w okresie niskich 
temperatur.

W okresie jesienno-zimowym występuje wzmożone zagroże-
nie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych, dlatego zwra-
cam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o 
obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz w roku, okresowej 
kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, a w szcze-
gólności sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów komi-
nowych: dymowych; spalinowych i wentylacyjnych.

Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są obowiązani do 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z 
przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagro-
żenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, 
wybuch lub zatrucie gazem. Zalecam jednocześnie zarządcom 
i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza loka-
li mieszkalnych o kierowanie do użytkowników stosownych 
pouczeń i apeli o przestrzeganie podstawowych zasad bezpie-
czeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zatrucia 
tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

obiekty budowlane w czasie ich użytkowania powinny być 
poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontro-
lom stanu technicznego.

osoby odpowiedzialne za zaniedbania i nieprawidłowości 
w utrzymaniu i użytkowaniu obiektów budowlanych, podlega-
ją odpowiedzialności administracyjnej i karnej.

podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane /t.j. Dz. U. nr 156 poz. 

1118 z 2006 r. z późn. zm./
2. rozporządzenie ministra spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. nr 80 poz, 563 z 2006 r.)

3. rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 59/06 z dnia 16.11.2006 r. (Dz. 
U. Woj. Śl. nr 135/2006)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
Jan Smolan

Cieszyn, dnia 10 grudnia 2009 r.

NOwa KładKa Na wIlcZym
Z inicjatywy mieszkańców Wilczego powstała nowa kład-

ka nad potokiem. Jest ona ważna szczególnie dla dzieci, które 
tędy chodzą do szkoły. stara kładka zbudowana wiele lat temu 
była już w fatalnym stanie technicznym i stanowiła zagroże-
nie zwłaszcza w okresie zimowym. na wniosek mieszkanki 
Wilczego pani haliny martynko rozpoczęto przygotowania a 
następnie zorganizowano budowę nowej kładki. powstała ona 
między innymi dzięki pracy społecznej mieszkańców Wilcze-
go, którzy w ciągu zaledwie jednego dnia zdemontowali stary 
mostek i wybudowali nowy, szerszy i bezpieczny.

Z tego miejsca dziękujemy nadleśniczemu nadleśnictwa 
Wisła panu witoldowi Szozda oraz Leśniczemu z andziołów-
ki Panu antoniemu michałek za przychylność i zrozumienie 
oraz za nieodpłatne przekazanie materiału na budowę kon-
strukcji nośnej kładki. serdeczne podziękowania kierujemy 
również do Właściciela Tartaku pana andrzeja Kawuloka, 
który przygotował na wymiar i przekazał nieodpłatnie forszty 
na budowę nawierzchni kładki o szerokości 1,5 metra.

na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że sami miesz-
kańcy wykazali inicjatywę i doprowadzili do jej pozytywne-
go finału dzięki swojemu zaangażowaniu i pracy społecznej. 
Dlatego im należą się również podziękowania za to, że dali 
przykład innym.

Radny - J. Polok

NIeTypOwe ŚwIęTa? - Niekoniecznie! 
miniony okres świąteczny, który charakteryzował się 

zmienną pogodą - deszcz, słońce, 8 stopni powyżej zera, 6 
stopni poniżej zera i dodatkowo brak śniegu - w opinii wielu z 
nas był bardzo nietypowy.

Tymczasem jak wynika z prowadzonego od 20 lat przez 
autora tej informacji kalendarza już wiele lat temu w okresie 
Świąt Bożego narodzenia miały miejsce różne niespodzianki 
pogodowe.

różnica polega na tym, że wtedy zmiany pogody następo-
wały znacznie wolniej (w skali wielu dni), zamiast - tak jak 
obecnie - nawet w skali kilkunastu godzin.

kilka świątecznych, pogodowych ciekawostek sprzed lat 
(zapiski kalendarzowe J. Kohuta):
 
1989 rok - i dzień Świąt Bożego narodzenia:
„Nie ma śniegu, słońce, jest ciepło”
 
1991 - Wigilia:
„Bardzo brzydka pogoda, pada deszcz”

1992 - i dzień Świąt Bożego narodzenia:
„21 stopni mrozu”

1993 - noc Bożego narodzenia:
„Podczas pasterki padał deszcz”

1995 - Wigilia:
„Po południu padał deszcz”

1996 - ii Święto Bożego narodzenia:
„21 stopni poniżej zera”

2002 - ii Święto Bożego narodzenia:
„16 stopni mrozu”

    Jacek Kohut
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Świadczenia rodzinne są przyznawane na podstawie ustawy z 
dnia 28/11/2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 139, 
poz. 992 ze zm.) oraz rozporządzenia rady ministrów z dnia 
11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo 
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania 
się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych 
(Dz. U. nr 129 poz. 1058), rozporządzenia ministra polityki 
społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu 
postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 
105 poz.881 z późn. zm.).

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzi-
nie nie przekracza kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł jeżeli w ro-
dzinie jest dziecko niepełnosprawne. Dopuszczalna jest moż-
liwość  przekroczenia kryterium 504,00 zł czy 583,00 zł o naj-
niższy zasiłek rodzinny tj. 68,00 zł. Dotyczy to osób, które w 
poprzednim okresie zasiłkowym były uprawnione do zasiłku 
rodzinnego (tj. mieściły się w kryterium 504,00 zł czy 583,00 
zł) a w obecnym okresie zasiłkowym ich dochód nie przekra-
cza 572,00 zł lub 651,00 zł. Jeżeli  w poprzednim okresie za-
siłkowym kryterium przekraczało lub nie był złożony wniosek 
o zasiłek rodzinny warunek ten nie ma zastosowania.

od 1/11/2009 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi: 
• do 5 roku życia dziecka zasiłek rodzinny wynosi – 68,00 zł
• powyżej 5 roku życia zasiłek rodzinny wynosi – 91,00 zł
• powyżej 18 – 24  roku życia zasiłek rodzinny wynosi – 98,00 zł 

Zasiłek rodzinny na dziecko do 24 roku życia przysługuje TyL-
ko dziecku, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności 
(umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności), ukończy-
ło 21 lat i kontynuuje naukę w szkole lub  szkole wyższej. 

dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednora-
zowo w wysokości 1000,00 zł na dziecko do 1 roku życia je-
żeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu 
dziecka. W przypadku osób występujących o przysposobienie 
więcej niż 1 dziecka lub urodzenia więcej niż 1 dziecka pod-
czas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.  
DoDaTek prZysŁUGUJe JeŻeLi koBieTa poZosTa-
WaŁa poD opiekĄ meDyCZnĄ oD Co naJmnieJ oD 
10 TyGoDnia CiĄŻy co należy potwierdzić stosownym za-
świadczeniem. 

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem (wychowawczy): o 
dodatek wychowawczy w wysokości 400,00 zł może starać  się 
jeden z rodziców, opiekun faktyczny albo prawny dziecka po-
zostający stale w zatrudnieniu, któremu zakład pracy wyraził 
zgodę na udzielenie urlopu wychowawczego co potwierdza 
stosownym zaświadczeniem z zakładu pracy. należy również 
potwierdzić zaświadczeniem z Zakładu  Ubezpieczeń społecz-
nych iż podlega się ubezpieczeniu przez zakład pracy, który 
udziela urlopu wychowawczego, przed rozpoczęciem urlopu 
wychowawczego należy być zatrudnionym co najmniej 6 mie-
sięcy. 

dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: przy-
sługuje samotnie wychowującym dziecko w wysokości 170,00 
zł, dla dziecka niepełnosprawnego 250,00 zł (tylko na 2 dzieci)  
jeżeli drugi z jego rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nie-
znany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego 
od drugiego z rodziców zostało oddalone. Osobie, która zasą-
dziła alimenty od drugiego z rodziców dodatek za samotne 
wychowywanie NIe NaleŻy SIę. 

dodatek w rodzinie wielodzietnej: przysługuje na 3 i każde 
kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysoko-
ści 80,00 zł;

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przy-
sługuje na dziecko niepełnoprawne (również niepełnospraw-
ność w stopniu umiarkowanym, znacznym) do 5 roku życia w 
wysokości 60,00 zł, oraz na dziecko powyżej 5 roku życia w 
wysokości 80,00 zł.

dodatek z tytułu zamieszkania ucznia: przysługuje w wy-
sokości 90,00 zł dziecku, które przebywa w internacie, bursie, 
stancji poza miejscem zamieszkania. należy to potwierdzić 
stosownym zaświadczeniem (oświadczeniem) z miejsca, w 
którym dziecko przebywa oraz zaświadczeniem ze szkoły, w 
której się uczy.

dodatek z tytułu dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej:  
przysługuje w wysokości 50,00 zł dziecku, które dojeżdża do 
szkoły poza miejsce zamieszkania. należy to potwierdzić za-
świadczeniem o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego przysługuje jed-
norazowo w roku szkolnym w wysokości 100,00 zł. dodatek 
przysługuje również na roczne przygotowanie przedszkolne 
tzw. „zerówkę”.

jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia się dziecka przy-
sługuje jednorazowo niezależnie od dochodów w wysokości 
1000,00 zł na dziecko do 1 roku życia jeżeli nie został przy-
znany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Wniosek 
wraz z kserokopią dowodów osobistych ojca i matki dziecka, 
oryginalnego aktu urodzenia oraz zaświadczeniem lekarskim 
składa się w terminie do 12 miesiąca narodzin dziecka. Gdy 
wniosek będzie dotyczył dziecka przysposobionego, objęte-
go opieka prawną czy faktyczną – w terminie 12 miesięcy od 
dnia objęcia dziecka opieka albo przysposobienia nie później 
niż do ukończenia przez dziecko 18 rok życia. DoDaTek 
prZysŁUGUJe JeŻeLi koBieTa poZosTaWaŁa poD 
opiekĄ meDyCZnĄ Co naJmnieJ oD 10 TyGoDnia 
CiĄŻy co należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem. 

W przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do 
świadczeń rodzinnych, opiekuńczych  przebywa poza granica-
mi kraju Rzeczpospolitej Polskiej, w  państwie w którym mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego decyzja dotycząca świadczeń rodzinnych należy 
do marszałka województwa. 

ŚwIadcZeNIa ROdZINNe - informacje
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F U N d U S Z     a l I m e N T a c y j N y
Zgodnie z  ustawą z dnia 7-09-2007 r. o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów ( tj: Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 )
warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują • 
osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku 
życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub w 
szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku ży-
cia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługu-• 
ją, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę w 
rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł;
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują • 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże 
nie wyżej niż 500,00 zł.
Świadczenia nie przysługują, jeżeli nie przysługują • 
jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w in-
stytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo 
w rodzinie zastępczej, jest pełnoletnia i posiada wła-
sne dziecko, zawarła związek małżeński.

postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
art. 5. postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych na pod-
stawie ustawy z dnia 7-09-2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 ze zm.)
2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywią-
zać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, 
organ właściwy dłużnika: 
1)  zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania 
się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku 
braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny; 
2)  informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie ak-
tywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. 
3. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia prze-
prowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił: 
1) złożenia oświadczenia majątkowego, 
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bez-
robotny albo poszukujący pracy, 
3)  bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac 
interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót 
publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowa-
niu zawodowym dorosłych:

organ właściwy dłużnika składa wniosek o ściga-• 
nie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (dz.U. 
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz kieruje wniosek 
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego. 

6. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek or-
ganu właściwego dłużnika, gdy dłużnik umożliwi przeprowa-
dzenie wywiadu alimentacyjnego, złoży oświadczenie mająt-
kowe, zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, 
podejmie pracę albo inną formę aktywizacji zawodowej zapro-
ponowaną przez powiatowy Urząd pracy. 

DŁUŻnik aLimenTaCyJny skŁaDa oŚWiaDCZe-
nie maJĄTkoWe oraZ kWesTionariUsZ WyWia-
DU aLimenTaCyJneGo poD ryGorem oDpoWie-
DZiaLnoŚCi karneJ Za skŁaDanie FaŁsZyWyCH 
ZeZnań.
organ właściwy dłużnika (Wójt Gminy istebna) przekazuje 
do biura informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika 
alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy 
niż 6 miesięcy.
wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie: 033/857-
76-49 lub w pokoju 220 – Urzędu Gminy Istebna.

PodziękowaNie
W dniu 10.XII.09 r. minęła piąta rocznica poznania nie-

zwykłych ludzi Danuty i Ignacego Waszutów, których gorące 
serca wzruszył mój los i bez wahania zaprosili mnie do swe-
go bajecznego Domu na Pietraszonce gdzie spędziłam nie 
tylko Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2005, ale bez-
interesownie przygarnęli mnie na dalszy pobyt do 24 kwiet-
nia 05 r. Otoczona byłam prawdziwą troską, nadzwyczajną 
opieką, okazana mi przyjaźń przyśpieszała powrót do zdro-
wia, podarowano mi cztery miesiące szczęśliwego życia w 
cieple domowego ogniska, takich ludzi nie spotkałam nigdy 
w Istebnej, dlatego żadne słowo nie będzie odpowiednie do 
złożenia wdzięczności, zapewnienia o dozgonnej i szczerej 
miłości przez tak hojnie obdarowaną, a bezgranicznie ko-
chającą swych Dobroczyńców. Halina Bukowska Gluza

w Koniakowie w Kościele św. Bartłomieja

parafia ewangelicko-augsburska w istebnej
osoby niepełnosprawne z Trójwsi

zapraszają na

III Koncert
charytatywno-noworoczny

wspólne kolędowanie
22 stycznia 2010 roku, godz. 17.00

Kościół ewangelicki w Istebnej
podczas koncertu wystąpią min.:

soliści Zespołu Śląsk

ZAPRASZAMY - wstęp wolny
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Z  ż y c i a  s Z k ó ł
program pilotażowy obszaru a

„Uczeń na wsi...”
W roku szkolnym 2008 / 2009 Gmina istebna realizowała pro-

gram pilotażowy obszaru a „UCZeń na Wsi - pomoc w zdobyciu 
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy 
wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie". Celem programu jest wy-
równanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będą-
cych osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie gminy 
wiejskiej. Z pomocy skorzystało 29 uczniów, jedenaście uczniów 
szkół podstawowych, dziesięciu szkół gimnazjalnych oraz ośmiu 
szkół ponagimnazjalnych. Łączna kwota wykorzystanych środków 
przez wnioskodawców wynosi 26.694,26 pLn. W roku szkol-
nym 2009 /2010 Gmina istebna kontynuuje realizację programu. 
Wniosków pozytywnie zweryfikowanych złożono 27, trzynaście 
uczniów szkół podstawowych, siedem szkoły gimnazjalnej oraz 
siedem szkoły ponadgimnazjalnej. Stanisław Kędzior

dZIeŃ ameRyKaŃSKI w GImNaZjUm
Każdego roku w czwarty czwartek listopada amerykanie świętują dzień dziękczynienia. jest to święto upamiętnia-

jące  wydarzenia z 1620 roku, kiedy to Indianie pomogli pielgrzymom z wielkiej brytanii przetrwać pierwszą zimę na 
nowej ziemi. jest to okazja do spotkania w rodzinnym gronie i wspólnego biesiadowania przy suto zastawionych stołach. 
w niektórych domach oglądany jest też finałowy mecz futbolu amerykańskiego.

