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Wójt Gminy informuje

Informacja w sprawie prac remontowych 
na moście na Glinianym 
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców o most 

na Glinianym, gdzie w ostatnim czasie nie było widać pracu-
jących robotników udzielamy informacji w sprawie tego re-
montu. Wykonawca wyjaśnia, że prace odbywały się na łuku, 
niewidocznym z drogi, który był naprawiany od środka, dla-
tego mieszkańcy mieli wrażenie, że remont stoi w miejscu. 

W najbliższym czasie odbywać się będą również prace na 
drugiej stornie mostu, która wymaga mniejszej interwencji. 
Organizacja ruchu zostanie w tym czasie przerzucona na 
lewą stronę (patrząc w kierunku centrum Istebnej). Następ-
nie ruch zostanie przerzucony na środek i wykonane zostaną 
chodniki po obydwu stronach. Finalnie przywrócony zosta-
nie ruch dwustronny. Nośność mostu po oddaniu do użyt-
kowania zostanie zwiększona. Dotychczas była to tzw. klasa 
B (40 ton), a teraz zaś będzie to klasa A (50 ton). Zostanie 
położony asfalt i wykonana zatoczka. 

Prace trwają i przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Zakończenie prac planowane jest na 26 września br. Wójt 
Gminy Istebna jest w stałym kontakcie z wykonawcą, �rmą  
Mostmarpal Sp. z o.o.

Zmiany w Referacie Usług Komunalnych 
w Urzędzie Gminy Istebna

W drodze otwartego 
konkursu został prze-
prowadzony wybór kie-
rownika Referatu Usług 
Komunalnych w Urzędzie 
Gminy Istebna. Od maja 
br. funkcję tę pełni  Pani 
mgr Edyta Kukuczka po-
siadająca wykształcenie 

prawnicze oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w miej-
skiej spółce komunalnej. 

Pani Edyta Kukuczka po wstępnym zapoznaniu się sy-
tuacją referatu usług komunalnych w zakresie gospodar-
ki wodno – ściekowej przedstawiła Wójtowi oraz Radnym 
Gminy Istebna zakres problemów oraz pilnych działań, 
jakie należy podjąć w kwestii  modernizacji oczyszczal-
ni ścieków na terenie naszej gminy. W dniu 14 czerwca 
wspólne posiedzenie komisji stałych zostało poświęcone 
tematyce funkcjonowania oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Istebna. Radni wzięli także udział w wizji lokalnej 
wszystkich oczyszczalni. Pani Kierownik zwróciła uwagę 
na zalecenia pokontrolne oraz grożące kary, jakie gmina 
może zapłacić jeżeli nie zostaną podjęte działania w za-
kresie modernizacji oczyszczalni. Na spotkaniu obecni byli 
autorzy projektów modernizacji 3 oczyszczalni. Podkreślili, 
że nasze obiekty są „tykającą bombą” wymagającą dosto-
sowania do obecnych wymogów. W związku z tym, w po-
przednich latach zostały nałożone  wysokie kary na Gminę 
Istebna, które to zostały odroczone pod warunkiem prze-
prowadzenia modernizacji oczyszczalni Gliniane i Pustki.  

Istnieje więc konieczność podjęcia radykalnych rozwiązań 
- w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, któ-
re mogłyby przyjmować większą ilość ścieków w związku  
z rozbudową kanalizacji, a także przyjmowanie ścieków  
z przydomowych szamb od mieszkańców. Obecnie ścieki  
z szamb możemy przyjmować tylko w jednym punkcie  
i jest to oczyszczalnia na Tartaku. Jednak z uwagi na mały 
przekrój obiektu, jest on niedostosowany do takiej ilości 
ścieków i wymaga modernizacji . W przypadku oczyszczal-
ni na Tartaku projekt rozbudowy opiewa na ok. 7  mln zło-
tych. Dotychczasowe prace na obiektach to doraźne dzia-
łania, jednak trzeba mówić o gruntownej przebudowie  
i modernizacji. „Mamy obiekty z lat 90 - tych, bez wymaga-
nego obecnie efektu ekologicznego. Gmina w tym obsza-
rze jest skanalizowana jedynie w ok. 30 %. W następnych 
latach czekają nas kolejne kontrole. Trzeba w trybie pilnym 
zabezpieczyć pieniądze w budżecie na modernizację.” - in-
formuje Edyta Kukuczka - kierownik Referatu Usług Komu-
nalnych w Urzędzie Gminy Istebna.

Pani Wójt planuje także zlecenie audytu tego referatu  
w celu uzyskania wnikliwej analizy, zakresu problemów, nie-
prawidłowości oraz wskazania priorytetowych działań dla pra-
widłowego funkcjonowania gminnych oczyszczalni ścieków. 

Apel o racjonalne korzystanie z wody
Gmina Istebna ze względu na suszę i duży pobór wody 

z ujęć apeluje do mieszkańców całej Gminy o racjonalne 
korzystanie z wody. Prosimy, by nie podlewać ogródków 
(zwłaszcza trawników),  nie myć samochodów, nie napeł-
niać basenów, oczek wodnych etc. Chodzi o cele poboru 
wody, które nie są niezbędne dla prawidłowego funk-
cjonowania gospodarstwa domowego. Celem apelu jest 
ochrona pełnego dobrostanu zdrowotnego mieszkańców 
poprzez zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do pi-
cia, przygotowania posiłków i utrzymania higieny na czas 
suszy, ekstremalnych upałów oraz zwiększonego zapotrze-
bowania na wodę w godzinach największej aktywności 
mieszkańców.

Apel o właściwe użytkowanie kanalizacji
Zwracamy się do Was z apelem o właściwe użytkowanie 

kanalizacji. Często w domach do toalet wrzucane są śmie-
ci, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne, wilgotne 
chusteczki dla niemowląt, waciki kosmetyczne czy patycz-
ki do uszu a nawet odpady z wnętrzności  zwierząt  - wy-
nikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze 
awarie.

Awarie powodują coraz większe problemy (zapychanie 
się studzienek i rur kanalizacyjnych przy Państwa posesjach), 
konserwatorzy na bieżąco czyszczą studzienki i pompownie, 
niestety ilość wrzucanych śmieci jest tak duża, że w efekcie 
doprowadza do niedrożności urządzeń sanitarnych, co w 
rezultacie doprowadzi do zalania ściekami Państwa domu i 
ogrodu. W związku z powyższym, mając na uwadze Państwa 
komfort i bezpieczne użytkowanie kanalizacji, apelujemy o 
nie wrzucanie do toalet śmieci!
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Wójt Gminy informuje

Spotkanie członków Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Istebnej
W dniu 25 czerwca w salce Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 

„U Ujca” miało miejsce spotkanie członków Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. 

Podczas zebrania omawiano bieżące sprawy koła, które 
liczy dziś 2 członków i 10 podopiecznych. Pani Maria Kohut 
odczytała wspomnienia Wandy Półtawskiej i zachęcała do 
obejrzenia �lmu „Duśka” o tej wspaniałej kobiecie. Wspo-
mnieniami z obozowej przeszłości dzieliła się także pani He-
lena Obara, która jako kilkuletnia dziewczynka przebywała 
w obozie koncentracyjnym.

W spotkaniu wzięła udział Wójt Gminy Istebna pani Łucja 
Michałek oraz Sekretarz Gminy Istebna Teresa Łaszewska.

Członkom Koła życzymy wiele zdrowia i Błogosławień-
stwa Bożego.
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Wójt Gminy informuje

Wykonanie wydatków budżetowych  za rok 2017
Dział Lp. Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie 

w zł
10 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna 

Tartak 
70 000,00 54 146,34

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki 100 000,00 62 235,00
3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna 

Gliniane 
100 000,00 64 700,00

4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przy-
siółka Andziołówka - etapy II,III,IV 

0,00 0,00

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

2 000,00 28,49

6. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wil-
cze w Istebnej 

0,00 0,00

7. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przy-
siółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka

30 000,00 26 500,00

8. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na 
odcinku Jasiówka – Rastoka

16 000,00 0,00

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiół-
kach Kadłuby, Matyska w Koniakowie

0,00 0,00

10. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka 
Czadeczka

0,00 0,00

11. Wykonanie systemu informacji geogra�cznej 
klasy GIS do zarządzania infrastrukturą wod-
no-kanalizacyjną w środowisku mapy nume-
rycznej dla potrzeb Urzędu Gminy w Istebne

85 000,00 53 541,46

RAZEM DZIAŁ 403 000,00 261 151,29
400 12. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń 

w Jaworzynce  
52 000,00 51 365,23

13. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej 
na Zaolziu w Istebnej

10 000,00 5 500,00

14. Remont sieci wodociągowej na terenie 
gminy Istebna 

0,00 0,00

15. Nabycie działki pod przepompownię wody 
na Andziołówce w Istebnej

75 000,00 69 093,60

16. Wykonanie technologii uzdatniania wody 
dla Stacji Uzdatniania Wody Istebna - Pie-
troszonka

55 000,00 42 273,60

17. Zakup zestawu inkasenckiego 7 500,00 5 500,00
18. Montaż instalacji monitoringu i sterowania 

ujęcia wody Wilcze w Istebnej
50 000,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 249 500,00 173 732,43

Zestaw inwestycji od 2017 do 2018 roku 
zrealizowanych w Gminie Istebna 

600 18. Współ�nansowanie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chod-
nika i dwóch zatok autobusowych w miej-
scowości Istebna - Dzielec 

146 683,00 121 579,06

w tym: 
- dotacja celowa dla Województwa Ślą-
skiego 

146 683,00 121 579,06
19. Finansowanie opracowania koncepcji prze-

budowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 
30+933 do 32+148    

39 360,00 0,00

w tym: 
 - dotacja celowa dla Województwa Ślą-
skiego

39 360,00 0,00
20. Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do 
32+148    

39 360,00 0,00

w tym: 
-  z dotacji celowej z Województwa Śląskiego 

0,00 0,00
21. Budowa chodnika w ciągi drogi wojewódz-

kiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Ja-
worzynka Krzyżowa

4 000 000,00 31 734,00

w tym: 
- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego

4 000 000,00 31 734,00
22. Wykup działek pod drogi 66 000,00 65 151,80
23. Budowa transgranicznego połączenia 

komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka 
–Cierne  - etap II      

5 150 000,00 4 930 721,11

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej 

3 863 000,00 3 825 356,46
24. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w 

Jaworzynce
135 000,00 122 185,53

25. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźnio-
kowa-Kameralna w Istebnej

70 000,00 0,00

26. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dzie-
dzina w Istebnej 

0,00 0,00

27. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej -    etap I

120 000,00 117 465,00

28. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej -    etap II

0,00 0,00

29. Przebudowa i remont dróg gminnych 184 000,00 145 387,74
30. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 60 000,00 0,00
31. Przebudowa drogi gminnej Legiery – Pań-

ska Łąka we wsi Koniaków nr 617040 S w 
km od 0+700 do 0+745  

265 240,00 247 742,91

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

195 240,00 195 240,00
32. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych 

w czasie powodzi 
31 000,00 30 500,00

33. Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” 
w Istebnej pokazowym ogrodem roślin 
karpackich i elementami małej architektury  

300 000,00 295 242,75

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej

94 000,00 93 597,99
34. Budowa pieszo - rowerowego połączenia 

komunikacyjnego na Trójstyku
70 000,00 68 880,00

35. Budowa dwóch wiat przystankowych na 
Dzielcu w Istebnej

60 000,00 57 572,77

36. Budowa dwóch wiat przystankowych w 
Jaworzynce Centrum

69 000,00 67 801,53

RAZEM DZIAŁ 10 805 643,00 6 301 964,20
630 37. 0,00 0,00

0,00 0,00
38. 23 000,00 23 000,00
39. 153 000,00 152 439,15
40. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 176 000,00 175 439,15

700 41. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 
w Istebnej Centrum

50 000,00 100,00

42. Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jaworzynce  

22 000,00 0,00

43. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz z układem komunikacyjnym

120 000,00 84 822,40

44. Wymiana pieca węglowego wraz z mon-
tażem nowego, zewnętrznego wkładu 
kominowego w budynku komunalnym nr 
859 w Istebnej

19 800,00 17 930,50

45. Dopłata do nabycia udziałów przy zniesie-
niu współwłasności budynku komunalne-
go nr 692 w Jaworzynce

32 200,00 32 144,62

RAZEM DZIAŁ 244 000,00 134 997,52
710 46. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Istebna
27 000,00 0,00

47. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Istebna obejmująca obszar położo-
ny w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

13 000,00 8 700,00

48. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna dla 
obszaru położonego w rejonie Kubalonki 
w Istebnej

25 000,00 4 950,00

RAZEM DZIAŁ 65 000,00 13 650,00

600 18. Współ�nansowanie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chod-
nika i dwóch zatok autobusowych w miej-
scowości Istebna - Dzielec 

146 683,00 121 579,06

w tym: 
- dotacja celowa dla Województwa Ślą-
skiego 

146 683,00 121 579,06
19. Finansowanie opracowania koncepcji prze-

budowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 
30+933 do 32+148    

39 360,00 0,00

w tym: 
 - dotacja celowa dla Województwa Ślą-
skiego

39 360,00 0,00
20. Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do 
32+148    

39 360,00 0,00

w tym: 
-  z dotacji celowej z Województwa Śląskiego 

0,00 0,00
21. Budowa chodnika w ciągi drogi wojewódz-

kiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Ja-
worzynka Krzyżowa

4 000 000,00 31 734,00

w tym: 
- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego

4 000 000,00 31 734,00
22. Wykup działek pod drogi 66 000,00 65 151,80
23. Budowa transgranicznego połączenia 

komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka 
–Cierne  - etap II      

5 150 000,00 4 930 721,11

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej 

3 863 000,00 3 825 356,46
24. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w 

Jaworzynce
135 000,00 122 185,53

25. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźnio-
kowa-Kameralna w Istebnej

70 000,00 0,00

26. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dzie-
dzina w Istebnej 

0,00 0,00

27. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej -    etap I

120 000,00 117 465,00

28. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej -    etap II

0,00 0,00

29. Przebudowa i remont dróg gminnych 184 000,00 145 387,74
30. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 60 000,00 0,00
31. Przebudowa drogi gminnej Legiery – Pań-

ska Łąka we wsi Koniaków nr 617040 S w 
km od 0+700 do 0+745  

265 240,00 247 742,91

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

195 240,00 195 240,00
32. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych 

w czasie powodzi 
31 000,00 30 500,00

33. Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” 
w Istebnej pokazowym ogrodem roślin 
karpackich i elementami małej architektury  

300 000,00 295 242,75

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej

94 000,00 93 597,99
34. Budowa pieszo - rowerowego połączenia 

komunikacyjnego na Trójstyku
70 000,00 68 880,00

35. Budowa dwóch wiat przystankowych na 
Dzielcu w Istebnej

60 000,00 57 572,77

36. Budowa dwóch wiat przystankowych w 
Jaworzynce Centrum

69 000,00 67 801,53

RAZEM DZIAŁ 10 805 643,00 6 301 964,20
630 37. 0,00 0,00

0,00 0,00
38. 23 000,00 23 000,00
39. 153 000,00 152 439,15
40. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 176 000,00 175 439,15

700 41. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 
w Istebnej Centrum

50 000,00 100,00

42. Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jaworzynce  

22 000,00 0,00

43. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz z układem komunikacyjnym

120 000,00 84 822,40

44. Wymiana pieca węglowego wraz z mon-
tażem nowego, zewnętrznego wkładu 
kominowego w budynku komunalnym nr 
859 w Istebnej

19 800,00 17 930,50

45. Dopłata do nabycia udziałów przy zniesie-
niu współwłasności budynku komunalne-
go nr 692 w Jaworzynce

32 200,00 32 144,62

RAZEM DZIAŁ 244 000,00 134 997,52
710 46. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Istebna
27 000,00 0,00

47. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Istebna obejmująca obszar położo-
ny w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

13 000,00 8 700,00

48. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna dla 
obszaru położonego w rejonie Kubalonki 
w Istebnej

25 000,00 4 950,00

RAZEM DZIAŁ 65 000,00 13 650,00
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600 18. Współ�nansowanie przebudowy drogi 
wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chod-
nika i dwóch zatok autobusowych w miej-
scowości Istebna - Dzielec 

146 683,00 121 579,06

w tym: 
- dotacja celowa dla Województwa Ślą-
skiego 

146 683,00 121 579,06
19. Finansowanie opracowania koncepcji prze-

budowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 
30+933 do 32+148    

39 360,00 0,00

w tym: 
 - dotacja celowa dla Województwa Ślą-
skiego

39 360,00 0,00
20. Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do 
32+148    

39 360,00 0,00

w tym: 
-  z dotacji celowej z Województwa Śląskiego 

0,00 0,00
21. Budowa chodnika w ciągi drogi wojewódz-

kiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Ja-
worzynka Krzyżowa

4 000 000,00 31 734,00

w tym: 
- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego

4 000 000,00 31 734,00
22. Wykup działek pod drogi 66 000,00 65 151,80
23. Budowa transgranicznego połączenia 

komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka 
–Cierne  - etap II      

5 150 000,00 4 930 721,11

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej 

3 863 000,00 3 825 356,46
24. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w 

Jaworzynce
135 000,00 122 185,53

25. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźnio-
kowa-Kameralna w Istebnej

70 000,00 0,00

26. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dzie-
dzina w Istebnej 

0,00 0,00

27. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej -    etap I

120 000,00 117 465,00

28. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej -    etap II

0,00 0,00

29. Przebudowa i remont dróg gminnych 184 000,00 145 387,74
30. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 60 000,00 0,00
31. Przebudowa drogi gminnej Legiery – Pań-

ska Łąka we wsi Koniaków nr 617040 S w 
km od 0+700 do 0+745  

265 240,00 247 742,91

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

195 240,00 195 240,00
32. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych 

w czasie powodzi 
31 000,00 30 500,00

33. Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” 
w Istebnej pokazowym ogrodem roślin 
karpackich i elementami małej architektury  

300 000,00 295 242,75

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej

94 000,00 93 597,99
34. Budowa pieszo - rowerowego połączenia 

komunikacyjnego na Trójstyku
70 000,00 68 880,00

35. Budowa dwóch wiat przystankowych na 
Dzielcu w Istebnej

60 000,00 57 572,77

36. Budowa dwóch wiat przystankowych w 
Jaworzynce Centrum

69 000,00 67 801,53

RAZEM DZIAŁ 10 805 643,00 6 301 964,20
630 37. 0,00 0,00

0,00 0,00
38. 23 000,00 23 000,00
39. 153 000,00 152 439,15
40. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 176 000,00 175 439,15

700 41. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 
w Istebnej Centrum

50 000,00 100,00

42. Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jaworzynce  

22 000,00 0,00

43. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz z układem komunikacyjnym

120 000,00 84 822,40

44. Wymiana pieca węglowego wraz z mon-
tażem nowego, zewnętrznego wkładu 
kominowego w budynku komunalnym nr 
859 w Istebnej

19 800,00 17 930,50

45. Dopłata do nabycia udziałów przy zniesie-
niu współwłasności budynku komunalne-
go nr 692 w Jaworzynce

32 200,00 32 144,62

RAZEM DZIAŁ 244 000,00 134 997,52
710 46. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Istebna
27 000,00 0,00

47. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Istebna obejmująca obszar położo-
ny w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

13 000,00 8 700,00

48. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna dla 
obszaru położonego w rejonie Kubalonki 
w Istebnej

25 000,00 4 950,00

RAZEM DZIAŁ 65 000,00 13 650,00
750 49. Zakup komputerów i oprogramowania 34 000,00 32 807,81

50. Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości 
usług w zakresie podatków i opłat lokal-
nych oraz zarządzania nieruchomościami 
w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, 
Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, 
Szczyrk oraz Miasto Świnoujście 

1 000,00 0,00

51. Zakup i wdrożenie programu �nansowo – 
księgowego

12 000,00 11 881,80

52. Budowa ogrodzenia parkingu za budyn-
kiem Urzędu Gminy w Istebnej 

30 000,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 77 000,00 44 689,61
801 53. Termomodernizacja budynku Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu  
10 000,00 0,00

54. Zakup serwera z oprogramowaniem i sys-
temem archiwizacji

17 068,00 17 067,39

55. Nabycie działki nr 1271/1 położonej w 
Koniakowie z przeznaczeniem na powięk-
szenie placu zabaw i utworzenie miejsc 
postojowych przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Koniakowie Rastoce 

105 000,00 102 220,50

56. Zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna

134 620,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 266 688,00 119 287,89
851 52. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
35 000,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 35 000,00 0,00
853 53. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w 

Istebnej  
25 000,00 17 835,00

RAZEM DZIAŁ 25 000,00 17 835,00
900 54. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na tere-

nie gminy Istebna  
0,00 0,00

55. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych 

15 000,00 14 760,00

56. Program Ograniczenia Niskiej Emisji 10 000,00 6 511,62
57. Dotacje na modernizację źródła ciepła w 

budownictwie indywidualnym w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Istebna na lata 2017-2022 

288 000,00 287 663,71

RAZEM DZIAŁ 313 000,00 308 935,33
921 58. Opracowanie Parku Kulturowego dla wsi 

Istebna  
70 000,00 63 000,00

RAZEM DZIAŁ 70 000,00 63 000,00

OGÓŁEM 12 729 831,00 7 614 682,42

Wykonanie wydatków budżetowych  za rok 2018
Dział Lp. Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie 

w zł
10 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Koniakowie celem ochrony ujęcia wody 
Bukowina

0,00 0,00

2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Pustki w Koniakowie 

10 000,00 4 305,00

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Gliniane w Istebnej 

10 000,00 4 305,00

4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przy-
siółka Andziołówka - etapy II,III,IV 

115 000,00 35 727,56

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

0,00 0,00

6. Budowa wodociągu w Koniakowie dla 
przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, 
Rupienka

1 400 000,00 999 126,99

7. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na 
odcinku Jasiówka – Rastoka

20 000,00 12 400,00

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiół-
kach Kadłuby, Matyska w Koniakowie

0,00 0,00

9. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka 
Czadeczka

0,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 1 555 000,00 1 055 864,55
400 10. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów 

Groń w Jaworzynce etap II, budowa 
wodociągu dla przysiółka Korbasy  

10 000,00 44,72

11. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej 
na Zaolziu w Istebnej

2 900 000,00 2 009 433,78

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

1 100 000,00 861 301,00
12. Remont sieci wodociągowej na terenie 

gminy Istebna 
0,00 0,00

13. Montaż instalacji monitoringu i sterowa-
nia ujęcia wody Wilcze w Istebnej

0,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 2 910 000,00 2 009 478,50
600 14. Budowa chodnika w ciągi drogi woje-

wódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid 
- Jaworzynka Krzyżowa

