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Wójt Gminy informuje

Jubileusze
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszyst-

kiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która ni-
gdy nie zawiedzie.” (Papież Jan Paweł II)

„Złote Gody” i „Diamentowe Gody” to niezwykłe wyda-
rzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz 
przyjaciół, to 50 i 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego po-
życia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo 
to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po 
latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Dziewiętnaście par małżeńskich z terenu gminy Isteb-
na świętowało w środę 19 października Złote Diamentowe  
Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia i sześćdzie-
sięciolecia pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie odbyło 
się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, przygoto-
wane przez Urząd Stanu Cywilnego w Istebnej.

Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Pan 
Henryk Gazurek. Zastępca Wójta Gminy Józef Polok oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Artur Szmek wręczyli Jubila-
tom pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna cześć uro-
czystości zakończyła się wspólnym grupowym  zdjęciem.

W tym wyjątkowym dniu klimat tej uroczystości umilili 
swym śpiewem i tańcami pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej.

Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego obchodziły na-
stępujące pary:

1. Juroszek Emilia i Antoni
2. Kawulok Anna i Antoni
3. Wolny Marta i Józef
4. BestwinaMaria i Władysław
5. Bojko Helena i Jan
6. Czepczor Helena i Franciszek
7. Juroszek Franciszek i Maria
8. Kobielusz Maria i Michał
9. Legierska Maria i Antoni
10. Macura Ewa i Jan
11. Skurzok Zuzanna i Paweł

12. Biernat Helena i Jan
13. Juroszek Józef i Zofia
14. Matuszny Bolesław i Maria
15. Wawrzacz Marta i Paweł
Jubileusz 60 -lecia związku małżeńskiego obchodziły na-

stępujące pary:
1. Chatyniecka Maria i Zdzisław
2. Juroszek Franciszek i Anna
3. Juroszek Jan i Jadwiga
4. Legierska Jadwiga i Stanisław
Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej 

miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów 
jakie życie przynosi każdej rodzinie.

Kierownik USC w Istebnej
Barbara Kubalok-Gwarek

Zofia i Józef Juroszek

Jubilaci

OGŁOSZENIE
o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym 

na sprzedaż położonej w gminie Istebna, obręb: Istebna 
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 

działkę nr 2245/2 

WÓJT GMINY ISTEBNA
na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 oraz 38 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz.U.2015.1774 ze zm.) w związku z uchwałą NR XX/158/2016 
Rady Gminy Istebna z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie sprze-
daży nieruchomości, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.
Nr KW: BB1C/00048377/9
Nr działki obręb: 2245/2 Istebna
Pow. w m2 : 181
Opis nieruchomości: Działka 2245/2 posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej, jest niezabudowana, ma kształt 
regularny, jest trójkątem. Teren w granicach działki jest 
płaski, jednak od strony działki Nr 1399 jest stroma skarpa. 
Otaczający teren posiada uzbrojenie w infrastrukturę tech-
niczną – wodociąg, energię elektryczną i kanalizację. Działka 
znajduje się w odległości ok. 1,5 km od centrum administra-
cyjno – handlowego Gminy.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodaro-
wania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
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Wójt Gminy informuje
przestrzennego: Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 
Rady Gminy Istebna z dnia 9 października 2002 r. uchwala-
jącą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Istebna opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Śląskiego Nr 5 poz. 220 z dnia 6 lutego 2003 r. 
działka Nr 2245/2 położona jest w jednostce „Tereny upraw 
polowych, łąk i pastwisk - Istebna 22R”.
Cena wywoławcza (brutto): 2.500,00 zł
Uwagi: Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później 
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
Wadium: 250,00 zł
Minimalne postąpienie: 25,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest  od podatku od 
towarów i usług (VAT) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 usta-
wy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. 
(Dz.U.2016.710  ze zm.)
Ustalenia formalne I przetargu:
• Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 

1000 w pok.  nr 201 Urzędu Gminy Istebna 43-470 Isteb-
na 1000.

• Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, 
jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wy-
woławczej o kwotę postąpienia.

• Przetarg może być odwołany lub unieważniony z uzasad-
nionych przyczyn.

• Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogło-
szenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności 
związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gmi-
ny Istebna.

• Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przy-
sługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o  gospodarce nie-
ruchomościami upłynął w dniu 10 października 2016 r.

Warunki przetargu:
• W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, 

które wpłacą wadium.
Wadium winno być wpłacone w pieniądzu na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym 
w Ustroniu O/Istebna nr 32 8129 1014 2002 0000 0172 
0006 do dnia 14 grudnia 2016 r. Za datę wpłacenia wa-
dium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachu-
nek.

• Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości.

• Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu 
podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwar-
ciem przetargu.

• Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż 
przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unie-
ważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem nega-
tywnym.

• Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w 
miejscu i w terminie podanych nabywcy przez sprzedają-
cego w zawiadomieniu, Wójt Gminy Istebna może odstą-

Istebna – Čierne: 
2,36 mln euro na drogi!
Projekt partnerski „Budowa transgranicznego połą-

czenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité 
– etap 2” otrzymał dofinansowanie z EFRR w wysokości 2 
364 028,29 euro w ramach Programu Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020. Projekt o wartości całkowitej 2,83 mln 
euro uzyskał dofinansowanie ze środków programu INTER-
REG VA Polska – Słowacja w wysokości 85% kosztów kwa-
lifikowanych w naborze do osi priorytetowej „2 – Zrówno-
ważony transport transgraniczny”, priorytet: „Zwiększenie 
mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugo-
rzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym 
z węzłami multimodalnymi”.

Na projekt składają się 2 inwestycje po obu stronach 
granicy, których realizacja spowoduje utworzenie nowego 
połączenia komunikacyjnego pomiędzy gminami w Pol-
sce i Słowacji. Zakres projektu obejmuje po polskiej stronie 
granicy budowę 715 m nowej drogi oraz mostu na potoku 
Czadeczka, natomiast Obec Čierne (przy współudziale Obec 
Skalité) buduje 205 m nowej drogi i modernizuje 1800 m 
drogi i mosty w jednym ciągu komunikacyjnym. Po uzyska-
niu wszystkich niezbędnych pozwoleń i zawarciu umowy 

pić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega 
wówczas zwrotowi.

• Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiąza-
na jest przed wyznaczonym terminem podpisania umo-
wy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny nieru-
chomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpła-
cone wadium. Nie uiszczenie tej kwoty spowoduje odstą-
pienie od zawarcia umowy i przepadek wadium. Wpłata 
powinna nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym 
zawarcie umowy przenoszącej własność. Za datę wpła-
ty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek 
Urzędu Gminy Istebna w Banku Spółdzielczym w Ustro-
niu O/Istebna nr 70 8129 1014 2002 0000 0172 0001

• Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty 
sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Istebna w Referacie Gospodarczym i 
Rolnictwa, pok. nr 201, II piętro, tel. (33) 855-65-00 wew. 
44 od poniedziałku do piątku w godzinach 715 - 1515.
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Wójt Gminy informuje

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Cieszynie informuje iż nastąpiła zmiana doradcy 

rolnego działającego na obszarze Gminy Istebna. Współ-
pracę z rolnikami i mieszkańcami gminy podejmie Borej-
za Elżbieta główny specjalista ds. doradztwa rolniczego w 
Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w 
PZDR Cieszyn.

o dofinansowanie, co nastąpi w grudniu 2016 roku, rozpo-
cznie się proces inwestycyjny, którego zakończenie nastąpi 
najpóźniej w maju 2018 r. Polsko – słowacka droga stanowić 
będzie jedyne drogowe połączenie komunikacyjne powiatu 
Cieszyńskiego ze Słowacją i w praktyce umożliwi szybsze i 
wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystają-
cych z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających 
w Polsce i Słowacji, w której aktualnie budowana jest droga 
ekspresowa D3 ze zjazdami w sąsiadujących miejscowoś-
ciach Svrcinovec i Skalite.

Projekt jest wynikiem długofalowego planowania stra-
tegicznego, kontynuacją działań trójstronnych w ramach 
tzw. Programu Rozwoju Trójstyku z udziałem polsko-czesko-
-słowackich partnerów. Inwestycje w Polsce i Słowacji były 
od wielu lat oczekiwane przez samorządy i mieszkańców są-
siadujących ze sobą gmin, ale pozbawionych bezpośrednie-
go połączenia drogowego. Realizacja projektu wpłynie po-
zytywnie na rozwój gospodarczy w regionie, zwiększy jego 
atrakcyjność, przyspieszy procesy integracji i poprawi ciągle 
dobrze układająca się współpracę Istebnej z sąsiadami.

Aktualności w sprawie naboru oraz informacje o Progra-
mie dostępne są na stronie internetowej https://pl.plsk.eu.

Opracował. Wiesław Legierski

W każdy piątek od godz. 9.00 będzie pełniony dyżur w 
Urzędzie Gminy Istebna. Możliwy jest kontakt telefoniczny 
pod numerem 515 275 929 oraz przez internet na adres e-
-mail: e.borejza@odr.net.pl. Celem doradztwa jest prowadze-
nie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji 
rolniczej, upowszechnianie metod produkcji przyjaznej śro-
dowisku, działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego wsi.

Na stronie internetowej UG Istebna pojawiać się będą 
ważne informacje dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich,  
komunikaty oraz zaproszenia do udziału w szkoleniach. Za-
chęcamy do śledzenia bieżących informacji. 

Doradca rolny - Borejza Elżbieta

Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXIII Sesji Rady Gminy Istebna, która odbyła 

się 28 października 2016r. podjęto następujące uchwały :
1. Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 

28 października 2016 r. w sprawie oceny aktualności stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego  gminy Istebna oraz miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego gminy Istebna.

2. Uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna,  
obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ście-
ków Pustki w Koniakowie.

3. Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych na rok 2017.

4. Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Isteb-
na na lata 2016-2025.

5. Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 
Istebna na rok 2016.

6. Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie zbycia bez przetargu.

7. Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie zniesienia współwłasno-
ści.

8. Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 
28 października 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP Urzędu Gminy w 
Istebnej (Prawo Lokalne – Uchwały Rady Gminy 2014-2018 
– Sesja XXIII).

Laur Srebrnej Cieszynianki 2016
Uchwałą Rady Gminy nr XXII/173/2016 z dnia 23 września 

br. Laur Srebrnej Cieszynianki przyznano panu Tadeuszowi 
Papierzyńskiemu. To cenne wyróżnienie odbierze on w dniu 
11 listopada w teatrze im Adama Mickiewicza w Cieszyna.
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Józef Broda z Nagrodą Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego
Wśród laureatów Dorocznych Nagród Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego znalazł się pan Józef Broda. W gali, 
która odbyła się w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach 
Królewskich, uczestniczyli: premier Beata Szydło, wicepre-
mier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr 
Gliński oraz wiceministrowie kultury - Jarosław Sellin, dr hab. 
Magdalena Gawin i Wanda Zwinogrodzka.

Doroczna Nagroda Ministra jest przyznawana od 1997 
roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu 
całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w 
danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To 
prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawi-
ska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowa-
nie osób, które je tworzą i reprezentują.

Żródło: MKiDN, fot. Danuta Matloch

*   *   *
Podczas Sesji Rady Gminy Istebna, która odbyła się 28 

października Wójt Gminy Henryk Gazurek, Zastępca Wójta 
Gminy Józef Polok oraz Przewodniczący Rady Gminy Artur 
Szmek złożyli gratulacje i życzenia Laureatowi Nagrody Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie kultu-
ry Józefowi Brodzie.

Dołączając się do tych gratulacji radni oraz pozostali 
uczestnicy Sesji odśpiewali Laureatowi „Sto Lat”.

Nagroda im. Karola Miarki 
dla Zuzanny Kawulok
W dniu 24.10.2016 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach 

już po raz 34 odbyła się gala wręczania Nagrody im. Karola 
Miarki patronowanej przez Marszałka Województwa Opol-
skiego i Marszałka Województwa Śląskiego. Nagroda ta 
przyznawana jest osobom, które upowszechniając kulturę i 

naukę, budują autorytety w społeczności lokalnej i prestiż 
regionu oraz wnoszą trwałe, humanistyczne wartości do kul-
tury narodowej. Na wniosek Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej nagroda została przyznana Pani Zuzannie 
Kawulok z Istebnej, jako jednej z pięciu laureatów tegorocz-
nej edycji. To wielkie wyróżnienie i uhonorowanie dorobku 
Pani Zuzanny, która całe swoje życie poświęciła popularyzo-
waniu i promowaniu naszej kultury i tradycji.