 W tym roku postanowiłyśmy urządzić w naszym gimnazjum Dzień amerykański. obowiązującym strojem było kowboj-
skie przebranie. również kowboje prowadzili sa-
loon wzorowany na tych z Dzikiego Zachodu, w 
którym serwowano cze- koladki i ciasteczka o 
angielsko brzmiących nazwach.

W połowie listopada przeprowadziłyśmy i 
etap konkursu Wiedzy o stanach Zjednoczonych. 
Głosiło się 18 drużyn, z czego do ścisłego fi-
nału przeszły tylko trzy. Urządziłyśmy również 
konkurs na mapę sta- nów Zjednoczonych, ze 
szczególnym uwzględnie- niem ciekawych miejsc 
w Usa. Uczniowie wzię- li też udział w konkur-
sie na zaprezentowanie sławnej amerykanki lub 
amerykanina. na sce- nie pojawili się marylin 
monroe, michael Jack- son, Barrack obama czy 
elvis presley.

26 listopada w hali naszego gimnazjum 
odbyła się finałowa run- da konkursu Wiedzy o 
Usa przeplatana innymi atrakcjami w iście ame-
rykańskim stylu. mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną  o stanach Zjednoczonych, wysłuchać opowieści o pochodzeniu 
Święta Dziękczynienia, a także obejrzeć Line DanCinG w wykonaniu najlepiej tańczących cowgirls naszej szkoły. na ten 
szczególny dzień „zaprosiliśmy” kilku wykonawców i zespoły amerykańskie. Gimnazjaliści  wykonali utwory Joan Jett and the 
Blackhearts, Carlosa santany, evanescence oraz Bon Jovi. Gwoździem programu okazał się występ zaprzyjaźnionego zespołu 
irlandzkiego U2. W ich role wcieli się nauczyciele, którzy poderwali z miejsc wszystkich widzów.

Dzień amerykański był okazją do poszerzenia wiedzy  o stanach Zjednoczonych, ich kulturze, tradycjach, historii i muzyce. 
mamy nadzieję, że uczniowie na długo ją zapamiętają. 

akademia nie odbyłaby się, gdyby nie praca uczniów i pomoc nauczycieli. serdecznie dziękujemy pani Dorocie miechowicz 
za oryginalną dekorację, pani Blance Fojcik, panu Wojciechowi Czulakowi i panu piotrowi kohutowi za przygotowanie wystę-
pów ‘zespołów muzycznych’ oraz panom Januszowi Juroszkowi, michałowi nosowiczowi, andrzejowi suszce i Wojciechowi 
Czulakowi za wcielenie się w role członków zespołu U2.Wielkie podziękowania dla uczniów, na których, jak okazało się po raz 
kolejny,  zawsze możemy liczyć.

Nauczycielki języka angielskiego

program „Radosna szkoła” w Sp 1
w jaworzynce

Dzięki rządowemu programowi wspierania w latach 2009-
2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach i-iii szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych i stop-
nia - „radosna szkoła", szkoła podstawowa nr l w Jaworzynce 
uzyskała dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych na 
kwotę 11.996,00zł. Wniosek o dofinansowanie na powyższy 
cel został złożony 27 lipca 2009 roku, zaś środki finansowe na 
zakup pomocy dydaktycznych przekazano decyzją Wojewody 
Śląskiego w październiku 2009r. rozliczenie dotacji zostało 
zakończone w grudniu 2009r.

Agnieszka Marekwica
Gminny Zespół ds. Oświaty

w Istebnej
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ŚwIęTO plUSZOweGO mISIa
w Sp 1 w ISTebNej

koniec listopada i początek grudnia to raczej smutny, szary 
okres, więc aby ubarwić dzieciom te smętne deszczowe dni 
bibliotekarka oraz koło przyjaciół Biblioteki przygotowali po 

raz pierwszy uroczyste obchody Dni pluszowego misia. na 
spotkanie zostały zaproszone klasy" i" ,"0" oraz przedszkola-
ki  z Gminnego przedszkola.  Dzieci otrzymały zaproszenia na 
uroczystość, a biletami wstępu były pluszowe misie. Wszyscy 
mieli okazję zapoznać się z historią pluszowego misia oraz 
obejrzeć prezentacje multimedialną "kubuś puchatek". odby-

TeRmINy FeRII ZImOwych
2009/2010

16 - 31 stycznia
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, 
świętokrzyskie i wielkopolskie
23 stycznia - 7 lutego
województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie
30 stycznia - 14 lutego
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie i za-
chodniopomorskie
13 - 28 lutego
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie 
i śląskie

Z  ż y c i a  s Z k ó ł

         „mikołaj”
Wszystkie dzieci mikołaja  kochają, 
wszystkie dzieci na  niego czekają;
moc prezentów każdemu  przyniesie, 
każde dziecko z prezentów się cieszy. 
 a mikołaj, choć siwą ma brodę, 
 to wśród  dzieci wciąż czuje się
 młodo, 
 wszystkie głaszcze po twarzach;
  i prezentami obdarza. 
 /a. Jędrzejewska /

Tradycją stało się już organizowanie mikołaja środowisko-
wego dla dzieci najmłodszych nie uczęszczających do żadnej  
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

W sobotę 5 grudnia 2009 r. mikołaj  spotkał  się z naj-
młodszymi dziećmi ze wsi Jaworzynka na świetlicy w 
szkole podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w 
Jaworzynce. 

Były wspólne zabawy z mikołajem, tańce pląsy przy muzy-
ce. oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów.  

najmłodsi  złożyli  mikołajowi  życzenia imieninowe, od-
śpiewali wspólne 100 lat i wręczyli mu prezenty – rysunki sa-
modzielnie wykonane, aby mikołaj o nich pamiętał.

Dla przybyłych gości, rada rodziców zorganizowała mini 
kawiarenkę gdzie przy ciastku i kawie miło można było spę-
dzić czas.

organizatorzy spotkania dziękują wszystkim rodzicom za 
przyprowadzenie dzieci na spotkanie z mikołajem, a mamu-
siom p. Joli ruckiej i p. ani małyjurek za miłą obsługę i upie-
czenie pysznych ciast. Dochód ze spotkania zostanie przezna-
czony na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Wychowawczyni grupy ,,b’’
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jaSełKa
w SZKOle pOdSTawOwej NR 1 
dnia 22 grudnia 2009 r. odbyły się w naszej szkole jaseł-

ka: „Niebiański figiel” przygotowane przez uczniów klasy 
VI a i IV a pod kierunkiem p. barbary mojeścik i s. bere-
nike ciszek.

Jasełka miały przybliżyć, zwłaszcza dzieciom, istotę Świąt 
Bożego narodzenia, że ważniejsza od prezentu jest miłość 
Boga przychodzącego do człowieka.

piękne polskie kolędy oraz gra dzieci wprowadziły nas w 
świąteczny  nastrój, a przesłanie z betlejemskiej groty wygło-
szone przez aniołki z klas trzecich pozostawiło nas w bożona-
rodzeniowej zadumie. 

Iwona Kosińska - Białas

pReSTIŻOwe STypeNdIUm
dla aNGelIKI KOhUT 

Źródło: strona internetowa
starostwa powiatowego w Cieszynie

angelika Kohut z klasy II liceum profilowanego Ze-
społu Szkół ponadgimnazjalnych w Istebnej Zaolziu otrzy-
mała stypendium prezesa Rady ministrów oraz ministra 
edukacji Narodowej.

angelika znalazła się w gronie siedemnastu uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego, którzy otrzymali 
to prestiżowe stypendium. Wyróżnieni stypendyści to najlep-
si uczniowie szkół ponadgimnazjalnych bielskiej Delegatury 
Śląskiego kuratorium oświaty. 

podczas uroczystości, która odbyła się w auli iV Liceum 
ogólnokształcącego im. komisji edukacji narodowej w 
Bielsku – Białej, wręczając listy gratulacyjne Śląski kurator 
oświaty Stanisław Faber przypomniał słowa Leonarda da 
Vinci: „Dajesz nam panie wszystkie swoje dzieła za cenę tru-
du”, podkreślając tym samym, że bez wytrwałości i wysiłku 
niewiele można osiągnąć, choćby się dysponowało najwięk-
szym talentem. W słowach kierowanych do stypendystów pod-
kreślił wysoką pozycję śląskiej oświaty w kraju, potwierdzoną 
wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych oraz licznymi 
sukcesami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Ślą-
ski kurator oświaty, dziękując i gratulując stypendystom, wy-
raził przekonanie, że to na pewno nie koniec ich sukcesów. Li-
sty gratulacyjne z rąk kuratora otrzymali również zaproszeni 
rodzice. stypendystom z powiatu Cieszyńskiego akty nadania 
wręczali także Stanisław Kubicius, Członek Zarządu powiatu 
Cieszyńskiego oraz jan dzida, dyrektor Delegatury kurato-
rium w Bielsku-Białej. szczególny zaszczyt spotkał mariusza 
Ruckiego, z Technikum rolniczego w Zespole szkół rolni-
czych w międzyświeciu, który miał okazję dodatkowo repre-
zentować stypendystów z Bielskiej Delegatury kuratorium 
oświaty na uroczystościach centralnych, które odbyły się w 
Warszawie w kancelarii premiera. 

angelice serdecznie gratulujemy! Oby jej przykład sta-
nowił dla innych uczniów zachętę do wzmożonej pracy!

ły się także konkursy, zabawy i wspólne śpiewanie misiacz-
kowych piosenek. W sali przygotowano wystawkę czasopism 
"miś", "kubuś puchatek", książek o niedźwiadkach oraz  plu-
szaków.  Ważną częścią spotkania było czytanie książek. na 
zakończenie wręczono zaproszonym gościom medale  z wize-
runkiem misia. Były to naprawdę wyjątkowo sympatyczne dni. 
pozostaną na pewno  po nich miłe wspomnienia oraz zdjęcia.

bO NaSZym SKaRbem
Są SeRca

W listopadzie Szkoła Podstawowa nr 1 w Istebnej upamięt-
niła 11 rocznicę przywrócenia imienia wielkiego działacza  
Śląska Cieszyńskiego - ks. Józefa Londzina.

Z tej okazji uczniowie klas III-VI przygotowali pod kierun-
kiem nauczycieli: mgr Elżbiety Krężelok, Mirosławy Zowada, 
Barbary Mojeścik, Małgorzaty Galej, montaż słowno-mu-
zyczny poświęcony pamięci Patrona Szkoły. Zaprezentowali 
taniec integracyjny "Zjednoczona Europa - Poprzez świat'' 
oraz wspomnieli w formie prezentacji multimedialnej obchody 
Święta Patrona od roku 1998.

Iwona Kosińska - Białas

Z  ż y c i a  s Z k ó ł
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projekt współfinansowany przez Unię europejską w ramach europejskiego Funduszu społecznego

wIGIlIjKa Na pOdSUmOwaNIe pROjeKTU SySTemOweGO
„INTeGRacja I aKTywIZacja SpOłecZNO-ZawOdOwa w GmINIe ISTebNa”

W m-cu grudniu - 11.12.2009 odbyło się spotkanie podsu-
mowujące działania w projekcie - była to Wigilijka w ośrod-
ku edukacji ekologicznej w istebnej. na spotkanie przybyli 

uczestnicy projektu 
tj. osoby bezrobot-
ne biorące udział w 
kursach i szkoleniach 
oraz osoby niepełno-
sprawne, ich rodzi-
ce i opiekunowie. Z 
zaproszonych gości 
swoją obecnością za-
szczycili nas: pani Te-
resa Łaszewska - se-

kretarz Urzędu Gminy, pani krystyna rucka - redaktor „nasza 
Trójwieś”, pani Lucyna Legierska - dyrektor poradnii psycho-
logiczno-pedagogicznej w Cieszynie, pani katarzyna rucka-
ryś - pracownik Gminnego ośrodka kultury. Świąteczny na-
strój wprowadził zespół „Jetelinka” prowadzony przez panią 
monikę Wałach, który zaprezentował kolędy i pastorałki, była 
także możliwość wspólnego śpiewania. serdecznie dziękuje-
my za uświetnienie spotkania.

Dla zachowania 
tradycji wigilijnej, 
wszyscy zebrani 
dzielili się opłat-
kiem, składali sobie 
życzenia świątecz-
ne i noworoczne, co 
dostarczyło wielu 
wzruszeń. W trakcie 
spotkania degusto-
waliśmy potrawy 
wigilijne, takie jak kapusta z grzybami, ryba w galarecie oraz 
drobne ciasteczka, przygotowane na zajęciach warsztatowych 
przez uczestników projektu. 

podczas spożywania posiłku była okazja do obejrzenia 
prezentacji multimedialnej przedstawiającej działania podej-
mowane w projekcie w roku 2009, był to czas do wspomnień 
i dzielenia się wrażeniami. następnie odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów i zaświadczeń przez: kierownika Gops 
panią Teresę Łacek, sekretarz gminy panią Teresę Łaszewską 
i opiekuna grupy osób niepełnosprawnych panią Bogumiłę Ju-
roszek, które  potwierdzają ukończenie kursów, szkoleń oraz 
zajęć warsztatowych. Uzyskanie nowych kwalifikacji i umie-
jętności przez osoby uczestniczące w projekcie zwiększy moż-
liwości tych osób na rynku pracy  i da szansę na zatrudnienie. 