6 310 000,00 5 728 605,14

w tym: 
-  z dotacji celowej z Województwa 
Śląskiego

6 310 000,00 5 728 605,14
15. Współ�nansowanie budowy chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcin-
ku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa

310 000,00 0,00

w tym:
-  dotacja celowa dla Województwa 
Śląskiego

310 000,00 0,00
16. Wykup działek pod drogi 53 900,00 50 116,92
17. Budowa transgranicznego połączenia 

komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka 
–Cierne  - etap II      

52 000,00 49 785,19

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

43 000,00 42 037,71
18. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w 

Jaworzynce
52 000,00 360,27

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

0,00 0,00

19. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźnio-
kowa-Kameralna w Istebnej

100,00 25,00

Przebudowa i budowa drogi gminnej 
Dziedzina w Istebnej 

0,00 0,00

20. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi 
Istebna

0,00 0,00

21. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej - etap I

10 444 000,00 9 367 812,97

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

2 918 708,00 2 918 708,00
22. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 

Istebnej - etap II
150 000,00 147 052,00

23. Przebudowa i remont dróg gminnych 165 200,00 164 946,52
24. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 36 900,00 0,00
25. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych 

w czasie powodzi 
1 912 523,00 1 783 172,31

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

1 354 523,00 1 263 319,78
26. Budowa pieszo - rowerowego połączenia 

komunikacyjnego na Trójstyku
0,00 0,00

27. Budowa wiaty przystankowej przy drodze 
wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty

34 000,00 31 423,13

28. Budowa wiaty przystankowej Jaworzyn-
ka – Stańki  do�nansowanej w ramach 
Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych 

32 000,00 29 860,13

29. Budowa wiaty przystankowej w Istebnej – 
Słowiaczonka  

42 000,00 38 502,42

30. Cyclo Beskidy 10 000,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 19 604 623,00 17 391 662,00

630 31 450 000,00 416 266,88
130 100,00 130 068,00

32. 20 000,00 5 535,00
33. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 470 000,00 421 801,88
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wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty
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Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych 

32 000,00 29 860,13

29. Budowa wiaty przystankowej w Istebnej – 
Słowiaczonka  

42 000,00 38 502,42

30. Cyclo Beskidy 10 000,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 19 604 623,00 17 391 662,00

630 31 450 000,00 416 266,88
130 100,00 130 068,00

32. 20 000,00 5 535,00
33. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 470 000,00 421 801,88

Wykonanie wydatków budżetowych  za rok 2018
Dział Lp. Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie 

w zł
10 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Koniakowie celem ochrony ujęcia wody 
Bukowina

0,00 0,00

2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Pustki w Koniakowie 

10 000,00 4 305,00

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
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gminy Istebna 
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- Jaworzynka Krzyżowa

6 310 000,00 5 728 605,14

w tym: 
-  z dotacji celowej z Województwa 
Śląskiego

6 310 000,00 5 728 605,14
15. Współ�nansowanie budowy chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcin-
ku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa
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w tym:
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17. Budowa transgranicznego połączenia 

komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka 
–Cierne  - etap II      

52 000,00 49 785,19

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

43 000,00 42 037,71
18. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w 

Jaworzynce
52 000,00 360,27

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

0,00 0,00

19. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźnio-
kowa-Kameralna w Istebnej

100,00 25,00

Przebudowa i budowa drogi gminnej 
Dziedzina w Istebnej 

0,00 0,00

20. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi 
Istebna

0,00 0,00

21. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej - etap I

10 444 000,00 9 367 812,97

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

2 918 708,00 2 918 708,00
22. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 

Istebnej - etap II
150 000,00 147 052,00

23. Przebudowa i remont dróg gminnych 165 200,00 164 946,52
24. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 36 900,00 0,00
25. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych 

w czasie powodzi 
1 912 523,00 1 783 172,31

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

1 354 523,00 1 263 319,78
26. Budowa pieszo - rowerowego połączenia 

komunikacyjnego na Trójstyku
0,00 0,00

27. Budowa wiaty przystankowej przy drodze 
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42 000,00 38 502,42

30. Cyclo Beskidy 10 000,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 19 604 623,00 17 391 662,00

630 31 450 000,00 416 266,88
130 100,00 130 068,00

32. 20 000,00 5 535,00
33. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 470 000,00 421 801,88



Nasza Trójwieœ               Lipiec 2019Strona 8

Wykonanie wydatków budżetowych  za rok 2018
Dział Lp. Nazwa zadania Plan w zł Wykonanie 

w zł
10 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Koniakowie celem ochrony ujęcia wody 
Bukowina

0,00 0,00

2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Pustki w Koniakowie 

10 000,00 4 305,00

3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Gliniane w Istebnej 

10 000,00 4 305,00

4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przy-
siółka Andziołówka - etapy II,III,IV 

115 000,00 35 727,56

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

0,00 0,00

6. Budowa wodociągu w Koniakowie dla 
przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, 
Rupienka

1 400 000,00 999 126,99

7. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na 
odcinku Jasiówka – Rastoka

20 000,00 12 400,00

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiół-
kach Kadłuby, Matyska w Koniakowie

0,00 0,00

9. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka 
Czadeczka

0,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 1 555 000,00 1 055 864,55
400 10. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów 

Groń w Jaworzynce etap II, budowa 
wodociągu dla przysiółka Korbasy  

10 000,00 44,72

11. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej 
na Zaolziu w Istebnej

2 900 000,00 2 009 433,78

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

1 100 000,00 861 301,00
12. Remont sieci wodociągowej na terenie 

gminy Istebna 
0,00 0,00

13. Montaż instalacji monitoringu i sterowa-
nia ujęcia wody Wilcze w Istebnej

0,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 2 910 000,00 2 009 478,50
600 14. Budowa chodnika w ciągi drogi woje-

wódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid 
- Jaworzynka Krzyżowa

6 310 000,00 5 728 605,14

w tym: 
-  z dotacji celowej z Województwa 
Śląskiego

6 310 000,00 5 728 605,14
15. Współ�nansowanie budowy chodnika w 

ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcin-
ku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa

310 000,00 0,00

w tym:
-  dotacja celowa dla Województwa 
Śląskiego

310 000,00 0,00
16. Wykup działek pod drogi 53 900,00 50 116,92
17. Budowa transgranicznego połączenia 

komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka 
–Cierne  - etap II      

52 000,00 49 785,19

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

43 000,00 42 037,71
18. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w 

Jaworzynce
52 000,00 360,27

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

0,00 0,00

19. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźnio-
kowa-Kameralna w Istebnej

100,00 25,00

Przebudowa i budowa drogi gminnej 
Dziedzina w Istebnej 

0,00 0,00

20. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi 
Istebna

0,00 0,00

21. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 
Istebnej - etap I

10 444 000,00 9 367 812,97

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

2 918 708,00 2 918 708,00
22. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w 

Istebnej - etap II
150 000,00 147 052,00

23. Przebudowa i remont dróg gminnych 165 200,00 164 946,52
24. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych 36 900,00 0,00
25. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych 

w czasie powodzi 
1 912 523,00 1 783 172,31

w tym: 
-  z dotacji celowej z budżetu państwa  

1 354 523,00 1 263 319,78
26. Budowa pieszo - rowerowego połączenia 

komunikacyjnego na Trójstyku
0,00 0,00

27. Budowa wiaty przystankowej przy drodze 
wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty

34 000,00 31 423,13

28. Budowa wiaty przystankowej Jaworzyn-
ka – Stańki  do�nansowanej w ramach 
Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych 

32 000,00 29 860,13

29. Budowa wiaty przystankowej w Istebnej – 
Słowiaczonka  

42 000,00 38 502,42

30. Cyclo Beskidy 10 000,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 19 604 623,00 17 391 662,00

630 31 450 000,00 416 266,88
130 100,00 130 068,00

32. 20 000,00 5 535,00
33. 0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 470 000,00 421 801,88

700 34. Przebudowa budynku komunalnego nr 
873 w Istebnej Centrum

40 000,00 32 600,00

35. Termomodernizacja budynku Ośrodka 
Zdrowia w Jaworzynce  

0,00 0,00

36. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury wraz z układem komunikacyjnym

81 000,00 0,00

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 121 000,00 32 600,00

710 37. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna

0,00 0,00

38. Sporządzenie (zmiana) miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna obejmującego obszar 
zbiornika retencyjnego i planowanego 
ujęcia wody Tokarzonka

20 000,00 3 834,39

39. Sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna obejmującego obszar wsi 
Koniaków

0,00 0,00

40. Sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna obejmującego obszar wsi 
Jaworzynka 

0,00 0,00

41. Opracowanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna obejmującego obszar położony w 
rejonie Kubalonki w Istebnej

22 000,00 16 238,00

42. Wdrożenie systemu zarządzania cmenta-
rzami komunalnym

22 000,00 10 900,00

RAZEM DZIAŁ 64 000,00 30 972,39
750 43. Zakup systemu do transmitowania, 

utrwalania oraz kompleksowej obsługi 
obrad Rady Gminy

60 000,00 54 046,82

44. Zakup komputerów i oprogramowania 0,00 0,00
45. Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości 

usług w zakresie podatków i opłat lokal-
nych oraz zarządzania nieruchomościami 
w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, 
Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, 
Szczyrk oraz Miasto Świnoujście 

0,00 0,00

46. Zakup serwera z oprogramowaniem 
systemowym, zasilaczem awaryjnym wraz 
z wdrożeniem

23 350,00 23 325,69

47. Zakup i wdrożenie systemu zarządza-
nia obiegiem spraw i dokumentów 
eDOKUMENT wraz z przeszkoleniem 
pracowników

52 000,00 51 955,20

48. Zakup licencji dostępowych repozytorium 
dokumentów POSESJA, FIRMY, ODPADY 
KOMUNALNE wraz z wdrożeniem

7 750,00 7 749,00

49. Budowa ogrodzenia za budynkiem Urzędu 
Gminy w Istebnej 

25 000,00 24 468,83

RAZEM DZIAŁ 168 100,00 161 545,54
754 50. Współ�nansowanie zakupu samochodu 

specjalistycznego - radiowozu typu 
furgon dla Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie  

10 000,00 10 000,00

w tym: 
-  dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji w Katowicach z przezna-
czeniem dla Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie 

10 000,00 10 000,00
51. Współ�nansowanie zakupu lekkiego 

samochodu rozpoznawczo - ratowni-
czego lub operacyjnego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Cieszynie  

5 000,00 5 000,00

w tym:
-  dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 
Katowicach z przeznaczeniem dla Komen-
dy Powiatowej PSP w Cieszynie

5 000,00 5 000,00
52. Współ�nansowanie zakupów inwestycyj-

nych dla jednostek OSP z terenu Gminy 
Istebna w formie dotacji celowych

8 000,00 8 000,00

w tym:
-  dotacja celowa na częściowe s�nanso-
wanie zakupu pieca centralnego ogrze-
wania do budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koniakowie Centrum

8 000,00 8 000,00
53. Wzmocnienie gotowości do działań trans-

granicznych, zwiększenie kompatybilności 
w sytuacjach kryzysowych

580 000,00 573 194,50

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

489 000,00 482 869,50
RAZEM DZIAŁ 603 000,00 596 194,50

801 54. Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu  

0,00 0,00

55. Zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji w Gminie 
Istebna

0,00 0,00

56. Budowa placu zabaw dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej przy 
budynku 1345

25 000,00 15 944,00

RAZEM DZIAŁ 25 000,00 15 944,00
851 57. Urządzenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
35 000,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 35 000,00 0,00
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Europejskiej

0,00 0,00
RAZEM DZIAŁ 121 000,00 32 600,00

710 37. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Istebna

0,00 0,00

38. Sporządzenie (zmiana) miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna obejmującego obszar 
zbiornika retencyjnego i planowanego 
ujęcia wody Tokarzonka

20 000,00 3 834,39

39. Sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna obejmującego obszar wsi 
Koniaków

0,00 0,00

40. Sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Istebna obejmującego obszar wsi 
Jaworzynka 

0,00 0,00

41. Opracowanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Istebna obejmującego obszar położony w 
rejonie Kubalonki w Istebnej

22 000,00 16 238,00

42. Wdrożenie systemu zarządzania cmenta-
rzami komunalnym

22 000,00 10 900,00

RAZEM DZIAŁ 64 000,00 30 972,39
750 43. Zakup systemu do transmitowania, 

utrwalania oraz kompleksowej obsługi 
obrad Rady Gminy

60 000,00 54 046,82

44. Zakup komputerów i oprogramowania 0,00 0,00
45. Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości 

usług w zakresie podatków i opłat lokal-
nych oraz zarządzania nieruchomościami 
w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, 
Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, 
Szczyrk oraz Miasto Świnoujście 

0,00 0,00

46. Zakup serwera z oprogramowaniem 
systemowym, zasilaczem awaryjnym wraz 
z wdrożeniem

23 350,00 23 325,69

47. Zakup i wdrożenie systemu zarządza-
nia obiegiem spraw i dokumentów 
eDOKUMENT wraz z przeszkoleniem 
pracowników

52 000,00 51 955,20

48. Zakup licencji dostępowych repozytorium 
dokumentów POSESJA, FIRMY, ODPADY 
KOMUNALNE wraz z wdrożeniem

7 750,00 7 749,00

49. Budowa ogrodzenia za budynkiem Urzędu 
Gminy w Istebnej 

25 000,00 24 468,83

RAZEM DZIAŁ 168 100,00 161 545,54
754 50. Współ�nansowanie zakupu samochodu 

specjalistycznego - radiowozu typu 
furgon dla Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie  

10 000,00 10 000,00

w tym: 
-  dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji w Katowicach z przezna-
czeniem dla Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie 

10 000,00 10 000,00
51. Współ�nansowanie zakupu lekkiego 

samochodu rozpoznawczo - ratowni-
czego lub operacyjnego dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Cieszynie  

5 000,00 5 000,00

w tym:
-  dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 
Katowicach z przeznaczeniem dla Komen-
dy Powiatowej PSP w Cieszynie

5 000,00 5 000,00
52. Współ�nansowanie zakupów inwestycyj-

nych dla jednostek OSP z terenu Gminy 
Istebna w formie dotacji celowych

8 000,00 8 000,00

w tym:
-  dotacja celowa na częściowe s�nanso-
wanie zakupu pieca centralnego ogrze-
wania do budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Koniakowie Centrum

8 000,00 8 000,00
53. Wzmocnienie gotowości do działań trans-

granicznych, zwiększenie kompatybilności 
w sytuacjach kryzysowych

580 000,00 573 194,50

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

489 000,00 482 869,50
RAZEM DZIAŁ 603 000,00 596 194,50

801 54. Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu  

0,00 0,00

55. Zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości wczesnej edukacji w Gminie 
Istebna

0,00 0,00

56. Budowa placu zabaw dla Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej przy 
budynku 1345

25 000,00 15 944,00

RAZEM DZIAŁ 25 000,00 15 944,00
851 57. Urządzenie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
35 000,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 35 000,00 0,00
853 58. Utworzenie Centrum Usług Społecznych 

w Istebnej  
80 000,00 1 300,00

w tym: 
-  z do�nansowania ze środków Unii 
Europejskiej

0,00 0,00

RAZEM DZIAŁ 80 000,00 1 300,00
900 59. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie gminy Istebna  
0,00 0,00

60. Zakup pompy ściekowej FLYGT dla oczysz-
czalni ścieków Pustki w Koniakowie

17 000,00 13 140,00

61. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 

0,00 0,00

62. Program Ograniczenia Niskiej Emisji 0,00 0,00
63. Dotacje na modernizację źródła ciepła w 

budownictwie indywidualnym w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Istebna na lata 2017-2022 

557 000,00 537 134,22

RAZEM DZIAŁ 574 000,00 550 274,22

OGÓŁEM 26 209 723,00 22 267 637,58
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Wykonanie wydatków współ�nansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 
z innych źródeł zagranicznych za rok 2017

Lp. Nazwa projektu/programu Nazwa zadania Plan w zł
Plan po zmia-

nach w zł
Wykonanie 

w zł
% wyk.

1. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014 -2020 

Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego 
Jaworzynka Czadeczka - Cierne - etap II 

300 000,00 5 150 000,00 4 930 721,11 95,74

w tym do�nansowanie 0 3 863 000,00 3 825 356,46 99,03
2. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 

Słowacja 2014 -2020 
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce 150 000,00 135 000,00 122 185,53 90,51
w tym do�nansowanie 0 0 0 0

3. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska 2014 -2020

Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej po-
kazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej 
architektury

0 300 000,00 295 242,75 98,41

w tym do�nansowanie 0 94 000,00 93 597,99 99,57
4. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-

ka Czeska – Polska 2014 -2020
Zagospodarowanie terenu wokół am�teatru Pod Skocznią 
w Istebnej 
w tym do�nansowanie

100 000,00 0 0 0

0 0 0 0
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 
Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny 
rzeki Olzy w Istebnej

50 000,00 23 000,00 23 000,00 100

w tym do�nansowanie 0 0 0 0
6. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-

ka Czeska – Polska 2014 -2020
Budowa transgranicznej trasy turystycznej wokół Trójstyku 0 0 0 0
w tym do�nansowanie 0 0 0 0

7. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 
2014-2020) ze środków  EFS 

Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomoś-
ciami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, 
Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście 

0 1 000,00 0 0

w tym do�nansowanie 0 0 0 0
8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 ze środków  EFS
Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 
edukacji w Gminie Istebna

0 840 198,00 82 998,25 9,88

w tym do�nansowanie 0 781 358,00 75 509,42 9,66
9. Program ERASMUS PLUS ze środków EFS Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej –Umieć 

i wiedzieć więcej - podniesienie kwali�kacji nauczycieli 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

0 34 739,74 34 739,74 100

w tym do�nansowanie 0 32 756,06 32 756,06 100
10. Program ERASMUS PLUS POWERSE-2016

ze środków EFS 
Mobilność kadry edukacji szkolnej –podniesienie kwali�-
kacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

91 303,00 91 303,00 72 706,68 79,63

w tym do�nansowanie 86 090,00 86 090,00 68 555,13 79,63
11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 ze środków  EFS
Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji
społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej

179 911,00 179 911,00 179 911,00 100

w tym do�nansowanie 152 487,35 152 487,35 152 487,35 100
12. Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południo-

wego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej 100 000,00 25 000,00 17 835,00 71,34
w tym do�nansowanie 0 0 0 0

13. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-
ka Czeska – Polska 2014 -2020

Istebna – Dolna Łomna miejscowości przyjazne turystom 0 0 0 0
w tym do�nansowanie 0 0 0 0

OGÓŁEM 971 214,00 6 780 151,74 5 759 340,06 84,94
w tym do�nansowanie  238 577,35 5 009 691,41 4 248 262,41 84,8

Wykonanie wydatków współ�nansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących 
z innych źródeł zagranicznych za rok 2018

Lp. Nazwa projektu/programu Nazwa zadania Plan w zł
Plan po zmia-

nach w zł
Wykonanie 

w zł
% wyk.

1. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014 -2020 

Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego 
Jaworzynka Czadeczka - Cierne - etap II 

200 000,00 52 000,00 49 785,19 95,74

w tym do�nansowanie 20 000,00 43 000,00 42 037,71 97,76
2. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – 

Słowacja 2014 -2020 
Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce 412 000,00 52 000,00 360,27 0,69
w tym do�nansowanie 300 000,00 0 0 0

3. Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południo-
wego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z 
układem komunikacyjnym

2 500 000,00 81 000,00 0 0

w tym do�nansowanie 1 739 000,00 0 0 0
4. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-

ka Czeska – Polska 2014 -2020
Zagospodarowanie terenu wokół am�teatru Pod Skocznią 
w Istebnej 
w tym do�nansowanie

350 000,00 450 000,00 416 266,88 92,5

135 000,00 130 100,00 130 068,00 99,98
5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 
Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych  walorów doliny 
rzeki Olzy w Istebnej

250 000,00 20 000,00 5 535,00 27,68

w tym do�nansowanie 0 0 0 0
6. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-

ka Czeska – Polska 2014 -2020
Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjne-
go na Trójstyku 

150 000,00 0 0 0

w tym do�nansowanie 0 0 0 0
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Drodzy mieszkańcy 
Na zaproszenie Wójta w dniu 06 06 2019 o godz. 11 00 

odbyło się spotkanie Wójta Gminy Zastępcy Wójta oraz Rad-
nych, sołtysów, kierowników jednostek Gminnych w sprawie 
Gazy�kacji Gminy Istebna z przedstawicielami �rmy i pro-
jekt z Gliwic, która jest projektantem sieci gazociągowej w 
Gminie. Spotkanie miało na celu przybliżenie wszystkich 3 
etapów Gazy�kacji w Gminie Istebna oraz proponowanych 
przebiegów głównej linii gazociągowej. Na spotkaniu wyjaś-
niono przebieg i lokalizację głównej linii. 

Zgłoszono też kilka korekt i uwag do projektu, które zo-
staną wyjaśnione. Projektant określił również przewidywaną 
długość pierwszej linii Gazociągu, która będzie wynosić po-
nad 30 km. Z sieci głównej będą przyłączane sieci lokalne na 

Ogłoszenie o wyznaczeniu terminu naboru wniosków 
na dotację dotyczącą wymiany kotłów i likwidacji 
niskoemisyjnych źródeł ciepła  
Gmina Istebna rozpoczyna 30-dniowy proces informacyj-

ny, który zakończony zostanie naborem wniosków o udzie-
lenie dotacji na modernizację źródła ciepła w budownictwie 
indywidualnym w ramach programu ograniczenia niskiej 
emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022.

Regulamin określający zasady udzielania dotacji na rok 
2018 obowiązuje również w bieżącym roku, tryb postępowa-
nia, sposób rozliczenia oraz formularz wniosku wraz z załącz-
nikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.
istebna.eu lub uzyskać w Urzędzie Gminy Istebna pok. 203.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach od 24 lipca do 
31 lipca 2019 r. (zgodnie z regulaminem obowiązuje kolej-
ność złożonych wniosków).

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Sekretaria-
cie Urzędu Gminy w Istebnej w godzinach urzędowania.