Biografia laureatki przedstawiona została przez Pana 
Leszka Miłoszewskiego - dyrektora Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Bielsku –Białej.

Zuzanna Kawulok – instrumentalistka, poetka i gawę-
dziarka ur. 24.04.1938 r., w swym rodzinnym domu otoczo-
na była zamiłowaniem do 
kultury i folkloru. Wnuczka 
Michała Kawuloka, zwane-
go Królem Gór – budziciela 
polskości i rzecznika praw 
lokalnej społeczności, cór-
ka Jana Kawuloka – wybit-
nego folklorysty i multiin-
strumentalisty. Zuzanna 
Kawulok swą działalnością 
kontynuowała pracę swych 
wybitnych przodków pro-
mując folklor i tradycję mu-
zyczną Beskidu Śląskiego, 
będąc jednocześnie poetką 
i popularyzatorką kultury 
pasterskiej Beskidu Śląskiego. Zuzanna Kawulok, jako jedy-
na spadkobierczyni spuścizny swego ojca całe życie poświę-
ciła promowaniu i kultywowaniu tradycji, jakie zapamiętała 
z młodości. Swoje umiejętności wykorzystywała uświetnia-
jąc imprezy kulturalne lub reprezentując Beskid Śląski, a 
często także Polskę podczas licznych delegacji w kraju i za 
granicą. Laureatka wielu nagród w tym Nagrody im. Oskara 
Kolberga.

Niestety stan zdrowia nie pozwolił Pani Kawulok osobi-
ście odebrać nagrody, która przekazana została na ręce Pana 
Janusza Macoszka – kustosza Chaty Kawuloka i wychowan-
ka pani Zuzki.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Gminy 
Istebna - Pan Henryk Gazurek Wójt Gminy Istebna oraz Pani 
Elżbieta Legierska-Niewiadomska - dyrektor Ośrodka Kultu-
ry w Istebnej.

Nagroda im. ks. Leopolda Jana Szersznika 
dla Chaty Kawuloka
25 października 2016 r. w Muzeum Śląska Cieszyńskie-

go odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród im. ks. Le-
opolda Jana Szersznika. Wyróżnienie to przyznawane jest 
przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury. Wtorkowe wydarzenie zgromadziło licznych 
przedstawicieli kultury i władzy samorządowej, a oprawę 
artystyczną zapewnił zróżnicowany repertuarowo występ 
Chóru Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie „Harmonia” pod 
kierownictwem Izabelli Zieleckiej-Panek. Dorobek twórczy 
i działalność w zakresie popularyzacji i ochrony kultury te-
gorocznych laureatów przedstawił zgromadzonym starosta 
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Generał Brygadier 
Zbigniew Meres - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP 
RP i Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w 
Katowicach, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego - Sylwia Cieślar, Radni Wojewódzcy: Danuta Ko-
żusznik i Jan Kawulok, Tadeusz Mendrek - członek zarządu 
powiatu cieszyńskiego oraz liczni przedstawiciele samorzą-
dów i jednostek OSP.

W uroczystościach wziął udział również Wójt Gminy 
Istebna - Henryk Gazurek.

Podczas IV Zjazdu Zarządu Oddziału Powiatowego OSP 
RP dokonano wyboru nowego Zarządu Oddziału Powiato-
wego, który przedstawia się następująco: Prezes Rafał Glaj-
car, Wiceprezes Krzysztof Czakon, Wiceprezes Marek Omo-
zik, Sekretarz Jan Szczuka i Skarbnik Jerzy Pilch.

Z terenu Gminy Istebna do Zarządu Powiatowego Związ-
ku OSP weszli:

- Mirosław Kukuczka – OSP Istebna Centrum; Prezes Od-
działu Gminnego OSP,

- Damian Legierski – OSP Koniaków Centrum; Brygadier 
Zawodowej Straży Pożarnej,

- Stanisław Legierski - OSP Koniaków Centrum; Komen-
dant Gminny OSP, wszedł także do Prezydium Zarządu 
Powiatowego związku OSP,

zaś Renata Haratyk została Sekretarzem Powiatowej Ko-
misji Rewizyjnej OSP.

Pozostali delegaci na zjeździe:
- Michał Kohut – OSP Istebna Centrum,
- Damian Izba – OSP Jaworzynka Centrum.
Zaś z ustępującego Zarządu udział w spotkaniu wzięli:
- Józef Czepczor – OSP Istebna Centrum i Bolesław Hara-

tyk – OSP Koniaków Centrum.
Warto dodać, że podczas spotkania przyznano odznaki i 

wyróżnienia, które trafiły w ręce Naszych Strażaków.
Damian Legierski odznaczony został Srebrną Odznaką 

Zasłużony dla Województwa Śląskiego, zaś Stanisław Le-
gierski (Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Istebna) 
otrzymał najwyższe odznaczenie, które może być przyznane 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, czyli Złoty Znak Związku.

Serdecznie Gratulujemy!
Zjazdy Odddziału Powiatowego odbywają się średnio 

co cztery lata. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w 
Wiśle. W wydarzeniu biorą udział reprezentanci wszystkich 
jednostek OSP działających na terenie Powiatu Cieszyń-
skiego.

Oprc. A. Legierska

Z życia OSP

Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król. W kategorii twórczości 
artystycznej uhonorowany został Jerzy Kronhold, cieszyński 
poeta i dyplomata. Laureatką w kategorii upowszechnia-
nia kultury została Ewa Jaślar-Walicka – znana w kraju i na 
świecie harfistka. Ku naszej ogromnej radości Nagroda im. 
ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii ochrony dziedzi-
ctwa kulturowego przypadła „Chacie Kawuloka”. W uzasad-
nieniu tego wyboru starosta mówił o wieloletniej wytrwałej 
pracy kolejnych kustoszy chaty na rzecz ochrony pamięci o 
kulturze Górali Śląskich. Nagrodę odebrał obecny opiekun 
spuścizny po Janie Kawuloku i propagator istebniańskiej 
tradycji – Janusz Macoszek. Po zakończeniu uroczystości w 
cieszyńskim muzeum kustosz Chaty Kawuloka w towarzy-
stwie Przewodniczącej Komisji Kultury, Sportu i Promocji Po-
wiatu – Łucji Michałek i przedstawicielek Gminnego Ośrodka 
Kultury w Istebnej udał się do Pani Zuzanny Kawulok w celu 
przekazania zacnej nagrody i gratulacji ze strony władz Po-
wiatu Cieszyńskiego.

Nagrodzeni podczas IV Zjazdu 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
W sobotę 22 października w Gminnym Centrum Inte-

gracji Wsi w Pruchnej (Gmina Strumień) odbył się IV Zjazd 
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu Cieszyń-
skiego. Do Pruchnej zjechało się wielu zacnych gości, któ-
rych w Gminie Strumień witała Burmistrz Anna Grygierek. 
Wśród nich obecni byli: Stanisław Szwed - Wiceminister 
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Miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze 
gr. A,C Istebna Zaolzie 16.10.2016 r.
Mimo nie najlepszej pogody, w Kompleksie Rekreacyjno-

-Sportowym w Istebnej Zaolziu zostały rozegrane Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Grupy A i C. Drużyny rywalizowały w 
sztafecie pożarniczej, ćwiczeniach bojowych i mustrze. W za-
wodach brało udział 14 drużyn reprezentujących jednostki 
OSP z Wisły oraz gminy Istebna. Z Wisły zgłoszonych zostało 
5 drużyn w gr. „A”, z gminy Istebna 2 drużyny w gr. „C” (ko-
biety) i 7 w gr. „A”. W grupie „C” starowały: OSP Jaworzynka 
Centrum oraz OSP Koniaków Centrum, w grupie „A” z gmi-
ny Istebna startowały drużyny z OSP Istebna Centrum, OSP 
Istebna Zaolzie, OSP Jaworzynka Centrum, OSP Jaworzynka 
Zapasieki, 2 drużyny z OSP Koniaków Centrum.

W rywalizacji drużyn z Wisły zwyciężyła drużyna z OSP 
Wisła Jawornik I, z wynikiem 115 pkt., zdobywając również 
„super puchar” za najlepszy czas łączny w rywalizacji wszyst-
kich drużyn. 

W rywalizacji drużyn w gr. C (kobiety) z gminy Istebna 
klasyfikacja przedstawia się następująco:

I m-ce OSP Koniaków Centrum - 152 pkt.
II m-ce OSP Jaworzynka Centrum - 179 pkt.
w gr. A (mężczyźni):
I m-ce OSP Koniaków Centrum II – 135 pkt.
II m-ce OSP Jaworzynka Zapasieki – 141 pkt.
III m-ce OSP Koniaków Centrum I - 143 pkt.
IV m-ce OSP Istebna Centrum, V m-ce OSP Koniaków 

Kosarzyska, VI m-ce OSP Istebna Zaolzie, VII m-ce OSP Jawo-
rzynka Centrum.  

Ćwiczenia z musztry rozgrywane były według regulami-
nu opracowanego przez ZOP ZOSP RP w Cieszynie. Musztra 
podlegała osobnej punktacji i rozgrywana była bez podziału 

na grupy (kobiety rywalizowały razem z mężczyznami). Do 
rywalizacji przystąpiły: 1 drużyna z Wisły, oraz 5 drużyny z 
gminy Istebna, w tym kobiety z OSP Koniaków Centrum. W 
ćwiczeniu tym oceniane były między innymi: wydawanie 
komend przez dowódcę, oraz prawidłowość ich wykonania 
przez drużynę, postawa w szyku, zwroty, zachowanie się po-
cztu flagowego, poprawność wykonania zbiórki, przemarsz, 
zatrzymanie, a także defilada. W tej rywalizacji klasyfikacja 
przedstawia się następująco:

I m-ce OSP Koniaków Centrum II
II m-ce OSP Koniaków Centrum I, 
III m-ce OSP Wisła Jawornik I
IV m-ce OSP Koniaków Centrum (kobiety), V m-ce OSP 

Jaworzynka Zapasieki, 
VI m-ce OSP Istebna Zaolzie. Mam nadzieję, że w następ-

nych zawodach w musztrze wezmą udział wszystkie drużyny 
startujące w zawodach.

Zawody zaszczycili swoją obecnością: Wójt gminy Isteb-
na dh Henryk GAZUREK, Burmistrz Wisły dh Tomasz Bujok,  
prezes ZO Gm ZOSP RP w Istebnej dh Mirosław Kukuczka, 
w-ce prezes ZO Gm ZOSP RP w Istebnej dh Renata Haratyk, 
sekretarz ZO Gm ZOSP RP w Istebnej dh Lucyna Legierska, 
komendant miejski OSP z Wisły dh Jan Pilch. Drużyny za 
pierwsze trzy miejsca otrzymały nagrody pieniężne do wy-
korzystania na zakup sprzętu ratowniczego oraz okazałe 
puchary, wszystkie drużyny otrzymały dyplomy. Podzięko-
wania kieruję w stronę jednostki OSP Koniaków Centrum 
za pomoc w przygotowaniu zawodów oraz wystawienie 
największej ilości drużyn startujących w zawodach, panu 
Bogdanowi Ligockiemu dyrektorowi gimnazjum  w Istebnej 
za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego, komisji sędziow-
skiej z PSP, panu Jackowi Kohutowi za pomoc w przygoto-
waniu boiska i dokumentację fotograficzną zawodów.