 W m-cu grudniu w ramach projektu zorganizowaliśmy 
także coś dla „ducha” mianowicie była to msza Święta w 

Domu rekolek-
cyjnym „ emaus” 
w koniakowie, 
która miała cha-
rakter dziękczynny 
za dotychczasowy 
spędzony wspólnie 
czas. Uczestnicy 
projektu wzięli 
czynny udział w 
eucharystii, mieli 

możliwość służenia do mszy, czytania słowa Bożego co było 
dla niektórych marzeniem od dziecka. po zakończeniu dzięki 
uprzejmości i gościnności księdza Jarka był poczęstunek oraz 
dla mnie miłe zasko-
czenie i prezent z oka-
zji imienin i urodzin. 
Dlatego też wszystkim 
uczestnikom, rodzicom 
i opiekunom  oraz pani 
Bogumile Juroszek z 
całego serca dziękuję 
za pamięć i niespo-
dziankę przygotowaną 
z tej okazji. 

przed Świętami Bożego narodzenia w ramach projektu 
także przygotowaliśmy niespodziankę dla uczestników projek-
tu był to wyjazd do kina na film „opowieść Wigilijna”. Był to 
czas przygotowań do świąt ale  frekwencja dopisała, praktycz-
nie wszyscy uczestnicy znaleźli chwilę do zrelaksowania się i 
zapomnienia o codziennych sprawach. 

  Ważnym wydarzeniem było spotkanie założycielskie 
zorganizowane z inicjatywy pracowników Gminnego ośrod-
ka pomocy społecznej w istebnej powstania Stowarzyszenia  
aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gmi-
ny Istebna „dobrze, że jesteś”. W dniu 17.12.2009 podjęto 
uchwałę o przyjęciu statutu stowarzyszenia, wybrano komitet 
założycielski oraz władze stowarzyszenia. Wszelkie niezbędne 
dokumenty zostały wysłane do sądu rejonowego w Bielsku-
Białej w celu rejestracji. W związku z tym zachęcamy miesz-
kańców Gminy, którzy mają chęć, czas i pragną działać i zmie-
niać rzeczywistość do podjęcia decyzji i wpisania się na listę 
członków stowarzyszenia.

Motto jakie będzie nam towarzyszyć w trakcie naszej dzia-
łalności to „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” oraz „Pomóż 
sobie i innym”. więcej informacji odnośnie stowarzyszenia 
przedstawimy wkrótce.    

koordynator projektu
Sikora Barbara
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URODZINOWY KONCERT
JANA WAŁACHA

Dnia 8 sierpnia br. w Galerii Kukuczka na Jasnowicach 
odbył się jubileuszowy koncert uczczenia 125 rocznicy uro-
dzin Jana Wałacha. Przedsięwzięcie zorganizował Jan Kukucz-
ka – właściciel galerii i Zbigniew Wałach – wnuk artysty. „125 lat 
temu w góralskiej chacie na Oleckach przyszedł na świat Wiel-
ki Góral, Wielki Człowiek, Wielki Malarz i Wielki Polak – tymi 
słowy oficjalną część imprezy rozpoczął Jan Kukuczka. Na uro-
czystości urodzinowej zebrało się wielu gości. Mieliśmy okazje 
powitać przedstawicieli władz gminy w osobie Pani Wójt Danutę 
Rabin, sekretarza gminy Teresę 
Łaszewską, byłego prezydenta 
miasta Tychy – Jana Jamróż-
kiewicza, Cecylię Kukuczka, 
członków Stowarzyszenia im. 
Jana Wałacha, rodzinę Wa-
łachów, Panią Iwonę Kona-
rzewską z synem, nauczycieli, 
lekarzy, mieszkańców Trójwsi, 
turystów, młodzież i dzieci.

Wspaniały wymiar tej uro-
czystości nadali zaproszeni 
muzycy. Część artystyczną 
rozpoczął polski multiinstru-
mentalista i kompozytor  Józef 
Skrzek. Utworem : „Twój dom 
wschodzącego słońca”, wpro-
wadził zgromadzoną publicz-
ność w klimat, głębię i piękno muzyki. Następnie wspólnie z Ka-
pelą Wałasi wykonał utwór: „Serce Górala i Groń” –hymn Galerii 
Kukuczka. Swój repertuar wokalno muzyczny podkreślił utworem 
„Ziemia”. Kolejni wykonawcy Wałasi & Lasoniowie – doskonali 
muzycy. Klimat zagranych przez nich utworów zahacza o beskidz-
ki krajobraz, bogactwo szeroko 
rozumianej kultury, monumen-
talność uniesień, zamyślenie, 
głębię. Muzyka ta oddaje z jed-
nej strony piękno, subtelność i 
nienaruszalność krajobrazu a z 
drugiej szargające to wszystko 
żywioły i nad tym wszystkim 
Bóg, to jemu „Uwielbienie”, to 
Jemu „Magnificat”, niedości-
gniona potęga i doskonałość. 
Koncert kapeli Wałasi & La-
soniowie nagrodzono owacja-
mi na stojąco. Ważną gwiazdą 
tego wieczoru był Stanisław 
Deja, laureat międzynarodo-
wych koncertów pianistycznych, wybitny interpretator muzyki 
Mozarta i Chopina i taki właśnie charakter nadał swojemu wystę-
powi. Gościnnie wystąpiła także Barbara Pakura – pianistka oraz 
Izabela Zwias - przedstawiła piosenkę Krystyny Prońko: „Jesteś 
lekiem na całe zło”. W Galerii Kukuczka spotkali się najlepsi mu-
zycy, by podczas koncertu dać wyraz swoim niczym nie skrepo-
wanym fascynacjom muzycznym. Przez połączenie tych niezwy-
kłych osobowości powstała muzyka najwyższej jakości, muzyka 
wymykająca się wszelkim próbom klasyfikacji. Z pewnością było 
to prawdziwe święto muzyki oparte na magicznych dźwiękach in-

strumentów. Część oficjalną i artystyczną 
zamknął Pan Jan Kukuczka. Głos podsu-
mowujący zabrała także Pani Wójt Danu-
ta Rabin. Dziękując Państwu Kukuczkom 
wyraziła swoje nadzieje, że rozpoczęte tu-
taj prace i podjęte inicjatywy będą owocowały w przyszłości. 

Wieczór ten był doskonałą okazją do refleksji na temat czasów, 
których stał się ikoną. Jan Wałach - Nestor plastyków beskidzkich, 
obdarzony wspaniałym talentem, wsparł go niebywałą pracowito-
ścią i to pozwoliło mu stworzyć dzieła, których walory i mnogość 
zdumiewają. „Sztuka tego malarza jest wyjątkowo cicha i ser-
deczna. Cechy, do których odkrycia nie prowadzą utarte drogi, ani 

krzykliwe targowiska. Sztuka 
ta poza tym, pomimo prostoty, 
zazębia się w licznych prze-
jawach o dziwne zawikłania i 
potyka się o jakieś kompleksy 
psychologiczno – artystyczne 
nie łatwe do zrozumienia…” – 
J. Warchołowski.

Mieszcząca się w Domu 
Trzech Narodów Galeria Ku-
kuczka to nie tylko sale ekspo-
zycyjne lecz miejsce spotkań 
miłośników sztuki. Galeria 
wciąż inspiruje i realizuje no-
watorskie pomysły, których 
celem jest oswajanie i promo-
wanie wśród odbiorców sztukę 
współczesną. Wzajemne połą-

czenie, równoważne przenikanie się dziedzin sztuki stwarza nową 
artystyczna wartość Galerii. Jest tutaj możliwość doświadczania 
ekspresji artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, bo 
klimat wnętrza holu Galerii z doskonałymi portretami naszych 
przodków, malarstwo współczesne i rozbrzmiewająca tutaj muzy-
ka przekładają się na zwielokrotniony efekt ich odbioru.

W imprezie wziął udział 
znakomity malarz Piotr Jakub-
czak z Tarnowa, autor portre-
tów najznakomitszych postaci 
Beskidzkiej Trójwsi, które 
można podziwiać w holu Ga-
lerii w Domu Trzech Narodów. 
Twarze te są świadectwem na-
szych pięknych korzeni i tożsa-
mości. Jan Kukuczka realizuje 
to przedsięwzięcie stwierdzając 
że: „Portrety te można obejrzeć 
– znajdują się wokół nas i ciągle 
ich przybywa. W dobie gdzie 
wszystko się unifikuje są one 
udokumentowaniem  naszej od-

rębności kulturowej.” Kultura jest bezpośrednim zwierciadłem ży-
cia. Nowoczesność bowiem nie roztacza się wokół człowieka, ale 
przede wszystkim w nim samym, by umiejętnie spożytkować dary 
losu dla życia wartościowego. Dzisiaj z dumą patrzymy w prze-
szłość i tamte pokolenia jawią się nam jako intelektualne elity, dzię-
ki którym mamy to co mamy i doceniamy, że jesteśmy Polakami.

Organizatorzy zauroczeni wspaniałym występem Pani Wójt 
zapomnieli zaprosić zebranych na kolejne urodziny Jana Wałacha. 
Za co przepraszamy i niniejszym czynimy.

Joanna Kohut

Organizatorzy koncertu

Galeria Kukuczka
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Za co przepraszamy i niniejszym czynimy.

Joanna Kohut

Organizatorzy koncertu

Galeria Kukuczka
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weRNISaŻ malaRSTwa KRySTyNy KOcybIK
OdSłONIęcIe pOcZTU wójTów GmINy ISTebNa.

Dnia 5 grudnia 
br. w Galerii ku-
kuczka w Domu 
Trzech narodów na 
Jasnowicach odbyły 
się dwie wspaniałe 
imprezy. pierwszą 
z nich był wernisaż 
malarski wspania-
łej artystki krysty-

ny kocybik, absolwentki 
Uniwersytetu Śląskiego, 
pedagoga, mieszkanki ko-
niakowa. Zdobytą wiedzę z 
pasją przekazuje młodzieży 
istebniańskiej, uwrażliwia-
jąc ją na piękno, estetykę. 
Jej obrazy są oddaniem rze-
czywistości, ale i „…jest 
to większy wymiar, dostoj-
ność, codzienność, uniesie-
nie, liryka, krzyk, szept i poezja” – tak twórczość krystyny 
kocybik przedstawił jan Kukuczka – organizator imprezy. 

Drugim wielkim wydarzeniem było odsłonięcie portretów 
wójtów Gminy istebna. Ludzi, którzy w każdej społeczności 
spełniają ogromne role mentalne, kulturowe, gospodarcze, 
to animatorzy wszelkich zachowań społeczności, to kreato-
rzy postaw ludzkich, menadżerowie, społecznicy. Urzędnicy, 
pełniący funkcję organu wykonawczego gminy,  wykonujący 
uchwały rady gminy i zadania określone przepisami prawa. 
Uroczystość była nawiązaniem do najnowszej historii – czasów 
pisanych portretami zacnych obywateli, ludzi którzy zostawili 
i zostawią trwały ślad w naszej świadomości i pamięci. Gmina 
istebna funkcjonuje od 1 stycznia 1973 roku. Została utworzo-
na Uchwałą Wojewódzkiej rady narodowej w katowicach z 
dnia 6 grudnia 1972 roku. W gminie działała rada narodowa 
wybierana na 4 lata w głosowaniu powszechnym, kierująca 
działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną. Terenowym 
organem administracji był naczelnik gminy. pierwszym na-
czelnikiem Gminy istebna  był Leszek Bacia a Jego następcą 
stanisław probosz. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie terytorialnym zmieniła strukturę gminy. powstała 
rada Gminy i Zarząd Gminy, funkcję naczelnika zastąpiono 
Wójtem i tak 15 czerwca 1990 roku w głosowaniu tajnym na 
Wójta Gminy istebna wybrana została Danuta rabin i stanowi-
sko to piastuje do dnia dzisiejszego. Bliska współpraca takich 
osób jak : Jan stańko – sołtys wsi Jaworzynka, michał Ligocki 
– sołtys wsi koniaków, Jerzy michałek – sołtys wsi istebna 
była siłą napędową pod realizację zadań dla osiągnięcia celów 
gospodarczych, społecznych, ekonomicznych i kulturalnych 
niezbędnych do właściwego funkcjonowania społeczeństwa 
Gminy istebna. Świadomość dwustuletniej tradycji Wójtów 
istebniańskich jest niewątpliwie tematem do którego nale-
żałoby wrócić. Uroczystość w Galerii kukuczka miała na 
celu przedstawienie  tej najnowszej historii czytanej portre-
tami zacnych obywateli, ludzi wyróżnionych ale naznaczo-
nych ogromną odpowiedzialnością. poza tym powinna być 
zachętą by poprzez portretowanie ważnych obywateli za-
chować ten historyczny zapis czasu dla naszej i przyszłych 
pokoleń pamięci.

Chciałam z tego miejsca podziękować wszystkim go-
ściom, którzy w tym dniu zaszczycili nas swoja obecnością. 
na uroczystość przybyli między innymi: Wójt Gminy istebna 
– Danuta rabin, sołtys wsi istebna Jerzy michałek, wicebur-
mistrz miasta Wisły - Jan Cieślar, przewodniczący rady Gmi-
ny istebna – Jan Gazur, Józef michałek z rodziną, Zdzisław 
arlet z rodziną – Fiat auto poland. szczególnie dziękuję za 
przybycie rodzinom wójtów, naczelników Gminy istebna. Go-
ściliśmy także zaprzyjaźnione środowisko artystów malarzy, 
przyjaciół pani krystyny kocybik. podsumowaniem oficjalnej 
części imprezy były dwa koncerty, jeden w wykonaniu piotra 
rachockiego – tenora, solisty opery w Bytomiu a drugi for-
tepianowo – skrzypcowy autorstwa Barbary pakury i iwony 
kalinowskiej – Grohs.

autorem portretów jest artysta malarz – piotr Jakubczak
z Tarnowa.

Joanna Kohut
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TURySTyKa I pROmOcja
w 2009 ROKU

podsumowanie roku 2009 roku dla Gminy istebna pod ką-
tem dokonań z branży turystycznej.

najważniejszym dokonaniem dla turystyki w naszej Trój-
wsi był remont punktu informacji Turystycznej w centrum 
istebnej, który obecnie bez problemu może przyjmować szu-
kających informacji turystów. 

równorzędnie ważnym wydarzeniem był wybór loga Gmi-
ny istebna. spośród wielu, bo aż 42 nadesłanych prac wyko-
nanych zarówno przez profesjonalistów, którzy na co dzień 
zajmują się tworzeniem grafiki, jak też amatorów komisja wy-
brała dzieło pana macieja Drelaka z Wylatowa. Logo charak-
teryzowało się ciekawym opracowaniem, spójnością graficzną 
oraz nawiązaniem do charakteru Gminy istebna.

punkt informacji Turystycznej w istebnej zaopatrzony jest 
w rozmaite publikacje dotyczące gminy, regionu, wojewódz-
twa, czy kraju. są to m.in. ulotki z wszystkimi atrakcjami tu-
rystycznymi Trójwsi, najnowszy folder gminny wydany w 10 
tys. nakładzie, gdzie znajdują się najważniejsze informacje 
przybliżające walory turystyczne istebnej, Jaworzynki i ko-
niakowa wraz z całą dostępną bazą noclegową, gastronomicz-
ną w trzech wersjach językowych, mapy, minibiblioteczka i 
fachowa obsługa.