Lista wnioskodawców będzie sporządzona według kolej-
ności składania wniosków. W przypadku wniosków złożonych 

7. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 
2014-2020) ze środków  EFS 

Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie 
podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomoś-
ciami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, 
Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście 

38 613,00 0 0 0

w tym do�nansowanie 0 0 0 0
8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 ze środków  EFS
Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 
edukacji w Gminie Istebna

786 319,00 1 039 435,07 882 017,49 84,86

w tym do�nansowanie 668 371,00 968 318,90 822 504,60 84,94
9. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republi-

ka Czeska – Polska 2014 -2020
Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, 
zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych 

1 800 000,00 580 000,00 573 194,50 98,83

w tym do�nansowanie 1 496 000,00 489 000,00 482 869,50 98,75
10. Program ERASMUS PLUS POWERSE-2016

ze środków EFS 
Mobilność kadry edukacji szkolnej –podniesienie kwali�-
kacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej

18 260,00 18 260,00 17 816,56 97,57

w tym do�nansowanie 17 217,12 17 217,12 16 799,24 97,57
11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020 ze środków  EFS
Przedszkolaki górą! - upowszechnianie wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej w Istebnej –

0 402 000,00 224 501,19 55,85

w tym do�nansowanie 0 255 679,00 104 845,24 41,01
12. Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południo-

wego (RIT SPd) w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Utworzenie centrum usług społecznych w Istebnej 800 000,00 80 000,00 1 300,00 1,63
w tym do�nansowanie 540 000,00 0 0 0

13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020

Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w 
Istebnej

3 000 000,00 2 900 000,00 2 009 433,78 69,29

w tym do�nansowanie 1 358 000,00 1 100 000,00 861 301,00 78,3
OGÓŁEM 10 305 192,00 5 674 695,07 4 180 210,86 73,66

w tym do�nansowanie  6 273 588,12 3 003 315,02 2 460 425,29 81,92

Ogłoszenie
Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na siedem stano-

wisk urzędniczych:
1. Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty – 1 osoba.
2. Samodzielne Stanowisko do spraw Oświaty – 1 osoba.
3. Pracownik Referatu Społeczno-Administracyjnego 

– 1 osoba.
4. Pracownik Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Ochro-

ny Środowiska (wcześniej Referatu Gospodarczego  
i Rolnictwa) – 3 osoby.

5. Pracownik Referatu Usług Komunalnych – 1 osoba.
Można jednocześnie aplikować o kilka stanowisk pracy.
Informacja o naborze zamieszczona jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce „Nabór na wolne stano-
wisko urzędnicze” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Istebna.

Termin składania dokumentów upływa 25 lipca 2019 r. 
o godz. 15.00. Przewidywany termin rozmowy kwali�ka-
cyjnej 29 lipca 2019 r.

poszczególne przysiółki w zależności od zapotrzebowania  
i zgłoszeń mieszkańców Gminy. Przewidywany termin roz-
poczęcia prac to jesień 2021 roku. Koszt przyłącza do 15 
metrów wraz z projektem będzie kosztował dla jednego 
gospodarstwa do 2300 zł z informacji uzyskanych od Pro-
jektanta cała procedura trwa nie dłużej niż rok załatwiania 
wszelkich formalności związanych z przyłączem budyn-
ków. Projektanci przekazali również, że gazy�kacja Gminy 
Istebna znacznie poprawi jakość powietrza w okresie zi-
mowym w naszej okolicy. Mieszkańcy innych Gmin bardzo 
chwalą ten rodzaj paliwa grzewczego za jego walory środo-
wiskowe i wygodną eksploatację. Na koniec zaplanowano 
spotkanie z mieszkańcami Gminy Istebna w okresie jesien-
nym 2019, o którym poinformujemy na łamach naszego 
miesięcznika.
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Wójt Gminy informuje
w tym samym dniu, decydować będzie godzina złożenia. In-
formacje na temat listy mieszkańców zakwali�kowanych do 
Programu oraz list rezerwowych zostaną ogłoszone w termi-
nie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia naboru.

UWAGA!
Dotacja dotyczy wymiany łącznie 55 szt. kotłów w tym: 
- kotłów węglowych retortowych (ekogroszek) 38 szt., 

spełniających wymogi 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawar-
tych w normie PN-EN 303-5:2012, 

- kotłów retortowych na biomasę(pelet) – 11 szt., speł-
niających wymogi 5 klasy kotłów w/g kryteriów zawartych 
w normie PN-EN 303-5:2012, 

- kotłów opalanych gazem - 2 szt., 
- kotłów opalanych olejem – 2 szt.,  
- pomp ciepła – 2 szt. 
Kotły muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą 

spalanie stałych odpadów komunalnych. Wymianie pod-
legają jedynie nieekologicznie źródła ciepła. Nie ma możli-
wości wymiany starszych kotłów olejowych, gazowych, elek-
trycznych lub innych źródeł ciepła powszechnie uznawanych 
za ekologiczne. Udzielenie do�nansowania wiąże się również 
z likwidacją w budynku wszelkich innych nieekologicznych 
źródeł ciepła w tym pokojowych pieców ka�owych.  

Dotacje przyznawane będą zgodnie z procedurą okre-
śloną w w/w Regulaminie. Koszty podlegające refundacji 
nie mogą zostać poniesione wcześniej niż data podpisania 
umowy o do�nansowanie inwestycji modernizacji źródła 
ciepła zawartej pomiędzy Gminą Istebna a Inwestorem. 

Wysokość do�nansowania jednostkowego wynosi mak-
symalnie: 22000,00 zł do pompy ciepła, oraz 7600,00 zł dla 
pozostałych kotłów bez względu na rodzaj paliwa i jest uza-
leżniona od całkowitych kosztów kwali�kowalnych ponie-
sionych przez Inwestora.          st. Inspektor Mariusz Bury

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020
Świadczenie wychowawcze 
ustawa z dnia 26 kwietnia 2019  r. o zmianie ustawy  

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych 
innych ustaw ( Dz.U z 2019 r. poz.   924  )

Świadczenie wychowawcze komu przysługuje, od kie-
dy i w jakiej kwocie ?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wniosek  
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko 
wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowied-
nio matki, ojca lub opiekuna faktycznego, albo opiekunowi 
prawnemu dziecka w wysokości  500,00 zł miesięcznie na 
każde dziecko do 18 roku życia  od dnia 1 lipca 2019 r. 

Kiedy składanie wniosków o świadczenie wychowawcze ?
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 

składa się od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej ( poprzez 
bankowość internetową czy stronę Ministerstwa Rodzi-
ny empatia.mrpips.gov.pl,) natomiast od 1 sierpnia 2019 r.  
w formie papierowej.

Na jaki okres przyznaje się świadczenie wychowawcze?
Prawo do świadczenia wychowawczego na każde dzie-

cko  przysługuje  od dnia 1 lipca 2019 r. i przyznaje się go na 
okres  od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. 

Jak złożę wniosek, kiedy będzie wypłata ?
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 

wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami:

•	od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa 
oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 paździer-
nika 2019 r.

•	od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r. ustalenie 
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 li-
stopada 2019 r. 

•	od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. 
ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do 
dnia 31 grudnia 2019 r. 

•	od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. ustale-
nie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 
stycznia 2020 r.

Co z osobami pracującymi za granicą lub przebywają-
cych tam w celach zarobkowych ?

W przypadku, gdy członek rodziny pracuje lub przebywa za 
granicą w celach zarobkowych organem właściwym do przy-
znania świadczenia wychowawczego jest wojewoda, chyba że 
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go stanowią inaczej. W związku z tym wszystkie wnioski będą 
przesyłane zgodnie z właściwością do Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach Wydział Rodzinny i Polityki Społecz-
nej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 - zgodnie z ustawą.

TELEFONY KONTAKTOWE do Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w sprawie koordynacji: 

*326063351, *326063352, *326063354, *326063355, 
*326063357, *326063358, *326063359, *326063361, 
*326063362, *326063363.
ADRESY  E-MAIL do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w sprawie koordynacji:   
•	koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl 
•	koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl 
Świadczenie wychowawcze a urodzenie dziecka? 
Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się 

dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dzie-
cka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca od-
powiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub 
przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po 
tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego usta-
la się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek  
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Kiedy następne składanie wniosków o świadczenie 
wychowawcze ? 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wy-
chowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 
kwietnia 2021 r. a w przypadku wniosków składanych drogą 
elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze na kolejny okres  złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami:

•	od 01 lutego 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustale-
nie prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 
czerwca 2021 r.
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•	od 1 maja 2021r. do 31 maja 2021r. ustalenie prawa oraz 

wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021r.
•	od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2021 r. ustalenie 

prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 
sierpnia 2021 r.

•	od 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa oraz 
wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września 2021r.

•	od 1 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. ustalenie 
prawa oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 
października 2021r. 
Składanie wniosków oraz terminy wypłat w skrócie

Rodzaj świadczenia Data złożenia wniosku Terminy wypłaty 
świadczeń

Świadczenia rodzinne

od 1 lipca elektronicznie 
oraz od 1 sierpnia do 31 

sierpnia papierowo
do 30 listopada

od 1 września    do 31 
października do 31 grudnia

od 1 listopada do 31 
grudnia do końca lutego

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

od 1 lipca elektronicznie 
oraz od 1 sierpnia do 31 

sierpnia papierowo
do 31 października

od 1 września do 30 
września do 30 listopada

od 1 października 
do 31 października do 31 grudnia

od 1 listopada
 do  30 listopada do 31 stycznia

od 1 grudnia do 31 stycznia do końca lutego

Stypendia od 1 do  15 września grudzień i czerwiec

Dobry Start

elektronicznie: od 1 lipca
wypłata nie później niż do 

30 września, papierowo: od 1 sierpnia                 
do  31 sierpnia

papierowo: od września              
do 30 listopada 

wypłata w ciągu 2 miesięcy 
od dnia złożenia wniosku

Świadczenie 
wychowawcze

elektronicznie: od 1 lipca
do 31 październikapapierowo: od 1 sierpnia 

do 31 sierpnia

Od 1 września do 30 
września do 30 listopada

1 października do 31 
października do 31 grudnia

1 listopada do 30 listopada do 31 stycznia

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

Informacja dotycząca przetargu 
na wywóz odpadów komunalnych
Zgodnie z art. 6d ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1454) 
Wójt Gminy Istebna ogłosił przetarg na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści zamieszkałych. W terminie składania ofert czyli do dnia  
6 maja 2019 r. do godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta: 

Nr 
oferty

Wykonawca

Cena brutto 
za wykonanie 

usługi – 1 
miesiąc

Cena brutto za 
wykonanie usługi 

– 24 miesiące

Termin 
płatności 
faktury 

Termin 
wykonania

1

Konsorcjum Firm:
Lider

PPHU Ekoplast – 
Produkt s.c.

40-127 Katowice 
Plac Grunwaldzki 

8-10 lokal 510
Członek 

Konsorcjum 
EKO-STELA Sp. z o.o. 
43-418 Brzezówka 

ul. Żniwna 9

196.927,20 zł. 4.726.252,80 zł. do 30 dni
do 

30 czerwca 
2021 r. 

Kwota jaką Gmina przeznaczyła na to zadanie wynosi-
ła 3.000.000,00 zł brutto. Oferta przekroczyła możliwości 
budżetowe gminy o kwotę 1.700.000,00 zł. a przyjęcie tej 
oferty wiązałoby się ze znaczącymi podwyżkami opłaty za 
gospodarowanie odpadami. dla mieszkańców gminy Isteb-
na. W związku z powyższym decyzją Wójt Gminy Istebna 
unieważniono przetarg i ogłoszono  kolejne postępowanie 
przetargowe. 

W kolejnym postępowaniu do Urzędu Gminy wpłynęło 5 
ofert. Poniżej zestawienie . Aktualnie trwa wery�kacja ofert.

Nr 
oferty

Wykonawca

Cena brutto 
za wykonanie 

usługi – 1 
miesiąc

Cena brutto za 
wykonanie usługi 

– 6 miesięcy 

Termin 
płatności 
faktury 

Termin 
wykonania

1

Zakład Oczyszczania 
Miasta „TROS – EKO” 

Sp. z o.o.
43-450 Ustroń, 

ul. Bażantów 17

223.184,16 zł. 1.339.104,96 zł. 30 dni
Do 31 

grudnia 
2019 r.

2

P.H.U. OPERATUS
Marian Krajewski
43-300 Bielsko – 

Biała, ul. Cyniarska 38

243.139,45 zł. 1.458.836,70 zł. 30 dni
Do 31 

grudnia 
2019 r.

3.
URBACZKA Sp. z o.o. 

Jaworzynka 953
166.050,00 zł. 996.300,00 zł. 60 dni

Do 31 
grudnia 
2019 r.

4.

PPHU Ekoplast – 
Produkt s.c.

Krzysztof Brandys, 
Ryszard Brandys 
40-127 Katowice 
Plac Grunwaldzki 

8-10 lokal 510

183.798,72 zł. 1.102.792,32 zł. 30 dni
Do 31 

grudnia 
2019 r.

5.
EKO-STELA Sp. z o.o. 
43-418 Brzezówka 

ul. Żniwna 9
127.608,83 zł. 765.652,95 zł. 30 dni

Do 31 
grudnia 
2019 r.

Sporządziła: Zo�a Waszut

Pani Monice Marszałek
Wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

z powodu śmierci męża

śp. Zdzisława Marszałek
Składają: 

Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Rada Gminy oraz pracownicy 
GOPS i Urzędu Gminy
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Aktywna tablica – rządowy program 
na latach 2017-2019
Gmina Istebna, w celu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w ramach rządowego pro-
gramu - „Aktywna tablica”, wystąpiła 
o wsparcie � nansowe w roku 2019. Do 
udziału w projekcie zgłoszono pięć 
szkół. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Istebnej otrzyma 2 monitory inter-
aktywne, Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Istebnej 2 monitory interaktywne, 
Szkoła Podstawowej Nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Ja-
worzynce 3 monitory interaktywne, Szkoła Podstawowa Nr 
2 w Jaworzynce 3 monitory interaktywne i Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie 3 mo-
nitory interaktywne. Koszt całkowity zakupu sprzętu inter-
aktywnego na jedną szkołę to kwota 17 500,00 zł., w tym:
 wnioskowana kwota wsparcia � nansowego wynosi 

14 000,00 zł x 5 szkół = 70 000,00 zł. 
 wkład � nansowy organu prowadzącego wynosi 20% 

kosztu całkowitego, a więc 3 500,00 zł x 5 szkół = 17 500,00 zł. 
Wszystkie wnioskujące szkoły otrzymają początkiem lip-

ca br. środki � nansowe na zakup zamówionego sprzętu. 

Kolejne Granty w konkursie 
„Działaj Lokalnie”
W poniedziałek 24 czerwca w sali sesyjnej Starostwa 

Powiatowego w Cieszynie odbyło się uroczyste wręczenie 
umów dotacji tegorocznym laureatom Programu „Działaj 
Lokalnie”.

W gronie tegorocznych laureatów nie zabrakło wniosko-
dawców z naszej Gminy, a jest nimi Fundacja „Jest BOSKO!”, 
która wspólnie z MKS Istebna, Istebniańskim Uniwersytetem 
Seniora oraz Kołem Gospodyń Wiejskich z Istebnej stworzyła 
projekt pt. „Łączymy siły – łączymy pokolenia”. 

Wnioskodawców na uroczystości reprezentowała prezes 
KGW Istebna Barbara Juroszek oraz Skarbnik Fundacji Anna 
Kędzior, natomiast z ramienia Urzędu Gminy Istebna obecny 
był Zastępca Wójta pan Ryszard Macura. 
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Jak wypowiedziała się podczas spotkania Janina Żagan- 
Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego:

Zakończył się kolejny konkurs grantowy w ramach inicja-
tywy Działaj Lokalnie. Zostały wybrane najlepsze projekty, 
z ich autorami zostały podpisane umowy dotacyjne. Od wczo-
raj grantobiorcy mogą realizować swoje wspaniałe pomysły, 
dzięki projektowi lokalni animatorzy zdobywają cenne do-
świadczenia, poznają ciekawe pomysły oraz przedsięwzięcia 
podjęte w ramach programu w innych częściach kraju. Zyskują 
pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla 
swojej lokalnej społeczności, dojrzewają jako liderzy. Wszyst-
kim serdecznie gratuluję i życzę powodzenia.

Projekt „Łączymy siły – łączymy pokolenia” będzie reali-
zowany na jesień tego roku, a zakłada on cykl warsztatów 
kulinarnych „starodownej” kuchni skierowanych do dzieci, 
cykle spacerów Nordic Walking dla Seniorów oraz Między-
pokoleniowy Bieg Przełajowy. 

Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców do śle-
dzenia strony internetowej Gminy Istebna oraz Facebook’a 
Fundacji „Jest BOSKO!”, by być na bieżąco ze wszystkimi ak-
tualnościami dotyczącymi projektu. 

IV Festyn KÓNIOKOWIANÓW
Już p oraz czwarty na mieszkańców Koniakowa i gości 

czekała bogata i zróżnicowana oferta kulturalna, sportowa 
i gastronomiczna, która sprawiła, że  IV Festyn Kóniokowia-
nów, który odbył się 16  czerwca 2019  roku można po raz 
kolejny zaliczyć do bardzo udanych. W tym roku festyn od-
był się w niedzielę, dzieki czemu zgromadził jeszce większą 
liczbe uczestników niż w latach poprzednich.

Wzorem ubiegłych lat spotkanie mieszkańców Koniako-
wa rozpoczęło się na sali gimnastycznej SP1 Koniaków, gdzie 

Apel o wykaszanie nieużytków
W trosce o środowisko rolnicze i estetyczny wygląd na-

szej gminy przypominamy o obowiązku wykaszania traw 
i chwastów na swoich gruntach, zwłaszcza w pobliżu dróg. 

Gminy nie stać na wykaszanie wszystkich nieużytków na 
terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 

Dbajmy o środowisko i estetyczny wygląd naszej gminy!
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zebranych mieszkańców, gości i turystów przywitał sołtys 
wsi – Jan Gazur, a do powitań dołączyli także Wójt Gminy 
Istebna – Łucja Michałek i przewodniczący Rady Gminy 
Istebna - Stanisław Legierski. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – An-
drzej Ryłko, Dyrektor SP2 Koniaków – Monika Kukuczka, Rad-
ni Gminni i Sołeccy, Nauczyciele, Grona Pedagogiczne, Ucz-
niowie i Pracownicy „podstawówek” z Centrum i z Rastoki, 
przewodniczący Rady Gminy Rajcza – Zbigniew Kopeć wraz 
z małżonką, który odczytał list gratulacyjny, Urszula Gruszka 
- kierownik Zespołu Regionalnego Koniaków, Elżbieta Legier-
ska-Niewiadomska - dyrektor GOK, prezesi OSP Koniaków 
Centrum - Bolesław Haratyk i OSP Kosarzyska - Józef Ligocki, 
KGW Koniaków, OPP z Koniakowa, Orkiestra Dęta oraz Zespół 
Regionalny Ozvena z Ciernego na czele ze starostą - Pavlem 
Gomolą. Całość wydarzenia prowadziła Kóniokowianka – 
Aneta Legierska. Podczas powitań wręczono pamiątkowy 
puchar dla pana Stanisława Kawuloka - Olimpijczyka, po-
chodzącego z Koniakowa oraz podziękowania w formie ko-
ronki koniakowskiej dla Fundatorów pomnika JPII na Ocho-
dzitej, Państwa Teresy i Andrzeja Romanowskich z Warszawy.

Po o�cjalnych przywitaniach zebrani wysłuchali koncertu 
Orkiestry Dętej, a następnie obejrzeli popisy Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 ( baśń Calineczka - podziękowania dla pani 
Agaty Polok) oraz nr 2 z Rastoki ( baśń Czarci Kamień - po-
dziękowania dla pani Adriany Czarnieckiej i Damiana Poloka),  
a także występy zespołu regionalnego działającego przy Ogni-
sku Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie pod kierownictwem Bar-
tłomieja Rybki. Na scenie wystąpił również Zespół z Ciernego, 
którego śpiew cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Następnie zebrani udali się na boisko sportowe, gdzie 
rozegrały się mecze piłkarskie. Tym razem zmierzyły się mię-
dzy sobą składy mieszane dziewczęco-chłopięce młodzieży 
z Koniakowa, a mecz zakończył się zwycięstwem drużyny 
niebieskich 5:3. Jako drudzy do boju stanęli między sobą 
Old Boy`e z Rastoki i z Centrum. Po raz 2 na festynie szczęś-
cie uśmiechnęło się do reprezentacji Rastoki, która obroniła 
ubiegłoroczne zwycięstwo wynikiem 3:2. Wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary i piłki. Se-
dzią głównym podczas meczów był Jacek Kohut.

Przez cały czas mieszkańcy i goście mogli korzystać  
z różnego rodzaju atrakcji rekreacyjnych i gastronomicznych,  
o które postarał się Sołtys wsi Koniaków wraz z mieszkań-
cami. Na dzieci czekała bezpłatna, dmuchana zjeżdżalnia, 
koniki, wata cukrowa, lody, a pod grillem dzięki pracowni-
kom SP2 Rastoka można było zjeść pyszną kiełbaskę, KGW 
Koniaków przygotowało smaczne gofry, a w kuchni SP1 pra-
cownicy częstowali doskonałą grochówką. W holu sprzedaż 
pysznych ciast prowadziłą Rada Rodziców SP1 z Koniakowa.

Wieczorem zaproszeni goście i mieszkańcy udali się na 
zabawę taneczną do Karczmy „Pod Ochodzitą”, gdzie zaba-
wa trwała przy dźwiękach Orkiestry Dętej, Zespołu Ozvena  
z Ciernego, kapeli Chłapców z Koniokowa „Jacy Tacy” i Kapeli 
Łukasza Dudka z Szarego „Dejcie Spokój”.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkań-
ców i gości na kolejny festyn i zachęcamy do włączenia się  
w to wspólne święto.

Sołtys wsi Koniaków składa serdeczne podziękowania 
WSZYSTKIM osobom, które nawet w najmniejszy sposób przy-
czyniły się do organizacji tegorocznego Festynu Kóniokowianów.

Zrealizowano i s�nansowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków.

Spotkanie ku pamięci Janka Gajdosza 
już za nami
Przeszło do historii jedno z piękniejszych spotkań, które 

odbywały się w ostatnim czasie w Gminie Istebna. Niedzie-
lę 23 czerwca spędziliśmy jednocząc się wokół osoby Jana 
Sikory-Gajdosza z Małej Łączki, którego pomnik odsłonięto  
i poświęcono w Koniakowie.