Komendant Gminny

dh Stanisław Legierski

Z życia OSP

Jubileusz 25-lecia 
wspólnych polowań 
czterech Kół Łowieckich

W sobotę 8.10.2016 odbyło się jubileuszowe 25 polowa-
nie myśliwych z 4 Kół Łowieckich „Głuszec”, „Jarząbek” z Wisły 
oraz „Olza” i „Istebna” z Istebnej mających obwody na terenie 
Nadleśnictwa Wisła. Polowanie to tradycyjnie inauguruje 
sezon polowań zbiorowych. Zbiórkę jak zawsze zorganizo-
wano na terenie ośrodka sportów zimowych na Kubalonce. 
Uczestników polowania powitał nadleśniczy Nadleśnictwa 
Wisła Pan Andrzej Kudełka przypominając w skrócie historię 
tych 25 lat. Podkreślił jed-
nocześnie, iż pomysłodaw-
cą i twórcą tych spotkań 
jest emerytowany nadleś-
niczy Nadleśnictwa Wisła 
Witold Szozda, a w zamyśle 
miała to być integracja my-
śliwych na terenie nadleś-
nictwa. Wśród tak licznego 
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Z życia szkół

grona myśliwych dwóch adeptów łowiectwa złożyło ślubo-
wanie, jako pierwszego obrzędu, z którym spotka się każdy 
młody myśliwy przyjęty do PZŁ. Ślubowanie złożyli: Kajzar 
Bartłomiej z Koła Łowieckiego „Istebna” i Jurosz Ja-
kub z KŁ „Głuszec”. Po odegraniu przez sygnali-
stów „Apelu na łowy” myśliwi udali się na po-
lowanie. Polowano w trzech obwodach. Na 
pokocie, który uświetnili sygnaliści znalazły 
się łania, sarna, lis oraz kuna tumak. Tytuł 
króla polowania przypadł Kol. Stanisławo-
wi Worek, który pozyskał łanię i kunę zaś 
wicekrólem został Kol. Zbigniew Michałek, 
który pozyskał sarnę kozę. Po polowaniu 
myśliwi udali się do kompleksu Zagroń na 
uroczyste zakończenie jubileuszowego polo-
wania. Swą obecnością jubileusz zaszczycili: łowczy 
okręgowy Kol. Michał Jordan, Wójt Gminy Istebna Henryk 
Gazurek, V-ce prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kol. Karol 
Folwarczny, przedstawiciele Koła Łowieckiego „Dąbrowa” 
z Koszęcina, Koła Łowieckiego „Bażant” z Bestwiny a także 
emerytowany nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz Romuald 
Jurzykowski, zaprzyjaźniony leśnik z wiślańskimi myśliwymi 
od wielu lat. Gości przywitał nadleśniczy Andrzej Kudełka. 
Następnie łowczy okręgowy Michał Jordan wręczył odzna-
czenia łowieckie przyznane przez Kapitułę odznaczeń Ło-
wieckich w Warszawie oraz przez Beskidzką Okręgową Radę 
Łowiecką w Bielsku Białej. Wyróżnieni koledzy: Jerzy Losa, 
Józef Juroszek, Józef Legierski, Ryszard Czarnynoga oraz Soł-
tys wsi Istebna Jerzy Michałek. 

Najważniejszym jednak punktem było wręczenie naj-
wyższego odznaczenia Łowieckiego „Honorowy Żeton Za-
sługi – Złom „ Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie 
uwzględniając długoletnią pracę organizacyjną, osiągnięcia 
w gospodarce łowieckiej, ewidentne rezultaty w ochronie 
środowiska, wzorową postawę etyczną i koleżeńską nadała 
kol. Gerardowi Gruca oraz Antoniemu Michałek najwyższe 
odznaczenie łowieckie „Złom”. Wszyscy odznaczeni koledzy 
to członkowie Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej. Uhono-
rowano także pamiątkowymi pucharami kol. o najdłuższym 
stażu łowieckim oraz najstarszego wiekiem myśliwego oraz 
Kolegów, którzy w tym 25-leciu pełnili w kołach łowieckich 
funkcję prezesów. Pamiątkowe puchary z rąk nadleśnicze-
go Nadleśnictwa Wisła Andrzeja Kudełki otrzymali również 
przybyli na uroczystość Goście. Minutą ciszy uczczono pa-
mięć Kolegów, którzy w minionym okresie odeszli do „Krainy 
Wiecznych Łowów” Następnie wszyscy zostali zaproszeni na 
poczęstunek. Po paru godzinach spędzonych w kniei, apetyt 

wszystkim dopisywał i w bardzo miłej atmosferze raczono 
się gulaszem z sarny i innymi specjałami. Jubileuszo-

we spotkanie upłynęło w przyjacielskiej atmosfe-
rze następne 26 już za rok. Tradycja, która prze-

trwała już 25 lat wzbogaca kulturę łowiecką 
i tworzy wspólny dorobek myśliwych 4 Kół 
Łowieckich Nadleśnictwa Wisła. Tego typu 
inicjatywy należy rozwijać i kultywować.

Ps. Wielkie podziękowania należą się 
właścicielowi i personelowi Kompleksu Za-

groń w Istebnej za stworzenie miłej atmosfery.  
Opracował

Józef Juroszek

Dzień Edukacji Narodowej zwyczajowo na-
zywany Dniem Nauczyciela to coroczna okazja do świę-
towania, ale i rozpatrywania roli nauczyciela we współ-
czesnej szkole.

Jak co roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akade-
mia, z okazji tego święta, a szkolne korytarze zajaśniały bielą 
koszul i bluzeczek odświętnie ubranych w tym dniu dzieci. 
Wszystkich zebranych przywitał dyrektor ZSP Robert Bier-
nacki.
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Z życia szkół

Wycieczka do „Chlebowej Chaty”
W dniu 27 września 2016 r. uczniowie klas II c i II d, wybra-

li się na wycieczkę do „Chlebowej Chaty” w Górkach Małych. 
Pobyt w tym niezwykłym miejscu, położonym w malowni-
czej dolinie rzeki Brennicy, pozwolił przenieść się do czasów 
naszych pradziadków. Uczniowie mieli okazję poznać życie 
dawnej, polskiej wsi. 

Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili scenkę 
wg. scenariusza Anny Zając, o tym jak konsekwentna i wy-
magająca pani została przez wróżkę zamieniona w panią, 
która oburza się tym, że uczniowie napisali zadania i chwali 
ich za bójki. Krótkie marzenie o takim nauczycielu pokazało 
też drugą stronę medalu.

Wesołymi wierszami i piosenkami dzieci podziękowały 
nauczycielom oraz pracownikom obsługi za ich pracę. Na 
zakończenie przygotowano mały, satyryczny pokaz mody . 
Pojawiła się np. pani bibliotekarka w przemyślanym nakryciu 
głowy z dostępem do Internetu, pani od przyrody w stroju 
bardzo ekologicznym ,oraz polonistka w białej sukni z przy-
rządem do wałkowania zasad ortografii.. Sprzedawano te 
stroje za uśmiechy nauczycielskie. Całość zakończono w ryt-
mach samby granej przez pana Zenona Knopka i śpiewanej 
przez uczniów klas 5a i 5b będących wraz z wychowawcami: 
Jarosławem Hulawym i Danutą Konarzewską, organizato-
rami akademii.

Dekorację sceny przygotowały Danuta Konarzewska i 
Renata Gorzołka, a zawisły tam prace uczniów klasy 6b oraz 
kółka plastycznego.

D. Konarzewska

Zwiedzali i podziwiali starą, drewnianą chatę, w której 
zgromadzono różne sprzęty niezbędne do życia w gospodar-
stwie domowym. W stodole, znajdującej się tuż obok chaty 
zobaczyli dawne narzędzia i maszyny rolnicze wykorzysty-
wane przed laty przy uprawie i obróbce zboża. Podczas za-
jęć warsztatowych uczniowie poznali procesy powstawania 
chleba, masła i twarogu. Wysłuchali również opowieści o ży-
ciu pszczół i dowiedzieli się, jak pozyskiwany jest miód. Jed-
nak najwięcej radości sprawiła wszystkim degustacją włas-
noręcznie zrobionych podpłomyków, do których gospodarze 
podali smalec, masło, ser, miód, chleb i kawę zbożową, oczy-
wiście wszystko domowej roboty. Młodzi turyści byli zachwy-
ceni smakołykami, opowiadali, że w życiu takich nie jedli.  
W drodze powrotnej wszyscy zgodnie twierdzili, że to była 
bardzo udana, pełna niezapomnianych wrażeń wycieczka.

Anna Krężelok, Mirosława Zowada

„Szczęśliwy naród, którego historia 
jest nudna” mawiał francuski filozof Monteskiusz. Hi-
storia państwa polskiego nie należy do nudnych, o czym 
przekonali się uczniowie naszej szkoły biorąc udział w „ży-
wej” lekcji historii w dniu 29.09.2016r. 

Nosiła ona tytuł ” Rycerstwo średniowieczne” i prowa-
dzona była przez przedstawicieli Bractwa Rycerskiego z Ol-
sztyna. Celem spotkania było przybliżenie uczniom klas 4-6 
powinności średniowiecznego rycerza, zaprezentowanie 
elementów jego zbroi oraz pokazanie drogi do stanu rycer-
skiego. Prowadzący przez cały czas trwania lekcji angażowa-
li uczniów pozwalając wcielać się w role średniowiecznych 
postaci z wykorzystaniem dużej ilości rekwizytów.

Po zakończonym spektaklu zainteresowani uczniowie 
mieli okazję z bliska dotknąć prawdziwe okazy średnio-
wiecznej broni i uzbrojenia rycerzy. Ubogaceni w wiedzę 
udali się na kolejne zajęcia.

Opracowała mgr Elżbieta Krężelok

Mamy przewodniczącego Szkolnego 
Samorządu Uczniowskiego!
Jak co roku wiele emocji towarzyszyło nam podczas wy-

borów do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci wybra-
ni podczas klasowych narad i dyskusji zaprezentowali nam 
swoje programy w czwartek 29.09.2016 r. Czegóż tam nie 
było. Obietnice wycieczek, dyskotek, konkursów...

Jednym słowem trzeba było głęboko przeanalizować 
zasłyszane treści, by oddać głos na najbardziej odpowied-
niego kandydata na to stanowisko. Wybory odbyły sie dzień 
później. Nad głosowaniem czuwał opiekun SU pan Jarosław 
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Hulawy. Przebiegło ono sprawnie i bez zakłóceń. Komisja w 
składzie: Marta Staniek, Barbara Zawada, Zuzanna Czepczor 
i pan Jarosław Hulawy szybko policzyła oddane głosy. Od-
dano ich 126, z czego 125 głosów było ważnych. W pierwszy 
październikowy poniedziałek otrzymaliśmy informacje, że 
funkcję przewodniczącej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 
będzie piastować Kinga Bocek. Jej zastępcą została Małgo-
rzata Juroszek, zaś sekretarzem Joanna Kukuczka. W skład 
zespołu weszli również : Mateusz Bury, Martyna Wolny oraz 
Barbara Juroszek. W tym roku opiekę nad SU będzie spra-
wować dwoje nauczycieli: pani Joanna Legierska oraz pan 
Jarosław Hulawy. 

Gratulujemy przewodniczącej oraz życzymy owocnej 
pracy.

Magdalena Czepczor

Z życia szkół

Dnia 20 września 2016 roku w klasach 0- 
III odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Policji Wydzia-
łu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Panem 
Grzegorzem Hanzlem.

Niespodzianką dla dzieci było przybycie na spotkanie 
maskotki śląskiej policji – Sznupka. Celem spotkania było 
zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się 
po drodze, poznanie symboli kolorów świateł sygnalizatora, 
uświadomienie dzieciom konieczności jeżdżenia w fotelikach 
z zapiętymi pasami oraz wzbudzanie pozytywnego stosunku 
do pracy policjanta. Na zakończenie spotkania dzieci złożyły 
uroczystą obietnicę, iż będą prawymi uczestnikami ruchu dro-
gowego, dbającymi o bezpieczeństwo swoje i innych. 

W tym samym dniu odbyło się też spotkanie policjanta z 
cieszyńskiej drogówki z uczniami klas IV -VI. Policjant omó-
wił zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas 
jazdy rowerem. Przy okazji „przeegzaminował” uczniów po-
siadających karty rowerowe ze znajomości obowiązkowego 
wyposażenia roweru i rowerzysty. Gość podkreślił jak ważną 
rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powi-
nien posiadać. Przypomniał uczniom, jak bezpiecznie pod-
różować w samochodzie. W czasie prelekcji pokazał uczniom 
wiele filmów, które miały uświadomić im jak tragicznie może 
zakończyć się słuchanie muzyki podczas jazdy na rowerze 
czy granie na telefonie podczas przechodzenia przez ulicę.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali 
pytania, na które policjant chętnie odpowiadał.

Renata Gorzołka, Mirosława Zowada

Warsztaty dla uczniów

9 września 2016 r. ( w czwartek) w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce odbyły się 
warsztaty dla uczniów klas IV-VI. Prowadził je aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej- pan Jerzy Dziedzic. Dzięki tym 
zajęciom dzieci mogły poznać tajniki pracy reżysera. Aktor 
prowadził lekcję dynamicznie oraz  z dużą dozą humoru. 
Wskazywał na bardzo istotne aspekty zawodu aktora: inter-
pretację tekstu, intonację głosu, mimikę twarzy, mowę ciała. 
Młodzież z chęcią brała udział w przygotowywaniu sztuki 
opartej na utworze Agnieszki Osieckiej pt.„ Dziobak”. Wy-
brani uczniowie stosowali się do wskazówek zawodowca, 
powtarzali kwestie, sceny, pracując jak prawdziwi aktorzy. 
Poprzez zabawę młodzież miała okazję nauczyć się wielu 
istotnych rzeczy i stworzyć prawdziwy spektakl!