W ramach projektu „Witamy w transgranicznej destynacji 
Bukovec-istebna” powstały ulotki informacyjne: atrakcje tu-
rystyczne Gminy istebna, Góralski park nordic Walking oraz 
Bukovec – istebna miejsce na granicy, stanowiące podręczny 
pakiet informacji podczas podróży zarówno po polskiej jak i po 
czeskiej stronie. nowością na naszym terenie są również trasy 
nordic Walking wytyczone w ramach realizacji tegoż projektu, 
a są to trasy: Góralska, istebniańska oraz Bukowiecka.

Z kolei przy współpracy z czeska i słowacką stroną wydana 
została mapa turystyczna okolic Trójstyku w 3 wersjach języko-
wych. można znaleźć w niej rzetelne informacje dotyczące naj-
ważniejszych atrakcji znajdujących się na pograniczu polsko-cze-
sko-słowackim wraz ze zdjęciami, które przybliżają dany temat.

przez cały czas gmina reklamuje się także w prasie i in-
ternecie oraz mediach. reklamy Trójwsi można było znaleźć 
m.in. w magazynach „Beskidy”, „Discover poland”, „newswe-
ek”, „narciarskim atlasie polski, Czech i słowacji”, „Dzien-
nik Zachodni”, „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Także na różnych 
portalach internetowych i w TV: polstat, TVn24, TVn meteo, 
TVs, TVp2, TVp3 katowice, CT1 i inne.

Gmina istebna wystawiała się również na targach. można 
powiedzieć, że ich zasięg objął niemal cały kraj, począwszy 
od Gdańska, poprzez kraków, Łódź, Warszawę, aż po katowi-
ce. podczas targów odbywających się w Gdańsku Beskidzka 5 
otrzymała medal mercurius Gedanensis w kategorii najlepsza 
kampania promocyjna w polsce.

intensywna jest także promocja w ramach kampanii Be-
skidzkiej 5: „siła płynie z gór”. Wydane zostały materiały 
promocyjne, m.in. mapa wyciągów narciarskich na terenie Be-
skidzkiej 5, reklama Beskidzkiej 5 w prasie lotniskowej oraz 
banery na portalu onet.pl.

W ubiegłym roku przeżywaliśmy także pięciolecie istnienia 
Beskidzkiej5, z której to okazji odbyła się impreza w ustrońskim 
amfiteatrze. na scenie wystąpił zespół Dzień Dobry, kabaret Łow-
cy. B. W trakcie trwania uroczystości wspominano historię Be-
skidzkiej 5,ale też jej sukcesy i osiągnięcia. powodem do dumy 
może być m.in. nagroda główna w ii edycji ogólnopolskiego 
konkursu polska pięknieje – 7 Cudów Funduszy europejskich w 
kategorii produkt promocyjny za projekt „program rozwoju i pro-
mocji produktów turystycznych oraz kulturowych Beskidzkiej 5”. 
nagroda została wręczona przez minister rozwoju regionalnego 
panią elżbietę Bieńkowską w Warszawie.

W ramach współpracy z Beskidzką 5 uruchomiona została 
nowa linia autobusowa pks Warszawa-radom-katowice-Ustroń-
Wisła-szczyrk. autobus ten kursuje dwa razy w ciągu dnia, a cena 
biletu wynosi 54 zł. planowane jest także otwarcie Centrum infor-
macji Turystycznej Beskidzkiej 5 w Warszawie

Wydana została również długo oczekiwana „Zielona książka 
Beskidzkiej 5” w 2 tys. nakładzie. Zawiera ona wszystkie osobli-
wości i atrakcje przyrodnicze Beskidzkiej 5, a wszystko to zawar-
te w pięknej szacie graficznej.

Dokonano także oznaczeń iT. są to drewniane słupki z logiem 
informacji Turystycznej ustawione w trzech miejscach w istebnej, 
mające ułatwić turystom dotarcie do naszego punktu.

To tylko ważniejsze poczynania turystyczno-promocyjne. 
oprócz tego cały czas prowadzone są prace związane z obsługa 
strony www.istebna.eu, codziennie odbywa się obsługa gości w 
punkcie, a także współpraca z naszymi gestorami.

Ubiegły rok upłynął dla nas pomyślnie, obfitując w różnego 
rodzaju wydarzenia. mamy nadzieję, że ten nowo rozpoczęty bę-
dzie równie udany, czego sobie i państwu serdecznie życzymy. 
Zapraszamy tym samym do odwiedzania naszego punktu infor-
macji Turystycznej w Centrum istebnej.

Oprac. K. Michałek, A. Legierska

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Gmina Istebna „Na Styku Kultur" w Łodzi

Kolejne targi turystyczne, na których ofert  prezento-
wa a nasza gmina odby y si  w dniach 27 lutego - l marca 
2009 roku na halach wystawienniczych w odzi.

Wystawialiśmy się na wspólnym stoisku Beskidzkiej 5 wraz 
z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą. W targach „Na styku 
Kultur wzięliśmy udział po raz pierwszy i dziś już wiemy, że 
nie ostatni, bo impreza ta była bardzo udana. Decyzja o wy-
jeździe, na Międzynarodowe Targi Łódzkie, podjęta przez bur-
mistrzów i wójtów oraz pracowników promocji poparta była 
badaniami przeprowadzonymi w ramach „Programu promocji 
Beskidzkiej 5",według których województwo łódzkie znajduje 
się na trzeciej pozycji spośród odwiedzających nasz teren tury-
stów. Dodatkowym atutem jest znakomite połączenie drogowe, 
a sami możemy zauważyć sporo rejestracji samochodowych z 
tamtego regionu.

W targach wzięło udział 160 wystawców z całego kraju 
oraz kraje takie jak Sri Lanka, Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpa-
nia, Rosja, czy Chiny oraz gro biur podróży.

Stoisko Beskidzkiej 5 cieszyło się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, lecz także turyści wykazali się znajomością naszego 
regionu, co niezmiernie nas cieszy. Szczególnie pytano o bazę 
noclegową, w tym agroturystykę, trasy rowerowe oraz wyciągi. 
To wszystko znaleźli bez problemu na naszym stoisku.

Podbudowani, z nowymi doświadczeniami wyjechaliśmy z 
Łodzi z myślą, iż wrócimy „Na Styk Kultur" za rok.

Oprac.: Aneta Legierska

UWAGA!
Pragnę poinformować iż gmina Istebna w ramach stoiska 

Śląskiej Organizacji Turystycznej weźmie jeszcze w roku 2009 
udział w targach w Krakowie, Gdańsku, Warszawie (sezon 
wiosenny) oraz w Poznaniu i Warszawie (sezon jesienny). W 
związku z tym po raz kolejny proszę o donoszenie wszelkich 
materiałów Państwa obiektów do Punktu Informacji Turystycz-
nej w Centrum Istebnej (budynek GOK).

Prośba także, szczególnie do właścicieli pokoi gościnnych 
oraz agroturystyki, którzy znajdują się w bazie noclegowej na 
naszej stronie www.ug.istebna.pl, o informowanie oraz aktuali-
zowanie o zmianie telefonów i innych danych adresowych oraz 
także o rozpoczęciu, czy zawieszeniu prowadzenia tego typu 
usług. Jest to ważne szczególnie teraz, gdyż w przygotowaniu 
jest nowy folder gminy z całą baza noclegową. Ważne aby była 
ona jak najbardziej aktualna.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 033 855 61 58 
lub 507 782 837, promocja@ug.istebna.pl

Oprac.: Aneta Legierska

BESKIDZKI PRODUKT NA 5
Jednocześnie przypominam i serdecznie zachęcam twórców, 

artystów i rzemieślników działających na terenie naszej gminy 
do ubiegania się o wyróżnienie Znakiem Promocyjnym „Be-
skidzki produkt na 5”. Znak Promocyjny „Beskidzki Produkt na 
5” przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach:

a) Sztuka/rzemiosło;

b) Produkt spożywczy;
c) Produkt usługowy;
d) Zespół regionalny.
Wyroby wyróżnione tym znakiem powinny być związane 

z regionem Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła); muszą być produkowane w sposób niemasowy 
oraz cechować się unikalnym charakterem, nawiązującym do 
specy ki i tradycji naszego regionu.

Organizacją certy kującą są gminy Beskidzkiej 5; o przy-
znaniu wyróżnienia będzie decydować Kapituła Produktu. 
Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają spe-
cjalny certy kat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Be-
skidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promo-
wać swoje wyroby.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Znaku Promocyjnego 
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska
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5” przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach:

a) Sztuka/rzemiosło;

b) Produkt spożywczy;
c) Produkt usługowy;
d) Zespół regionalny.
Wyroby wyróżnione tym znakiem powinny być związane 

z regionem Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła); muszą być produkowane w sposób niemasowy 
oraz cechować się unikalnym charakterem, nawiązującym do 
specy ki i tradycji naszego regionu.

Organizacją certy kującą są gminy Beskidzkiej 5; o przy-
znaniu wyróżnienia będzie decydować Kapituła Produktu. 
Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają spe-
cjalny certy kat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Be-
skidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promo-
wać swoje wyroby.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Znaku Promocyjnego 
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska

GmINa ISTebNa
pROmOwała SIę w STOlIcy

W dniu 12 grudnia 2009 roku gmina istebna wraz ze szczyr-
kiem promowały się w jednej z warszawskich galerii. miejsco-
wości zaprezentowały ofertę głównie zimową oraz świąteczną, 
a wszystko pod nazwą „Wioska Góralska".

Goście mogli na własne oczy zobaczyć wyrób koniakow-
skich koronek, pokaz rzeźby, czy posłuchać góralskiej muzyki 
w wykonaniu kapeli Jetelinka z Jaworzynki oraz Zbójnicy ze 
szczyrku. Dodatkowo dla dzieci przygotowany został kącik, 
w którym malowały bombki i ubierały choinkę, a także miały 
możliwość robienia kwiatów z bibuły i strojenia połaźniczek. 
największą atrakcją było stoisko kulinarne, na którym panie 
z agroturystyki „na połomiu" serwowały domowy chleb ze 
szpyrkami, kołocz i placki z blachy. Całość imprezy prowadzili 
górale z naszej gminy.

przygotowali oni dla odwiedzających galerię rembielińską 
wiele atrakcji, m.in. konkurs gry na trombicie, czy rogu paster-
skim. Wygraną były rodzinne pobyty w górach ufundowane 
przez ors Zagroń i Leśniczówkę.

pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaanga-
żowanym w zorganizowanie wyjazdu i całej imprezy.

Oprac. A. Legierska
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Spotkanie osób wyróżnionych certyfikatem 
„Beskidzki produkt na 5”

11 grudnia 2009 r. w Schronisku KOSS w Górkach wiel-
kich odbyło się spotkanie osób, których produkty lub usługi 
zostały w ubiegłych latach wyróżnione przez władze gmin 
beskidzkiej 5 certyfikatem „beskidzki produkt na 5”.

spotkanie to zostało zorganizowane przez stowarzyszenie 
Wspierania inicjatyw Gospodarczych DeLTa parTner z 
Cieszyna. Uczestniczyło w nim prawie 50 twórców, rzemieśl-
ników i usługodawców z naszego regionu oraz przedstawiciele 
samorządów Beskidzkiej 5. stało się ono okazją do zapoznania 
się, rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy posiadaczami 
tego certyfikatu. każdy z nich zaprezentował swój produkt lub 
usługę bądź krótko o nim opowiedział – okazało się, że róż-
norodność wyróżnionych produktów i usług jest bardzo duża: 
od wyrobów z piaskowca godulskiego, przez misterne koronki 
koniakowskie, produkty spożywcze - kołacze i sery owcze, aż 
po działalność zespołów folklorystycznych. 

po prezentacji nastąpiła ożywiona dyskusja pomiędzy przed-
stawicielami samorządów a twórcami, dotycząca zasad dalszej 
współpracy, stworzenia nowych kanałów promocji i dystrybucji 
wyróżnionych produktów czy zwiększenia możliwości ich pre-
zentowania podczas różnorodnych imprez kulturalnych w gmi-
nach. po zakończeniu części oficjalnej odbył się wspólny obiad. 
atmosfera podczas spotkania była niezwykle ciepła i twórcza. 
Wszyscy jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, że beskidzcy twór-
cy i rzemieślnicy reprezentują ogromny potencjał, a certyfikacja 
ich wyrobów Znakiem promocyjnym „Beskidzki produkt na 5” 
to bardzo dobra idea, która powinna dalej się rozwijać.

Wszystkich twórców, także z naszej gminy, wyróżnionych 
certyfikatem „Beskidzki produkt na 5” można znaleźć na stro-
nie internetowej www.beskidzka5.pl 

oprac. A.Legierska 
na podst. DeltaPartner

ISTebNa w TelewIZjI
ostatni czas, a szczególnie miesiąc grudzień był dla Gmi-

ny istebna obfitującym w wydarzenia medialne. promocja w 
różnych stacjach telewizyjnych - zarówno prywatnych, jak i 
państwowych - stanowi bardzo ważny punkt promocyjny przy-
ciągający turystów w nasze strony. 

programy z Trójwsi można było obejrzeć m.in. 18 grud-
nia 2009 roku w stacji TVn24 oraz TVn meteo. W ciągu 
dnia nadane zostało po 5 wejść na żywo dla każdej ze stacji z 
różnych miejsc naszej gminy. Całość prowadzona była przez 
znanego prezentera Tomasza Zubilewicza, któremu nawiasem 
mówiąc bardzo spodobał się nasz istebniański zakątek. 

Z kolei w niedzielę 20 grudnia nadawana była pogoda z 
zimowej istebnej przez telewizję TVs. relacje na żywo do 
programu aura można było śledzić w godzinach od 10:00 do 
15:00. w których prezenter michał Wasik prowadził rozmo-

wę m.in. z Gopr-owcem mieczysławem Urbaczką, o tym jak 
unikać nieprzyjemnych wypadków podczas zimowych sza-
leństw na stoku.

następnym ważnym wydarzeniem medialnym był program 
poświęcony istebnej w TVp2, który należał do serii pięciu od-
cinków, z których każdy ukazywał inną miejscowość należą-
cą do Beskidzkiej5. emitowany był on 23 grudnia zaraz po 
„pytaniu na Śniadanie”pt. „studio Zima”. kamera odwiedziła 
m.in. muzeum kurną Chatę, Galerię Chatę na szańcach, kolej 
linową „Zagroń” oraz karczmę ochodzitą.

ostatnim w starym 2009 roku materiałem filmowym o 
Trójwsi była „Zima w TVs”, który prowadziła aneta Legier-
ska. pogoda podczas kręcenia programu - jak zresztą wszędzie 
o tej porze - nie dopisała, więc tytułowa zima przypominała 
raczej jesień, ale mimo to świąteczny klimat 25 grudnia zdo-
łał odsunąć na drugi plan te niekorzystne warunki pogodowe. 
przedstawione atrakcje takie jak m.in. Trójstyk, muzeum na 
Grapie, salon sztuki na Granicy, Leśniczówka stanowiły do-
brą alternatywę dla nart.