Pomysł, by upamiętnić Janka Gajdosza zrodził się już 
dawno. Musiało minąć sporo czasu, by dzięki wielu staraniom  
w końcu mógł stać się rzeczywistością. Całe serce włożyli w to 
pomysłodawcy i inicjatorzy: Michał Ligocki i Krzysztof Bolik, 
którzy dzieląc się swoim pomysłem, zaangażowali w niego 
kilku ludzi. Do tego grona przyłączył się również sołtys Konia-
kowa, pan Jan Gazur, który wspólnie z radą sołecką zdecydo-
wał, by do�nansować część kosztów powstania pomnika. Do 
jego wykonania zaproszono lokalnego rzeźbiarza – Bolesła-
wa Michałka z Istebnej. Z postawienie pomnika związany jest 
szereg procedur, a w uporaniu się z nimi pomagali pracow-
nicy Urzędu Gminy Istebna. I tak wspólnymi siłami udało się 
urzeczywistnić powstanie pomnika Jana Sikory.
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Nie mogło być inaczej! To niezwykłe spotkanie rozpoczę-
ła góralska muzyka i dźwięk trombity, a słowa pieśni „Janiciek 
trowym siecze” przywitały wszystkich, bardzo licznie zebra-
nych tego popołudnia przed koniakowską „starą karczmą”. 
Gdzie by nie spojrzeć tam rodzina, przyjaciele, muzykanci – 
ludzie, którym „Gajdosz” jest bliski po dzień dzisiejszy.

Po krótkim słowie przywitania ks. Krzysztof Pacyga, 
proboszcz para�i w Koniakowie, poprowadził modlitwę  
i poświęcił pomnik, a następnie wszyscy weszli do karczmy, 
na dużą salę, by uczestniczyć w dalszej części uroczystości. 
Przybyły na nią siostry Jana Sikory - pani Zuzanna i pani He-
lena z rodzinami, wielu krewnych, sąsiadów i przyjaciół. Z za-
proszonych gości obecni byli: Starosta Powiatu Cieszyńskie-
go Mieczysław Szczurek, Wójt Gminy Istebna Łucja Michałek, 
Przewodniczący Rady Gminy Istebna Stanisław Legierski, 
Radni Gminy, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury 
w Istebnej i wielu instytucji kulturalnych oraz franciszkanie 
ze Śliwkuli. Wszystkich przybyłych przywitała pani Aneta Le-
gierska, która była konferansjerką tego spotkania.

Z wielkim zaciekawieniem wszyscy zebrani wysłuchali 
wspomnień pani Małgorzaty Kiereś, która dzięki zachowane-
mu nagraniu przywitała wszystkich Jankową muzyką i jego 
śpiewem. Opowiadała wiele wzruszających historii, które 
wprowadziły wszystkich w klimat życia na Małej Łączce, tego 
jakim człowiekiem był Janko Gajdosz. Jankowym kamratem 
i jednocześnie sąsiadem był pan Józef Broda. Przywołał on 
wspomnienia, jak to za dawnych lat często razem grywali 
tworząc wspaniały duet, a w sali zabrzmiały gajdy i góralski 
śpiew. Swoimi wspomnieniami podzieliły się również siostry 
Janka Sikory, które dziękowały góralom za pamięć i miłość, 
jaką nadal żywią do brata. Po wspomnieniach z Jankowego 
dzieciństwa przywołane zostały te z ostatnich chwil jego 
życia, w których towarzyszył mu jego przyjaciel Franciszek 
Kawulok i o. Boguchwał, franciszkanin. Pan Franciszek zagrał 
na harmonii i zaśpiewał pieśń, przy której Janko Gajdosz 
odszedł. Wystarczyło na moment zamknąć oczy, a słyszało 

się Jankowe nuty i jego głos, ponieważ pan Franciszek gra  
i śpiewa tak samo, jak niegdyś Gajdosz.

Głos zabrali również zaproszeni goście: pani Wójt Łucja 
Michałek oraz pan Starosta Mieczysław Szczurek. Organizato-
rom odśpiewano góralskie sto lat, a następnie sala rozbrzmie-
wała góralską muzyką, tak jak bywało to kiedyś u Janka na  
Małej Łączce, kiedy muzykanci odwiedzali go „na miano”.

Właściciele Karczmy „Pod Ochodzitą” na bogato zaopa-
trzyli bufet, by nikt nie wyszedł głodny. Każdy mógł skoszto-
wać grillowanej kiełbasy, kaszanki, żurku czy bigosu. Bardzo 
dziękujemy właścicielom obsłudze Karczmy, za niezwykłą 
troskę o wszystkich gości i miłą obsługę.

Noc świętojańska- najkrótsza noc w roku, a tyle się działo. 
Przy skocznej muzyce na sali bawiono się do późnych godzin 
nocnych, a na zewnątrz, przy pomniku Gajdosza śpiewano 
góralskie pieśni trzymają się za ręce. To był obraz, z którego 
z pewnością dumny byłby Janko, bo swoją osobą jednoczył 
ludzi, był ponad wszelkimi podziałami, kochał to, co proste.

Przywoływanie pamięci o wielkim muzyku z Małej Łącz-
ki dopiero się zaczęło. Są już plany i pomysły na kolejne ini-
cjatywy i wydarzenia, dzięki którym Janko Gajdosz będzie 
wśród nas ciągle obecny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swą obecnoś-
cią ubogacili to spotkanie, wszystkim, którzy z szacunku do 
Janka Gajdosza przybyli do Koniakowa. Słowa uznania kieru-
jemy również do wszystkich osób bezpośrednio zaangażo-
wanych w organizację całości przedsięwzięcia: pana Krzysz-
tofa Bolika i Michała Ligockiego, pana Bolesława Michałka 
oraz pana Jana Gazura, a także pracowników Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej.

Do zobaczenia „na Świyntego Jóna” w przyszłym roku!
W imieniu Organizatorów:

Karina Czyż
Zrealizowano i s�nansowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Koniaków.

Nowy Punkt Medyczny na mapie Istebnej
O tym, jak trudno jest dostać się do lekarza specjalisty 

wielu mieszkańców Gminy Istebna przekonało się już nie raz. 
By wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, Państwo 

Karina i Roman Elias otworzyli w Istebnej Poradnię Me-
dyczną, która mieści się w Leśniczówce, tam gdzie niegdyś 
była restauracja. Uroczyste otwarcie odbyło się 13 czerwca,  
a udział w nim wzięła pani Wójt Łucja Michałek, Radni Gmi-
ny, sołtys wsi Istebna pani Barbara Juroszek oraz przedstawi-
ciele Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej, na czele z panią 
dyrektor Elżbieta Legierską – Niewiadomską. 
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Po przywitaniu gości, Dr n.med. pan Roman Elias opro-
wadził wszystkich po nowych gabinetach, zaprezentował 
wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny oraz przybliżył zakres 
usług, jakie poradnia będzie świadczyć. Będą to porady  
z zakresu chirurgii ogólnej, schorzeń tarczycy oraz schorzeń 
piersi. Będzie można tam wykonać również badania takie 
jak USG, EKG, badania laboratoryjne, biopsja cienko i grubo 
igłowa czy spirometrię. 

Następnie odmówiono modlitwę pod przewodnictwem 
ks. Tadeusza Pietrzyka, który także poświęcił nowo otwarte 
gabinety.  

Państwu Elias gratulujemy i mamy nadzieję, że ich gabi-
nety będą służyły naszym mieszkańcom.                  Karina Czyż

„Młode pokolenie z Jaworzynki 
potra� pomagać”
To zadanie do�nansowane z budżetu Gminy Istebna, ja-

kie OSP Jaworzynka Centrum zrealizowała  w 2019 r. Zadanie 
obejmowało: 

- prelekcje dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Jaworzynce, w Terapeutycznym Punkcie Przedszkol-
nym „Słoneczna Kraina” oraz w Przedszkolu „Smerfokolandia”,

- szkolenie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP 
Jaworzynka Centrum,

- zakup ubrań dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
OSP Jaworzynka Centrum (15 kompletów treningowo-ko-
szarowych: mundur, pas z toporkiem i hełm).  

Prelekcje prowadzone były w formie pogadanki (aktyw-
ne uczestnictwo odbiorców) podczas której uczestnicy do-
wiedzieli się m.in.  

- co zrobić, gdy zauważę wypadek, pożar lub inne zagro-
żenie?

- jak powiadomić służby ratunkowe?
- jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?

Zainteresowani mogli zobaczyć samochód bojowy jed-
nostki a także sprzęt, jaki używany jest podczas działań ra-
towniczo-gaśniczych. Najmłodsze dzieci na pamiątkę otrzy-
mały upominek w formie opaski odblaskowej. 

Szkolenie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej obej-
mowało dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczyło udzielenia 
pierwszej pomocy przedmedycznej a drugie prezentowało 
skutki nadmiernego spożywania alkoholu, zażywania nar-
kotyków i innych środków odurzających tzw. „dopalaczy” 
(zaprezentowano przykłady wypadków, które spowodowa-
ły osoby po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków i innych 
środków odurzających).

Celem zadania było zdobycie wśród dzieci i młodzie-
ży z Jaworzynki wiedzy oraz umiejętności zachowania się  
w nagłych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 
popularyzacja działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej OSP Jaworzynka Centrum, jako ciekawej i pożytecznej 
możliwości spędzania czasu wolnego (przeciwdziałanie al-
koholizmowi). 

W imieniu OSP Jaworzynka Centrum bardzo dziękuję Dy-
rekcji oraz nauczycielom: Szkoły Podstawowej nr 1 w Jawo-
rzynce, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Słonecz-
na Kraina” oraz Przedszkola „Smerfokolandia” za możliwość 
i pomoc w organizacji prelekcji.

Robert Bury
Druh OSP Jaworzynka Centrum

Rozstrzygnięcie Konkursu Zielona Pracownia
W dniu 14 czerwca br. odbyło się Uroczyste Rozstrzygnię-

cie Konkursu „Zielona Pracownia 2019”. Na zaproszenie zarzą-
du WFOŚiGW oraz Marszałka Województwa Śląskiego udział w 
nim wzięła pani Wójt Łucja Michałek wraz z panią Anną Dzie-
wior i uczennicą ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce. 

Pani Anna Dziewior- nauczycielka SP 1 w Jaworzynce, 
jest autorką projektu ekopracowni pt. „Z Beskidów w świat”, 
który otrzymał do�nansowanie w kwocie 29 516,99 zł. War-
tość całości projektu wynosi ok 40 000,00 zł, przy wkładzie 
własnym gminy 7 500,00 zł. 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Muzeum Śląskiego i po-
łączone było ze zwiedzaniem muzeum, występami małych 
artystów oraz warsztatami. Na spotkaniu był obecny także 
Jan Kawulok- Przewodniczący Sejmiku Śląskiego. 

Składamy podziękowania Zarządowi WFOŚiGW, a także 
gratulujemy pani Annie Dziewior stworzonego projektu. 
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Spotkanie integracyjne 
„Bezpiecznie i wesoło” 
30 maja 2019 roku odbyło się– spotkanie integracyjne  

z osobami niepełnosprawnymi. Przyjechali do nas goście ze 
stowarzyszenia „Dobrze, że jesteś” w Istebnej, Ośrodka Rewa-
lidacyjno-Wychowawczego w Istebnej – Zaolziu, podopieczni 
Milowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Nie-
pełnosprawnej „Promyk” w Milówce oraz dzieci z Terapeutycz-
nego Punktu Przedszkolnego „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce. 
Spotkanie było częścią projektu, który zaproponowała młodzież 
gimnazjum a w jego organizację i realizację zaproszono dzieci  
i wychowawców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. 

Uczniowie wraz z naszymi Gośćmi „Bezpiecznie i wesoło”, bo 
taka była myśl przewodnia projektu - spędzali wspólnie czas. 
Przywitanie wszystkich przez nasze panie dyrektor – Elżbietę 
Krężelok i Annę Wawrzacz dało początek wspólnej zabawie.

Po powitaniu uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy 
zajęciowe, które podchodziły do kolejnych stanowisk. Straż Po-
żarna zajęła stanowisko pierwsze.  Strażacy pokazywali uczest-
nikom spotkania na czym polega ich praca oraz prezentowali 
wyposażenie wozu strażackiego. Niektórzy mogli się nawet 
przebrać  w strój strażacki. Kolejne dwa stanowiska skupiały 
wszystkich wokół gier i zabaw integracyjnych, muzycznych 
oraz logicznych. Ostatnim etapem były prace manualne i arty-
styczne, gdzie można było stworzyć wesołe piłeczki z włóczki. 

Na koniec zaplanowano chwilę odpoczynku i relaksu 
przy stole. Był to czas na podzielenie się wrażeniami z całego 
dnia oraz zjedzenie kiełbaski z grila i ciasta z gorącą herbatą. 
Pożegnaliśmy się i wszyscy wrócili do domów 

Pragniemy też w tym miejscu serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż to spotkanie 
odbyło się w tak dobrej atmosferze. W sposób szczególny 
dziękujemy Straży Pożarnej z Koniakowa z Panem Tomkiem 
Legierskim na czele; dziękujemy Stowarzyszeniu Osób Nie-
pełnosprawnych „Dobrze, że jesteś”; dziękujemy �rmom: 
„FRADA”, Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „LEGIERSKI” oraz 
Marketowi spożywczo – przemysłowemu „LEWIATAN”(Rema), 
dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Istebnej.

Dziękujemy naszym wspaniałym Gościom, dzieciom i mło-
dzieży oraz dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Isteb-
nej za obecność, zaangażowanie i wszelkie wsparcie! 

Organizatorzy

Program pro�laktyczny„Cuder”
10 czerwca 2019 roku w naszej szkole, odbył się Pro-

gram Pro�laktyki  „Cuder”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 
czwartych, piątych i szóstych. Spotkanie trwające trzy godzi-
ny lekcyjne było oparte o takie wartości, jak prawda, miłość i 
wolność. Wyjaśniało w przystępny sposób pojęcia sfer ciała, 
ducha, umysłu, emocji i relacji z drugim człowiekiem. Zachę-
cało dzieci do poszukiwania sensu życia poprzez realizowa-
nie zainteresowań i pasji, aktywne spędzanie czasu wolnego.  
Skłaniało do re�eksji nad tym, co jest w życiu ważne, czego 
unikać, jak bronić się przed cyberprzemocą i uzależnieniem 
od sprzętów elektronicznych – komputera, telefonu, Interne-
tu oraz jak nasze decyzje mogą wpłynąć na dalsze życie.

Z życia szkół
Program „Cuder” jest 

ciekawy i atrakcyjny dla 
dzieci. Jest zbudowany 
w oparciu o postaci ani-
mowane, które świet-
nie pokazują dzieciom 
zachowania bohaterów 
oraz konsekwencje, jakie 
te zachowania ze sobą 
niosą. Autorzy programu 
wykorzystują również 
fragmenty �lmików, na 
bazie których zaprasza-
ją dzieci do dyskusji na 
temat różnych zagrożeń  
w sieci i w życiu realnym 

a następnie wspólnie z dziećmi poszukują sposobów radze-
nia sobie z nimi.  

Jedna z części programu oparta była na prawdziwej hi-
storii młodej, bardzo zdolnej i ambitnej dziewczyny, która 
uległa poważnemu wypadkowi, w wyniku czego straciła ko-
chaną osobę a sama była na kilka miesięcy unieruchomiona 
w łóżku. Realizatorzy zaprosili dzieci do lepszego zobrazo-
wania tej historii. Jedna z dziewczynek odegrała rolę głów-
nej bohaterki a inne dzieci otrzymały baloniki symbolizują-
ce różne sfery życia poszkodowanej dziewczyny. Wypadek 
spowodował, że wszystkie jej sfery, z wyjątkiem ducha, były 
wówczas zdruzgotane. To właśnie jej wartości i siła ducha 
przyczyniły się do tego, że na nowo odbudowała swoje ży-
cie. Dzieci słuchały w ciszy i z wielką uwagą całej opowieści.

Program kończył się wspólną, wielkoformatową grą plan-
szową, gdzie kolejne drużyny zmagały się z wyzwaniem do-
konywania wyborów a następnie z ich konsekwencjami. 

Program „CUDER” realizowaliśmy w naszej szkole po raz 
pierwszy. Jesteśmy mile zaskoczeni jego wartością i pozy-
tywnym odbiorem zarówno uczniów jak i nauczycieli. Szcze-
rze polecamy!

Magdalena Marek i Sławomira Patyk 
– pedagodzy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Istebnej

Julka Rucka laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego!
W dniach od 24 do 26 maja 2019r. w Starachowickim Cen-

trum Kultury odbywał się XXIX Ogólnopolski Mały Konkurs 
Recytatorski, w którym wzięła udział Julia Rucka – uczenni-
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ca 6 klasy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej. Do 
zmagań konkursowych przystąpiło ponad 90 uczestników  
z całej Polski występujących w trzech kategoriach wieko-
wych. W kategorii Julki rywalizowało najwięcej, bo aż 45 re-
cytatorów. Tym większą zatem satysfakcją napawa nas fakt, 
iż nasza uczennica została dostrzeżona w tym tłumie recyta-
torów i uhonorowana wyróżnieniem, głównie za pełną eks-
presji i dowcipu prezentację fragmentu powieści Katarzyny 
Majgier pt. Trzynastka na karku.  

Praca z utalentowaną, młodą artystką to dla mnie praw-
dziwa przyjemność, a wrodzona swoboda, z jaką Julka po-
tra� recytować zarówno prozę, jak i poezję niezmiennie 
mnie zachwyca. Gratuluję zatem Julce talentu i życzę jej  
w przyszłości równie spektakularnych sukcesów!

Cecylia Suszka – instruktorka uczennicy

„Mam talent 2019”
W czerwcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej 

odbył się �nał dwuetapowego konkursu „Mam talent 2019”. 
W tegorocznej edycji wzięło udział kilkanaście zespołów i so-
listów rywalizujących w kategorii tańca, śpiewu i gry na in-
strumentach oraz jedna uczestniczka, która zaprezentowała 
swoje dzieła malarskie. Poziom wykonań podczas eliminacji 
był bardzo zróżnicowany, lecz osiem najlepszych artystów  
i grup, którzy zakwali�kowali się do czerwcowego �nału 
prezentowało naprawdę wyrównany i wysoki poziom wyko-
nawczy i artystyczny.

Jury składające się z nauczycieli: Natalia Mucha, Beata 
Kawulok,  Piotr Kohut, Grzegorz Czajkowski i Andrzej Suszka 
po burzliwych obradach wyłoniło następujących laureatów:

• 1 miejsce: Miriam Kohut klasa 5a, śpiew
• 2 miejsce: Martyna Kawulok 3b gimnazjum, śpiew
• 3 miejsce: Julia Kohut 6a, taniec
• Wyróżnienie: zespół taneczno-wokalny w składzie: Zo-

sia Kędzior, Miriam Kohut, Ola Legierska, Kinga Bury, klasa 5a
• Nagroda Publiczności: Marta Staniek, klasa 7b, śpiew
• Nagroda specjalna: Julia Gazurek, malarstwo
Zwycięzcom tegorocznej edycji „Mam Talent” serdecznie 

gratulujemy i życzymy sukcesów na ich dalszej drodze arty-
stycznego rozwoju… 

W imieniu całego Jury – 
mgr Andrzej Suszka

Konkurs‚ Nasza Europa’
W czwartek, 16 

maja 2019 r. w Ze-
spole Szkolno-Przed-
szkolnym w Istebnej 
odbył się konkurs 
języka angielskiego‚ 
Nasza Europa’. Udział 
w nim wzięli ucznio-
wie z Zakladnej Śkoly 
w Ćiernem pod opie-
ką pana Lubomira 
Belko oraz ucznio-
wie z ZSP w Istebnej. 
Dwuosobowe druży-
ny słowacko-polskie 
zmierzyły się z trzema 
zadaniami w języku 
angielskim. 

Na początek, po 
krótkim zapoznaniu, uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 
test ze znajomości języka angielskiego. Kolejną konkurencją 
było dopasowanie �ag i nazw stolic do wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. Okazało się, że zawodnicy poradzili sobie 
z tym zadaniem bardzo dobrze. Zadanie końcowe polegało 
na stworzeniu plakatu pod tytułem ‚Nasza Europa’. W ciągu 
45 minut powstały barwne, pomysłowe prace pokazujące jak 
młodzi ludzie postrzegają korzyści płynące z bycia członkiem 
Unii Europejskiej. Jurorzy mieli  nie lada kłopot oceniając pra-
ce, ponieważ ich poziom był bardzo wyrównany. 

Ostatecznie zwycięzcami w konkursie‚ Nasza Europa’ 
okazała się drużyna w składzie So�a Sera�nova i Zuzanna 
Przybyła, drugie miejsce zajęła Partycja Stańova w due-
cie z Zoe Secman. Trzecie miejsce podium zdobyli Marcel 
Czerniecki i Matuś Kotyra, zaś Martyna Wolny i Wiktoria 
Suszka uplasowały się na czwartej pozycji. Nagrody zostały 
ufundowane przez Radę Rodziców ZSP oraz GOK, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy w imieniu uczestników konkursu. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że konkurs był świetną zabawą 
i chętnie wzięliby udział w kolejnych tego typu imprezach. 

Organizatorki: Ewa Buzek i Katarzyna Leżańska-Czulak

Poetycki sukces Marzeny Zembik 
w Cieszynie
14 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddzia-

łami Integracyjnymi w Cieszynie odbyła się gala XIII Powia-
towego Konkursu Poetyckiego im. Jana Kubisza pt. Żyć 
dla swej ziemi czynem i miłością, zorganizowanego w 90. 
rocznicę śmierci „nadolziańskiego Mickiewicza”. Zada-
niem uczestników konkursu było ukazanie w formie wiersza 
postaci, które pozostały wierne wyznawanym przez siebie 
wartościom: tych wybitnych, znanych z historii Śląska Cie-
szyńskiego lub bohaterów dnia codziennego – rodziców, 
dziadków, itp. Nadesłane utwory poetyckie oceniało jury, 
wśród którego znalazły się znane poetki Śląska Cieszyńskie-
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go pod przewodnictwem prawnuczki Jana Kubisza – Alek-
sandry Błahut – Kowalczyk.

Niezmiernie miło mi jest zatem poinformować, że uczen-
nica naszej szkoły – Marzena Zembik (kl.6b) – została uho-
norowana prestiżowym I miejscem w młodszej kategorii 
wiekowej. Marzenka napisała wiersz o Jerzym Kukuczce, 
polskim himalaiście, który związany był z Istebną i wielokrot-
nie przyznawał się publicznie do swych „góralskich korzeni”. 
Oto on: 

Szczyty świata 
pamięci Jerzego Kukuczki

Co czujesz, gdy zdobywasz szczyt?
Szczyt umiejętności,
szczyt możliwości,
szczyt doskonałości,
szczyt marzeń!

Co poczułbyś, gdybyś zdobył szczyt
Nie jeden lecz wiele…
szczytów Ziemi  
tak jak on  

Skromny człowiek
góral z duszą odkrywcy
Który umiał zwyciężyć własne słabości 
pokonać strach
Który przecierał szlaki
szedł swoimi ścieżkami
wciąż bliżej słońca
chmur i Boga
Który góry kochał
jak matka swoje dziecko
miłością bezwzględną i czystą

Co czuł spadając z południowej ściany Lhotse
tęsknił do żony, synów
żegnał się z rodziną 
a może rozmawiał z aniołami
błogosławił Panu za dar życia na szczytach świata? 