Przedstawienie dotyczyło odrzucenia społecznego, 
uczyło tolerancji.

Dziękujemy bardzo panu Jerzemu Dziedzicowi za twór-
cze warsztaty. Zapewne  przesłanie sztuki trafiło do serc mło-
dych ludzi.                I.B.

Dzień Regionalny w SP nr 1 w Jaworzynce
5 października w SP nr 1 w Jaworzynce zorganizowa-

no Dzień Regionalny. Celem tego projektu było przybliże-
nie młodzieży kultury, zwyczajów lokalnych oraz poznanie 
twórców ludowych  naszego regionu.

Program tego dnia był bogaty. „Zerówki” i klasy pierw-
sze wybrały się do „Muzeum na Grapie”. Tam pani Katarzyna 
Rucka-Ryś opowiedziała młodym mieszkańcom Jaworzynki, 
jak wyglądało życie na wsi kiedyś, czym zajmowali się ich 
przodkowie. Pan Jan Zogata zaprezentował dzieciom sztukę 
robienia koszyczków z korzenia świerkowego.
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Klasy drugie i trzecie odwiedziły rzeźbiarzy- pana Jana 

Bojkę i pana Pawła Jałowiczora. Artyści pokazali uczniom 
prace, opowiedzieli o swoich inspiracjach. Młodzież miała 
okazję zobaczyć rzeźbiarzy tworzących prace w drewnie li-
powym. Czwartoklasiści gościli w Muzeum Jana Wałacha na 
Andziołówce. Słuchali opowieści o życiu malarza, podziwiali 
obrazy, drzeworyty. Piąte i szóste klasy udały się do zaśnieżo-
nego w tym dniu Koniakowa- brały udział w warsztatach w 
Centrum Pasterstwa pana Piotra Kohuta. Dzieci dowiedziały 
się wielu ciekawych rzeczy dotyczących wypasu owiec, ro-
bienia serów. Rywalizowały ze sobą, tworząc najdłuższy łań-
cuch z wełny owczej. Degustowały różne rodzaje sera.

Ten dzień był żywą lekcją o naszej Małej Ojczyźnie.
I.B

Bezpieczeństwo na drodze
Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej nr 1 w Konia-

kowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bez-
pieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Panowie policjanci z 
Komisariatu Policji w Wiśle aspirant Jarosław Wałach oraz 
aspirant Krzysztof Michalski przeprowadzili dla nich prelek-
cję dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. 

Funkcjonariusze w czasie pogadanki przekazali uczniom 
podstawowe zasady ruchu drogowego, które pomogą im 
zapewnić bezpieczeństwo podczas pokonywania codzien-
nej drogi do szkoły i domu. Panowie policjanci zachęcali do 
używania odblasków, podkreślając ich wielką rolę w bez-
piecznym poruszaniu się po drogach. Wśród tematów w ob-
szarze bezpieczeństwa nie zabrakło również tematyki zwią-
zanej z jazdą samochodem, zapinaniem pasów i używaniem 
fotelików przez dzieci dowożone.

Pierwszoklasiści przyswoili sobie zasady bezpieczne-
go poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię 
ćwicząc tę umiejętność na pobliskich pasach drogowych. 
Uczniowie ci biorą również udział w ogólnopolskim progra-
mie dotyczącym bezpieczeństwa „Akademia Bezpiecznego 
Puchatka”  pod patronatem Komendy Głównej Policji oraz 
Kuratorium Oświaty. 

Dziękujemy funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Wiśle 
za współpracę oraz propagowanie bezpieczeństwa wśród 
dzieci. 

Wychowawcy klas I Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie 
mgr A. Polok, mgr Z. Kawulok

Dzień Edukacji Narodowej w SP1 
w Koniakowie.
W dniu 13 października w przeddzień Dnia Edukacji Na-

rodowej w Szkole Podstawowej nr1 w Koniakowie odbył się 
z tej okazji uroczysty apel przygotowany przez klasę piątą 
pod opieką wychowawczyni mgr inż. Zuzanny Ptak.

Na uroczystość zaproszeni zostali wszyscy emerytowani 
nauczyciele i pracownicy obsługi, którzy tradycyjnie każde-
go roku odwiedzają naszą szkołę w tym dniu.

Uczniowie przygotowali kilka zabawnych scenek prze-
platanych wierszami, piosenkami i baletem. Muzycznie mło-
dzi artyści zostali przygotowani przez pana Zenona Knopka. 
Występ został przyjęty entuzjastycznie i można powiedzieć, 
że dzieci dały z siebie naprawdę wszystko.

Po zakończeniu występu i odśpiewaniu „Sto lat” ucznio-
wie klasy piątej wręczyli wszystkim nauczycielom, pracow-
nikom obsługi i administracji oraz zaproszonym gościom 
smakowicie wyglądające muffinki upieczone i udekorowane 
przez mamę jednej z uczennic panią Barbarę Łupieżowiec, 
a sponsorowane przez Radę Rodziców. Następnie życzenia 
złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i wręczyli 
wszystkim po czerwonej róży. Na koniec głos zabrał Dyrek-
tor Andrzej Ryłko, a po nim przedstawicielka Rady Rodziców 
pani Beata Muchorowska, która podziękowała nauczycie-
lom za ich trud i na ręce pana Dyrektora złożyła przepiękny 
bukiet kwiatów.

Zaproszeni goście wraz ze wszystkimi pracownikami 
szkoły udali się następnie na obiad do stołówki szkolnej. De-
ser w postaci pysznego tortu przygotowała Rada Rodziców.

Zuzanna Ptak

Pasowanie na ucznia
13 października po raz kolejny świętowaliśmy w Szko-

le Podstawowej nr 1 w Koniakowie obchody Pasowania na 
Ucznia. Do braci uczniowskiej w tym roku szkolnym dołączy-
ło 28 pierwszoklasistów. Część artystyczną przygotowali wy-
chowawcy klas I – mgr Agata Polok i mgr Zuzanna Kawulok. 
Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja szko-
ły: mgr Andrzej Ryłko oraz mgr Alicja Kaczmarzyk, wycho-
wawcy, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów.

Podczas akademii uczniowie klas I zaprezentowali wie-
dzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu 
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nauki w szkole podstawowej. Wspaniałym programem arty-
stycznym ukazali umiejętności wokalne i recytatorskie oraz 
udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole. 

W obecności wszystkich zgromadzonych, dzieci odważ-
nie złożyły ślubowanie na sztandar szkoły „(…) być dobrymi 
i uczciwymi

Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym 
zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom, 
uczyć się tego co piękne i mądre”. Pan dyrektor mgr Andrzej 
Ryłko dokonał aktu pasowania na ucznia, przez symboliczne 
dotknięcie każdego dziecka „dużym piórem”, a wychowaw-
czynie wręczyły pamiątkowe dyplomy pasowania oraz upo-
minki.

O święcie dzieci w szczególności pamiętali rodzice, któ-
rzy przybyli na uroczystość w licznym gronie. Zorganizowa-
li oni dla swoich pociech słodki poczęstunek oraz zakupili 
„rogi obfitości” pełne niespodzianek.

Uroczystość zakończył pan dyrektor, który pogratulował 
pierwszakom ich występu oraz życzył samych szkolnych suk-
cesów.

Wychowawcy klas I 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie

Szkolne spotkanie z księdzem biskupem 
Piotrem Gregerem

szanownych gości, a następnie zaprosił wszystkich na krótki 
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów SP1 pod 
czujnym okiem szkolnych katechetów – ks. Grzegorza Sten-
cla i pani Barbary Zowady. 

Uczniowie w kilku komentarzach mówionych gwarą 
wyrazili swoją radość ze spotkania. Ponadto nawiązując do 
ewangelicznego obrazu Dobrego Pasterza i Jego Owczarni, 
określili swoją tożsamość, a także poprosili biskupa o dobre 
słowo, które pomoże im godnie żyć. Całość spektaklu prze-
platana była piosenkami religijnymi, które śpiewały wszyst-
kie dzieci będące w sali gimnastycznej. Podczas śpiewu na 
gitarze akompaniamentował ksiądz Grzegorz, a na keyboar-
dzie muzycznie towarzyszył pan Zenon Knopek. W ramach 
podziękowania za odwiedziny Jego Ekscelencja otrzymał na 
pamiątkę dzwonek pasterski, który ma przypominać bisku-
powi o dzieciach mieszkających w Koniakowie. Podczas roz-
mowy z uczniami ksiądz biskup podkreślał jak bardzo ważna 
jest nauka, która pomaga człowiekowi się rozwijać i zdoby-
wać mądrość. Wspominał o krajach misyjnych, gdzie dzieci 
nie chodzą do szkoły, a najważniejszą lekcją jest umiejętność 
polowania, która pozwala ludziom przeżyć. Jego Ekscelencja 
bardzo mocno zaznaczył, że szkoła jest drugim domem, bo 
w niej dzieci spędzają sporo czasu. W związku z tym oprócz 
zdobywania wiedzy równie ważne jest zdobywanie dobrego 
wychowania, które przejawia się we właściwym zachowaniu. 
Całość spotkania zakończył pan dyrektor Andrzej Ryłko, któ-
ry podziękował za te niezwykłe odwiedziny i poprosił o bło-
gosławieństwo.

Następnie odbyło się spotkanie biskupa z nauczyciela-
mi. W bardzo pogodnej atmosferze Jego Ekscelencja dzielił 
się swoim doświadczeniem związanym z pracą nauczycieli. 
Wspominał swoją mamę – polonistkę, którą bardzo ceni, 
więc podkreślał, że temat szkoły był mu znany od najmłod-
szych lat. Słowa księdza biskupa budziły nadzieję i zachęca-
ły do bycia wymagającym nauczycielem. Po przemówieniu 
Jego Ekscelencji nastąpiła wymiana poglądów i doświad-
czeń, podczas której zebrani wyrazili szczególną troskę o 
edukację przyszłych pokoleń i zmiany, które niesie rzeczy-
wistość. Na zakończenie spotkania biskup pobłogosławił na-
uczycieli i wpisał się do kroniki szkolnej.

Katechetka SP1 w Koniakowie 
– Barbara  Zowada

Spotkanie z autorem
Dnia 26.10.2016 r. w SP 1 w Koniakowie odbyło się spot-

kanie uczniów klas I-IV z panem Waldemarem Cichoniem – 
autorem serii książek dla dzieci o kocie Cukierku. Spotkanie 

W dniu 21.10.16 r. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Konia-
kowie przybył na spotkanie z uczniami i nauczycielami (SP1 
i SP2) ksiądz biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej 
– Piotr Greger wraz z księdzem Sławomirem Zawadą i księ-
dzem wikariuszem Grzegorzem Tomaszkiem. Uroczystość 
rozpoczęła się o 11:45 w sali gimnastycznej. Na początku 
spotkania biskup Piotr Greger został powitany w progach 
naszej szkoły, tradycyjnie – chlebem i solą. Później zabrał 
głos pan dyrektor Andrzej Ryłko, który serdecznie przywitał 
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składało się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich pan 
Waldemar opowiadał dzieciom o swoim życiu i historii kota 
Cukierka oraz odpowiadał na pytania nurtujące uczniów. W 
drugiej części autor rozdawał autografy i pozował do zdjęć.

Spotkanie z panem Waldemarem odkryło przed dziećmi 
nieznaną dotąd stronę magicznego świata książek. Dzięki 
niemu nie tylko mogli się dowiedzieć jak powstaje książka, 
ale również mogli zdobyć autograf na swojej własnej publika-
cji. Uczniowie byli bardzo zadowoleni, wobec tego pozosta-
je nam mieć nadzieję, że to przedsięwzięcie przyczyni się do 
jeszcze większego wzrostu czytelnictwa wśród naszych dzieci.

Nauczyciele SP1 w Koniakowie

Ślubowania uczniów klas pierwszych
W środę (26.10) o gdz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 2 

w Koniakowie-Rastoce miała miejsce uroczystość ślubowa-
nia uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczy-
stość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. 
W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło troje dzieci: An-
toni Białożyt (7l),Amelia Galej (7l),Sandra Hankus (6l). 