Zaś w nowym roku 1 stycznia wiadomości narciarskie z 
gminy istebna nadawała telewizja polsat news, z kolei 4 stycz-
nia telewizja TVn 24.

mamy nadzieję, że udział istebnej w takiej filmowej pro-
mocji będzie stanowił dopełnienie nowej zimowej kampanii 
Beskidzkiej 5 „siła płynie z gór”.

Oprac. K. Michałek 

I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
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I n f o r m a c j e  t u r y s t y c z n e
Gmina Istebna „Na Styku Kultur" w Łodzi

Kolejne targi turystyczne, na których ofert  prezento-
wa a nasza gmina odby y si  w dniach 27 lutego - l marca 
2009 roku na halach wystawienniczych w odzi.

Wystawialiśmy się na wspólnym stoisku Beskidzkiej 5 wraz 
z Brenną, Szczyrkiem, Ustroniem i Wisłą. W targach „Na styku 
Kultur wzięliśmy udział po raz pierwszy i dziś już wiemy, że 
nie ostatni, bo impreza ta była bardzo udana. Decyzja o wy-
jeździe, na Międzynarodowe Targi Łódzkie, podjęta przez bur-
mistrzów i wójtów oraz pracowników promocji poparta była 
badaniami przeprowadzonymi w ramach „Programu promocji 
Beskidzkiej 5",według których województwo łódzkie znajduje 
się na trzeciej pozycji spośród odwiedzających nasz teren tury-
stów. Dodatkowym atutem jest znakomite połączenie drogowe, 
a sami możemy zauważyć sporo rejestracji samochodowych z 
tamtego regionu.

W targach wzięło udział 160 wystawców z całego kraju 
oraz kraje takie jak Sri Lanka, Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpa-
nia, Rosja, czy Chiny oraz gro biur podróży.

Stoisko Beskidzkiej 5 cieszyło się bardzo dużym zaintere-
sowaniem, lecz także turyści wykazali się znajomością naszego 
regionu, co niezmiernie nas cieszy. Szczególnie pytano o bazę 
noclegową, w tym agroturystykę, trasy rowerowe oraz wyciągi. 
To wszystko znaleźli bez problemu na naszym stoisku.

Podbudowani, z nowymi doświadczeniami wyjechaliśmy z 
Łodzi z myślą, iż wrócimy „Na Styk Kultur" za rok.

Oprac.: Aneta Legierska

UWAGA!
Pragnę poinformować iż gmina Istebna w ramach stoiska 

Śląskiej Organizacji Turystycznej weźmie jeszcze w roku 2009 
udział w targach w Krakowie, Gdańsku, Warszawie (sezon 
wiosenny) oraz w Poznaniu i Warszawie (sezon jesienny). W 
związku z tym po raz kolejny proszę o donoszenie wszelkich 
materiałów Państwa obiektów do Punktu Informacji Turystycz-
nej w Centrum Istebnej (budynek GOK).

Prośba także, szczególnie do właścicieli pokoi gościnnych 
oraz agroturystyki, którzy znajdują się w bazie noclegowej na 
naszej stronie www.ug.istebna.pl, o informowanie oraz aktuali-
zowanie o zmianie telefonów i innych danych adresowych oraz 
także o rozpoczęciu, czy zawieszeniu prowadzenia tego typu 
usług. Jest to ważne szczególnie teraz, gdyż w przygotowaniu 
jest nowy folder gminy z całą baza noclegową. Ważne aby była 
ona jak najbardziej aktualna.

Wszystkie informacje pod numerem telefonu 033 855 61 58 
lub 507 782 837, promocja@ug.istebna.pl

Oprac.: Aneta Legierska

BESKIDZKI PRODUKT NA 5
Jednocześnie przypominam i serdecznie zachęcam twórców, 

artystów i rzemieślników działających na terenie naszej gminy 
do ubiegania się o wyróżnienie Znakiem Promocyjnym „Be-
skidzki produkt na 5”. Znak Promocyjny „Beskidzki Produkt na 
5” przyznawany jest produktom i usługom w kategoriach:

a) Sztuka/rzemiosło;

b) Produkt spożywczy;
c) Produkt usługowy;
d) Zespół regionalny.
Wyroby wyróżnione tym znakiem powinny być związane 

z regionem Beskidzkiej 5 (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła); muszą być produkowane w sposób niemasowy 
oraz cechować się unikalnym charakterem, nawiązującym do 
specy ki i tradycji naszego regionu.

Organizacją certy kującą są gminy Beskidzkiej 5; o przy-
znaniu wyróżnienia będzie decydować Kapituła Produktu. 
Osoby, których produkty zostaną wyróżnione, otrzymają spe-
cjalny certy kat, tabliczkę oraz zawieszki z logotypem „Be-
skidzki produkt na 5”, za pomocą których będą mogły promo-
wać swoje wyroby.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie Znaku Promocyjnego 
jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska
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jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego oraz zdjęć 
produktu. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne 
są na stronie internetowej www.deltapartner.org.pl i www.
ug.istebna.pl w zakładce „Beskidzka 5”.

Jeżeli Państwa produkt lub usługa spełnia warunki wy-
mienione w Regulaminie, prosimy o dostarczenie formularza 
zgłoszeniowego oraz zdjęć przedstawiających Państwa wyroby 
osobiście lub listownie.

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Gospodarczych DEL-
TA PARTNER, ul. Zamkowa 3 
a/1, 43-400 Cieszyn, biuro@del-
tapartner.org.pl, tel./fax (033) 851 
44 81.

 
Poniżej lista osób z terenu naszej gminy wyróżnionych tym 

znakiem:
Dorota Bury, Halina Kukuczka Koniaków 453, Krystyna 

Gazur Istebna 926, Beata Legierska, Istebna 791, Maria Mi-
chałek Istebna 414 - Wyroby koronczarskie, Janina Gazurek 
Istebna 906 - Wyroby zdobione tradycyjnym haftem krzy-
żykowym, Krystyna Heblińska Jaworzynka 747 - galeria 
„Dar Anioła”, Zespół Regionalny „Istebna" i Kapela „Wa-
łasi” - Promowanie beskidzkiego folkloru i muzyki, Paweł 
Jałowiczor Jaworzynka 531- rzeźba, Janusz Księżnik Isteb-
na-Mysłowice - anioły z drewna, Piotr Kohut Koniaków 
33 - Tradycyjne sery i kiełbasy wałaskie, Maria Kukuczka 
Istebna 110 - Wyroby z gliny, Justyna Łodzińska Koniaków 
662 - Wyroby ceramiczne zdobione motywami beskidzki-
mi, Bogdan Madecki Jaworzynka 868 - Regionalna oferta 
turystyczna w Willi „Jaskółcze Gniazdo”, Bolesław Micha-
łek Istebna 414 - Rzeźba i płaskorzeźba w drewnie i w ka-
mieniu, Tadeusz Rucki Koniaków 662 - Galeria Twórców 
Nieprofesjonalnych, Kamilla Stachowska Istebna-Mysłowi-
ce - Skrzynie posagowe zdobione motywami beskidzkimi, 
Aleksandra Stanieczko Istebna 103 - tworzenie i renowacja 
ozdób stroju regionalnego haftem krzyżykowym, Henryk 
Stanieczko Istebna 103 - usługi z zakresu renowacji przed-
miotów codziennego użytku oraz sprzętu gospodarczego o 
znaczeniu historycznym i muzealnym.

Oprac.: Aneta Legierska

SZcZeGólNe OdwIedZINy 
12 grudnia Gminę Istebna odwiedziła pani prezydentowa – 

maria Kaczyńska. celem wizyty pani prezydent była Galeria 
Kukuczka w domu Trzech Narodów. Gości podjęła pani wójt 
danuta Rabin i właściciel Galerii – jan Kukuczka. 

maria kaczyńska wykazała wielkie uznanie dla zgromadzo-
nej kolekcji, żywo interesowała się  także życiem naszej Gminy.

pierwsza Dama w skupieniu zwiedziła Galerię na Jasnowi-
cach zachwycając  się zgromadzonymi dziełami sztuki. Wyraziła 
swój szacunek i uznanie dla podjętych prac mających na celu 
sportretowanie znakomitych postaci z naszego regionu. popar-
ła pomysł założenia salonu sztuki na przejściu Granicznym 
– miejscu symbolicznym i wymownym, ale przede wszystkim 
realizację celu  Galerii kukuczka, jakim jest udokumentowanie 
i zachowanie dla kolejnych pokoleń znakomitych twarzy Be-
skidzkiej Trójwsi.

pani prezydentowa dziękując za przyjęcie i serdeczności wy-
raziła przekonanie, że Dom Trzech narodów stanie się miejscem 
łączącym narody wzajemnie się wspierające w trudnościach i 
problemach dnia codziennego. podkreśliła, że tylko integracja, 
zrozumienie, wzajemny szacunek oraz świadomość wspólnego 
bytu i wzajemnej odpowiedzialności dają rękojmię dla podejmo-
wanych  prac i wyzwań co wzmocni polsko – czesko – słowackie 
więzi. 

W związku ze zbliżającymi się świętami pani prezydentowa 
złożyła wszystkim życzenia spokojnych, zdrowych, Błogosła-
wionych Świąt Bożego narodzenia oraz pomyślności, sukcesów 
i akceptacji i zrozumienia dla wszelkich podejmowanych działań 
na rzecz dobra wspólnego w nadchodzącym nowym roku.

Joanna Kohut
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pOdSUmOwaNIe mINIONeGO ROKU dZIałalNOŚcI
ZeSpOłU ReGIONalNeGO „ISTebNa”

Zespołów artystycznych, gdzie pod patro-
natem gimnazjum w istebnej, członkowie 
naszego zespołu, a uczniowie tejże szkoły 
wygrali kategorię zespołów folklorystycz-
nych. Drugi to przegląd piosenki im. a. Dy-
gacza organizowany przez Związek Górno-
śląski i Zespół pieśni i Tańca „Śląsk”, gdzie 
oprócz głównej nagrody, zespół otrzymał 
statuetkę „szczyglika” oraz 3tys zł. Dzię-
ki temu zwycięstwu nawiązała się bliższa 
znajomość „istebnej” i zespołu „Śląsk”, co 
zaowocowało zaproszeniem nas w czerwcu 
na Święto „Śląska” do koszęcina, a także 
wspólnym występem podczas listopadowej 
parady regionów w Zabrzu. Wspominając 
rozmaite osiągnięcia i nagrody nie można 
pominąć pierwszego miejsca żeńskiej grupy 
śpiewaczej na FFGp w Żywcu.

rok 2009 to także wyjazd drugiej już 
grupy z zespołu z prezentacją folkloru gó-
rali śląskich do pekinu. koncerty na zapro-
szenie ambasady rp w zamieszkałej przez 
około 16 milionów mieszkańców stolicy 
Chin, to dla nas z pewnością wrażenia na 
całe życie. europejskie prezentacje miały 
miejsce podczas międzynarodowych festi-
wali w rumunii (lipiec) i macedonii (wrze-
sień), gdzie jako jedyni reprezentowali-
śmy polskę. krajowe festiwale to, oprócz 
wspomnianego udziału w konkursach z 
Zakopanem, również kilkudniowe pobyty 
w Dobrodzieniu na Festiwalu mniejszości 
etnicznych i narodowych, w kościanie, 
na 40 Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich 
oraz przedstawicieli zespołu na festiwalu 
Letnie Wieczory muzyczne na akademii 

Zapraszam do przeczytania tekstu, 
w którym spróbuję podsumować minio-
ny rok z działalności Zespołu Regional-
nego „Istebna”. 

Już na wstępie można powiedzieć, że 
był to wyjątkowy rok jeśli chodzi o zdobyte 
laury na prestiżowych konkursach folklory-
stycznych. najważniejsza dla nas nagroda 
to Złote Żywieckie serce na 40 Festiwalu 
Folkloru Górali polskich w Żywcu. W staw-
ce 28 góralskich zespołów walczących o to 
trofeum i nagrodę finansową w wysokości 
10tys zł, to właśnie nasza „istebna” zyskała 
w oczach jurorów największe uznanie. Dzię-
ki temu mogliśmy pojechać do Zakopanego 
na 41 międzynarodowy Festiwal Folkloru 
Ziem Górskich, by tam, w rywalizacji z 
zagranicznymi zespołami, wywalczyć Brą-
zową Ciupagę w kategorii wykonawców 
prezentujących folklor w postaci autentycz-
nej. obie te nagrody przypadły „istebnej” 
w udziale za przedstawienie dawnego gó-
ralskiego wesela. kilkutygodniowe przy-
gotowania tego widowiska i wielogodzinne 
poświęcenie całego zespołu zdecydowanie 
się opłaciły, bowiem pierwszy raz w dzie-
jach nasz zespół zdobył obie te nagrody. Tak 
więc, niezależnie od pozostałych działań, 
już wtedy można było powiedzieć, że rok 
2009 będzie wyjątkowy w historii zespołu.

To jednak nie koniec laurów w mi-
nionym roku. Wystartowaliśmy w dwóch 
wojewódzkich przeglądach. W obu star-
towało kilka tysięcy uczestników i w obu 
„istebna” zdobyła główną nagrodę Grand 
prix. pierwszy z nich to przegląd szkolnych 

muzycznej w Warszawie. Do tego dodać 
należy liczne pojedyncze koncerty w prze-
różnych miejscowościach, m.in. w opolu, 
Gliwicach, katowicach, a także występy 
lokalne. rok zakończyliśmy koncertem 
kolęd i pastorałek w Bielsku-Białej oraz 
tradycyjnie już charytatywnym świątecz-
nym koncertem w istebniańskim kościele 
w ostatnią niedzielę grudnia. Był to 50. wy-
stęp naszego zespołu w minionym roku.

Jako że przez cały rok 2009 wszyscy 
członkowie i kierownictwo zespołu praco-
wało społecznie, chcieliśmy w tym miejscu 
podziękować wszystkim wspierającym nas, 
głównie sponsorom, bez których pomocy 
nie było by tylu działań (zwłaszcza panu Ja-
nowi kukuczka z Galerii na Granicy) oraz 
zawsze przychylnie patrzącej na nasze dzia-
łania pani Wójt Danucie rabin wraz z radą 
Gminy. Dziękujemy panu nadleśniczemu 
Witoldowi szozda za kolejny rok nieodpłat-
nego użyczenia sali do prób w oee oraz 
wszystkim rodzicom członków zespołu za 
pomoc, zrozumienie i przychylność. Zespół 
na dzień dzisiejszy liczy 45 osób. 