Co poczujesz na chwilę przed odejściem
Czy będziesz jak on spełniony i nieśmiertelny?

Marzenie serdecznie gratuluję i życzę w przyszłości weny 
twórczej oraz równie spektakularnych sukcesów!

Cecylia Suszka – opiekunka uczennicy   

Dzień Dziecka w SP Nr 1 w Jaworzynce
Dnia 3.06.2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Jaworzynce świętowali swój wielki dzień – Dzień Dziecka. 
Uroczysta impreza odbyła się w Am�teatrze „Pod Skocznią”  
w Istebnej, w której uczestniczyły dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz uczniowie klas 1-5. Atrakcjami tego dnia 
były różnorodne gry i zabawy m.in.: tor przeszkód, mniejsza  
i większa zjeżdżalnia, zamek do skakania, zamek do skakania 
z kulkami, bambuko, wygibajtus oraz zabawy z piłką. Wszyst-
kie atrakcje odbyły się pod czujnym okiem animatorów i na-
uczycieli. W porze obiadowej poczęstunkiem była grillowa-
na kiełbasa z chlebem, herbata  oraz słodycze.  Natomiast dla 
uczniów klas starszych (6-8) zorganizowany został wyjazd do 
kina w Bielsku- Białej. Klasy szóste zobaczyły �lm pt.”Dzień 
czekolady”, a klasy siódme i ósme „ Let’s dance”. 

Impreza odbyła się z funduszu Rady Rodziców SP1 w Ja-
worzynce. 

Serdecznie dziękujemy!

Dzień Rodziny na Zapasiekach
30 maja 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole szczegól-

ny dzień - Dzień Rodziny. 
Przygotowania ruszyły na wiele tygodni przed tą datą, 

aby wszystko wypadło jak najlepiej. Rodziny zjawiły się  
w naszej szkole o godzinie 9.00, gdzie do 11.00 korzystały ze 
szkolnej stołówki racząc się kawą, ciastami i innymi słodko-
ściami przygotowanymi przez Radę Rodziców. Podczas tych 
dwóch godzin rodziny miały za zadanie wziąć udział w kilku 
konkurencjach: fryzjerskiej, malarskiej, sportowej i zadanio-
wej. Na stanowiskach fryzjerskich ojcowie, bracia, synowie 
robili wymyślne fryzury swoim mamom, żonom, siostrom 
na miarę swoich możliwości. W sali, gdzie odbywała się 
konkurencja malarska, wybierano jednego członka rodziny, 
którego portret wykonywała pozostała część rodziny. Na 
sali gimnastycznej mierzono sumę skoków w dal, rzucano 
do celu piłką czy papierowym samolotem. Konkurencja za-
daniowa zaskoczyła niejednego rodzica, często okazywało 
się bowiem, że dzieci potra�ą prasować, przyszywać guziki  
i obierać jabłka uzyskując długie obierki.

O godzinie 11.00 rozpoczął się wyczekiwany przez 
wszystkich �nał szkolnego konkursu Mam Talent. Uczniowie 
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zaprezentowali śpiew, 
grę na instrumentach, 
�lmik z malarstwem i ka-
nał na Youtube. Bezkon-
kurencyjna okazała się 
Emma z klasy pierwszej, 
której talent muzyczny 
i umiejętność gry na gi-
tarze dały przepustkę 
do uzyskania pierwsze-
go miejsca. Na drugim 
miejscu uplasowali się 
Kacper, Marek i Dawid 
z klasy ósmej ze swoim 

kanałem na Youtube - Silniki Andoria. Miejsce trzecie zdo-
była zeszłoroczna zwyciężczyni - utalentowana wokalistka 
- Roksana.

Następnym punktem programu był pokaz Judo w wyko-
naniu naszego wue�sty - pana Jakuba i pana Darka Dragona. 
Był to niekwestionowany gwóźdź programu. Po pokazie roz-
dano nagrody rodzinom, które wypadły najlepiej w poszcze-
gólnych konkurencjach. Następnie dzieci wręczyły swoim 
rodzicom szczególne życzenia w formie laurek z kamyko-
wymi drzewkami szczęścia - wykonanymi własnoręcznie. 
Zanim udaliśmy się na grillowaną kiełbaskę każde dziecko 
otrzymało miły podarunek z okazji Dnia Dziecka - grę logicz-
ną dopasowaną poziomem trudności do wieku ucznia. 

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć na ręce 
niezawodnej Rady Rodziców, a w szczególności Państwa Ka-
wuloków. Cieszymy się, że mimo niepogody zjawiła się więk-
szość rodzin, aby miło spędzić wspólnie czas. Gratulujemy 
naszej Pani Dyrektor tej ciekawej inicjatywy - jaką jest Dzień 
Rodziny ujęty w corocznym kalendarzu imprez szkolnych.

Organizatorzy: Ewelina Jochacy, Magdalena Krężelok, Ja-
kub Matuszny, Piotr Kohut.                   Tekst: M.K.

Bohaterowie Naszych Lektur
16 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Konia-

kowie w ramach Szkolnych Dni Regionu odbył się wernisaż 
prac oraz wręczenie nagród w Międzyszkolnym Konkursie 
Plastycznym „Bohaterowie Naszych Lektur”.  

Wpłynęło 71 prac konkursowych ze wszystkich szkół 
podstawowych z gminy Istebna. Najliczniej zaprezentowała 
się Szkoła Podstawowa Nr 1 z Koniakowa, zarówno w ilości 
prac, jak i ilości laureatów. Uczestnicy konkursu najchętniej 
przedstawiali Pinokia, Anię z Zielonego Wzgórza oraz Pana 
Kleksa, a ci którzy najliczniej zaprezentowali swoją kategorię 
wiekową to czwartoklasiści.

Prace były niezwykłe- ujmowały starannością i zaanga-
żowaniem, z jakim zostały wykonane, a także oryginalnoś-
cią pomysłu. Mimo, że młodzi artyści nie mieli ograniczeń 
co do formy wykonania prac, to najchętniej zastosowanymi 
technikami były rysunek i malarstwo. Wyłonienie laureatów 
było niełatwym zadaniem dla jury, w skład którego weszli 
profesjonalni twórcy  z naszej gminy: pani Teresa Legierska, 
pani Wiesława Karch- Krężelok oraz pan Zbigniew Krężelok. 
Po głębokich naradach ostatecznie jurorzy postanowili przy-
znać następujące nagrody:

Kategoria IV-V klasa
1 miejsce Dżesika Waszut SP 2 Koniaków
2 miejsce Małgorzata Dymarek SP 2 Istebna
3 miejsce Laura Legierska SP 1 Koniaków
                     Wiktor Klajbert ZSP Istebna
wyróżnienie Aleksandra Łazarczyk SP 2 Istebna
                          Alicja Heczko SP 1 Koniaków
Kategoria VI-VIII klasa
1 miejsce Laura Skurzok SP1 Koniaków
2 miejsce Kamil Czyż SP1 Koniaków 
                   Wanessa Fiedor SP 2 Koniaków
3 miejsce Wiktoria Ptak SP 1 Koniaków
Wyróżnienie Julia Sikora SP 1 Koniaków
                          Alicja Małyjurek ZSP Istebna
Oraz Specjalna Nagroda przyznana przez organizatora 

konkursu Dla Wiktoria Łacek SP 2 Jaworzynka
Serdeczne podziękowania organiatorzy pragną złożyć 

wszystkim uczestnikom konkursu za wysiłek włożony w two-
rzenie prac oraz opiekunom za poświecony im czas. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do jurorów oraz wszystkich, 
którzy wsparli nasz projekt. Szczegóły zamieszczamy na 
szkolnej stronie.           Dorota Jakubek

„Check your English”
W piątek 31 maja 2019 r. odbył się 13 Gminny Konkurs Ję-

zyka Angielskiego „Check your English”. W tym roku uczest-
nicy wraz z opiekunami spotkali się w Szkole Podstawowej 
nr1 w Koniakowie. Tradycyjnie już w konkursie brali udział 
uczniowie klas szóstych, którzy reprezentowali następujące  
szkoły: nr1 z Istebnej pod opieką mgr Grzegorza Czajkow-
skiego, nr1 z Koniakowa pod opieką mgr inż. Zuzanny Ptak, 
nr1 z Jaworzynki pod opieką mgr Anny Zeman oraz nr2 z Ja-
worzynki pod opieką mgr Eweliny Jochacy.
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Uczestnicy rozwiązywali zadania konkursowe przez pół-

torej godziny a następnie udali się na poczęstunek, podczas 
gdy obecni nauczyciele języka angielskiego sprawdzali pra-
ce.  Spośród 19 rywalizujących ze sobą uczniów wyłoniono 
trzech najlepszych oraz przyznano siedem wyróżnień.

I miejsce zajął Jakub Marekwica z SP1 w Koniakowie, 
II miejsce Klaudia Waszut również z SP1 w Koniakowie, III 
miejsce Mateusz Bury z SP1 w Istebnej.

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Śleziak z SP1 Istebna, Julia 
Rucka, Natalia Legierska i Jarosław Stańko z SP1 Koniaków, 
Jakub Kawulok i Franciszek Juroszek z SP1 Jaworzynka, oraz 
Weronika Juroszek z SP2 Jaworzynka.

 Fundatorem nagród w konkursie była Rada Rodziców 
przy SP1 w Koniakowie oraz wydawnictwo Oxford Univer-
sity Press. Jak co roku konkurs przebiegł w bardzo przyjem-
nej atmosferze, a uczniowie mogli sprawdzić poziom swoich 
umiejętności językowych na dwa lata przed ważnym egza-
minem ósmoklasisty.             Zuzanna Ptak

Nauka poprzez zmysły 
Zgodnie z pięknym zdaniem powiedzianym kiedyś przez 

angielskiego �lozofa, lekarza, polityka i ekonomistę Johna 
Locke, że: „w umyśle nie ma niczego, co wcześniej nie zna-
lazło się w zmysłach”, w bieżącym roku szkolnym w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Koniakowie - Rastoce, dzieci z oddziału 
przedszkolnego miały okazję poznawać świat zmysłami.

Raz w tygodniu z inicjatywy nauczycielek: Doroty Jakubek 
i Anny Sikory, odbywały się tam zajęcia integracji sensorycz-
nej. Podczas tych zajęć dzieci poznawały np.: Układ Słonecz-
ny stąpając boso po ścieżce sensorycznej z planet, rozpozna-
wały zapachy łąki, grały w memory smakowe, dowiedziały 
się jak z lodu uwolnić ulubione zabawki, przechodziły przez 
tor przeszkód, malowały bańkami, tworzyły różne masy pla-
styczne, piły własnoręcznie wyciskany sok z pomarańczy, po-
szukiwały diamentów w piasku i fasoli i wiele innych.

Dzięki tym zajęciom rozwijały w sobie wszystkie zmysły, 
a do tego cierpliwość, poszanowanie dla pracy innego, ko-
ordynację ruchową i oko-ręka, rozwijały spostrzegawczość, 
koncentrację, samodzielną kontrolę błędu, pamięć itp.  
Dzieci nie tylko poznawały nowe zjawiska i uczyły się, ale 
miały przy tym również wiele radości i zabawy.

„W naszym współczesnym świecie dzieci mają coraz 
mniej sensorycznych doświadczeń, ostatnio mówi się na-
wet o “tabletowych dzieciach”. Od najmłodszych lat daje-
my dzieciom swobodny dostęp do TV, podsuwamy tablety, 
które zastępują rodziców i zabawki lub urozmaicają drogę 
w podróży... dajemy smartfony i chwalimy się jak szybko 
maluchy je opanowały. Jednak dziecko w okresie wczes-
nego dzieciństwa musi poznawać świat wszystkimi zmy-
słami... Świat taki jaki jest naprawdę, bo to wszytko buduje 
w mózgu odpowiednie połączenia neuronowe, uczy kon-
centracji, myślenia i pobudza wyobraźnię. Dzieci powinny 
patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający je 
świat. Dlatego wspólne zabawy, kontakt i bliskość z rodzi-
cem, spacery i poznawanie świata wszystkimi zmysłami jest 
tak bardzo istotne w dzisiejszym nowoczesnym i technicz-
nym świecie.”                    Anna Sikora i Dorota Jakubek

„Muzyczne Pejzaże”
10 czerwca 2019 odbył się pierwszy plener malarski dla 

uzdolnionych plastycznie uczniów klas od IV do VIII szkół pod-
stawowych i III klasy gimnazjum z całej Trójwsi. Pomysł zro-
dził się z poczucia potrzeby integracji środowisk twórczych 
z poszczególnych szkół, oraz z potrzeby pokazania dzieciom 
czym faktycznie jest plener. Bo plener to nie tylko pejzaż. Ple-
ner to spotkanie, to malowanie w pewnej określonej sytuacji, 
to czerpanie inspiracji z zastanej rzeczywistości i z twórczości 
drugiego człowieka. Nasz plener był także próbą pokazania 
młodym ludziom możliwości spędzania wolnego czasu. Pró-
bą udowodnienia, że mamy ciekawą świata, utalentowaną 
młodzież, żyjącą nie tylko wirtualnie, nie tylko z komórką, 
komputerem, internetem, ale z płótnem, pędzlem i własną 
osobą. Z koniecznością zmierzenia się ze sobą samym.

Na miejsce spotkania wybrałyśmy istebniański Wywóz. 
Piękny, gościnny ogród pani Ewy Cudzich i pracownię wy-
twarzania instrumentów pasterskich pana Zbigniewa Wała-
cha. Gospodarze oczarowali nas swoją otwartością, młodzież 
miała bowiem do dyspozycji  wszelkie możliwe zakamarki 
ogrodu. Pan Zbigniew opowiedział plenerowiczom co nie-
co na temat miejsca, w jakim się znaleźliśmy, przygotował 
też krótką prelekcję na temat swojej pracy z instrumentami 
pasterskimi. Prace uczniów powstawały w muzycznym oto-
czeniu, stąd nazwa przedsięwzięcia: „MUZYCZNE PEJZAŻE”.

Dwa dni później pokazałyśmy w Gminnym Ośrodku Kul-
tury pokłosie naszego pleneru. Na ścianach zawisły wszyst-
kie prace, których autorami są następujący uczniowie: z ZSP 
z Istebnej: Julia Gazurek, Oliwia Matuszny, Julia Bujok, Kinga 
Bury, Alicja Małyjurek; z SP nr 2 w Jaworzynce: Natalia Suszka, 
Kinga Pazera, Wiktoria Łacek, Weronika Juroszek, Alicja Mo-
jeścik;   SP 2 z Istebnej reprezentowały: Małgorzata Dymarek 
i Alicja Słowik; SP 2 Koniaków: Małgorzata Kawulok,Samuel 
Rabin, Dżesika Waszut; Oddział gimnazjalny: Elżbieta Kawu-
lok; SP 1 Koniaków: Wiktoria Ptak, Kamila Czyż; SP 1 Jawo-
rzynka: Laura Byrtus, Maria Szkawran, Natalia Bojko, Magda 
Zwardoń, Maria Skurzok, Oliwia Miesiączek.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział, GOK-owi 
za możliwość pokazania prac i za wernisaż, państwu: Ewie 
Cudzich i Zbigniewowi Wałachowi za gościnność, paniom 
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Dyrektor: Monice Kukuczce z SP nr 2 w Koniakowie, Danucie 
Szmigielskiej – Kawulok z SP nr 2 w Istebnej i Dorocie Mały-
jurek z SP nr 2 w Jaworzynce za wspieranie nas w tym przed-
sięwzięciu. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę 
pani Barbary Bielesz – plastyczki z SP nr 1 w Koniakowie, któ-
ra pomogła nam w dniu pleneru.

Prace można oglądać w GOK-u do końca czerwca. Liczy-
my na kolejne edycje naszego pleneru, mamy nadzieję, że 
nigdy nie zabraknie chętnych, by malować.

Organizatorki: MagdaLena Krężelok i Dorota Jakubek

Roboty w naszych szkołach
Od kilku lat wprowadzamy z własnej inicjatywy w szko-

łach w Trójwsi wątek nauczania podstaw robotyki i progra-
mowania z wykorzystaniem różnych robotów edukacyj-
nych. W dawnym Gimnazjum i Szkole Podstawowej nr 1 w 
Istebnej zakupiono z funduszu Rady Rodziców roboty z serii 
Makeblock, w szkole nr 2 w Koniakowie-Rastoce dzięki Ra-
dzie Rodziców i wsparciu �rm TECHNIPLAST i LYS-FUSION 
cały zestaw robotów z serii LEGO-WEDO wraz z tabletami 
potrzebnymi do ich budowania i programowania, natomiast 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie zakupiono robot 
Jimu. Podobne roboty pojawiły się też ostatnio w szkołach 
w Jaworzynce.

Nauczyciele informatyki, którzy podjęli się wprowadza-
nia tego tematu na swoich lekcjach samodzielnie, w „wol-
nym” od pracy czasie zdobywają wiedzę w tej nowatorskiej 
w edukacji na poziomie szkoły podstawowej dziedzinie.  
W szkołach podstawowych w Koniakowie-Rastoce i Istebnej 
dyrektorzy w roku ubiegłym zdecydowali się wprowadzić 
dodatkowe lekcje robotyki w ramach „zajęć kształtujących 
kreatywność” na których uczniowie w sposób systematycz-
ny i bardziej szczegółowy poznają współczesne oblicza ro-
botyki w przemyśle, kulturze i cywilizacji, uczą się podstaw 
budowania robotów, ich programowania i sterowania. Za-
jęcia te pozwalają pokazać uczniom także podstawy kom-
puterowych metod sterowania współczesnymi maszynami 
przemysłowymi, projektowania mebli, wnętrz mieszkalnych, 
całych budynków a nawet ogrodów. Uczniowie poznają też 
coraz bardziej rozwijający się świat robotów wyposażonych 
w sztuczną inteligencję, roboty rywalizujące ze sobą w li-
gach piłkarskich i innych sportach, roboty grające i kompo-
nujące muzykę, uprawiające malarstwo czy rzeźbę.

W ramach zajęć informatycznych i robotycznych organi-
zujemy też, dzięki gościnności ich kierownictwa, wycieczki 
przedmiotowe do miejscowych zakładów pracy i warszta-
tów, które wykorzystują w coraz większym zakresie kom-
puterowe sterowanie procesami produkcyjnymi, wdrażają 
maszyny sterowane cyfrowo a także roboty do procesu pro-
dukcyjnego. Są to głównie �rmy: LYSFUSION I TECHNIPLAST 
a także od niedawna warsztaty Technikum Mechanicznego 
w Ustroniu wyposażone w obrabiarki cyfrowe CNC.

Praca z robotami, ich budowanie i programowanie to 
wielka frajda i wyzwanie. Łączy bowiem zabawę w układa-
nie różnych mechanizmów, maszyn i postaci z elementami 
robotyki oraz nauką podstaw programowania. Stymuluje to 
bardzo poznawcze i manualne zdolności uczniów, uczy ko-
ordynacji psychoruchowej, zręczności manualnej, kojarze-
nia faktów, logicznego myślenia i stanowi łagodne przejście 
od dziecięcego świata zabawy w tajemniczą krainę nowo-
czesnych technologii i programowania.

Takie zestawy robotów stanowią ciekawe uzupełnienie 
zajęć komputerowych w naszych szkołach. Wszyscy, którzy 
mieli do czynienia z nauką dzieci i młodzieży wiedzą jak waż-
na jest umiejętność takiego prowadzenia zajęć, by uczniowie 
byli zainteresowani, zaciekawieni i by nauka wiązała się też 
z zabawą czy przygodą. Inną ważną kwestią przemawiającą 
za stopniowym wprowadzaniem elementów robotyki obok 
zajęć informatyki czy techniki jest gwałtowny wzrost zasto-
sowania programowalnych maszyn i robotów w przemyśle 
i innych gałęziach gospodarki, czego wzorcowym przykła-
dem na naszym terenie są �rmy TECHNIPLAST i LYS-FUSION. 
Nasza młodzież powinna mieć możliwość poznawania w 
szkole nowych trendów w nauce i gospodarce, by wchodzić 
w pełni przygotowana w średni etap kształcenia i by później 
dysponować potencjałem wiedzy i doświadczeń, które spra-
wią, że będą mogli bardziej świadomie wybierać techniczne 
kierunki kształcenia oraz będą bardziej konkurencyjni i po-
szukiwani na rynku pracy. Takie możliwości stwarzają min. 
edukacyjne roboty z serii Lego Education, Makeblock czy 
Jimu Robot, które dostosowane są poziomem trudności do 
każdej grupy wiekowej uczniów i mamy nadzieję, że przy 
wsparciu życzliwych ludzi lub udziałowi w kolejnych projek-
tach uda się odpowiednią dla współczesnych standardów 
edukacyjnych ilość takich zestawów zakupić dla naszych 
wspaniałych dzieci z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. 

mgr Andrzej Suszka
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Sukcesy młodych matematyków!!!
Początkiem stycznia 38 uczniów Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego w Istebnej przystąpiło do Ogólnopolskiej Olim-
piady Przedmiotowej z Matematyki OLIMPUS. Konkurs po-
legał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru. Zadania 
były zróżnicowane zarówno pod względem treści jak i stop-
nia trudności. Wiele zagadnień wykraczało poza podstawę 
programową z matematyki. Tym bardziej ucieszył nas fakt, 
iż pięcioro naszych uczniów uzyskało tytuł laureata w tym 
konkursie. A są to:

Igor Kawulok kl.4c (opiekun: Grażyna Pince-Polok) 
Marcel Małysz kl.4d (opiekun: Barbara Bołdys-Żegocka, 

Aneta Kulik)
Ewa Kulik kl.8a (opiekun: Grażyna Pince-Polok) 
Agnieszka Kulik kl.8b (opiekun: Grażyna Pince-Polok)
Oliwia Matuszny kl.8b (opiekun: Grażyna Pince-Polok)
21 marca uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 

wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym KANGUR. Konkurs rozgrywany jest w sześciu katego-
riach wiekowych i ma charakter jednorazowego testu. Głów-
ną umiejętnością badaną w tym konkursie jest umiejętność 
logicznego myślenia, a nie czysta wiedza i znajomość wzo-
rów. A oto wyniki naszych uczniów:

Igor Kawulok kl.4c- wynik bardzo dobry – najwyższy 
wynik w szkole (opiekun: Grażyna Pince-Polok)

Wyróżnienia otrzymali:
Tadeusz Juroszek kl.2a (opiekun: Maria Zawada)
Justyna Jojko kl.2a (opiekun: Maria Zawada)
Kacper Bury kl.3a (opiekun: Elżbieta Gadacz)
Marcel Małysz kl.4d (opiekun: Barbara Bołdys-Żegocka, 

Aneta Kulik)
Jan Kulik kl.5a (opiekun: Barbara Bołdys-Żegocka)
Klaudia Michałek kl.5b (opiekun: Elżbieta Goryczka)
Ewa kulik kl.8a (opiekun: Grażyna Pince-Polok)
Gratulujemy Wam mocno, ponieważ wiemy, jak ciężko 

pracowaliście na te sukcesy.
 Każde takie osiągnięcie to zadowolenie ucznia, ale rów-

nież duma całej szkoły. Oby kolejne wyzwania matematycz-
ne pozwoliłyby Wam uzyskiwać równie wysokie lub jeszcze 
wyższe lokaty, a radość podczas zdobywania wiedzy zre-
kompensuje trud i żmudną pracę.