Pierwszoklasiści ubrani w stroje 
galowe niecierpliwie oczekiwali na 
najważniejszy moment uroczysto-
ści – pasowanie na ucznia. Najpierw 
jednak zaprezentowali program ar-
tystyczny i złożyli uroczystą przy-
sięgę. Następnie samorząd szkolny 
przekazał pierwszoklasistom bar-
dzo ważne rady, które pozwolą im 
wzrastać w szacunku dla siebie i in-

nych - nauczą wytrwałości, szacunku i akceptacji.
Pani dyrektor Monika Kukuczka nie miała najmniejszych 

wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci, z dumą przyjmo-
wała je do grona uczniów naszej szkoły. Potem był słodki 
poczęstunek i wnikliwe oglądanie pierwszego dokumentu 
– legitymacji szkolnej. Każdy pierwszoklasista otrzymał też 
pamiątkowy dyplom oraz róg obfitości. 

Ten dzień był bardzo miły i pełen niezapomnianych wra-
żeń. 

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień 
w szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz 
radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pra-
cowników szkoły.

Słoneczna czyta dzieciom
Pod takim hasłem rozpoczęła się w Terapeutycznym 

Punkcie Przedszkolnym „Słoneczna Kraina” akcja związana 
z upowszechnianiem i promocją czytelnictwa. Realizacja 
jednego z najważniejszych kierunków polityki oświatowej 
zakłada prowadzenie działań zmierzających do promocji 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W naszym przedszkolu od września br. prowadzone są 
spotkania z przedstawicielami duchowieństwa, kultury i 
lokalnego środowiska. Dotychczas mogliśmy gościć p. Ka-
tarzynę Rucką-Ryś, która prowadzi Muzeum Regionalne „Na 
Grapie”. Pani Kasia przeczytała dzieciom bajki, które były 

napisane gwarą i stanowiły międzypokoleniowy przekaz op-
arty na góralskich tradycjach. Jedną z zaprezentowanych le-
gend była opowieść o istebniańskim brucliku, która spotkała 
się z dużym zainteresowaniem wśród naszych dzieci. Na ko-
niec spotkania pani Kasia zaproponowała wykonanie pracy 
plastycznej związanej z tematem opowieści, która zostanie 
zaprezentowana w Muzeum „Na Grapie”. 

Podczas kolejnej wizytacji poprosiliśmy Księdza Bisku-
pa Piotra Gregera o możliwość włączenia się do akcji czy-
telnictwa w naszym przedszkolu. Zacny gość bardzo chęt-
nie przeczytał dzieciom wierszyki z książeczki pod tytułem 
„Abecadło”. Następnie wziął 
udział w spotkaniu z Panem 
Józefem Brodą – pedagogiem 
i multiinstrumentalistą z Ko-
niakowa, który zaprezentował 
naszym dzieciom oryginalne 
instrumenty tj. gajdy, fujarki 
oraz okarynę i róg. Pan Broda 
poprowadził zajęcia z dzieć-
mi na których przekazał waż-
ne wartości mówiąc o dobru, 
miłości, szacunku dla drugie-
go człowieka i otaczającej nas przyrody. Podsumowaniem 
spotkania było zaprezentowanie przez Dyrekcję placówki 
dotychczasowych działań oraz akcji podejmowanych na 
rzecz lokalnej społeczności. 

„Słoneczna Kraina” ma w swoim zamiarze zaproszenie 
kolejnych gości, którzy zaszczepią w naszych przedszkola-
kach zainteresowanie czytelnictwem. Mimo, że sami jeszcze 
nie potrafią czytać; ważne jest aby poprosili o to rodziców, 
dziadków. Nasze przedszkole chce oswoić dzieci nie tylko z 
literaturą narodową (udział w Narodowym Czytaniu) ale tak-
że lokalną. Stąd planowane jest zaangażowanie w naszą ak-
cję również osób, które aktywnie działają w obszarze kultury, 
edukacji i sportu. Wszystkim osobom, które wspierają nasze 
działania w tym zakresie serdecznie dziękujemy.
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Zbieraj naklejki - zdobywaj odznaki!
Podróżujesz często po terenie Polski, Czech i Słowacji? 

Chcesz zachować na stałe wspomnienia z wycieczek? W Punk-
cie Informacji Turystycznej w Istebnej dostępne są przewod-
niki i naklejki z serii „wander cards”, które stanowią doskonałą 
pamiątkę z pobytu w ciekawym miejscu. Zapraszamy do PIT 
w Istebnej. Tutaj dostępne są wlepki z Kurnej Chaty, Ochodzi-
tej, Szlaku Architektury Drewnianej i kościółka w Lalikach.

Zbieraj naklejki - zdobywaj odznaki. Więcej na www.
wander-book.com

Informujemy, że w PIT Istebna można także nabyć Be-
skidzką Kartę Rabatową uprawniającą do zniżek w różnych 
obiektach na terenie Beskidów. www.beskidzkakarta.pl

Punkt Informacji Turystycznej; 43-470 Istebna 68; mail: 
promocja@ug.istebna.pl; istebna@silesia.travel tel. +48 33 
855 6158; +48 516 195 614

Konkurs „Dzikie poznajemy i … jemy”
Masz pomysł jak w kuchni wykorzystać owoce, liście lub 

kwiaty drzew i krzewów dziko rosnących wśród pól? Zasta-
nawiasz się czy z głogu lub jarzębiny można zrobić konfitu-
ry? Lubisz gotować i eksperymentować w kuchni ? Jeśli choć 
raz odpowiesz „tak”, zgłoś się do konkursu Klubu Gaja „Dzikie 
poznajemy i … jemy”. 

Celem konkursu „Dzikie poznajemy i… jemy” jest zain-
teresowanie różnych grup społecznych wykorzystaniem w 
kuchni produktów pochodzących z drzew i krzewów wy-
stępujących w zadrzewieniach śródpolnych.  Uczestnikami 
Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich z woje-

Spotkanie autorskie – nowa książka - „Kukuczka. 
Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście”!

Serdecznie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej 
w Istebnej na spotkanie z autorami książki pt. „Kukuczka. 
Opowieść o najsłynniejszym polskim himalaiście”, dzien-
nikarzami Dariuszem Kortko i Marcinem Pietraszewskim.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21 listopada 
2016 roku o godzinie 17:00. Oprócz możliwości zakupu 
publikacji, podczas spotkania będzie można obejrzeć slaj-
dowisko nt. książki i jej powstania, porozmawiać o górach, 
wspinaczce i osobie Jerzego Kukuczki.

Zachęcamy do przybycia wszystkich zainteresowanych, 
młodzież, dzieci i mieszkańców Gminy Istebna.

o. A.Legierska

UWAGA GESTORZY TURYSTYCZNI!
• Zwracamy się z prośbą o informację telefoniczną lub 

mailową w sprawie wolnych miejsc w Państwa obiektach w 
tzw. „obłożonych” terminach, abyśmy mogli udzielać rzetel-
nych informacji turystom, którzy są zainteresowani pobytem 
na naszym terenie;

• Prosimy o nadsyłanie informacji i plakatów na pobyty 
świąteczne, sylwestrowe, andrzejki, sylwestra oraz na inne 
wydarzenia na adres: promocja@ug.istebna.pl

Przypominamy, iż działa bezpłatna siłownia i salka gim-
nastyczna na Zaolziu. Obiekt czynny jest we wtorki i czwartki 
od 8:00 do 16:00, środy i piątki od 12:00 do 20:00, a w soboty 
10:00 do 18:00. Kontakt: + 48 517 252 995. 

Serdecznie zapraszamy!

wództw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpa-
ckiego, różne podmioty m.in. placówki oświatowe, samo-
rządy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje, 
firmy, osoby prywatne, biorące udział w projekcie „Święto 
Drzewa - wśród pól”. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie 
jest przesłanie do Klubu Gaja (pocztą, e-mailem,)zgłoszenia 
na formularzu, który jest dostępny na podstronie projektu 
na portalu www.wsrodpol.swietodrzewa.pl

Ambasadorem konkursu jest Łukasz Łuczaj, znany etno-
botanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych i progra-
mu telewizyjnego „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do dnia 
31 listopada 2016 roku.
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Już od 17 lat w październiku Bobowa staje się prawdziwą 
stolicą koronki klockowej! Co roku w tym małym miasteczku 
gromadzą się licznie koronczarki z całej Europy, a nawet i świa-
ta. Podczas tegorocznego XVII Międzynarodowego Festiwalu 
Koronki Klockowej do Bobowej zawitało aż 19 delegacji, które 
reprezentowały takie państwa jak: Anglia, Argentyna, Austria, 
Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Holandia, Rosja, 
Słowacja, Węgry, Włochy i Polska. 

Wśród tych koronczarek pojawiła się również delegacja 
z Koniakowa, którą reprezentowała Mariola Wojtas i Lucy-
na Bytow oraz Aneta Legierska i Lucyna Ligocka – Kohut 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej. Koniaków wziął 
udział w festiwalu po raz drugi. W 2000 roku, po wizycie Bobo-
wej w Koniakowie u pani Heleny Kamieniarz pod hasłem „Klo-
cek kontra szydełko” nasze koronczarki pojechały do Bobowej, 
gdzie został zorganizowany pierwszy festiwal. Wspomnienia z 
tej wizyty przytoczyła nam 92-letnia pani Józefina Myśliwiec, 
która przyniosła zdjęcia, na których razem z ś.p Heleną Kamnie-
niarz robiły koronki. To było cudowne móc usłyszeć ciepłe sło-
wa z ust wiekowej już pani na temat najlepszych koronczarek, 
które wtedy ich przyjmowały, a dziś już nie żyją. Wspominała, że 
pod domem Kamieniarzów siedziały na trawie, robiły serwet-

ki, a wokół nich rozciągał się przepiękny widok, którego nigdy 
nie zapomni. Nie zapomni również smaku małych kołaczyków 
z serem, którymi zostały poczęstowane do kawy. Na pamiątkę 
każda z uczestniczek otrzymała kotylion, „kwiotek” z koronki ko-
niakowskiej, a ona sama jeszcze serwetkę od pani Helenki. Miło 
było słuchać tak życzliwych wspomnień.

Nasz udział w tegorocznym festiwalu w Bobowej odbył się 
w ramach kolejnych działań projektu „Koronkowy Wyszeh-

Koronki Koniakowskie na XVII Międzynarodowym Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej
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rad II”, realizowanego z Funduszu Wyszehradzkiego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej. Projekt ma na celu przede 
wszystkim promocję koronki koniakowskiej. Byliśmy jedynymi 
uczestnikami, którzy wykonują koronkę szydełkową, reszta Pań 
trudniła się koronką klockową. W Europie odbywa się mnóstwo 
różnych spotkań, festiwali, targów poświęconych koronkom, 
ale głównie właśnie klockowym. Bardzo trudno jest nawiązać 
współpracę, ponieważ większości, nie znających koronki ko-
niakowskiej wydaje się, że koronka szydełkowa, jest zwykłą ko-
ronką, którą każdy robić potrafi i nie wydaje się organizatorom, 
by nasz udział był atrakcją. Realizując od kilku lat projekty, w 
ramach których staram się dotrzeć z naszymi koronczarkami do 
takich wydarzeń, za każdym razem musimy udowadniać i prze-
konywać o trudności i specyfice wykonywania naszej koronki 
koniakowskiej. Powoli się udaje i ludzie, a przede wszystkim 
środowiska koronczarek zaczynają rozumieć, że nasza koronka 
jest specyficzna, jedyna na świecie, niepowtarzalna i wbrew po-
zorom bardzo trudna w wykonaniu. Dlatego niezwykle ważne 
jest, by dbać o tradycję na miejscu, ale i pokazywać ją na ze-
wnątrz, bo wydaje mi się, że wtedy nasze koronczarki będą wi-
działy większy sens w podtrzymywaniu „heklowanej” tradycji!!! 
Dzięki szerszej rozpoznawalności będą mogły więcej tworzyć, 
może sprzedawać i to sprawi, że będą czuły się bardziej doce-
nione.