W roku 2010 nadal na bieżąco będzie-
my informować o naszych działaniach. Bę-
dzie to jednak przede wszystkim rok przy-
gotowań do obchodów 110-lecia istnienia 
zespołu, które już w roku 2011. Zaprasza-
my wszystkich chętnych zarówno do ze-
społu, jak i do działań w stowarzyszeniu, 
patronującemu zespołowi. niech nowy rok 
przyniesie wszystkim wiele radości i satys-
fakcji; niech nie brakuje sił i pomysłów, a 
także wiary w ich realizację.

Tadeusz Papierzyński
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pragnę podzielić się z czytelnikami „naszej Trójwsi” efek-
tami naszej działalności za rok 2009, bo w minionym roku 
wydarzyło się bardzo wiele ciekawych rzeczy, o których chcę 
poinformować. W działalność stowa-
rzyszenia wchodzi także Zespół re-
gionalny „koniaków”.

W styczniu odbył się już XVi Bal 
Góralski, który ma zasięg międzyna-
rodowy. przy tej okazji odbywają się 
także warsztaty muzyczno-taneczne, w 
których biorą udział uczestnicy balu. 

Braliśmy udział w miesza-
niu owiec w koniakowie oraz w 
oszczadnicy na słowacji. nasze 
występy uświetniły nadanie sztanda-
ru dla Zarządu Górali Śląskich w istebnej, obchody „Świętego 
Jóna” oraz imprezę „Gajdosze 2009” w rajczy. 

W maju Zespół został za-
proszony do kowna na Litwie  
na Festiwal Zespołów auten-
tycznych, który odbywał się 
z okazji obchodów 1000-lecia 
miasta. Zespół gościło stowa-
rzyszenie polaków na Litwie, 
które umożliwiło nam wyjazd 
do Wilna, gdzie uczestni-
czyliśmy w uroczystościach, 
gdzie jest obraz matki Boskiej 
ostrobramskiej. razem z nami 
był tam kardynał Gulbinowicz 
z Wrocławia oraz wielu innych 
kardynałów i pielgrzymów. W 
Wilnie odwiedziliśmy cmentarz „na rossie”, gdzie złożyliśmy 
kwiaty na grobie Józefa piłsudskiego.

Zespół „koniaków” występuje dla mieszkańców Trójwsi 
oraz w domach wczasowych w miejscowościach powiatu cie-
szyńskiego i województwa śląskiego. Bierze udział w uroczy-
stościach wojewódzkich, kra-
jowych i międzynarodowych.

oprócz występów tanecz-
nych Zespół występuje także w 
innych formach np. organizuje 
wesela góralskie, szkubaczki, 
muzykuje w karczmie.

Uczestniczyliśmy także 
w uroczystości Bożego Ciała, 
w dożynkach gminnych oraz 
w imprezach Związku Górali 
Śląskich.

stałym elementem naszej 
pracy jest czynny udział w 
konkursach, przeglądach i festiwalach krajowych i międzynaro-
dowych, m.in. w skawinie, w rożnowie w Czechach (pod pa-
tronatem UnesCo), w skalistym na słowacji oraz w Festiwalu 
Bałkańskim primorsku w Bułgarii.

obecnie byliśmy na targach sztuki Ludowej w sopocie oraz 
w krakowie, które zorganizowała „Cepelia” polska sztuka i rę-
kodzieło w Warszawie.

Z dZIałalNOŚcI STOwaRZySZeNIa
beSKIdZKIeGO FOlKlORU, mUZyKI, TaŃca I ŚpIewU

„pOd OchOdZITą” Za ROK 2009

Zespół Regionalny „Koniaków” wraz z Kapelą Bartka Rybki

Zespół „Koniaków” na Targach Pszczelarskich w Opolu

Jak każdego roku uczestniczyliśmy w Tygodniu kultury Be-
skidzkiej, w Festiwalu Górali polskich w Żywcu a także w mię-
dzynarodowym Festiwalu – Dzień polski – Jesień Tatrzańska w 

Zakopanem. Daliśmy także występy 
na międzynarodowych Targach po-
znańskich „polagra 2009”, na któ-
rych pan piotr kohut zdobył główną 
nagrodę – Złotą perłę za wyrób re-
gionalny (jagnięcina po beskidzku).

Zespół nasz uczestniczył także 
w wyborach Ślązaka roku w Domu 
muzyki i Tańca w Zabrzu. W tym 
wielkim, profesjonalnym konkursie 
nasza krajanka pani Łucja Dusek 
zdobyła iii miejsce.

mieliśmy także zaszczyt wystąpić na targach pszczelarskich 
w muzeum Wsi opolskiej w opolu oraz dożynkach wojewódz-

kich w Częstochowie, a także 
w kolbuszowej, Tombkowi-
cach Śląskich i Zawierciu.

Jak z powyższego wynika 
Zespół nasz bardzo aktywnie 
uczestniczy w życiu regionu, 
kraju i zagranicy. Wymaga to 
wielu wysiłków ze strony kie-
rownictwa i młodzieży, która 
chętnie uczestniczy w próbach 
i występach a także w warszta-
tach, gdzie pozyskujemy fun-
dusze dzięki którym stowa-
rzyszenie, a więc także zespół 
może kontynuować działal-

ność folklorystyczną i kultywować tradycję naszych przodków.
Dziękuję młodzieży, dobroczyńcom (często anonimowym), 

którzy wspierają nasze stowarzyszenie. Bardzo dziękuję pani 
Danucie rabin, wójtowi Gminy istebna, radnym i pracownikom 
Gok za wszelką pomoc dla naszego stowarzyszenia. Dzięki pro-

jektom z Urzędu Gminy mogli-
śmy wyjechać na Festiwal do 
Bułgarii, zakupić skrzypce oraz 
wydać materiały promocyjne. 
a dzięki projektom Urzędu 
marszałkowskiego oraz Urzę-
du Gminy zakupiliśmy stroje 
góralskie. serdecznie za to 
dziękujemy.

W nowy rok 2010 zespół 
wziął udział z radiem „kato-
wice” w koncercie kolędowa-
nia noworocznego w karczmie 
ochodzita.

Życzę w nowym roku wszystkiego, co najlepsze dla wszyst-
kich mieszkańców gminy – wiele radości, zdrowia, zgody i miło-
ści oraz pomyślności w realizacji planów życiowych.

Z góralskimi pozdrowieniami Urszula Gruszka
Zapraszam 6 lutego 2010 na XVII bal Góralski w gospo-

dzie pod Ochodzitą z udziałem kapeli ludowych i zespołów 
krajowych i zagranicznych.

Występ Zespołu „Koniaków” podczas TKB
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artykuł, który prezentuje jest częścią książki – sagi rodzinnej 
„The Washuts. one Family's Journey” opracowanej przez Leona 
Washuta i karen Ballek morse w 2008 roku. Leon i karen pla-
nują przyjazd do Trójwsi w czerwcu tego roku. Bardzo chętnie 
odpowiedzą na wszelkie pytania i spotkają się z ewentualnymi za-
interesowanymi, oto kontaktowy adres emailowy: leonwashut@
bellsouth.net  .  

autorką i bohaterką artykułu jest karolina karch z domu Wa-
szut (18.09.1898 – 9.03.1983), córka anny Legierskiej (1860 – 
1920) i Jana Waszuta (~1850- ~ 1916) z koniakowa Fibaczki.

Karolina Karch „pierwszy krok”

przyjęcie oświadczyn to decyzja, która zmienia losy milionów 
kobiet. Często jest to trudny wybór, tym boleśniejszy, kiedy za-
wiera on perspektywę opuszczenia na zawsze ojczyzny i przepro-
wadzkę na drugi koniec świata. Taką to właśnie decyzje musia-
łam podjąć, kiedy to w 1919 roku do koniakowa przyszedł list z 
oświadczynami od Józefa  antoniego karcha z kooi, Wyoming.

Zareagowałam z radością i podnieceniem. oto pojawiła się 
moja wymodlona możliwość na życie w nowym świecie; wygod-
niejszym i bezpieczniejszym od tego polskiego; z meżczyzną, któ-
ry pochodził z istebnej – sąsiedniej wsi! ale moją radość szybko 
zastąpił strach... strach opuszczenia mojej ojczyzny, strach przed 
przerażającym oceanem, strach przez nieznanym krajem gdzie lu-
dzie mówią w niezrozumiałym dla mnie języku. nagle poczułam 
wszechogarniającą miłość i przywiązanie do mojej matki, domu, 
gospodarstwa, krewnych, sąsiadów i przyjaciół. Jakże mogła bym 
opuścić tą ukochaną ziemię, która mnie piastowała od urodzenia i 
tych ludzi z którymi przeżyłam trudy i wojny światowej? 

postanowiłam pójść na spacer, aby uspokoić moje zagmatwa-
ne myśli. kiedy tak krążyłam w pobliżu naszego domu, wpatry-
wałam się w każdy znajomy pagórek, dolinę czy drzewo, w czar-
ną, szczodrą ziemię uprawianą rękami moich rodziców, dziadów i 
pradziadów. Wszystko wydawało się takie drogie i piękne. i była 
tam też moja kochana mama, niedawno owdowiała, starzejąca się i 
słabnąca pod trudami ciężkiej pracy i chowania 13 dzieci. ogarnę-
ło mnie poczucie winy; na myśl o zostawieniu jej. postanowiłam 
zostać w polsce i wraz z bratem Frankiem opiekować się nią. mo-
głabym przecież poślubić jakiegoś miłego chłopca z sąsiedztwa. 
ale równocześnie myśl o zmarnowaniu szansy na szczęśliwsze, 
swobodniejsze i bogatsze życie wywoływało u mnie uczucie żalu. 
serce mnie zabolało przed wizją takiej straty.

Wróciłam do domu i powiedziałam mamie o oświadczynach 
Józefa i dodałam: „postanowiłam zostać z tobą i pomóc Frankowi 
w opiece nad tobą.” „moje drogie dziecko” - powiedziała, obej-
mując mnie - „czy nie rozumiesz jakie to błogosławieństwo zosta-
ło ci zesłane? masz szansę zostawić ten zniszczony wojną, prze-
ludniony kraj dla dużo lepszego życia w ameryce. musisz jechać. 
Czuję, że nie zostało mi już wiele lat, ale chcę je przeżyć wiedząc, 
że masz wspaniałego męża i dobry dom w kraju gdzie życie jest 
łatwiejsze. Józef pochodzi z pracowitej rodziny i dobrze się tobą 
zaopiekuje.” Zaczęłam szlochać. ale mama kontynuowała: „Już 
są tam w Wyoming twoje siostry – maria, Zuzanna, ewa i Fran-
ciszka, także twoi bracia – paweł i Jan, nie będziesz tam sama.”

Tak zatem ze wsparciem matki przyjęłam oświadczyny i za-
częłam przygotowania do wyprawy. przyszedł czas na ostatnie 
odwiedziny, błogosławieństwa i pożegnania.krewnych, przyjacół 

i sąsiadów. Wielu z nich też chciało popłynąć do 
ameryki.

kiedy tuliłam mamę po raz ostatni załamałam 
się i prawie że wycofałam się. ale wraz ze mną za 

ocean wyprawiali się inni; moja siostrzenica anna Zowada (teraz 
żona Georga Legierskiego) i dwóch bratanków; Józef Haratyk i 
edward Fiedor – byłam za nich odpowiedzialna. kiedy siedzie-
liśmy już na wozie i brat odwoził nas na stację, matka stała na 
ganku i czyniła znak krzyża i machała na pożegnanie tak długo, aż 
zniknęła nam z oczu. Wszyscy płakaliśmy w głos. sąsiedzi stali na 
drodze wykrzykując słowa pożegnania, a moja przyjaciółka anna 
kubica podbiegła do wozu, uściskała mnie i powiedziała: „Już ni-
gdy cię nie zobaczę karolino, znajdź swoje szczęście w tej złotej 
krainie, oj – tak bym chciała jechać z tobą!” 

mój brat Franek odwiózł nas do Cieszyna, na stację kolejo-
wą i pobłogosławił nas na drogę, a wuj Tomasz Fiedor (ojciec 
edwarda) towarzyszył nam aż do Gdańska, abyśmy bezpiecznie 
przemierzyli ten odcinek podróży. po parogodzinnej jeździe po-
ciągiem dotarliśmy do Warszawy, w której panował wielki zamęt.
Ludzie na ulicach krzyczeli, że znów mamy wojnę – tym razem z 
rosją. „Zawracajcie, uchodźcie z życiem!” - wołali napierając na 
nas z tłumem, dźwigając walizki, prowadząc krowy i konie, nio-
sąc dzieci na ramionach a pod pachami gęsi i prosięta, uciekając 
z terenów gdzie toczyła się walka. „nie zawrócimy” - powiedział 
wuj - „idźmy na przód!” Jedynym pociągiem zmierzającym do 
Gdańska był towarowy. „Tym pojedziemy, chodźcie!” - wszyscy 
podążyliśmy za nim, taszcząc nasze ciężkie walizy i kosze. Tylko 
taki siłacz jak wujek mógł znaleźć drogę w tym tłumie. Wiem, że 
nigdy byśmy nie wsiedli do tego pociągu bez jego siły i odwagi. 

po uciążliwej podróży w przepełnionym wagonie dotarliśmy 
do Gdańska gdzie powitał nas jeszcze większy chaos i zgiełk. 
Tłum kłębił się próbując odnaleźć drogę do odchodzących stat-
ków w porcie. Wiele osób płakało, będąc z różnych powodów 
zawróconymi przez urzędników emigracyjnych. Dwa tygodnie 
zajęło nam załatwienie wszystkich dokumentów. Wujek był z 
nami przez cały ten czas. spaliśmy na sprężynowych łóżkach bez 
materacy, jak skończył się nam chleb upieczony jeszcze w domu, 
jedliśmy suszoną rybę i piliśmy herbatę. a wujek ciągle dodawał 
nam otuchy i odwagi. nigdy nie zapomnę wyrazu jego twarzy, 
kiedy to po raz pierwszy ujrzeliśmy nasz statek „new rochelle”. 
po chwili powiedział: „Cóż – jestem pewien, że nie wyśpicie się 
tam dobrze, ale dotrzecie na miejsce. nie bójcie się !” statek ten 
wcześniej był wykorzystywany do przewozu bydła.

moja decyzja dokonała się – odpływaliśmy, a wuj Tomasz tak 
samo jak matka machał na pożegnanie, tak długo aż zniknęliśmy 
mu z oczu. Jak chcieliśmy wtedy aby był nadal z nami dodając 
nam odwagi i chroniąc nas.

morze było spokojne. stwierdziliśmy, że te wszystkie straszne 
morskie historie to bajki, ale kiedy wypłynęliśmy na atlantyk za-
czął się sztorm. ogromne fale targały naszym statkiem jak łupinką 
orzecha. Większość z nas zmagała się z chorobą morską. Troje 
pasażerów (dwoje dzieci i jeden mężczyzna) nie przetrwało tej 
podróży i zostali pochowani w oceanie.

po 12 dniach wypłynęliśmy na spokojne wody i zobaczyli-
śmy witającą nas statuę Wolności. ale się cieszyliśmy! W końcu 
bezpieczni! po odprawie emigracyjnej przypięto nam do klap w 
płaszczach karteczki z adresem docelowym i pojechaliśmy na za-
chód koleją. przesiadaliśmy się wiele razy i po 4 dniach komplet-
nie wyczerpani zajechaliśmy do sheridan, Wyoming.