W ogrodach z bonzai u państwa 
Tomiców, 04.06.2019r.
Tego dnia zaświeciło długo wypatrywane słońce. Naj-

pierw spotykamy się w LOEE, gdzie p. inż. Borejza omówi-
ła zasady budowania ogrodów japońskich, które popierała 
przepięknymi zdjęciami. Ogród japoński jest spotykany przy 
domach, w parkach, przy świątyniach buddyjskich i w po-
bliżu zabytków. Ma naśladować przyrodę. Bajeczna zieleń, 
kolory kwiatów, krzewów, oczka wodne, mostki, latarnie, 
rzeźby, bramy to reguła tego botanicznego obiektu.

Uniwersytet seniora

Z życia szkół

Przechodzimy do ogrodu państwa Tomiców, a tam raj … 
Pan Józef ze skromnością, ale i miłością do roślin opowiada 
o swojej wieloletniej pasji i osiągnięciach. Oglądamy wyra�-
nowane, wprowadzjące w zachwyt cudowne bonzai, często 
prezentowane na własnoręcznie wykonanych, intrygujących 
rzeźbach. Ogród, który warto było zobaczyć i podziwiać mo-
zolną, codzienną pracę gospodarza. Pani Małgorzata z kolei 
ugościła nas kawą, słodyczami z Maroka, pysznym napojem 
z białego bzu i innymi smakołykami. Cały ogród emanował 
harmonią, ciszą, relaksem. 

Wycieczka do Ojcowa, 11.06.2019
Ojcowski Park Narodowy to jeden z najpiękniejszych 

kompleksów przyrodniczych Polski. Pogoda nam tym razem 
sprzyja, autokar pełen seniorów przygotowanych na kolejną 
przygodę. 

Po spotkaniu z przewodnikiem idziemy na Zamek w Pia-
skowej Skale, gdzie poznajemy historię Szlaku Orlich Gniazd 
– obramowanych, granicznych forty�kacji powstałych za 
czasów króla Kazimierza Wielkiego. Spacerkiem idziemy pod 
stojącą na skale zwanej Fortepianem – Maczugę Herkulesa 
o wysokości 25 m. Dookoła nas liczne, białe wapienne skały, 
które podane kwasowej działalności wód i dwutlenku wę-
gla nabierały cudownych, bajecznych form. Do takich należą 
m.in. cała Dolina Prądnika, Sąspowska czy Wąwóz Skałba-
nia. Przyjeżdżamy pod kolejne ruiny zamku w Ojcowie mi-
jając po drodze Młynnik, Grodzisko, Młyn Borynia i słynny 
Kościół na Wodzie – łączący brzegi Prądnika, który powstał 
po ominięciu carskiego zakazu budowania na „ziemi ojczy-
stej”. Doliną Sąspowską idziemy na zapowiedziany posiłek – 

pstrąga z grilla- rybę 
charakter ystyczną 
dla tych okolic. Jest 
świeży, pyszny i jemy 
go z apatytem. Przed 
nami kolejne atrakcje: 
idziemy wzdłuż poto-
ku Sąspówki mijając 
liczne stawy hodow-
lane z pstrągiem dzi-
kim i zachwycamy się 
bogatymi formami 
skalnymi: igłą Deoty-
my, skałą Wernyhory, 
wejściami do licznych 
jaskiń jak Ciemna czy 
Krowia oraz przepięk-
ną Bramą Krakowską. 
Ochładzamy się wodą 
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ze Źródełka Miłości i wracamy do autokaru, by pojechać 
możliwie najbliżej wejścia do Jaskini Łokietka. To miła nie-
spodzianka ze strony przewodnika i pana kierowcy Czesia – 
dziękujemy.

Zwiedzamy jedną z najpopularniejszych i najładniej-
szych jaskiń OPN – Grotę Łokietka. Legenda głosi, ze król 
po ucieczce z Krakowa przed wojskami czeskimi znalazł tu 
schronienie. Życie uratował mu pająk, który zasnuł otwór 
pajęczyną, wprowadzając w błąd pościg. Pamiątką po tym 
wydarzeniu są ciekawie nazwane groty i komory np. Sypial-
nia, Kuchnia czy Sala Rycerska. 

Jeszcze tylko zasłużony obiad, ostatnie spojrzenia na 
połyskujące wśród zieleni białe skały i wracamy do Istebnej 
pełni niezapomnianych wrażeń i re�eksji, że „piękna nasza 
Polska całą” i warto ją zwiedzać. 

Niespodzianka – iluzjonista, 18.06.2019
Magia, sztuczki, iluzja zawsze intrygowały ludzi – nas 

też. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dobrze, że jesteś” i panią 
Bogusią Juroszek organizujemy spotkanie z iluzjonistą Ma-
ciejem Sieńko. Nasi przyjaciele pod kierunkiem opiekunów 
perfekcyjnie przygotowują salę i poczęstunek, za co składa-
my im podziękowania. 

Sala wypełniona widzami – czas zacząć! Oglądamy iluzję 
z bliska, w której biorą udział wybrani widzowie. To numery 
m.in. z pieniędzmi, kartami, napojem, sznurami przeplatane 
humorem. Po krótkiej przerwie na poczęstunek następuje 
indywidualne podejście do widzów i czary – mary z kartami.  

Wiemy, ze to tylko długo ćwiczone umiejętności prowa-
dzącego, ale i tak wzbudzały nasz podziw. 

Zakończenie roku akademickiego 
i „zielona zabawa”
O tym ważnym dla seniorów wydarzeniu ciekawie zrela-

cjonowała i udokumentowała zdjęciami pani Karina Czyż – 
redaktor „Naszej Trójwsi”. A oto jej relacja: 

„Zieloną zabawą” nazwali seniorzy swoje okolicznościo-
we spotkanie, które podsumowało i zakończyło kolejny rok 
działalności Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora.

Pełna sala ludzi, uśmiechy na twarzach, wokół zielone ak-
centy i pięknie nakryte stoły – to obrazek, jaki można było 
zobaczyć wchodząc do DW „Koronka” we wtorek 25 czerwca.

To wszystko z okazji, że minęło kolejnych dziewięć mie-
sięcy działalności grupy seniorów w całej Trójwsi. O wiele 
szczegółów tego popołudnia zadbał Zarząd Stowarzyszeni. 
Każdy z uczestników otrzymał ręcznie wypełnioną Kartę Ur-
lopową z dokładnie podaną liczbą dni i godzin wolnych od 
zajęć Uniwersytetu, a następnie każdy dostał ręcznie wyko-
nane świadectwo.

Za pomyślnie ukończony rok i za czas zasłużonego od-
poczynku wzniesiono toast lampką szampana, a potem 
wszyscy cieszyli się sobą nawzajem przy wspólnym posiłku. 
Nie zabrakło góralskich akcentów muzycznych, ponieważ 
młodzi muzykanci z Trójwsi ubogacili swoją grą i śpiewem 
to piękne spotkanie.  

Podczas spotkania podziękowano również instruktorom 
prowadzącym zajęcia, zaś szczególne podziękowania zosta-
ły złożone Pani Agacie Wisełce- prezes Stowarzyszenia wraz 
z Zarządem, bo to oni troszczyli się, by żadna nuda nie wkra-
dała się w życie uczestników Istebniańskiego Uniwersytetu. 

Całe spotkanie aż do końca przebiegło i miłej i przyjaznej 
atmosferze. Teraz czas na zasłużony urlop, a po nim kolejne 
działania z nowymi pomysłami!

Pani Prezes Istebniańskiego Uniwersytetu Seniora, ca-
łemu Zarządowi i wszystkim Seniorom gratulujemy wielu 
wspaniałych inicjatyw, wytrwałości i zapału do działania, 
który wykazali w minionym roku. Mamy nadzieję, że od je-
sieni znów będziemy mogli podziwiać Seniorów w akcji!

Wszystkim osobom i instytucjom przychylnym naszej 
działalności serdecznie dziękujemy!

Seniorom życzymy udanego, zdrowego wypoczynku i 
do zobaczenia 1 października (wtorek) o godz. 10:00 w LOEE

Prezes - Agata Wisełka
oraz Zarząd
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zowany był na terenach przy-
granicznych i rekreacyjnych nad 
rzeką Olzą (Camping „OLZA”). W 
jego trakcie przewidziano różne-
go rodzaju atrakcje zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych, m.in.: 
występy zespołów regionalnych, 
stoiska z materiałami promocyj-
nymi dot. polsko-czeskiej współ-
pracy na pograniczu, degustacja 
potraw regionalnych, ścianka 
wspinaczkowa dla dzieci, rowe-
ry stacjonarne oraz wieczorny 
pokaz tańca z ogniem. Podczas 
pikniku mocny akcent stanowiły 
KGW z terenu Trójwsi Beskidzkkiej, które przygotowały 
bogatą ofertę potraw regionalnych. Serdecznie dziękujemy 
Kucharkom z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa za zaangażo-
wanie i włączenie się w obchody jubileuszu.

Informacje turystyczne
EURO-NAJka dla Istebnej
EURO-NAJka dla Istebnej i regionalne przysmaki od KGW 

Istebna, Jaworzynka i Koniaków podczas konferencji i pikniku 
zorganizowanego przez Euroregion Śląsk Cieszyński z okazji 
15-lecia obecności Polski i Republiki Czeskiej w strukturach 
Unii Europejskiej, w ramach projektu „ProUE | ProEU”. Wyda-
rzenia miały miejsce w dniach 6-9.06.2019 roku w Cieszynie.

W dniu 6 czerwca 2019 roku w Domu Narodowym w 
Cieszynie podczas  konferencji  podsumowującej  15-let-
nią obecność Polski i Republiki Czeskiej w strukturach Unii 
Europejskiej, przedstawicielka Gminy Istebna Aneta Legier-
ska, z rąk Dyrektora Biura Euroregionu Śląsk Cieszyński pana 
Bogdana Kasperka  odebrała wyróżnienie w postaci dyplo-
mu „EURO NAJki” dla gminy Istebna za największą liczbę 
złożonych projektów w kategorii gmina. Należy dodać, że 
chodzi tutaj o wszystkie projekty polsko-czeskie ( tzw. mięk-
kie i twarde)  złożone przez gminę Istebna, ale także jednost-
ki, takie jak GOK czy działające na naszym terenie stowarzy-
szenia. Z tego miejsca serdecznie dziękujemy Wszystkim 
Osobom zaangażowanym w pozyskiwanie funduszy euro-
pejskich w ramach działalności Euroregionu na przestrzeni 
ostatnich 15 lat. To wyróżnienie dla Nas Wszystkich. Konfe-
rencja zorganizowana w ramach  25. posiedzenia  Polsko-
-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgra-
nicznej. Warto dodać, iż wyróżnienie EURO NAJki otrzymał 
także GOTIC z Mostów koło Jabłonkowa za największą ilość 
złożonych projektów w ramach instytucji. Koleżankom z 
Mostów serdecznie gratulujemy, bo w większości projektów 
składanych przez GOK są partnerem naszej instytucji.

W dniach 9 -11 czerwca br. Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju pełniące rolę  Instytucji Krajowej w programie In-
terreg V-A Republika Czeska – Polska (Interreg V-A RCz-PL), 
we współpracy z Euroregionami: Śląsk Cieszyński, Silesia, 
Beskidy oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Interreg 
V-A Republika Czeska - Polska w województwie śląskim, zor-
ganizowało  rajd rowerowy na polsko-czeskim pograniczu 
oraz piknik promujący Program, który zaplanowany został 
na zakończenie 1. etapu rajdu rowerowego tj. 9 czerwca br. 
(niedziela) w godzinach popołudniowych. Piknik promu-
jący polsko-czeską współpracę transgraniczną zorgani-

Rajd Rowerowy do Źródła Olzy
Jak co roku Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRASZEK” 

oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Ślą-
ski” w Republice Czeskiej zorganizowały Rajd Rowerowy do 
Źródła Olzy. Wydarzenie to miało miejsce w sobotę 8 czerw-
ca i zgromadziło liczne grono miłośników dwóch kółek z obu 
stron granicy. Meta rajdu znajdowała się przy położonym w 
Istebnej Zaolziu Ośrodku Wypoczynkowym „Maria”. W imie-
niu władz Gminy Istebna puchar dla Najliczniejszej Grupy 
wręczyła sołtys wsi Istebna Barbara Juroszek. Uczestnikom 
przygrywała kapela góralska. Zapraszamy do udziału w im-
prezie ponownie za rok!
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Informacje turystyczne
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Zaolzie
Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z obiektu Re-

kreacyjno-Sportowego w Istebnej na Zaolziu. Do państwa 
dyspozycji udostępniamy: boisko, plac zabaw, trasy biego-
wo-nartorolkowe, leśną trasę spacerową, salę gimnastyczną, 
siłownię, ping-pong, sprzęt sportowy (kije nordic walking, 
piłki, hula-hop, gumy, ringo, itp. – należy poprosić obsługę 
o wydanie sprzętu). Tel. 517 252 995. Od maja do września 
obiekt czynny w następujących godzinach: • WTOREK – 8:00 
– 16:00 • ŚRODA – 12:00 – 20:00 • CZWARTEK - 12:00 – 20:00 • 
PIĄTEK - 12:00 – 20:00 • SOBOTA – 10:00 – 18:00 • NIEDZIELA 
I PONIEDZIAŁEK – nieczynne W środy można brać udział w 
zajęciach Aerobic, step choreogra�a i zajęcia wzmacniające; 
tel. do Instruktorki 796022051; w godzinach 18:00 – 19:00.

Rodzinna Gra Terenowa 
Po raz drugi ruszyła aktywna gra terenowa „Poszukiwa-

cze szczęścia w Beskidzkiej 5.
Czym są szczęśliwostki? To drobne chwile, trwające se-

kundę lub dwie - jak łyk dobrej kawy o poranku lub inna z 
pozoru drobnostka, która poprawia humor i daje duży za-
strzyk optymizmu. To emocje zapisane w kilku słowach, 
których autorem może być każdy. Na kolekcjonowaniu ta-
kich właśnie „szczęśliwostek” opiera się nowy produkt tury-
styczny Beskidzkiej – aktywna gra terenowa „Poszukiwacze 

Uwaga – utrudnienia na drodze 
podczas 65. RAJDU WISŁY!
W dniach 27 i 28 września 2019 roku na terenie Beskidów 

odbędzie się 65 Rajd Wisły. Jak co roku trasa odcinka specjal-
nego przebiegać będzie przez gminę Istebna. Zapraszamy do 
kibicowania i jednocześnie informujemy o zamknięciu dróg.

W sobotę 28 września zamknięte będą drogi na odcinku:
Istebna Zaolzie - Koniaków Bombolówka - Jasiówka - 

Rastoka - Gronik II - Koczy Zamek.
Bardzo prosimy o poinformowanie wszystkich gesto-

rów mających obiekty noclegowe o tych utrudnieniach, 
mieszkańców i gości, którzy m.in. w tym czasie będą 
mieć imprezy w obiektach na trasie rajdu.

szczęścia w Beskidzkiej 5”. Ma zachęcić turystów i mieszkań-
ców do zwiedzania, spacerów oraz aktywnego spędzania 
czasu wolnego w Beskidzie Śląskim i jego okolicach. 

Jak zacząć zabawę? Poszukiwaczem szczęścia w Beski-
dach może zostać każda osoba, która w Informacji Turystycz-
nej odbierze specjalną książeczkę, stanowiącą przepust-
kę do zabawy. Zadaniem Poszukiwacza jest odwiedzenie 
wyznaczonych miejsc na terenie Beskidzkiej 5, w których 
ukryte są „szczęśliwostki” w postaci specjalnie przygoto-
wanych naklejek. Pięć gmin, które biorą udział w zabawie 
to: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła. W każdej z nich 
czeka na nas 9 szczęśliwostek. Naklejki zdobywa się m.in. w: 
schroniskach górskich, odwiedzając atrakcje turystyczne, ro-
biąc zdjęcia czy biorąc udział w imprezach i wydarzeniach, 
organizowanych na terenie gmin Beskidzkiej 5. W Gminie 
Istebna można je odnaleźć m. in. siedząc na szczycie Ocho-
dzitej przy wschodzie lub zachodzie słońca, w przeciągu 5 
minut odbywając podróż przez trzy kraje, czy biorąc udział 
w korowodzie dożynkowym. Niektóre naklejki otrzymamy 
bezpośrednio w miejscu zwiedzania, inne zaś w informacji 
turystycznej - po okazaniu zdjęcia potwierdzającego zdoby-
cie „szczęśliwostki”.

Dokładne opisy zasad gry i NAGRÓD – pobyty tygodnio-
we w Beskidzkiej 5 znajdują się na stronie www.beskidzka5.pl

Zapraszamy do zabawy!

GRA TERENOWA 
Poszukiwacze szczęścia w Beskidzkiej 5!
Turysto! Już dziś możesz zgarnąć nagrody za zwiedzanie, spacerowanie 
oraz aktywnie spędzony czas wolny w Beskidzie Śląskim i jego okolicach.

Odwiedź Beskidzką 5 i odbierz nagrodę!
Spiesz się! Liczba nagród ograniczona! www.beskidzka5.pl

MAPA
BESKIDÓW

JAK GRAĆ?

Odbierz książeczkę z grą terenową. 
Poszukiwaczem szczęścia w Beskidach może zostać każda osoba, która w Informacji Turystycznej 
odbierze specjalną książeczkę, stanowiącą przepustkę do zabawy.

Odwiedzaj wyznaczone atrakcje i zbieraj naklejki. 
Zadaniem Poszukiwacza jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc na terenie Beskidzkiej 5, czyli 
gmin: Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły, w których ukryte są „szczęśliwostki” w postaci 
specjalnie przygotowanych naklejek. 

Odbieraj nagrody!
Twoja nagroda zależy od ilości zebranych naklejek. To Ty decydujesz co wygrywasz!

            

1

2

3

Kiedy 
poszukujesz 
szczęścia 
w Beskidach.
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Wakacyjna Akademia Sztuki 
przy muzeum Jana Wałacha
Guma chromianowa, modelarstwo, papier czerpany  

i „Żywe obrazy” - te i inne tematy zgłębiali młodzi arty-
ści podczas Wakacyjnej Akademia Sztuki Jana Wałacha. 
Atrakcji i pomysłów nie brakowało!

Jak każdy inny czas wakacje można spędzić biernie… 
albo aktywnie i kreatywnie. Do tej drugiej opcji już po raz ko-
lejny zaprosiło dzieci Muzeum i Stowarzyszenie im. Artysty 
Jana Wałacha w Istebnej. Było kolorowo, aktywnie, wesoło, 
słonecznie i bardzo różnorodnie. 

Pierwszego dnia na 
Andziołówce pojawiło się 
około 50 dzieci chętnych 
do zapisania się do Wa-
kacyjnej Akademii Sztuki 
Jana Wałacha. Powitała 
ich Lucyna Ligocka-Kohut 
- prezes Muzeum i Stowa-
rzyszenia. Młodzi artyści 
wzięli udział w warsztatach 
modelarstwa prowadzo-
nych przez Dominika Ko-
narzewskiego, który od lat 
zajmuje się modelarstwem 
redukcyjnym. Pod jego 

czujnym okiem powstawały misterne modele pojazdów  
i budynków, a świeżo upieczeni modelarze opuścili pracow-
nię z własnoręcznie sklejonymi egzemplarzami Audi, Fiata 
a nawet .. czołgów bojowych. Z kolei pod kierunkiem pani 
Iwony Konarzewskiej - artystki z Istebnej Bucznika powsta-
wały barwne dzieła malowane pastelami, kredkami i ołów-
kiem. Pogoda i frekwencja dopisała, zatem warsztaty miały 
miejsce pod namiotem, w plenerze.

W środę zaprosiliśmy adeptów Akademii na warsztaty 
papieru czerpanego. Pani Anna Słowik pokazała dzieciom 
jak za pomocą masy ze zblendowanej makulatury, wody  

i krochmalu uzyskać różnobarwne papiery, a potem zdobiąc 
je kwiatami i ziołami zebranymi na łące, susząc przy pomocy 
specjalnych ramek, wykonać niepowtarzalne kompozycje. 
Te warsztaty były gratką dla tych, którzy lubią się porządnie 
upaćkać, a mistrz Wałach chyba przymknął oko na to, że tra-
wa pod jego pracownią chwilowo nabrała różnobarwnych 
kolorów ;) Z kolei pod okiem pani Iwony Konarzewskiej po-
wstawały portrety – koleżanek czy też przodków uwiecznio-
nych na zdjęciach. Grupa śmiałków wyruszyła zaś na quest 
śladami „Mistrza spod Złotego Gronia”. Udało się odgadnąć 
wszystkie wskazówki, a przy okazji zmoczyć nogi w rzece.

Kolejny, czwartkowy dzień upłynął pod znakiem mu-
zyki, której nigdy w tym miejscu nie brakowało. To tutaj po 
dniu pracy Jan Wałach siadywał pod pracownią z fujarką, czy 
skrzypcami. O tych zwyczajach artysty opowiedział dzieciom 
jego wnuk - Zbigniew Wałach – muzyk, kompozytor, budowni-
czy ludowych instrumentów. Wspominał czasy, gdy jako mały 
chłopiec wchodził do pracowni, otwierał skrzypiące drzwi, od-
chylał kotarę, czuł zapach farb i terpentyny oraz ściszony głos 
dziadka opowiadającego o swojej sztuce. Opowiedział też  
o instrumentach – gajdach, skrzypcach, gęślach, piszczołkach 
prezentując ich dźwięk. Na koniec zainicjował mini – koncert z 
udziałem młodych skrzypaczek i przyjaciela Piotra Jojko. Ocza-
rowane dzieci mogły później przenieść te wrażenia na papier 
czy deskę linoleum, bowiem tego dnia miały miejsce warszta-
ty linorytu prowadzone przez Ewę Cudzich. 