Festiwal trwał cztery dni, od 6 do 9 października, gdzie 
oprócz prezentacji koronek z różnych krajów oraz Największej 
Koronki Koniakowskiej Świata odbywały się liczne koncerty, 
pojawiły się dzieci w tradycyjnych regionalnych strojach, któ-
re w defiladzie przemaszerowały z barwnymi flagami państw 
goszczących. Nie zabrakło pokazu mody - na wybiegu pojawiły 
się dzieła koronkowe w zestawieniu z tkaninami projektantek z 
Polski: Moniki Madej, Beaty Rząca i Joanny Róż oraz artystek z 
Czech Ivany Domanjovej, Dany Maskovej oraz Jolany Davidovi-
covej które przedstawiły pokaz kolekcji pod nazwą „Sen o mo-
rzu”. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez Organizatorów 
była wystawa fotografii o tematyce bobowskiej koronki klocko-
wej „wędrującej” po kraju jak i poza jego granicami. Natomiast 
w sali widowiskowej „Koronka” w Bobowej dostępna była dla 
odwiedzających wystawa prac autorstwa czeskich artystek: Ivy 
Proškovéj i Jitki Egermaierovéj von Lindern. Osoby chcące po-
znać tajniki sztuki wykonywania niepowtarzalnych koronek klo-
ckowych mogły uczestniczyć w zorganizowanych w tym celu 

warsztatach dla początkujących. Ostatniego dnia na terenie 
bobowskiego Rynku rozpoczęły się Ogólnopolskie Targi Ręko-
dzieła, które zgromadziły artystów sztuki ludowej. a wieczorem 
sceną zawładnął Zespół Future Folk, który zachęcił wszystkich 
do wspólnego śpiewu i tańca, gdy w głośnikach rozbrzmiewały 
przeboje: „Janko”, czy „Malinowa Dziewczyno”. 

Udział w tym Festiwalu pozwolił na zebranie kolejnych do-
świadczeń i pomysłów na organizację Dni Koronki Koniakow-
skiej. Bardzo im zazdroszczę skali tej imprezy, ale oni nam z kolei 
zazdroszczą ilości koronczarek w Koniakowie. Zawsze jest jakiś 
niedosyt. Może na tym polega sprawiedliwość? W każdym bądź 
razie wspólnie z koronczarkami bardzo się cieszymy, że mogły-
śmy poznać tak wspaniałe towarzystwo, dzięki czemu jesteśmy 
bogatsze o kontakty i na pewno będziemy mogły je wykorzystać.

Lucyna Ligocka – Kohut
Koordynator projektu

Kalendarz wydarzeń w ramach projektu 
„Koronkowy Wyszehrad II”:
1.) Warsztaty koronki koniakowskiej w Szkole Podstawowej nr 2 
w Koniakowie od 06.09.2015 - 23.06.2017
2.) Tłumaczenie strony internetowej www.koronkakoniakow-
ska.pl na jezyk niemiecki i angielski od 05.09.2016 – 23.06.2017
3.) Międzynarodowa Konferencja Koronek w Kozardzie na Wę-
grzech od 01.06. – 04.06. 2017
4.) Targi Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym od 23.06. – 
25.06.2017
5.) Międzynarodowe Spotkania Koronczarek w Vamberku w 
Czechach od 29.06 – 02.07.2017
Projekt realizowany wspólnie z partnerami z trzech krajów Grupy 
Wyszehradzkiej mianowicie z Czechami, Słowakami i Węgrami.
Partnerzy projektu:
1.) Marie Swaczynowa z Pragiwww.palickovani.mrkni.cz 
2.) Stowarzyszenie Artystów Koronki Klockowej w Kozardzie 
www.palocfoldi.hu 
3.) Roman Capek ze Skalitego www.romancapek.sk 
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XVIII ZADUSZKI ISTEBNIAŃSKIE
Od 18 lat z inicjatywy Zbigniewa Wałacha i Józefa Michałka 

w Istebnej organizowane są Zaduszki Istebniańskie. Ich idea 
jest prosta i piękna - być razem w zaduszkowy wieczór i po-
wspominać tych którzy odeszli, a którzy oddali serca naszej zie-
mi. Taką postacią z pewnością był bohater tegorocznej edycji 
Karol Szmek, którego 100 – lecie urodzin obchodzić będziemy 
6 grudnia tego roku. 

W mroźny zaduszkowy wieczór 
sala Szkoły Podstawowej im. Księ-
dza Józefa Londzina w Istebnej 
wypełniła się po brzegi. Zgroma-
dzonych gości powitał Józef Micha-
łek, prezes Oddziału Górali Śląskich 
Związku Podhalan, radny Gminy 
Istebna, który w takich słowach 
przedstawił postać istebniańskiego 
społecznika:

„Prezydent Mościcki mówił do 
niego „Karolku”. Powołany był na 
naukę aby zostać łowczym w lasach 
prezydenckich w Spale. Chłopak z 
gór, z Zapasiek ... Zawsze był gotowy 
do pomocy ale też zawsze miał 1000 

pomysłów. Wszystko potrafił zostawić na boku i realizować je w 
gronie kolegów (...). Zawsze działał razem z innymi. Nie był indy-
widualistą. Szukał takich, którzy pomogą mu we wspólnym dzie-
le. Z motyką na słońce porywał się za każdym pomysłem. Może 
dusza leśnika i nauki które pobierał pozwalały mu patrzeć na lu-
dzi jak na jedną całość, w której każdy był ważny. Będziemy dziś o 
nim mówić i zobowiązujemy się o nim pamiętać”. 

własnym domu „wieczny nieobecny”, pełen wdzięczności dla 
wyrozumiałej, zaradnej żony. Każdy rozdział przeplatany był 
wprowadzeniem, refleksją Karola Szmeka w wykonaniu Józefa 
Michałka. Z tych różnych wycinków, zapisków, dokumentów 
wyłonił się spójny obraz osobowości niezłomnej, heroicznej a 
jednocześnie – bardzo ludzkiej. Na koniec gromkimi brawami 
podziękowano żonie społecznika, pani Marii Szmek, która była 
obecna wśród zebranych. To właśnie jej wspomnienie o mężu, 
spisane i odczytane przez Monikę Michałek zwieńczyło spek-
takl. 

Na absolutnie wirtuozerskim pozio-
mie stała oprawa muzyczna spektaklu 
w wykonaniu Zbigniewa Wałacha i pia-
nistki Barbary Pakury. Znane kompozy-
cje Zbigniewa Wałacha takie jak „Dom”, 
„Uwielbienie”, „Tryptyk beskidzki” a także 
perełki regionalnej muzyki:  „Groniczek” 
czy „Od Morawy deszcz idzie” zabrzmiały 
z niezwykłą mocą w nowej odsłonie – w 
dialogu z dźwiękami pianina. 

Na Zaduszkach Istebniańskich obec-
na była żona Karola Szmeka pani Maria 
Szmek z rodziną, Wójt Gminy Istebna 
Henryk Gazurek wraz z małżonką, Prze-
wodniczący Rady Gminy Istebna - Artur 
Szmek wraz z małżonką, była wójt gmi-
ny Istebna Danuta Rabin, radni gminy Istebna, Proboszcz Pa-
rafii Ewangelicko - Augsburskiej w Istebnej - ks. Alfred Staniek, 
Radna Powiatowa Łucja Michałek, Dyrektor Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Istebnej Robert Biernacki, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Istebnej - Elżbieta Legierska – Niewia-
domska, przedstawiciele mediów lokalnych i wielu innych gości. 

Tegoroczne Zaduszki po raz pierwszy odbyły się pod egidą 
reaktywowanego w tym roku Stowarzyszenia „Na Groniach” w 
Istebnej. Organizatorzy dziękują serdecznie Piotrowi Majeranow-
skiemu – prezesowi K.M. Z.C. w Istebnej za udostępnienie swo-
ich archiwów i przekazanie informacji o Karolu Szmeku a także 
sponsorom wydarzenia: Tomaszowi Cichy i Aleksandrze Liberze 
– Cichy, Piekarni Kawulok z Koniakowa oraz  firmie MOKATE . 

Oprac. Barbara Juroszek

KAROL SZMEK 
(6 XII 1916 – 25 II 2001)
Urodzony w Jaworzynce, spokrew-

niony przez matkę z rodziną Łysków, 
od dzieciństwa wyrastał w atmosfe-
rze patriotyzmu, poszanowania dla 
tradycji i folkloru istebniańskiego. Po 
ukończeniu szkoły w Istebnej, Jabłon-
kowie i Cieszynie, dalszą jego edukację 
przerwała II wojna światowa. Poszu-
kiwany przez gestapo ukrywał się. Po 
zakończeniu wojny studiował w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie oraz podjął pracę w Mini-
sterstwie Leśnictwa. W 1958 r. wrócił do 
Istebnej jako inż. leśnik i został nadleś-

Postać Karola Szmeka została nam przedstawiona w wyjąt-
kowy sposób – w oparciu o dokumenty, korespondencję i rela-
cje prasowe a także wspomnienia najbliższych. Dzięki piękne-
mu ich przedstawieniu przez aktora Bogusława Słupczyńskiego 
,Ewę Czulak i Monikę Michałek, postać stanęła przed nami jak 
żywa – pokazana w różnych aspektach. Był więc Karol Szmek 
– człowiek odważny, nie bojący się narazić władzy, by stanąć 
w obronie praw innych, Karol Szmek – leśnik z zamiłowania, pi-
szący sprostowanie artykułu o wizycie Andersona w Istebnej, 
Karol Szmek – niezrównany organizator inicjujący zjazd świa-
towych himalaistów a wreszcie Karol Szmek – mąż i ojciec, we 
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niczym. Tutaj rzucił się w wir pracy społecznej. Rozbudował bu-
dynek nadleśnictwa w Istebnej, w którym reaktywował Zespół 
Regionalny Istebna i Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, którego 
został prezesem.

Koło w tym czasie było najliczniejsze w Polsce. W 1963 r. 
założył działający przy Kole Klub Literacki. W 1989 r. został Ho-
norowym Członkiem M.Z.C. , przyznano mu także Laur Srebr-
nej Cieszynianki w dniu 11 XI 1998 r. Był niezwykle wrażliwy na 
krzywdę i niesprawiedliwość. Znana jest jego postawa podczas 
I Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (samych 
ram obrazu) pod koniec lat 60 – tych. Jako jedyny miał odwa-
gę stanąć w obronie szykanowanych katolików. Pamięć o tym 
wśród istebniaków na pewno nie zaginie.

Karol Szmek zmarł 25 II 2001 r. w szpitalu w Cieszynie. 
Na podstawie biogramu opracowanego przez Piotra Majeranow-

skiego drukowanego w Kalendarzu z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 
na rok 2002. 

Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi
Kto w naszej Trójwsi wyobraża sobie święta Bożego Narodzenia 

bez drobnych ciasteczek. Chyba nikt. Ich zapach w wielu domach roz-
chodzi się już od połowy grudnia, bo Nasze gaździny prześcigają się w 
smakach, ilości, czy dekoracji. Potrzeba czasu i umiejętności, ale półki 
w spiżarniach uginają się pełne uli, rogalików, gwiazdeczek, orzeszków, 
marcepanowych kuleczek, pierniczków…, zwiastując Boże Narodzenie.

Idąc wzorem Zamku 
Cieszyn, który od lat organi-
zuje konkurs na cieszyńskie 
ciasteczka Gminny Ośrodek 
Kultury w Istebnej po raz 
pierwszy ogłasza konkurs 
na Świąteczne Ciastecz-
ka z Trójwsi. Rodzajów 
i smaków jest mnóstwo, 
mówi się, że ponad 100. Ich 

receptury są przekazywane kolejnym pokoleniom, by mogły cieszyć 
się ich smakiem i wyglądem. Te najpyszniejsze i najpiękniej zdobione 
mają szansę podbić serca konkursowego jury.

Do udziału w konkursie może zgłosić się każdy. Ciasteczka muszą 
być tradycyjnymi, drobnymi wyrobami. Na mistrzów wypieków cze-
kają atrakcyjne nagrody.   

I miejsce: 400 złotych
II miejsce: 300 złotych
III miejsce: 200 złotych
Każdy uczestnik ma za zadanie przygotować talerz wybrane-

go przez siebie jednego rodzaju ciasteczek. 
Jedna osoba może przygotować tylko jeden rodzaj tradycyj-

nych ciasteczek ułożonych na dużym talerzu obiadowym/tacy.
Obowiązują następujące kryteria oceny: 
1. Ciasteczka muszą być tradycyjnymi, drobnymi wyrobami; 
2. Jury będzie oceniać: 
- zgodność z tradycją, 
- estetykę i staranność wykonania, 
- bogactwo form, 
- smak, 
- sposób podania.

Chętnych do udziału prosimy o zgłaszanie się do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Istebnej do 13 grudnia do godz. 16.00. Osoba 
odpowiedzialna za konkurs Lucyna Ligocka - Kohut (tel. 33 855 62 
08 lub mail. kultura@ug.istebna.pl)

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 14 grud-
nia o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej podczas 
„Spotkania na przedświątecznej kawie”. 

Wstęp wolny.