Z pomocą mojej kochanej mamy dokonałam dobrego wyboru 
przyjmując oświadczyny, z pomocą i siłą wuja Tomasza Fiedora, 
ja i moi krewni przebrnęliśmy przez tłum i chaos, a z boską pomo-
cą przypłynęliśmy szczęśliwie przez ocean do nowej ojczyzny.

Wstęp i tłumaczenie: Magdalena Legocki

Górale w ameryce
Ocalmy od zapomnienia
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wykaz  najbliższych  imprez w gminie
Istebna w 2010 roku:

Styczeń:
wystawa w kamieniu i drewnie „wykorzenienie” Grzego-
rza michałka z Koniakowa, Dom Trzech narodów, istebna 
Jasnowice
19 – 21.01. Spotkania opłatkowe seniorów w Koniakowie, 
Istebnej i jaworzynce w OSp
do 31.01 - wystawa „anioły” Gok istebna
14.01 godz. 16.00 wystawa fotograficzna janusza mazur-
kiewicza „historia biegu Narciarskiego o Istebniański 
bruclik”, Gok istebna

luty:
04.02 godz. 16.00 „Tu stylo” wystawa malarstwa ernesta 
Zowady i jana Żyrka z Koniakowa
07.02. godz. 10.00 Zimowe Zawody Furmanów, istebna Tartak
15 – 20.02. - IX Zimowy Olimpijski Festiwal młodzieży eu-
ropy „Śląsk-beskidy 2009” eyoF  –  istebna kubalonka
21.02 - XXXV międzynarodowy bieg Narciarski „O Isteb-
niański bruclik”, istebna kubalonka

ZImOwe ZawOdy FURmaNów
w dniu 07.02.2009 r.

serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w iX 
Zawodach Furmanów, które odbędą się w dniu 7 lutego 2010 r. 
w istebnej na Tartaku – naprzeciwko sklepu „rema”. rozpo-
częcie o godz. 11.00.

Zgłoszenia w Gok-u w istebnej, tel. 33 855 62 08

Nauka gry
na unikatowych instrumentach

Gminny ośrodek kultury w istebnej ogłasza nabór chęt-
nych do udziału w zajęciach gry na unikatowych instrumen-
tach ludowych – okaryny, trąbita, fujarki, gajdy. 

1 spotkanie organizacyjne z ustaleniem dni i godzin zajęć 
odbędzie się 25.01.2010 – poniedziałek o godz. 15.00 w Go-
k-u, sala nr 3. 

Zajęcia stałe organizowane
przez GOK Istebna:

kółko koronki koniakowskiej – piątki, godz. 14.00 – 16.00

aerobic  – wtorki, sp 1 Jaworzynka, godz. 19.00
  - czwartki, sp 1 istebna, godz. 19.00

pilates (relaksujące ćwiczenia rozciągające)
  - poniedziałek, sp 1 istebna, godz. 19.00 
 

KONceRT KOlęd I paSTORałeK 
27 grudnia w Kościele parafialnym „dobrego pasterza” 

w  Istebnej Zespół Regionalny „Istebna” przeprowadził ko-
lejną świąteczną akcję charytatywną. był to podobnie jak w 
zeszłym roku, w pierwszą niedzielę po świętach, koncert kolęd 
i pastorałek w wykonaniu zespołu.

Tegoroczny koncert poświęcony był wsparciu innej akcji. W 
istebnej działa grupa młodych wolontariuszy, którzy już od kilku 
lat pracują w międzynarodowym stowarzyszeniu Wolontariatu 
ViDes. prowadzą m.in. całoroczne zajęcia warsztatowe z dzieć-
mi z całej Trójwsi., oraz wakacyjne akcje i obozy formacyjne dla 
wolontariuszy. 

przed dwoma laty zostaliśmy poproszeni przez siostrę Joannę 
Walę, pracującą na misjach w kamerunie, o zapoczątkowanie pra-
cy salezjańskiej z dziećmi w miasteczku Bafia. Jest to placówka 
misyjna, która dopiero powstaje i nie było tam nic. postanowili-
śmy więc również zebrać pieniądze na generator prądu oraz na 
zbudowanie studni głębinowej. 

studnia powstawała powoli, po naszym wyjeździe dokończo-
no jej budowę. Wolontariuszki przez miesiąc pracowały w kame-
runie, gdzie prowadziły zajęcia warsztatowe z dziećmi i młodzieżą 
obejmują swą opieką ok. 300 dzieci. W tym roku zaczęliśmy się 
przygotowywać do kolejnej wyprawy misyjnej. Tym razem po-
trzebują środków, by móc zorganizować kolejny cykl warsztatów 
dla dzieci oraz wyposażyć nowo powstałe centrum młodzieżowe. 
Bardzo ważną potrzebą, której chcemy stawić czoła jest pomoc 
rodzinom w opłaceniu szkoły. pieniądze, które zostały zebrane po 
koncercie w istebnej ok. 4800 zł, zostaną przeznaczone na zarów-
no na zakup pomocy do zajęć ale i na adopcje na odległość.  

pragniemy podziękować panu Tadeuszowi papierzyńskiemu 
- kierownikowi zespołu, za ten koncert, gdzie można było wy-
słuchać góralskich pastorałek, jak i tradycyjnych polskich kolęd 
zaaranżowanych przez zespół istebna. Za piękno muzyki  i śpiewu 
oraz za piękno serc, które umieją kochać nie tylko słowem i języ-
kiem ale czynem i prawdą o ludzkiej wrażliwości i solidarności.

Dziękujemy ks. Dziekanowi Jerzemu patalongowi, całemu 
zespołowi oraz obsłudze technicznej oraz wszystkim, których do-
broci i wielkości serca doświadczyliśmy w zebranych ofiarach. 

wolontariusze i Siostry Salezjanki z wisły zapewniają o 
wdzięczności i  modlitwie.
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ReGUlamIN KONKURSU
„IX ZawOdów FURmaNów”

Istebna 2010 - 7 luty 2010 r. godz. 11.00
czas i miejsce: 07 luty 2010 r. w Istebnej „Na Tartaku”
cele konkursu: pragniemy, aby konkurs ten docenił trud-

ną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był pro-
mocją naszej gminy.

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

 przejazd do drewna stosowego
Załadunek drewna stosowego 1 mp (około 500 kg - 

drewna świerkowego)
przejazd slalomem wyznaczonego odcinka- 
rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych - 

w ramach wyznaczonych linii. Za każde wysuniecie wałka 
poza linię będą liczone 3 sekundy karne. podczas rozładunku 
drugi furman ma za zadanie trzymać konia.

w całej tej konkurencji liczy się  czas. 
( 3 sekundy karne za pominięcie każdej z przeszkód )

precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para 2. 
koni)

 -     konie pchają drewno dłużycowe ( suche drewno świer-
kowe), którego czołowo musi dotknąć w pala drewnianego i 
zrzucić z niego piłeczkę.

w całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja prze-
jazdu między drzewkami. (3 sekundy karne za wywrócenie 
drzewka, uderzenie w „pachołka” z boku jest nieważne) 

Siła uciągu (jeden koń)3. 
konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną ko-

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

wością dwóch prób ruszenia konia z miejsca.
koń będzie ciągnął drewno o masie około 1.5 kubika 
w całej konkurencji liczy się  czas przejazdu
U w a G a !!!
podczas konkursu na całym terenie, w którym odbywa-

ją się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów 
i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną 
częścią garderoby. będzie to karalne punktami karnymi, a 
nawet wykluczeniem z zawodów. Opuszczenie terenu, na 
którym odbywają się zawody jest automatycznym wyklu-
czeniem z zawodów.

 w zawodach biorą udział wyłącznie konie pociągowe 
pracujące w lasach mające nie mniej niż 2.5 roku. Zawody 
odbywają się na terenie łąki o powierzchni  około 70 arów 
- jest to teren płaski.

Zaleca SIę UcZeSTNIcTwO w STROjU Gó-
RalSKIm

Zgłoszenia w biurze GOK, tel 033 855 62 08 do 30 stycz-
nia w godz. 8.00 – 15.00

XXXV mIędZyNaROdOwy
bIeG NaRcIaRSKI

„O ISTebNIaŃSKI bRUclIK"
21 luty 2010 r. (niedziela)

Trasy biegowe cOS 
w Istebnej - Kubalonce

                           XI  mistrzostwa polski Górników

KaTeGORIe wIeKOwe

 Lp. kategoria rocznik Dystans
 1. Dziewczynki kl. i - ii 2002 - 2001 500 m 
 2. Chłopcy kl. i - ii 2002 - 2001 500 m 
 3. Dziewczynki kl. iii - iV 2000 - 1999 1000 m
 4. Chłopcy kl. iii - iV 2000 - 1999 1000m 
 5. Dziewczyny kl. V - Vi 1998 - 1997 2500 m 
 6. Chłopcy kl. V - Vi 1998 - 1997 2500 m
 7. Dziewczyny - gimnazjum 1996 - 1994 3000 m
 8. Chłopcy - gimnazjum 1996 - 1994 3000 m
 9. kobiety 17 – 25 lat 1993 - 1985 5 km
 10. kobiety 26 – 35 lat 1984 - 1975 5 km
 11. kobiety 36 lat i powyżej 1974 i pow. 5 km
 12. mężczyźni 17 – 19 lat 1993 - 1991 15 km
 13. mężczyźni  20 – 29 lat 1990 - 1981 15 km
 14. mężczyźni 30 – 39 lat 1980 - 1971 15 km
 15. mężczyźni  40 – 49 lat 1970 - 1961 10 km
 16. mężczyźni 50 – 59 lat 1960 - 1951 10 km
 17. mężczyźni 60 – 69 lat 1950 - 1941 5 km
 18. mężczyźni 70 lat i powyżej 1940 i pow.  5 km

Uwaga! w porównaniu do lat ubiegłych nastąpiły 
zmiany w kategoriach wiekowych kobiet.

ReGUlamIN ZawOdów:
Zapisy do poszczególnych grup startowych rozpoczynać 

się będą na godzinę przed startem, a kończyć 30 minut przed 
startem danej grupy. przy zapisach zawodnik powinien okazać 
dowód tożsamości.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
Obowiązuje wpisowe 10 zł lub 100 koron od dorosłych, 

zaś dzieci startują bezpłatnie. Opłata zawiera ubezpiecze-
nie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNw).

W biegu obowiązuje styl klasyczny.
Bieg rozpocznie się ze startu wspólnego dla poszczegól-

nych grup. W imprezie mogą startować zawodnicy czynni - 
zrzeszeni w klubach, towarzystwach zarówno zarówno w kraju 
jak i za granicą - oraz osoby indywidualne - amatorzy.

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii 
otrzymują puchary, nagrody  rzeczowe oraz dyplomy. nagroda 
główna – istebniański Bruclik -  zostanie wręczona dodatkowo 
zwycięzcy biegu głównego mężczyzn na 15 km. sprawy nie 
ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będą do 
komitetu organizacyjnego.

Zawody zostaną przeprowadzone z regulaminem pZn.
Informacji udziela Urząd Gminy w Istebnej tel. 033 855 61 58.
komitet organizacyjny XXXV międzynarodowego Biegu 

narciarskiego „o istebniański Bruclik" serdecznie zaprasza 
wszystkich miłośników czynnego wypoczynku oraz kibiców 
do wzięcia udziału w imprezie. 

szczegóły dotyczące biegu można znaleźć na stronie www.
ug.istebna.pl.
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SIła jaSNOwIce NajlepSZa w memORIale
Drużyna siły Jasnowice zwyciężyła w rozegranym 6 grudnia w hali Gimnazjum w istebnej ii memoriale andrzeja kamińskiego. 
organizatorem turnieju była pani Teresa Kamińska i klub piłkarski Trójwieś istebna.

Tabela Grupy a po rozgrywkach grupowych:
1. sika Team - 10 pkt. - 16:2
2. pudalik Team - 8 - 9:4
3. kp Trójwieś Juniorzy - 6 - 4:8
4. Gryf Hażlach - 4 - 3:9
5. pietroszonka Team - 0 - 1:10

Tabela Grupy B po rozgrywkach grupowych:
1. TJ Bukovec - 10 - 12:4
2. siła Jasnowice - 9 - 12:6
3. robert Team - 6 - 6:7
4. Linter Team - 4 - 3:7
5. Gimnazjum Team - 0 - 1:10 

półfinały:
siła Jasnowice – sika Team 1:1   karne 2:0
TJ Bukovec – pudalik Team 3:3   karne 4:3
mecz o 3 miejsce:
sika Team – pudalik Team 5:4

Finał:
siŁa JasnoWiCe – TJ BUkoVeC   3:0
Tabela końcowa:
1. siŁa JasnoWiCe
2. TJ BUkoVeC
3. sika Team
4. pUDaLik Team

najlepszy strzelec: bartłomiej Rucki (siła Jasnowice) – 7 bramek 
najlepszy bramkarz: eliasz Suszka (sika Team)
najlepszy piłkarz: Tomasz Zelek (siła Jasnowice)

Firma „Naprzód” Sp. z o.o. informuje:
W siedzibie firmy w istebnej Centrum można od-

bierać książeczki płatnicze na 2010 rok. Zapraszamy 
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

plebIScyT Z UdZIałem
NaRcIaRZy Z ISTebNej

portal Biegi-narciarskie.com.pl zachęca do wzięcia udzia-
łu w iii edycji plebiscytu na Najlepszego „Seniora” i „ju-
niora” polski roku 2009. Wśród nominowanych znaleźli się 
także narciarze z istebnej.