Z kolei pod kierunkiem Małgorzaty Owczarczak dzieci 
przy pomocy techniki decoupage zamieniały zwykłe słoiczki  
w piękne rustykalne lampioniki, w które można włożyć świecz-
kę i zapalić podczas wieczornego przyjęcia w ogródku. Trzeba 
jeszcze wyjaśnić, co robiła grupa dzieci w zaciemnionym po-
mieszczeniu, ze szczelnie zasłoniętymi okiennicami. Otóż pod 
kierunkiem Ani Słowik poznawała technikę gumy chromia-
nowej – jedną z tzw. szlachetnych technik fotogra�cznych. 
Polega na utrwalaniu obrazu poprzez użycie światłoczułego 
roztworu, który łączony jest z emulsją na bazie gumy arab-
skiej z pigmentem. Światło naświetla odbitkę, którą następnie 
wywołuje się w wodzie. Efekty były naprawdę ciekawe!!
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Jak co roku � nałem naszej akcji są „Żywe Obrazy”. Tym 
razem wzięliśmy na warsztat trzy działa Jana Wałacha. Mło-
dzi modele wytrwale poddali się “charakteryzacji”, na chwilę 
zamieniając t- shirty z � amingami na kabotki i koszule gó-
ralskie, a spinki do włosów na splatki do warkocza. Powstałe 
dzięki nim “żywe obrazy” to kadry, 
które zapierają dech w piersiach!!! 
Za kilka dobrych lat te zdjęcia 
będą niepowtarzalną pamiątką z 
tej „podróży za ramę obrazu”.

Na koniec jeszcze ostatni wer-
nisaż, podziękowania i czas na 
pożegnanie. Młodzi artyści zabie-
rają wykonane przez siebie dzie-
ła, rodzice dziękują za ten czas. 
Odchodzą ukwieconą ścieżką w 
promieniach popołudniowego 

słońca. Mamy nadzieję, że wrócą tutaj za rok! To niezwykłe, 
że na kilka dni przed czterdziestą rocznicą śmierci Jana Wa-
łacha (+30.06.1979) to miejsce naprawdę tętniło życiem, 
a więc marzenie artysty o utworzeniu w tym miejscu „przysta-
ni sztuki” się spełniło. Jego trud nie poszedł w zapomnienie!

Projekt „Wakacyjna Akademia Sztuki Jana Wałacha” został 
do� nansowany przez Urząd Gminy w Istebnej. Dwie prelek-
cje, jakie miały miejsce podczas warsztatów zrealizowano w 
ramach projektu „Muzyka pasterska w twórczości Jana Wała-
cha” do� nansowanego przez Urząd Marszałkowski w Kato-
wicach.              Oprac. Barbara Juroszek

W piątek odbył się ostatni dzień artystycznych spotkań 
z najmłodszymi. Do świata muzyki w obrazie przeniosła je 
prezentacji dr Michała Kawuloka. Pod czujnym okiem pani 
Iwony Konarzewskiej powstało kilkanaście prac odnoszą-
cych się do dźwięku w malarstwie. Dzieci grupami wyruszy-
ły też na “poszukiwanie skarbów” - specjalnie przygotowaną 
grę terenową polegającą na odszukiwaniu kolejnych zaga-
dek ukrytych wokół muzeum prowadzących do słodkiego 
“skarbu”. Było przy tym sporo frajdy no bo kto z nas choć raz 
nie chciał poczuć się jak Indiana Jones czy Sherlock Holmes 
na tropie zagadek?
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Małgorzata Kiereś

Składanie świata - delikatność 
i melancholia
W upalne i gorące popołudnie, w środę 26 czerwca 2019  

roku w ramach  cyklu „ Młodzi Beskidzcy Artyści” w Muzeum 
Beskidzkim w Wiśle zaprezentowała swój warsztat  twórczy 
Teresa Legierska z Koniakowa. Artystka urodzona w Konia-
kowie ukończyła Liceum Plastyczne w Bielsku-Białej oraz 
Akademię Sztuk Plastycznych w Katowicach. Na Sali wy-
staw czasowych w muzeum zaprezentowała swoją pracę 
dyplomową zatytułowaną „Delikatnośc do obrony”, którą 
zrealizowała pod kierunkiem  Prof. Jacka Rykały. Wśród do-
tychczasowych osiągnięć tej młodej artystki jest udział już 
w 4 indywidualnych wystawach oraz w 4 wystawach zbioro-
wych. Jest również laureatką II edycji Konkursu Malarskiego 
im. W.Fangora w Gdańsku.

Artystka w bardzo lakonicznej informacji o sobie i swoim 
warsztacie pisze: „Stoję po stronie delikatności. Żeby ją do-
strzec i się nią otulić wybrałam dziecko, które jest symbolem  
najlepiej wyrażającym  niewinność, delikatność, subtelność. 
Artystka dla zrealizowania swojego celu tworzy klimat nie-
pokoju, lęku, zagrożenia oraz  melancholii. Ten klimat  prag-
nie dorosłym przekazać przez dziecko, które jest główna my-
ślą przewodnią tej wystawy. 

Artystka w swojej postawie twórczej twierdzi, że sięga do 
asamblażu a więc do takiej formy wypowiedzi, którą tworzą 
rożne trójwymiarowe kompozycje w formacie, technice i 
zastosowanym podłożu. Ta forma wypowiedzi artystycznej 
wpisuje się w pełni w nurt sztuki współczesnej. Kiedy na po-
czątku XX wieku powstaje w sztuce dadaizm sztuka otwiera 
się  na możliwość zerwania z tradycją. Dadaizm proponuje 
odbiorcę szokować. Artysta przestaje być wspaniałym rze-
mieślnikiem w dziedzinie dekoracji, architektury czy ma-
larstwa - staje się INTERPRETATOREM ŚWIATA i to nowa dla 
niego sytuacja. Staje się twórcą szukającym odpowiedzi na 
istotne pytania epistemologiczne o sens istnienia, o sens 
bycia.  Artysta rozpoczyna narrację o własnych problemach, 
które go nurtują i o których chce opowiedzieć. I to właśnie 
od tego momentu rola sztuki uległa zmianie. Sztuka reaguje 
już na nowe bardzo szerokie możliwości artystycznych wy-
powiedzi. W tą właśnie sytuacje w pełni wpisuje się artystka, 
która  prezentuje się dzisiaj w muzeum. Widzimy artystkę 
odważną, koncepcyjną, z własna wizją, artystkę o silnej oso-
bowości, która posiada własną wolność. Dzięki tej wolności  
patrzy na świat  przez pryzmat emocji, może przyglądać się 
krytycznie otaczającej rzeczywistości. Dzięki jej nowym roz-
wiązaniom artystycznym, świat wokół nas się unowocześnia.  

Artystka wybierając własne propozycje asamblażu prze-
łamuje modernistyczny paradygmat na posługiwanie się 
wszystkim tym, co artyści tej formy wypowiedzi nazywają 
ułamkami codzienności, posługują się wszystkim, a więc 
„śmieciami”. Ta forma wykorzystania  niepotrzebnego świata 
otrzymuje drugie życie, w formie pięknej artystycznej, wpi-

suje je artystka w swoją ustaloną narrację świata. Prowokuje. 
Daje możliwość prowadzenia dyskursu. Prekursorami tej for-
my wypowiedzi w polskiej sztuce współczesnej był artysta 
Władysław Hasior. Nawiązuje również do kompozycyjnych 
rozwiązań teatralnych artysty, dramaturga Tadeusza Kanto-
ra. Przełamuje zatem po swojemu świat, nadaje nową este-
tykę codzienności. Buduje od samych podstaw i scala ten 
własny nowy artystyczny świat. To składanie świata jest ope-
racją, którą dokonuje na sobie i dlatego nie należy ona do ła-
twych, często jest nawet bolesną. Usiłuje bowiem zobaczyć  
świat, czy też jego fragmenty naprawdę tylko po swojemu. 
To, na ile się jej to udaje  bywa miara wielkości artysty. 

Jej prace posiadają niezwykle tytuły. To one budują  nar-
rację świata, o którym artystka opowiada, np. Nie prowadź 
mnie, Oswajanie, I zrobiło się cicho  Bezbronność etc. Prac 
często łącząc rożne techniki i materiały nie mają ram. Ramy 
stanowią np. zużyte i wyrzucone ołówki, kredki. To nowa 
estetyka i artystyczna przestrzeń Teresy Legierskiej. Wysta-
wa „Delikatność do obrony” zaskakuje kolorem. Dominuje  
czerń , który dla odbiorcy może być zdziwieniem. Nasze bo-
wiem postrzeganie pozostawia nam pozytywną ocenę jas-
ności, a negatywną mroku. A mimo to ów mrok, czerń, są 
tutaj wartością niezwykła. To właśnie kolor czarny o dziwo 
ma przemówić przez dziecko do dorosłych. 

Wystawa posiada logiczną całość. Jest ona wynikiem  bez 
wątpienia wielu lat poszukiwań  być może tych które gdzieś 
głęboko ukryte tkwią w wyobraźni. Jak pisał Zbigniew Herbert:

„kiedy umysł zasypia trzeba na nowo rozpocząć wędrów-
kę do wyobraźni. Ta wędrówka artystce w pełni się udała.  
A w jaki sposób zostaje ona odczytana przez indywidualne-
go odbiorcę, to już sprawa odbiorcy.  

Grzegorz Sztabiński pisał: artysta… malując obraz i nada-
jąc mu określone cechy, stwarza tylko okazję do jego udzielenia 
się. Samo piękno pozostaje zaś niezmienne, nieprzemijalne, 
niezależne od tego, czy ktoś je rozpoznaje, czy nie.

Praca, która na wystawie jest dla mnie osobiście najcen-
niejsza to niewielki krzyżyk, zrobiony ze zwykłych drewnia-
nych deseczek, niewielki, z daszkiem, ozdobiony paciorkami 
różańca, wyrzuconymi kawałkami drutu, pod którym siedzi 
dwoje dzieci i zbiera kwiatki. Urokliwy, piękny, malutki, nie-
zwykły… piękny w prostocie, ma siłę przebicia dzięki tej pro-
stocie, przemawia, pozostanie w moich oczach na zawsze... 

Gosia Kiereś 
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Mała Istebna z przepustką 
na przyszłoroczne Święto Dzieci Gór!!
Miło nam poinformować, że „Mała Istebna” dostała nomi-

nację do udziału w 28. Międzynarodowym Festiwalu Dzie-
cięcych Zespołów Regionalnych „ŚWIĘTO DZIECI GÓR” w No-
wym Sączu w lipcu 2020! 

Konkursu na Koronkę Koniakowską 
i Beskidzki Haft Krzyżykowy 2019
Najdroższe koronczarki i hafciarki kierujemy do Was 

konkurs, który mamy nadzieję spotka się z zainteresowa-
niem i z powodzeniem zgłosicie swój udział.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Koronki Koniakow-
skie. Konkurs organizowany jest przy współudziale Regionalne-
go Ośrodka Kultury w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych – Oddział Beskidzki w Bielsku - Białej oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej.

Celem konkursu jest przede wszystkim pobudzenie inwencji 
twórczej, utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego, zacho-
wanie tradycyjnych wzorów i motywów dwóch dziedzin twór-
czości charakterystycznych dla Beskidu Śląskiego: koniakowskiej 
koronki i haftu krzyżykowego.  Poznanie oraz kontynuacja tra-
dycji odziedziczonych po przodkach oraz  integracja twórców 
ludowych. 

Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby, które ukoń-
czyły 18 lat. Każdy twórca zobowiązany jest do dostarczenia od 
trzech do pięciu prac w dowolnej formie wykonanych samo-
dzielnie specjalnie na Konkurs (najmniejsza praca - średnica 30 
cm) zaopatrzonych w metryczki z godłem twórcy, równocześnie 
dołączając kopertę z tym samym znakiem, w której będzie spis 
prac, karta zgłoszenia z danymi twórcy, cena,  zgoda na ewentu-
alną sprzedaż oraz zgoda na przekazanie jednej z prac na rzecz 
Organizatora. 

Uczestnicy Konkursu zobligowani są do zapoznania się z re-
gulaminem Konkursu. Regulamin Konkursu jest udostępniony 
do wglądu w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stro-
nie internetowej www.koronkakoniakowska.pl  Przystąpienie do 
konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 

Prace należy złożyć osobiście w Centrum Koronki Ko-
niakowskiej w Koniakowie lub w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Istebnej w terminie od 10 września 2019 r. do 27 września 
2019 r. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się pod-
czas wernisażu wystawy pokonkursowej  w listopadzie 2019 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

Nagrody � nansowe, których wysokość określi Organizator, 
ufunduje Organizator oraz instytucje wspierające ideę Konkursu. 

Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do eks-
pozycji prezentowane będą na wystawie w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Istebnej oraz w Regionalnym Ośrodku Kultury w Biel-
sku - Białej w terminie: listopad – grudzień 2019 r. 

Informacje związane z Konkursem można uzyskać w Cen-
trum Koronki Koniakowskiej pod numerem telefonu: 535 328 
291 oraz na stronie Organizatora www.koronkakoniakowska.pl / 
e-mail: ligockakohut@gmail.com Komisarzem konkursu jest Lu-
cyna Ligocka – Kohut.

43. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regional-
nych odbył się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. w Rabce-
-Zdroju. Komisja składzie: Wiesława Hazuka – choreograf , 
Małgorzata Kiereś – etnograf , Jadwiga Adamczyk – muzyk, 
folklorysta /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Benedykt Kafel 
– etnograf /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ , Marek Harba-
czewski – choreograf /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ obej-
rzała prezentacje 14 zespołów z 11 regionów etnogra� cz-
nych.

Komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy 
widowisk prezentujące tradycyjny folklor, przyznając rów-
norzędne nagrody po 1500,- zł dla każdego zespołu s� nan-
sowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

„Mała Istebna” została wyróżniona za tradycyjny sposób 
wykonania tańców i śpiewu dobrany do wieku uczestników! 

Serdecznie gratulujemy!!
Fot. Marian Krzymiński

Do� nansowano w ramach programu ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego 2019, Kultura ludowa i tradycyjna
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XXV FESTYN ISTEBNIAŃSKI
w ramach 56.  Tygodnia Kultury Beskidzkiej

27 -  28 lipca 2019
Amfiteatr "Pod Skocznią"

27 lipca - sobota
 1 8 . 0 0  Z e s p ó ł  R e g i o n a l n y  " K o n i a k ó w "
 
   1 8 . 4 5  T E K I R D AĞ  S Ü L E Y M A N P A ŞA
   z  T e k i r d a ğ u  –  T U R C J A
 
    1 9 . 3 0  A R D E L E A N A  z  C â m p i a  T u r z i i  –          

28 lipca - niedziela
                                    1 5 .  3 0  K O R O W Ó D
 
                                1 5 . 5 0  K U D  W i ś l a n i e
                              z  O s t o j i ć e v a  -  S E R B I A

 
                         1 6 . 0 5  Z e s p ó ł  R e g i o n a l n y  " I s t e b n a "

 
           1 6 . 5 0  D O L I N A  N O W E G O  S O ŁOŃ C A
 
1 7 . 3 5  A N S A M B L I  S A D I  H A L I L I
z  L i b r a z h d u  –  A L B A N I A

 
1 8 . 2 0  N Á D A S D Y  z  B u d a p e s z t u  –
W ĘG R Y

 

R U M U N I A

I m p r e z a  T o w a r z y s z ą c a
Wystawa Twórczości Ludowej oraz ekspozycja
Największa Koronka Koniakowska Świata czynne
codziennie w godz. 10.00- 17.00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Istebnej Ekspozycje połączone ze sprzedażą
koronek koniakowskich, haftu, rzeźby, malarstwa,
plecionkarstwa, strojów ludowych i innego rękodzieła.

"

15.30 – 17.00 
Regionalny konkurs

kulinarny - regionalne dania
przygotowują Koła

Gospodyń Wiejskich
z Istebnej, Jaworzynki

i Koniakowa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA
  tel.: 33 854 26 53    www.uphillmtb.pl   e-mail: informacja@ustron.pl    www.ustron.pl

               Praca konkursowa:

Agnieszka Szostok

Organizatorzy:

to mająca już dziewięć lat inicjatywa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach i Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Celem imprezy jest promowanie bezpiecznych 
zachowań dzieci poruszających się rowerami  po drogach publicznych.

Powiat Cieszyński

ISTEBNA  - 14.07.2019
AMFITEATR POD SKOCZNIĄ
GODZ. 14:00

Konkurs wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego

Konkurs plastyczny „Jedź z Głową” promujący bezpieczną 
jazdę rowerem w ruchu drogowym

Rowerowy tor przeszkód - konkurs sprawnościowy 
na profesjonalnym torze  przeszkód

Konkurs sprawnościowy na szybkość czasu reakcji

Symulator „dachowania” pojazdów w czasie wypadków drogowych

Symulator jazdy skuterem

Alkogogle – okulary symulujące postrzeganie po spożyciu alkoholu

 

 

Istebna
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„Serce wśród kamieni” - migawka 
z odsłonięcia pomnika Janka Gajdosza
23 czerwca 2019 r - w historii Koniakowa dzień niezwy-

kły. Dziś odbywa się odsłonięcie pomnika Janka Gajdosza z 
Małej Łączki. Kogo tu nie ma, w ten słoneczny dzień, przy 
Karczmie „Pod Ochodzitą” … są muzykanci, przedstawicie-
le władz,mieszkańcy – od najstarszych po maleńkie dzieci, 
są franciszkanie, nawet ksiądz z Meksyku. Kamienny Janko 
uśmiecha się do każdego tak samo, nie robiąc wyjątków. 
Otaczają go kosze jabłek, którymi dzielił się tak chętnie za 
życia.

Pani Małgorzata Kiereś mówi długo o tym, kim był dla 
niej Janko. O tym, jak kochał rodzinną ziemię, jak winszo-
woł na miano bliskim i znajomym, jak żył miłością do całego 
świata, do przyrody. „Jestem pewna że Janko nigdy nikomu 
nie ubliżył” - mówi badaczka. Być człowiekiem, który nigdy 
nikomu nie ubliżył... Czyż wszystkie tytuły, nagrody, zasługi 
nie chowają się w porównaniu z takim osiągnięciem?

Pan Józef Broda mówi, że Janko był dla niego „modlitwą” 
i był „świątynią”. Gra na gajdach i na świeżo zerwanym listku 
jaśminu. Pan Franciszek Kawulok śpiewa i gra na heligonce 
piosenkę  którą grał 22 marca 2015 roku, przy której dźwię-
kach gajdosz zamknął oczy po raz ostatni. To „nic poważne-
go”, żadna pieśń kościelna, ot – historia nieszczęśliwej miło-
ści zaczynająca się od słów„Płynie rzeka od strumyka”.„Pójdę, 
pójdę i zapytam, gdzie tu mieszka król, ach król...” - ostatnie 
słowa, przy których Janko odszedł na zawsze – może przed 
oblicze prawdziwego Króla.

Coś  w tym dniu szwankuje elektronika. Film na magne-
towidzie nie chce się odtworzyć, dyktafon, na który mamy 
zamiar nagrać każde słowo odmawia posłuszeństwa. Może 
pech, a może Janko chce powiedzieć, żeby dziś po prostu 
być ze sobą, tak po ludzku słuchać i rozmawiać . I tak właś-
nie jest - ludzie rozmawiają, spotykają się, tańczą. Wieczorem 
na polu przed karczmą stoją w kręgu i śpiewają pieśniczki 
- wśród nich te ulubione, Janiczkowe nutki, które słychać 
może i na Małej Łączce. Stare powiarki powiadają, że na 
świyntego Jóna grónie rozmawiają. Tej nocy tak jest w isto-
cie. Gronie rozmawiają ze sobą - językiem muzyki.

Wspomina Janka rodzina, wspominają sąsiedzi. Słucham 
tych opowieści i …. zazdroszczę, bo ja mam tylko jedno 
wspomnienie związane z Jankiem. To był upalny sierpnio-
wy dzień, rozwózka „Trójwsi” . Kolega wpadł na pomysł, żeby 
zawieźć jeden egzemplarz na Małą Łączkę Jankowi, a przy 
okazji go odwiedzić. Idę ale z oporami. Nigdy nie spotka-
łam Gajdosza (ponoć raz, jako dziecko) i przekraczając próg 
tego nietypowego domu czuję się po prostu  jak intruz. 
W środku jest ciemno. Janko odpoczywa w pozycji pół-
leżącej. Kolega mnie przedstawia. I właśnie wtedy chyba 
najbardziej łagodny głos, jaki kiedykolwiek słyszałam pyta: 
„Basinko, toś je ty?” Teraz już nie czuję się jak intruz, tylko wy-
czekiwany gość. Przy Janku chyba każdy tak ma...Pozostaje 
wspomnienie niezwykłego dobra promieniującego z tego 
człowieka i słodki smak rozpływających się w upale cukier-
ków „Kukułka” , którymi poczęstował nas gospodarz. Kilka 
miesięcy później Gajdosz zmarł.

Były plany, żeby Janko był uwieczniony w drewnie, róż-
ne okoliczności wskazały jednak na kamień. Może tak miało 
być… Bo w końcu, jak mówią słowa wiersza innego konio-
kowskigo Jana- poety  Ujca Probosza „łod Bryje”:

(...)
„I choć wieki mijały, choć rozsypały się skały
serce górala i grónie zrośnięte zostały.
Gdy górol w ciężkij niedoli, gróń mu współczuje, boli
A kiedy grónie w żałobliwej szacie – górol krwawymi łzami 
płacze.
Nie odszedł nigdy z groni, niewolę wśród nich strwał
Kołyskóm przylgnął do nich, serce mu weszło w fasady skał.

A serce wśród kamieni nigdy się nie odmieni
Twardym jest od kolybki
nie zwabią go podchlybki.
Dziśka serce do grónia, gróń do serca przychodzi
górol jest tak szczynśliwy, dobrze mu się powodzi.
Że prawdę mówię właśnie – oto jest moja dłoń
Choć serce górola zgaśnie – lecz pozostanie gróń!
I czy to nie jest właśnie poetycki opis Jankowego żywoby-

cio...?                  BJ

rys. G. Stańko
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KALENDARZ  IMPREZ CZUWANIA FATIMSKIE
Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce serdecznie 

zaprasza na odbywające się od maja do października 
w naszej świątyni Czuwania Fatimskie. 

Rozpoczynają się one Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, 
a kończą pasterką maryjną o godz. 24.00 i procesją z figurą 

Matki Bożej Fatimskiej wokół kościoła parafialnego. 

Kalendarz Czuwań 
Fatimskich na rok 2019

12 MAJA – niedziela 
 

12 CZERWCA – środa 
 

12 LIPCA – piątek 
 

18 SIERPNIA – niedziela 
 

12 WRZEŚNIA – czwartek 
 

12 PAŹDZIERNIKA – sobota 

W niedzielę po każdym Czuwaniu Fatimskim odbywa się 
odpust fatimski (od godz. 10.00 godzina różańcowa, 

a o 11.00 suma odpustowa z procesją wokół kościoła parafialnego). 

 Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce 

43-470 Istebna 955 +48 33 855 52 59; +48 795 196 955 

parafiastecówka.pl

19 MAJA ODPUST PARAFIALNY

LIPIEC

03.07. - 31.08.  - ”Relacje” – wystawa malarstwa Magda-
leny Krężelok - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informa-
cji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej;  
12.07. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce; godz. 21.00
13.07. - Co leśnik robi w lesie? (wakacyjne zajęcia dla dzie-
ci) - zbiórka na parkingu Kompleksu Zagroń; godz. 10.00
13-14.07. – XXIII  Dni Istebnej „Z Ochodzitej, przez Skali-
te po Kozubową”  – Am� teatr „Pod Skocznią”
20.07. - Z wizytą w ulu! - pszczelarstwo od podszew-
ki  (wakacyjne zajęcia dla dzieci) - zbiórka w szkółce leśnej 
Wyrchczadeczka; godz. 10.00
21.07.- VIII Przełajowy Bieg na Tyniok – start: Szkoła Pod-
stawowa 2 Koniaków Rastoka
27 - 28.07. - XXV Festyn Istebniański w ramach 56.TKB - 
Am� teatr „Pod Skocznią”
do 28.09. - Wystawa Twórczości Ludowej - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej
 

SIERPIEŃ

09 - 11.08. - Beskidzka Integracja  - Hotel & Restauracja 
«Złoty Groń»
15-18.08. - Dni Koronki Koniakowskiej - Muzeum Koronki, 
Chata na Szańcach i Szkoła Podstawowa nr 1 w Koniakowie
16-18.08.- Beskidy - Road Trophy; org. Cyclo Partner – start: 
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Istebna Zaolzie
17.08. - Dzielni obserwatorzy przyrody  (wakacyjne zaję-
cia dla dzieci) - zbiórka na parkingu przy Leśnym Ośrodku 
Edukacji Ekologicznej; godz. 10.00
17.08. - Noc w Parku Linowym - Base Camp Istebna
18.08. - Czuwanie Fatimskie - Kościół pw. Matki Bożej Fa-
timskiej na Stecówce; godz. 21.00
24.08. - Międzynarodowa Msza Święta na Trójstyku  – 
Kościół pw. Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce; godz. 9.15
24.08. - Cud miód - miodowe warsztaty (wakacyjne zajęcia 
dla dzieci) - zbiórka w szkółce leśnej Wyrchczadeczka; godz. 
10.00
24.08. - X Jarmark Pasterski - Centrum Pasterskie w Konia-
kowie; godz. 10.00 – 15.00
30.08. – VII Rajd Motocykli Zabytkowych im. Gwido Lan-
gera  org. Automobilklub Cieszyński  – Am� teatr „Pod Skocz-
nią”
31.08. - XXII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie 
Górskim – start: Am� teatr „Pod Skocznią”
do 31.08. - - ”Relacje” – wystawa malarstwa Magdaleny 
Krężelok - Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Tu-
rystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
do 28.09. - Wystawa Twórczości Ludowej - Gminny Ośro-
dek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka 
Publiczna w Istebnej

Wymianki w Istebnej
W piątkowe popołudnie 7 czerwca 2019 roku Gminny 

Ośrodek Kultury w Istebnej zorganizował I „Wymianki” w Am-
� teatrze pod Skocznią w Istebnej. 

Czym właściwie są wymianki? To inicjatywa wymieniania 
się niepotrzebnymi rzeczami z szafy. Każdy z nas przecież ja-
kieś posiada. Rzeczy, które są zadbane, a nieraz prawie nowe 
ale z jakichś powodów ich nie nosimy, a mogłyby z powo-
dzeniem jeszcze komuś posłużyć. Zainteresowane panie 
przyniosły więc swoje nienoszone sukienki, bluzki, żakiety, 
które rozłożono na stołach i wieszakach. Każda z uczestni-
czek wypatrzyła chyba coś nowego, co w jej sza� e będzie 
nowe i mile widziane, a pozbyła się rzeczy niepotrzebnych. 
Ta niezobowiązująca wymiana okazała się całkiem niezłym 
pomysłem.

Dziękujemy wszystkim paniom, które odpowiedziały na 
naszą „wymiankową” inicjatywę. To chyba nie była ostatnia 
edycja „wymianek”. O kolejnych takich akcjach będziemy in-
formować na bieżąco.                BJ
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Turniej Piłkarski „O Puchar Wójta Gminy”
Dla wszystkich miłośników piłki nożnej nadszedł czas, 

by spróbować swoich sił w Turnieju Piłkarskim „O Puchar 
Wójta Gminy Istebna”. W niedzielę 9 czerwca na „Orliku” przy 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Istebnej zmierzyły się 
ze sobą cztery drużyny. Mecze rozgrywane były systemem 
„każdy z każdym” w dwóch rundach, by po przegranym me-
czu mieć szanse się zrewanżować. 

Poziom Turniej był bardzo wyrównany, a emocji nie bra-
kowało, o czym mogli się przekonać kibice, a wśród nich 
pani Wójt Łucja Michałek oraz Radny pan Kazimierz Łacek. 

O kolejności na szczycie tabeli niecierpliwie wyczekiwa-
liśmy aż do ostatnich sekund ostatniego meczu, który decy-
dował, kto zostanie zwycięzcom całego Turnieju. 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna APN Góral Istebna Ju-
niorzy, na drugie miejsce wywalczyła drużyna GKS Koszorki, 
a trzecie miejsce zajęli Ciany Team.  Miejsce tóz za podium 
zajęła drużyna Prawie Abstynenci. 

Wręczenia nagród, statuetek i pucharów dokonała pani 
Wójt Łucja Michałek oraz Radny Gminy Istebna pan Kazi-
mierz Łacek. 

Słowa podziękowania kierujemy do pana Rafała Legier-
skiego, który pomógł nam przy sprawach technicznych 
związanych z przebiegiem Turnieju. 

Wszystkim uczestnikom Turnieju bardzo dziękujemy za 
udział, grę fair play oraz sportową atmosferę, jaką stworzyli 
na boisku. Zapraszamy na kolejne Turnieju piłkarskie zarów-
no na Orliku, jak i na hali!

Organizatorem Turnieju oraz Fundatorem Nagród był 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej.                           Karina Czyż 

Runda I Runda II
Ciany Team 0:0 3:1 Prawie Abstynenci
APN Góral Istebna Juniorzy 1:1 0:2 GKS Koszorki
GKS Koszorki 0:1 1:0 Ciany Team
Prawie Abstynenci 0:3 0:4 APN Góral Istebna Juniorzy
Ciany Team 0:1 1:2 APN Góral Istebna Juniorzy
GKS Koszorki 2:0 1:1 Prawie Abstynenci

Tabela Końcowa
1. APN Góral Istebna Juniorzy – 13 pkt.
2. GKS Koszorki – 11 pkt.
3. Ciany Team – 7 pkt.
4. Prawie Abstynenci – 2 pkt. 

l Sport l Sport l Sport l Sport l
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l Sport l Sport l Sport l Sport l

Kolarski czerwiec Anny Kaczmarzyk
Mijający miesiąc przyniósł naszej kolarce z Istebnej An-

nie Kaczmarzyk kolejne sukcesy. Pierwszym z nich był start 
w Olkuszu, o którym pisaliśmy już w poprzednim numerze 
NT, na kolejny nie trzeba było długo czekać bowiem już 8 
czerwca Pani Anna wzięła udział w Uphill Magurka MTB, 
gdzie wywalczyła drugie miejsce w klasy� kacji open kobiet  
tracąc do zwyciężczyni zaledwie 5 sekund. Już 16 czerwca 
zawodniczka ponownie stanęła na podium podczas Bike 
Atelier MTB Maratonu w Brennej. Trudna, kamienista, górska 
trasa okazała się być dla niej szczęśliwa i dała jej drugą loka-
tę w kategorii, a trzecią w klasy� kacji open kobiet. Ostatni 
dzień czerwca Anna Kaczmarzyk znowu spędziła na tra-
sie kolarskich zmagań i …bez zaskoczenia ;-) sukces w Bike 
Atelier MTB Maratonie Racibórz-Rafako – ponownie druga 
w swej kategorii przybyła na metę, uzyskując także dobre 
czwarte miejsce w kategorii open kobiet.

Gratulujemy! 

Podsumowanie sezonu NKS Trójwieś 
Beskidzka
W sobotę 1-go czerwca Narciarski Klub Sportowy Trój-

wieś Beskidzka dokonał podsumowania minionego sezonu 
zimowego. 

Jak co roku impreza odbyła się w Kompleksie Wypoczyn-
kowym „Jano” na Krężelce. 

Wszyscy zawodnicy oraz trenerzy: Justyna Ligocka, 
Aleksandra Pustołka, Mariusz Zowada, Tomasz Sikora 
otrzymali pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę rze-
czową.

Zarząd Klubu NKS Trójwieś Beskidzka składa serdecz-
ne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do sukcesów Klubu w minionym sezonie, 
szczególnie do zdobycia 2 miejsca w Polsce w klasy� kacji 
klubowej Pucharu Grupy Azoty (na 28 sklasy� kowanych klu-
bów).

Serdeczne podziękowania dla gospodarzy ośrodka 
„Jano”- Ewy Macoszek i Eugeniusza Dragon za gościn-
ność i przyjazną atmosferę podczas imprezy !

Szczególne podziękowania za liczne przybycie rodzi-
com, opiekunom, działaczom oraz byłym, obecnym i no-
wym zawodnikom.

Prezes NKS Trójwieś Beskidzka
Kazimierz Kilian

PIŁKA NOŻNA – Sezon 2018/2019
Dobiegła końca wiosenna runda rozgrywek a tym samym 
również sezon 2018/19. Poniżej prezentujemy wyniki ostat-
nich meczów naszych drużyn oraz końcowe miejsce w ta-
beli.

UKKS Istebna – Kobiety
01.06.19  UKKS Istebna – SWD Wodzisław  2:19
09.06.19  Mitech II Żywiec – UKKS Istebna  9:2
15.06.19 UKKS Istebna – KKS Zabrze  2:12
Końcowa tabela sezonu – 11 miejsce

UKKS Istebna – Młodziczki
07.06.19  UKKS Istebna – Pogwizdów  1:2
13.06.19  Beskid II Skoczów – UKKS Istebna  4:0
16.06.19  Chybie – UKKS Istebna  7:0
Końcowa tabela sezonu – 6 miejsce
Uwaga! Liga, w której występują nasze młodziczki jest ligą 
„męską”, dlatego rywalami naszych dziewcząt są drużyny 
chłopców

APN Góral Istebna – Seniorzy
02.06.19  APN Góral Istebna – Zabłocie  3:3
09.06.19  Pielgrzymowice – APN Góral Istebna  1:5
16.06.19  APN Góral Istebna – Kończyce Wielkie  2:1
Końcowa tabela sezonu – 5 miejsce

APN Góral Istebna – Juniorzy
01.06.19  Pruchna – APN Góral Istebna  1:17
08.06.19  APN Góral Istebna – Kończyce Wielkie  3:0 w.o.
15.06.19  Kaczyce – APN Góral Istebna  4:5
Końcowa tabela sezonu – 1 miejsce

APN Góral Istebna – Trampkarze
01.06.19  Pruchna – APN Góral Istebna  8:4
08.06.19  APN Góral Istebna – Kończyce Wielkie  5:1
15.06.19  Kaczyce – APN Góral Istebna  6:3
Końcowa tabela sezonu – 3 miejsce

APN Góral Istebna – Młodzicy
01.06.19  Beskid Skoczów – APN Góral Istebna 3:0
Końcowa tabela sezonu – 5 miejsce

APN Góral Istebna – Orliki I
03.06.19  Beskid Skoczów – APN Góral Istebna  6:9
10.06.19  APN Góral Istebna – Chybie  4:3
Końcowa tabela sezonu – 4 miejsce

APN Góral Istebna – Orliki II
03.06.19  APN Góral II Istebna – UKS Wisła  5:3
10.06.19  Nierodzim – APN Góral II Istebna  3:22
Końcowa tabela sezonu – 3 miejsce

APN Góral Istebna – Żacy
30.05.19  APN Góral Istebna – Kuźnia Ustroń  7:3
06.06.19  Pogórze – APN Góral Istebna  4:7
13.06.19  APN Góral Istebna – Nierodzim 8:2
Końcowa tabela sezonu – 2 miejsce
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3 Edycja Turnieju TAURON CUP – 
„W drodze do Reprezentacji” za nami
W dniach 28-30.06.2019 r. w Istebnej zrobiło się trochę 

ciaśniej niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą piłkarskiego tur-
nieju, który odbywał się na Boisku Pod Skocznią oraz na Za-
olziu. 3 edycja tego turnieju, który co roku jest organizowany 
przez APN Góral Istebna, przyciągnęła w nasze piękne Beski-
dy ponad 350 zawodników, których wraz ze swoimi rodzica-
mi/kibicami stanowili siłę ponad 650 osób. 

VIII BIEG NA TYNIOK – REGULAMIN
Termin i miejsce: 21 lipca 2019
Biuro zawodów (od 14:00) i Start (15:00) - Szkoła Podst. 

nr 2 w Koniakowie Rastoce
Meta - Szczyt Tynioka
Dystans – ok. 4000 m 
Kategorie wiekowe:
Kobiety:  Mężczyźni:
O - Open  O - Open
A - Rocznik 2001 - 2005  A - Rocznik 2001 - 2005
B - Rocznik 2000 - 1983  B - Rocznik 2000 - 1983
C - Rocznik 1982 i starsze  C - Rocznik 1982 - 1969
 D - Rocznik 1968 i starsi
Dzieci (osobna klasy�kacja dla dziewcząt i chłopców) – 

konkurencje biegowe na szczycie Tynioka po zakończeniu 
biegu głównego:

D1 - Rocznik 2006 – 2009      D2 – Rocznik 2010 i młodsze
Kategoria Nordic Walking (osobna klasy�kacja dla kobiet 

i mężczyzn)
Zapisy:
- przyjmowane będą w dniu przeprowadzenia biegów w 

Biurze Zawodów przy Szkole w Rastoce od godz. 14:00
- zapisy do kategorii dzieci prowadzone będą na mecie 

zawodów na szczycie Tynioka od godz. 15:00
- każdy zawodnik podpisuje przy zapisie zaświadczenie o 

starcie na własną odpowiedzialność, niepełnoletni przedsta-
wiają zgodę rodziców na start w biegu

- zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny do-
kument w celu kontroli daty urodzenia

Nagrody:
- puchar, dyplom za miejsca I – III w kategorii Open ko-

biet i mężczyzn
- medal, dyplom, nagroda rzeczowa za zajęcie pierw-

szych 3 miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych
- dyplom i nagroda rzeczowa za pierwsze 3 miejsca w ka-

tegorii dzieci
- puchar dla najmłodszego i najstarszego uczestnika
- pamiątkowy dyplomik dla każdego uczestnika
Ponadto organizator zapewnia posiłek, napoje (każdy 

uczestnik otrzyma bloczek).
Postanowienia końcowe:
- organizator dla każdego zawodnika zabezpieczy numer 

startowy, który po zakończeniu biegu należy zdać do orga-
nizatora,

- organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas 
trwania imprezy,

- organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi od-
powiedzialności za wypadki i inne sytuacje losowe

- uczestnik winien własnoręcznie złożyć podpis pod 
oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzial-
ność,

- zawodnik musi posiadać dowód osobisty lub inny do-
kument w celu kontroli daty urodzenia,

- bieg odbędzie się niezależnie od pogody
- ostateczna interpretacja powyższego regulaminu nale-

ży do organizatora

Turniej, jak co roku, rozgrywany był w 4 kategoriach wie-
kowych – w tym roku były to: 2008, 2009, 2010 i 2011. 33 
drużyny, 3 dni grania, ponad 200 meczów na 6 boiskach (po 
3 na każdym obiekcie), prawie 3500 min gry, relacje w ser-
wisach informacyjnych TVP Katowice i TVP Sport – to taki 
telegra�czny skrót tego, co się działo u nas. Dzięki staraniom 
kilku osób, do Istebnej zawitały drużyny z niemal całej Pol-
ski: z Krakowa, Warszawy, Radomska, Limanowej, Zduńskiej 
Woli, Niecieczy, Piekar Śląskich, Jaworzna czy Krążkowy –  
a turniej został objęty patronatem m.in. Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, Ministerstwa Sportu, Wojewody Śląskiego, Sta-
rosty Powiatowego, Wójta Gm Istebna, TAURON, Kahlenberg 
Services, TVP Sport i TVP Katowice czy też Fundację Rodzice 
dla Futbolu – na ręce tych wszystkich składamy gorące po-
dziękowania za pomoc i wsparcie podczas organizacji i prze-
biegu całego wydarzenia. 

Turniej nie mógłby się odbyć na taką skalę, gdyby nie po-
moc i wsparcie rodziców zawodników naszego miejscowego 
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klubu Góral Istebna, którzy przez 3 dni pomagali angażując 
się w organizację gastronomii, biura zawodów czy dekoro-
wania sceny. Część z nich wspierała imprezę swoimi siłami  
w pierwszym dniu, a część w ciągu wszystkich trzech. Nie 
wymieniając nikogo z imienia i nazwiska składamy wszyst-
kim gorące podziękowania za swój wkład i pracę podczas 
tego widowiska. 

Bez Was turniej nie mógłby być tak duży i piękny, nie by-
łaby możliwa promocja naszej gminy bez Waszej pomocy. 
Jeszcze raz na Wasze ręce gorące podziękowania. Podzięko-
wania również należą się pracownikom Gminnego Ośrod-
ka Kultury, którzy swoją pracą i zaangażowaniem pomogli 
przygotować obiekty pod rozgrywki – dziękujemy.

Przechodząc do samych rozgrywek należałoby wymienić 
zwycięzców w każdej kategorii oraz zdobywców wyróżnień 
indywidualnych – tutaj mamy się czym pochwalić, bo aż 3 
zawodników z naszego klubu, dzięki systemowi punktacji, 
jaki został przyjęty na turnieju, otrzymało tytuł Najlepszego 
Bramkarza. Najlepsze miejsce Góral Istebna zajął w kategorii 
2009 – 4 – tuż za podium (w latach poprzednich ten rocznik 
był na 3 miejscu), w kategorii 2008 – miejsce 5, w 2010 i 2011 
– miejsce 7. Ze sportowego punktu widzenia turniej był na 
bardzo wysokim poziomie, a drużyny, które na nim gościły 
to były w pełni profesjonalnie zorganizowane kluby, posia-
dające w swoich szeregach bardzo zdolnych i solidnych za-
wodników oraz trenerów z pasją i odpowiednią wiedzą.

Zwycięzców przedstawiamy poniżej. Za udział w turnieju 
wszystkim dziękujemy i gratulujemy osiągniętych wyników:

2011
1 - AMP Tiki-Taka
2 - Pogoń Zduńska Wola
3 - Esbank RA Radomsko
Najlepszy Strzelec - Hubert Harasiuk (AMP Tiki-Taka)
Najlepszy Bramkarz - Hubert Krupski - Esbank RAP Ra-

domsko
2010
1 - Limanovia
2 - Lisek Milówka
3 - AMP Tiki-Taka
Najlepszy Strzelec - Adrian Stokłosa (AMP Tiki-Taka)
Najlepszy Bramkarz - Tadek Juroszek (Góral Istebna)
2009
1 - Esbank RAP Radomsko
2 - MKP Brenna
3 - AMP Tiki-Taka
Najlepszy Strzelec - Oskar Góra (AMP Tiki-Taka)
Najlepszy Bramkarz - Patryk Drewniak (Góral Istebna)
2008
1 - Termalica Nieciecza
2- Rekord BB
3 - AP G. Mielcarskiego
Najlepszy Strzelec - Marcin Ramian (Termalica Nieciecza)
Najlepszy Bramkarz - Bartosz Kukuczka (Góral Istebna)
Kolejna, czwarta już edycja turnieju szykowana jest  

w terminie 19-21 czerwca 2019 r. –  trzymamy kciuki za na-
szych Górali, aby choć w jednej kategorii wiekowej udało się 
wygrać te prestiżowe rozgrywki.
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" N a s z a  T r ó j w i eś"
i d e a l n y m  m i e j s c e m  

n a  T w o ją  r e k l a mę!
CHCESZ ZAMIEŚCIĆ  REKLAMĘ  LUB DROBNE OGŁOSZENIE?

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z REDAKCJĄ!

Buk albinos ma się dobrze
Przyrodnicza osobliwość, o której pisaliśmy rok temu 

trzyma się znakomicie.
Po raz kolejny na rosnącym w Koniakowie małym drzew-

ku rozwinęły się zarówno białe jak i zielone liście. 
O tym jak rzadki to okaz niech świadczy fakt, że liście o 

dwóch kolorach pojawiają się na tej samej łodydze.

PUBLIKACJE DOSTĘPNE W GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY W ISTEBNEJ

„Wiersze Ujca z Bagiyn” Andrzej Dragon – 15 zł
„Historia koronki koniakowskiej” Małgorzata Kiereś – 35 zł
„Grejże mi muzyczko” śpiewnik istebniański cz. 2, Rafał Wałach – 
12 zł
„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 – 20 zł
„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, Antoni 
Juroszek - 25 zł
„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Konia-
ków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” – J. Hac, K. 
Rucka-Ryś – 30 zł
Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
„Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa” – 15 zł
„Jan Łysek, poeta i żołnierz legionów” – 15 zł
„Pogwormy se po naszymu” – Płyta CD z nagraniem � lmowym 
najstarszych mieszkańców Istebnej, Jaworzynki, Koniakowa, 15 zł
Wiersze Józefa Zowady - 15 zł
„Poczta, która dawała nadzieję”, Krzysztof Kiereś – 35 zł
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REJESTRACJA

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

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

krótkie terminy !!!

 www.optykexpert.net www.facebook.com/optykexpert.net 

OKULISTA  

Z życia szkół

Konkurs Bohaterowie Naszych Lektur

Konkurs Nasza Europa

Zajęcia z robotyki

Muzyczne Pejzaże
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Bilety

Wczasy

Wycieczki

Kolonie  Obozyi

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643

tel.: 573 990 665

istebna@mea-travel.pl
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Podsumowanie sezonu NKS Trójwieś Beskidzka

Kapitan zwycięskiej drużyny z Organizatorami

Wakacyjna Akademia Sztuki 
przy muzeum Jana Wałacha

Turniej Piłkarski 
„O Puchar Wójta Gminy”
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