„Gazdowani i Spiywani Na Grapie”
W dniu 8 października w Muzeum Regionalnym „Na Grapie” w Ja-

worzynce odbyła się impreza „Gazdowani i Spiywani Na Grapie”. Pod-
czas wydarzenia zorganizowano pokazy dawnej pracy i rzemiosła, 
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Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada 2016r. 
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W jednej z muzealnych sal dzieci uczyły się przygotowania zaba-
wek i ozdób z siana. Warsztaty prowadziła Barbara Juroszek z Istebnej. 
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Tego dnia odbył się też konkurs solistów i grup śpiewaczych. Do 
konkursu zgłosiło się 39 uczestników w tym:

- 14 solistów (7 w grupie dziecięcej, 7 w grupie młodzieżowej) 
- 11 grup śpiewaczych (2 dziecięce, 6 młodzieżowych, 3 dorosłe). 
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swój występ przygrywką na tradycyjnych instrumentach takich jak he-
ligonka, gajdy i skrzypce. Wszystkich uczestników oceniała komisja w 
składzie:

- Zbigniew Wałach - muzykant, kompozytor
- Elżbieta Legierska-Niewiadomska - dyrektor GOKu w Istebnej
- Józef Kawulok - muzykant

Po niedługiej naradzie jury wyłoniło zwycięzców:
Soliści: 
grupa dziecięca (3-9lat): 
I Adela Patyk lat 7
II Mateusz Jałowiczor lat 9
III Marysia Galej lat 6
grupa młodzieżowa (10-16 lat)
I Paweł Kukuczka lat 12
II Magdalena Gazurek lat 11
III Łukasz Heczko lat 11
Grupy śpiewacze:
grupa dziecięca (3-9 lat):
I Jaś i Zosia Łupieżowiec lat 6
II trzyosobowa Grupa Śpiewacza „Mała Jetelinka” 7,8,9 lat
grupa młodzieżowa (10-16 lat):
I Grupa Śpiewacza „Koniaków” (Wiktoria Gruszka, Dominika 
 Skurzok, Karolina Waszut)
II Grupa Śpiewacza „Mała Jetelinka”, 5 dziewcząt lat 10
III Natalia Zowada i Kamila Idziniak lat 12
grupa dorosła (od lat 17 lat):
I Grupa Śpiewacza „Zgrapianie”, Jerzy Rucki i Paweł Rucki
II Grupa Śpiewacza „Koniaków”, Urszula Gruszka, Danuta 
 Bielesz, Jolanta Bocek, 

Grupa Śpiewacza „Koniaków”

Muzeum Malarstwa Jana Wałacha w Istebnej 
czynne do końca listopada.

Zapraszamy do Muzeum Malarstwa Jana Wała-
cha w Istebnej-Andziołówce. Można tam podziwiać 
piękną wystawę „Pasterstwo w Twórczości Jana Wa-
łacha II” i wysłuchać prelekcji o twórczości artysty. 

Zapraszamy również grupy ze szkół podstawo-
wych i gimnazjum. 

Muzeum czynne jest od wtorku do soboty w godzinach 10.00 – 
16.00 

W muzeum można również uzyskać pieczątkę w ramach akcji ko-
neser kultury. Więcej informacji na http://www.radioistebna.pl/koneser

udział i zapraszamy do występu w kolejnych edycjach konkursu.
Konkurs organizowany był przez Towarzystwo Przyjaciół Muze-

um Regionalnego „Na Grapie” w Jaworzynce, dofinansowany z dotacji 
Gminy Istebna w ramach projektu „Gazdówka Tacika i Matki”.

Magdalena Łacek

fot. Michał Kuźma i Aneta Krefta-Maciejowska

III Grupa Śpiewacza „Istebna”, Maria Motyka, Łucja Dragon,
 Anna Łupieżowiec, Paulina Kupczyk, Karolina Kupczyk

Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne, zaś pozostali 
uczestnicy nagrodzeni zostali upominkami.
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jego poziom. Podkreślono, że wszystkim podobał się odpowiednio do 
wieku dobrany repertuar. Odkryto wiele nowych talentów i wszyscy 
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konkursu przygotowano poczęstunek, a wszyscy uczestnicy mieli oka-
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i życzymy dalszych sukcesów. Każdemu z uczestników dziękujemy za 

„MAŁA ISTEBNA”
We wrześniu bieżącego roku z inicjatywy dyrektora Ogniska Pracy 
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w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej. Ćwiczymy w dwóch grupach 
wiekowych. Młodsza skupia dzieci od przedszkola po III klasę szkoły 
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tuarze zespołu znajdują się tradycyjne pieśni oraz tańce regionalne 
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Pierwszy występ Zespołu Regionalnego „Mała Istebna” odbył się 4 
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Maria Motyka
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WARSZTATY KORONKI 
KONIAKOWSKIEJ DLA DZIECI
Prowadzący: Mariola Wojtas
Miejsce: SP 2 Koniaków Rastoka  

Termin: 4.11, 18.11, 2.12, 16.12

ZAJĘCIA KARATE
Karate Oyama, Klub karate Mawashi. 
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w ISTEBNEJ, 
Istebna 550

(wejście na trening od strony płacy zabaw przez małą salę.) 
Termin: każdy piątek godz. 17:30 dzieci, 18:30 grupa za-
awansowana
Kontakt: 505 128 906

ZAJĘCIA JUDO 
Miejsce: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
Termin: każde wtorki i piątki w godz. od 16:30 do 
18:00

Kontakt: judoistebna@gmail.com

VIDESowe Oratorium dla dzieci – 
świetlica
Warsztaty tematyczne, gry i zabawy, program wy-

chowawczy
w każdą sobotę w godzinach 9:00- 12:00 (prócz Świąt)
Gimnajzum im. Jana Pawła II w Istebnej
kontakt: tel. 502 244 896

SZKÓŁKA MALARSKA 
IWONY KONARZEWSKIEJ
Zajęcia będą przeprowadzane w całym roku szkol-

nym w:
Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
Gminnym Przedszkolu w Istebnej
Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
Terminy i godziny zajęć są w trakcie ustaleń. Więcej informa-
cji w kolejnym numerze „Naszej Trójwsi”

ZAJĘCIA STAŁE w Gminie Istebna
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ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

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

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

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

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce
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KALENDARZ  IMPREZ 2015

ZAJęCIA STAłE 
organizowane w gminie Istebna

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

Autorska Szkółka Malarska Iwony Konarzewskiej
 (tel. kontaktowy 506 444 211)
znów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Istebnej 
na Dzielcu. Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży 
odbywają  się pod patronatem:
1. Urzędu Gminy w Istebnej:

w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
poniedziałek – 14.00 – 17.00 
2. Nadleśnictwa Wisła: 
w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej
wtorek, środa, piątek – 14.00 – 17.00
3. Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej:
w Gminnym Przedszkolu w Istebnej
środa – 9.30 – 11.00  
w Szkole Podstawowej nr1 w Jaworzynce
czwartek- 12.30 – 14.00
w Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie
piątek 12:00 – 13:30

WARSZTATY KORONKI KONIAKOWSKIEJ
Prowadzący: Mariola Wojtas
w godz. 16.00 - 18.00 (co drugą środę miesiąca)
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Istebnej

Termin: 21 styczeń, 4 luty, 18 luty.

KARATE, KICK- BOXING 
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej 
DZIECI – piątki, godz. 17:30
DOROŚLI – piątki godz. 18:30

Kontakt: 505 128 906

JUDO 
Zajęcia w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej
PONIEDZIAŁKI I ŚRODY godz. 16:40
Kontakt: 507 143 861

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

STYCZEŃ:
04.01. – Noworoczny Koncert Charytatywny kolęd i pastorałek Sto-
warzyszenia „Dobrze, że Jesteś” – kościół pw. Św. Bartłomieja Apo-
stoła w Koniakowie
11.01. – Turniej Siatkówki „O Puchar Wójta Gminy Istebna”
18.01. – FIKU-MIKU - I Niedziela dla dzieci;  gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
24-25.01. – Zimowa Impreza Beskidzkiej 5 i Radia ZET – Kompleks 
Istebna Zagroń
25.01. – II Finał o Puchar Prezesa Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń
20.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Istebnej – remiza OSP
21.01. – Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Jaworzynce– remiza OSP
22.01. - Spotkanie Opłatkowe Seniorów w Koniakowie – remiza OSP
31.01. – karnawałowy bal przebierańców dla dzieci – Gimnazjum 
Istebna, org. VIDES (www.vides.pl)
31.01. – Bal Góralski w Koniakowie – Karczma Pod Ochodzitą – Sto-
warzyszenie „Pod Ochodzitą”
03, 10, 17 i 31.01. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
07 i 21.01. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej – GOK Istebna
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LUTY:
01.02. – Zimowe Zawody Furmanów – Istebna Zaolzie
01.02. - I Rodzinny Puchar Zagronia; Kompleks Istebna Zagroń 
08.02. – 40. Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański Bruc-
lik” – trasy biegowe Kubalonka
04 i 18.02. – Warsztaty Koronki Koniakowskiej (co druga środa) – 
GOK Istebna
07 i 14.02. - Szusowanie z Dj-em; Kompleks Istebna Zagroń
15.02. - Slalom dla zakochanych; Kompleks Istebna Zagroń
22.02. - FIKU-MIKU - II Niedziela dla dzieci; gry i animacje dla naj-
młodszych; Kompleks Istebna Zagroń
do 31.03. - Wystawa koronki koniakowskiej autorstwa Marioli Wojtas
do 28.02. – Wystawa „Mikołaje – grupa obrzędowa z Beskidu Ślą-
skiego” – Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce

LISTOPAD

02.11 – XVI Zaduszki Istebniańskie - Szkoła Podstawowa nr 
1 w Istebne, godz. 18:00
11.11 – Gminne obchody Święta Niepodległości, godz. 9:00 
Istebna Centrum
11 – 13.11. – Wystawa Makiet Kolei Wąskotorowych – 
Gimnazjum im. Jana Pawła II Istebna
19.11 – Góralskie Andrzejki; Karczma „U Ujca” w Istebnej, 
godz. 19:00; bilety w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
20.11. – Gminny Turniej Szachowy, sala w Gminnym 
Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblio-
tece Publicznej w Istebnej; godz. 14:00
20.11. - Koncert Dziękczynny w Kościele Ewangelicko-
-Augsburskim w Istebnej; godz. 16.00
do 30.11. – Wystawa malarstwa Barbary Wałach organi-
zowana w ramach V Spotkań Integracyjnych Artystów im. 
Jana Wałacha - sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, 
Informacji Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej
do 30.11. – Wystawa „Pasterstwo w twórczości Jana Wa-
łacha” organizowana w ramach V  Spotkań  Integracyj-
nych Artystów im. Jana Wałacha - Muzeum Malarstwa Jana 
Wałacha - Istebna Andziołówka
 

GRUDZIEŃ

04.12. – III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej, Gimnazjum 
im. JP II w Istebnej, godz. 13.00
05.12- Warsztaty Ozdób Świątecznych, GOK Istebna 
godz. 16:00
12.12- Warsztaty Ozdób Świątecznych, GOK Istebna 
godz. 16:00
14.12. - Konkurs na Świąteczne Ciasteczka z Trójwsi, GOK 
Istebna
stale - Wystawa Największej Koronki Koniakowskiej Świa-
ta – sala w Gminnym Ośrodku Kultury, Promocji, Informacji 
Turystycznej i Bibliotece Publicznej w Istebnej

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, 2009, Rafał 
Wałach – 12 zł

„Z ich krwi i cierpień nasza wolność” Krzysztof Kiereś,. Je-
rzy Klistała, 2011, – 10 zł

„Od Baraniej Góry po Monte Casino, Krzysztof Kiereś, 2012 
– 20 zł

Tomik wierszy Zuzanny Kawulok - 10 zł

„Nasie ziwobyci downi i teraz” opisane przez Stefanię 
Urbaczkę – 15 zł

„Moje prawdziwe przeżycia i sny” – Stefania Urbaczka- 15 zł

„Zahóczały grónie zaszumiały lasy…” – Antoni Kretek, 
Antoni Juroszek - 25 zł

„Kapliczki i krzyże przydrożne. Istebna-Jaworzynka- Ko-
niaków. Fascynująca wędrówka po Trójwsi Beskidzkiej” 
– J. Hac, K. Rucka-Ryś – 30 zł

Teka drzeworytów Jana Wałacha, 200 zł
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Awans do ½ Mistrzostw Polski 
Juniorek Starszych w Krakowie
W minioną środę w Krakowie odbył się turniej eliminacyj-

ny do Mistrzostw Polski Juniorek Starszych. W rozgrywkach 
tych brały udział zawodniczki UKS Gimnazjum Istebna

Po bardzo wyrównanej walce nasze góralki wywalczyły 
awans do ½ Mistrzostw Polski które odbędą się wiosna 2017 
oku. 