4 stycznia 2010 roku startuje iii edycja plebiscytu porta-
lu Biegi-narciarskie.com.pl na najlepszego seniora i Juniora 
2009. pierwsi w szranki staną podzieleni na 8 grup narciarze z 
kategorii Junior. Wśród nominowanych jest wiele nowych po-
staci, ale są także „starzy wyjadacze” na czele z piotrem Tka-
czem i moniką Fundanicz, którzy wygrywali dwie poprzednie 
edycje. W „seniorze” dominują kadrowicze, ale jest też kilku 
debiutantów, wśród nich m.in krzysztof stec czy magdalena 
kozielska. są też dwukrotna triumfatorka Justyna kowalczyk 
oraz martyna Galewicz, która w ubiegłym roku zremisowała 
w finale z Justyną, dzięki czemu również może pochwalić się 
jednym zwycięstwem w plebiscycie.

Biegacze z istebnej - kategoria „senior”: Sebastian Gazu-
rek, mateusz ligocki, mariusz michałek

podział na koszyki:
1: Justyna kowalczyk, sylwia Jaśkowiec, Janusz krężelok, 

maciej kreczmer
2: mariusz michałek, kornelia marek, paulina maciu-

szek, martyna Galewicz
3: krzysztof stec, maciej staręga, ewelina marcisz, ma-

teusz ligocki
4: Sebastian Gazurek, magdalena kozielska, agnieszka 

szymańczak, Justyna mordarska
Biegacze z istebnej kategoria „Junior”:  dominika hula-

wy, Tomasz Kaczmarzyk

Regulamin i szczegóły plebiscytu na stronie: http://
www.biegi-narciarskie.com.pl/news.php?readmore=46 

Siła Jasnowice

abc – Słownik bioekologiczny
Układ pokarmowy - przewód (układ) pokarmowy czło-

wieka zbudowany jest z następujących odcinków: jamy ustnej, 
gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i grubego i otworu 
odbytowego. Do gruczołów wspomagających trawienie zali-
czamy: wątrobę, trzustkę oraz ślinianki. Zadaniem tego ukła-
du jest:  mechaniczne podzielenie, rozdrobnienie, trawienie 
pokarmów oraz usuwanie na wewnątrz w postaci kału – w 
tzw. akcie defekacji, resztek pokarmowych - szkodliwych, 
zbędnych, niestrawionych. pobrany z zewnątrz pokarm jest 
poddawany trawieniu czyli rozkładowi związków organicz-
nych takich jak: białka, cukry, tłuszcze na prostsze związki, 
które mogą być wchłaniane z jelit do krwi i tą droga docie-
rają do komórek ciała – odżywiają je. procesy te zachodzą 
dzięki enzymom trawiennym w poszczególnych odcinkach 
przewodów pokarmowych. W jelicie cienkim – dwunastnicy 
- następuje wchłanianie pokarmu do krwi. masa pokarmowa 
jest przesuwana dzięki tzw. ruchom robaczkowym jelit – pe-
rystaltycznym (fale skurczów). kosmki jelitowe stanowią 
uwypuklenia błony śluzowej, do których dochodzą naczynia 
włosowate i limfatyczne. pokarm wchłonięty przez kosmki 
do krwi zanim przejdzie do krwioobiegu dostaje się do wą-
troby przez żyłę wrotną. Tu część składników odżywczych = 
tłuszcze, wchłonięte zostają do układu limfy i odprowadzone 
do układu żylnego (krążenie wtórne wątroby).

„Macierzonka”
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OPTYK FUCHS
43-460 WISŁA ul. 1 - go Maja 67A
(pawilon usługowo - handlowy)

tel./fax 033 855 30 84

P
O
L
E
C
A

* Us ugi optyczne
* Us ugi zegarmistrzowskie
* GABINET OKULISTYCZNY:
   - wtorek od godz. 15.00 - lek. med. K. Czajkowski
   - czwartek od godz. 16.00 - lek. med. Wł. Broda

Bezp atne komputerowe badanie wzroku
optyk optometrysta mgr J. Fuchs

REALIZACJA RECEPT NFZ NA OKULARY
Za atwiamy wszystkie formalno ci

Z A P R A S Z A M Y
o d  p o n i e d z i a k u  d o  p i t k u  9 . 0 0  -  1 7 . 0 0

s o b o t y  9 . 0  -  1 3 . 0 0s o b o t y  9.00 - 13.00

 Rek lamy  Rek lamy  Rek lamy 

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

PILARKI,  KOSY,
£AÑCUCHY, OLEJE

WARSZTAT - NAPRAWA URZ¥DZEÑ
HUSQVARNA, STIHL I  INNE

NAPRAWA KOSIAREK
- RATY, SERWIS

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

ZESPÓ  SZKÓ  PONADGIMNAZJALNYCH W USTRONIU 
 

UL. 3 MAJA 15 
 

prowadzi nabór na rok szkolny 2009 / 2010 
do nast puj cych szkó : 

Liceum Ogólnokszta c ce 
 

j zykowo - informatyczne 
 

Technikum 
 

o technik informatyk 
 

o technik mechanik 
 

           Technikum Uzupe niaj ce (na podbudowie ZSZ) 
o technik mechanik 
o technik elektryk 

 

Zasadnicza Szko a Zawodowa 
 

o sprzedawca 
o lusarz 
o elektromechanik 
o operator maszyn do obróbki plastycznej 

 

INFORMACJE: 
 

tel. 854 35 43 
 

www.zspustron.internetdsl.pl 
 

zsp.ustron@interia.pl 

Mieszanie
owiec

2 maja w Koniakowie, a 
3 maja na Stecówce odby a 
si  uroczysto  wyp dzenia 
owiec na letni wypas, czyli 
tzw. mieszanie owiec. Obrzęd 
polega na rozpaleniu ognisk, 
okadzaniu owiec ziołami i 
ich poświęceniu przez księży. 
Obrzędowi temu towarzyszy-
li na Stecówce „Mała Jete-
linka” i „Mali Zgrapianie” z 
Jaworzynki, a w Koniakowie 
Kapela „Wałasi” i Zespół Re-
gionalny „Koniaków”.

BiURO UBEZPiEcZEŃ
w dOmU

haNdlOwym
„U GaZdy”

O.C. komunikacyjne, domy mieszkalne i letniskowe,
O.C. rolników i zabudowania rolnicze.
Koszty leczenia w kraju i za granicą

Istebna centrum -
Ryszard chwist

 poniedz.  15.00-17.00
9.00-12.00  Wtorek  15.00-17.00
9.00-12.00  Czwartek  15.00-17.00
 piątek  15.00-17.00
Ś r o d y  i  s o b o t y  n i e c z y n n e

Te l .  0 6 0 1  4 5  3 0  4 6   l u b   8 5 5  6 3  1 0

Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

STOllUX Sp. Z O.O. 

43-470 isTeBna 1316

ZaTRUdNI:
Kierownika produkcji działu budowy domów z drewna
Wymagania:

doświadczenie•  na podobnym stanowisku 
wykształcenie min. średnie techniczne • 
 obsługa komputerowych programów • 
konstrukcyjnych
KONTaKT: kadry@stollux.com
tel: (33) 855-73-70

NOwa lINIa aUTObUSOwa
Burmistrzowie i wójto-

wie miejscowości współ-
pracujących w ramach 
Beskidzkiej piątki oraz 
zaproszeni goście uczestni-
czyli 16 grudnia w uroczy-
stej inauguracji linii auto-
busowej, która codziennie 

połączy Beskidzką 5 z Warszawą. Trasa nowej linii będzie 
biegła od Warszawy, poprzez radom, katowice, Ustroń, Wisłę 
oraz szczyrk. na razie omija ona tereny istebnej oraz Bren-
nej, ale w przyszłości może to ulec zmianie. autobus kursuje 
dwa razy dziennie, a cena biletu wynosi 55 zł. mamy nadzieję, 
że kurs ten stanowił będzie alternatywę dla innych środków 
komunikacji oraz ułatwi turystom dotarcie w nasze tereny. 
szczególnie dlatego, że już niedługo zostanie otwarta właśnie 
w Warszawie nowa informacja turystyczna Beskidzkiej 5.
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 
 

 

 
REKLAMA 7 X 9 CM 
 

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

BIURO UBEZPIECZEŃ
W DOMU

HANDLOWYM
„U GAZDY”

O.C. komunikacyjne, domy mieszkalne i letniskowe,
O.C. rolników i zabudowania rolnicze.
Koszty leczenia w kraju i za granic

Istebna Centrum -
Ryszard Chwist

 Poniedz.  15.00-17.00
9.00-12.00  Wtorek  15.00-17.00
9.00-12.00  Czwartek  15.00-17.00
 Piątek  15.00-17.00
Ś r o d y  i  s o b o t y  n i e c z y n n e

Te l .  0 6 0 1  4 5  3 0  4 6   l u b   8 5 5  6 3  1 0

 
 
 
 
 
 
 
 

O RODEK 
SZKOLENIA 

KIEROWCÓW 
 
 

STANIS AW 
KOWALIK 

 

 

 
 
 
 

Zapisy i wyk ady 

Gminny 
O rodek 
Kultury 

 
 
 

033 854 42 48 
502 742 929 
508 176 967 

 

 
 

 
 

Telefony 
 

    694 459 899 
694 459 900 

 
 

FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
K.U.B. - Zdzis aw & Pawe  

 

Oferuje swoje us ugi: 
Kompleksowa budowa domów 

Przebudowy, remonty, instalacje, dachy 
 

 

43 – 470 Istebna 1246 
 

UBEZPIECZENIA
* KOMUNIKACYJNE – OC, AC, NW - pakiety

* DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE…
* ZWIERZ TA DOMOWE
* FIRMY – pe ny zakres

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC
* FUNDUSZE EMERYTALNE

* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZE
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedzia ek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, pi tek, sobota

rody                12.00 - 19.00
Urz d Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

ZAPRASZAMY 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 
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* KORZYSTNE PAKIETY UBEZPIECZE
ROLNIKÓW

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
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Po rednictwo Ubezpieczeniowe
Ma gorzata Micha ek
Koniaków 733

Biuro – Koniaków Matyska
Poniedzia ek, wtorek,        9.00 - 19.00
czwartek, pi tek, sobota

rody                12.00 - 19.00
Urz d Gminy –  wtorki    8.30 – 11.00

 

ZAPRASZAMY 
NA ZAKUPY 

DO SKLEPÓW  
FIRMY „MAJA” 

 
 

ISTEBNA 
(POD GRAP ) 

 
 

Czynne: 
PN – PT  8 – 16 
SOBOTA  8 - 12 

Telefon: 
033 855 70 67 

Komórka: 
0 602 436 719 

ZAPRASZAMY 

- ODZIE DAMSKA I M SKA 
- BIELIZNA DAMSKA 
- SKARPETY 
- RAJSTOPY 
- NICI TURECKIE (kordonek 100 g) w cenie 10 z  
   SKLEP DEKORAL 
- farby dekoracyjne i antykorozyjne 
- cieszynka 10 l od 34,90 z  
- konserwacje samochodowe 
- mieszalnik lakierów samochodowych 
- mieszalnik farb dekoracyjnych 
- tynki akrylowe oraz mozaikowe 
- okna  
                                                            CENY FABRYCZNE 
   CZ CI SAMOCHODOWE 
- sprowadzamy cz ci do wszystkich samochodów 
- akumulatory samochodowe AD CENTRA 
  (dwa lata gwarancji, sprawdzenie adowania gratis) 
- cz ci rowerowe 
- cz ci motocyklowe 

  OFERUJEMY US UGI 
- PROWADZENIE KSI GI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
- EWIDENCJA PRZYCHODÓW (rycza t) 
- EWIDENCJA VAT 
- ROZLICZENIA ZUS 
- ROZLICZENIA ROCZNE (PIT 36  PIT 37) 

Reklamy czarno – bia e: 
 

1. Ubezpieczenia Micha ek – korekta poni ej + yczenia wi teczne 
2. Biuro Ubezpiecze  Chwist 
3. Salon Kominków TYTUS 
4. O rodek Szkolenia Kierowców Kowalik 
5. Firma Ogólnobudowlana 
6. Sklepy MAJA 
7. Internet Wislanet 
8. Ubezpieczenia Sta ko 
9. PPHU Karina 
10. Firma Sprz taj ca B YSK 
11. Zak ad Krawiecki MOTEX 
12. Ognisko Muzyczne – na p ytce 
13. Korepetycje niemiecki - poni ej 
 

Reklamy kolorowe: 
 

1. ZS Sikora 
2. Optyk Fuchs 

 
Reklama „Ubezpieczenia Micha ek” – korekta 
 

 

 

 
 

 

UBEZPIECZENIA
 

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

* ZWIERZ TA DOMOWE 
* FIRMY – pe ny zakres 

* KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC  
* FUNDUSZE EMERYTALNE 
* KORZYSTNE PAKIETY  

UBEZPIECZE  ROLNIKÓW 

 

 

TANIE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH 

 
 

Po rednictwo Ubezpieczeniowe 
 

Ma gorzata Micha ek 
Koniaków 733 

 
 
 
 

033 855 71 81, 500 263 371 

 
 
 

Biuro – Koniaków Matyska 
 

Poniedzia ek, 
wtorek, czwartek, 
pi tek, sobota 

9.00 - 19.00 
 
 

rody  12.00 - 19.00 
 

 
 

 
+ yczenia (doda  jaki  motyw wi teczny) 
  

 

Z OKAZJI ZBLI AJ CYCH SI  WI T BO EGO 
NARODZENIA ORAZ NOWEGO ROKU 2010 
WSZYSTKIM SWOIM KLIENTOM YCZ  
ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I PE NYCH 
RADO CI WI T, ZA  NA NOWY 2010 ROK 
ZDROWIA, WSZELKIEJ POMY LNO CI I 
B OGOS AWIE STWA BO EGO NA KA DY 
DZIE . 
 

Po rednik Ubezpieczeniowy Ma gorzata Micha ek 
 

 
Reklama  2 x 9 cm 
 

KOREPETYCJE 
J ZYK NIEMIECKI 

Istebna    tel.  794 721 788 
 

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60

PilarKi,  Kosy,
£añcuchy, oleje

Warsztat - napraWa urz¥dzeñ
husQvarna, stihl i  inne

napraWa kosiarek
- raty, serWis

Promocja kosiarek i kos
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Gmina Istebna promowała się w stolicy

Prowadzący Wioskę Góralską w stolicy

Kuchnia Regionalna w WarszawieKapela JetelinkaGoście w galerii

Spotkanie osób wyróżnionych
certyfikatem „Beskidzki produkt na 5”
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