W turnieju wzięło udział 5 zespołów: KS Bronowianka 
Kraków, LKS Respect Myślenice, LKS Plon  Błotnica Strzele-
cka, KKS Czarni Sosnowiec, UKS Gimnazjum Istebna.

„Wywalczony awans cieszy bardzo, tym bardziej że dziew-
czyny zrobiły coś niesamowitego w ostatnim meczu. Prak-
tycznie wszyscy byli pewni, że już awansowały zespoły z My-
ślenic i Sosnowca, nikt nie stawiał na nas nawet ja sam w to 
nie wierzyłem że mamy szanse wygrać z gospodyniami róż-
nicą 5 bramek, właśnie tyle bramek musieliśmy strzelić żeby 
mieć lepszy bilans bramkowy od Sosnowca. Całe szczęście 
myliłem się i nasze góralki pokazały wielką wolę walki, za co 
należy im się ogromny szacunek. Nie jedna drużyna podda-
ła by się ale nie one. Jest to kolejny sukces naszego małego 
klubu, który cały czas stara się rozwijać. Teraz czeka nas sezon 
futsalowy do którego zaczynamy przygotowania od następ-
nego tygodnia Raz jeszcze dziękuję dziewczynom za walkę 
na tym turnieju. Wykonały na nim kawał dobrej roboty”. 

Wyniki
UKS Gimnazjum Istebna – KKS Czarni Sosnowiec 0-0
UKS Gimnazjum Istebna- Respect Myslenice 0-1
UKS Gimnazjum Istebna- LKS Plon Błotnica Strzelecka 3-0
UKS Gimnazjum Istebna – KS Bronowianka Kraków 6-1
Tabela końcowa
1. LKS Respect Myślenice 12 pkt   
2. UKS Gimnazjum Istebna 7 pkt
3. KKS Czarni Sosnowiec 7 pkt
4. KS Bronowianka Kraków 3 pkt
5. LKS Plon Blotnica Strzelecka 0 pkt

PIŁKA NOŻNA – RUNDA JESIENNA
UKS Gimnazjum Istebna – Kobiety – III Liga Śląsk Grupa 2
01.10.16  Gwarek Ornontowice – UKS Gimnazjum  0:6
09.10.16  UKS Gimnazjum – Polonia Tychy  6:0
15.10.16  Rekord II Bielsko-Biała – UKS Gimnazjum  0:11
23.10.16  UKS Gimnazjum – LKS II Goczałkowice  13:0
Aż 36 bramek zdobyły w ostatnich czterech meczach run-
dy jesiennej dziewczyny UKS Gimnazjum Istebna! W całej 
rundzie nasza drużyna zanotowała w dziewięciu meczach 
osiem zwycięstw i ze stratą trzech punktów  do liderujące-
go ROW-u Rybnik zajmuje drugie miejsce w tabeli klasy roz-
grywkowej.

KP Trójwieś – Seniorzy – Klasa B
01.10.16  Brzezówka – KP Trójwieś  0:3 walkower
09.10.16  KP Trójwieś – Iskrzyczyn  1:4
15.10.16  Rudnik – KP Trójwieś  1:4
23.10.16  KP Trójwieś – Pierściec  4:1

29.10.16  Zabłocie – KP Trójwieś  2:0
Z bilansem siedmiu zwycięstw i czterech porażek zakończyli 
seniorzy KP Trójwieś jesienną rundę rozgrywek. W tabeli Kla-
sy B nasi piłkarze uplasowali się na czwartym miejscu.

KP Trójwieś – Juniorzy – III Liga Wojewódzka Skoczów
02.10.16  Cukrownik Chybie – KP Trójwieś  0:1
09.10.16  KP Trójwieś – Pogwizdów  3:3
15.10.16  Kończyce Małe – KP Trójwieś  0:7
23.10.16  KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń  4:0
29.10.16  Pielgrzymowice – KP Trójwieś  8:1
Imponującą rundę jesienną mają za sobą juniorzy KP Trój-
wieś, którzy w jedenastu rozegranych spotkaniach III Liga 
Wojewódzka Skoczów zanotowali bilans 10 zwycięstw i 1 
remis! Nasi młodzi piłkarze są oczywiście zdecydowanymi 
liderami swojej klasy rozgrywkowej z przewagą aż 10 punk-
tów nad Wisłą i Brenną.

KP Trójwieś – Trampkarze – III Liga Wojewódzka Skoczów
02.10.16  Cukrownik Chybie – KP Trójwieś  6:2
09.10.16  KP Trójwieś – Pogwizdów  9:0
15.10.16  Kończyce Małe – KP Trójwieś  4:3
23.10.16  KP Trójwieś – Kuźnia Ustroń  1:4
29.10.16  Pielgrzymowice – KP Trójwieś  1:12
Mocnym akcentem w postaci dwucyfrowego zwycięstwa 
w Pielgrzymowicach zakończyli jesienna rundę rozgrywek 
trampkarze KP Trójwieś. Ogólny bilans jesieni to sześć zwy-
cięstw i pięć porażek, co daje naszym piłkarskim nadziejom 
piąte miejsce w ligowej tabeli. 

Zarząd KP Trójwieś Istebna serdecznie dziękuje Urzędowi 
Gminy Istebna, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Punktowi 
Informacji Turystycznej, piłkarzom, działaczom, rodzicom 
grup młodzieżowych i sponsorom za pomoc i współpracę 
podczas jesiennej rundy rozgrywek piłkarskich.
Krzysztof Chorąży - Prezes KP Trójwieś

APN Góral Istebna – Młodzicy – III Liga Wojewódzka Sko-
czów Grupa II
01.10.16  APN Góral Istebna – Cukrownik Chybie  3:0
08.10.16  Kuźnia Ustroń – APN Góral Istebna  2:2
16.10.16  APN Góral Istebna – Beskid Skoczów 3:3
To była udana runda dla Młodzików APN Góral Istebna, któ-
rzy z dorobkiem 23 punktów w 10 meczach zajmują pozycję 
wicelidera tabeli z niewielką trzypunktową stratą do Beskidu 
Skoczów. Bilans jesieni to 7 zwycięstw, dwa remisy i jedna 
porażka.

APN Góral Istebna – Młodzicy Młodsi – III Liga Wojewódzka 
Grupa VII
01.10.16  APN Góral Istebna – Piast Cieszyn  1:5
09.10.16  APN Góral Istebna – Lisek Milówka  0:2
15.10.16  ŻAPN Żywiec – APN Góral Istebna  8:0
29.10.16  Lukam Skoczów – APN Góral Istebna  9:0
Runda jesienna nie była udana dla najmłodszych adeptów 
piłki nożnej z naszej gminy, którzy w dziewięciu rozegranych 
meczach ponieśli same porażki. Pamiętajmy jednak, ze w tej 
kategorii wiekowej nie wyniki są najważniejsze.

J. Kohut
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Regulamin I Turnieju Szachowego
O Puchar Wójta Gminy Istebna
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Infor-

macji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej. 
2. Cel Imprezy:
- rekreacyjny i towarzyski sposób spędzenia czasu wol-

nego
- wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry 

w szachy
- promowanie gry w szachy na szczeblu gminnym
3. Termin i miejsce turnieju: 20 listopada 2016 r. w nie-

dzielę o godz. 14.00 - sala GOK w Istebnej Centrum.
4. System rozgrywek:
a) Turniej zostanie przeprowadzony w systemie „każdy z 

każdym” w danych grupach wiekowych:
- dzieci w wieku do lat 12 (roczniki 2004 i młodsi)
- młodzież w wieku 13- 17 lat (roczniki 2003 – 1999)
- dorośli (roczniki 1998 i starsi)
b) Uczestnicy otrzymują punkty: za wygraną partię – 1 

pkt., za remi 0,5 pkt., za przegraną partię – 0 pkt.  
c) W każdej kategorii prowadzona będzie klasyfikacja in-

dywidualna. O kolejności decyduje liczba zdobytych punk-
tów.

d) Pozostałe zasady zostaną omówione bezpośrednio 
przed rozpoczęciem Turnieju przez głównego sędziego. 

5. Warunku uczestnictwa:
- w turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy gry w 

szachy
- zgłoszenia przyjmuje GOK w Istebnej do dnia 17.11.2016 r. 
zgłoszeń należy dokonać osobiście w biurze GOK, 

telefonicznie pod numerem: 33 855 61 58 lub mailowo 
na adres: lufc1962@op.pl (osobą do kontaktu jest Jacek 
Kohut)

6. Nagrody:
Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom 

za udział. Trzech najlepszych zawodników w każdej kate-
gorii otrzyma pamiątkową statuetkę oraz drobne nagrody 
rzeczowe 

7. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych 

zmian w regulaminie 

R E G U L A M I N
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 

PIŁKI HALOWEJ
1. Organizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Kultu-

ry, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w 
Istebnej.

2. Celem organizacji Turnieju jest popularyzacja aktyw-
nego spędzania wolnego czasu.

3. Termin i miejsce Turnieju: 04.12.2016 roku (niedziela), 
godz. 12:00, hala widowisko-sportowa Gimnazjum im Jana Pa-
wła II w Istebnej

4. Uczestnictwo w Turnieju: Uczestnikami Turnieju mogą 
być osoby pełnoletnie (nieletni wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców lub opiekunów), zamieszkujące teren Gminy Istebna.

5. Drużyny: Do udziału w Turnieju zapraszamy drużyny 
6-10 osobowe. 

6. Zgłoszenia drużyn: do dnia 01.12 br. (czwartek) w sie-
dzibie GOK (Istebna Centrum), pod numerem telefonu 33 855 
62 08 lub mailowo: lufc1962@op.pl  . W zgłoszeniu należy po-
dać nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana oraz ilość zawod-
ników. 

7. Zasady gry: 
- system rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych dru-

żyn (szczegóły podane będą w dzień turnieju podczas loso-
wania)

- czas trwania meczu to 1x10 min. 
- na boisku może przebywać 4 graczy + bramkarz
- obowiązują zmiany hokejowe
– do gry na hali obowiązuje obuwie z jasną podeszwą
- reszta zasad przekazana zostanie przez Sędziego Głów-

nego przed rozpoczęciem Turnieju
- w sprawach spornych decydujący głos ma Organizator i 

Sędzia Główny 
8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Or-

ganizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontu-
zje doznane podczas rozgrywanego Turnieju. Każdy zawodnik 
zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o stanie zdro-
wia zezwalającym na udział w Turnieju, a osoby niepełnoletnie 
muszą mieć takie Oświadczenie podpisane przez rodziców lub 
opiekunów.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy 
pozostawione w szatniach podczas rozgrywanego Turnieju.

10. Nagrody: 
- każda drużyna biorąca udział w Turnieju otrzyma dyplom 
-drużyny na miejscach od I do III otrzymają puchary i na-

grody rzeczowe
- wyróżnienia otrzymają: Król Strzelców i Najlepszy Bram-

karz
11. We wszystkich sprawach spornych i nie ujętych w ni-

niejszym Regulaminie decyduje Organizator.
12. Interpretacja Regulaminu należeć będzie do Organi-

zatora. 
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU
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biuro@twoje-ubezpieczenia.com

Bieg uliczny
W dniu 2.10.2016r. 

w Kaliszu miał miejsce 
XXXVI Międzynarodo-
wy Bieg Ptolemeusza.

Aż 1076 uczestni-
ków ukończyło bieg 
główny, a do rywa-
lizacji przystąpiło w 
sumie 1131 osób. To 
najwyższa frekwencja 
w historii imprezy, w 
którą wpisał się mło-
dy mieszkaniec naszej 
Gminy. W biegu wiął 
udział Jakub Haratyk 
z Istebnej. W kategori 
wiekowej M16 na dy-
stansie 10km zajął 6 
miejsce na 27 startu-
jących w tej kategorii, 
zaś w kategorii open 
na 1131 startujących 
zajął 140 miejsce.

Wynik: Haratyk Jakub r. 2000 w M16 /MKS Istebna/ czas: 
00:43:21

Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale, a 
na trasie biegu wsparcie kibiców.

l Reklamy l
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''Polska Biega''- ła w Istebnej Zaolziu

Regionalny Konkurs  Kulinarny

Najmłodsi uczestnicy zawodów
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zjazd zowadów

Wystawa Twórczości
Ludowej str. 25

l Reklamy l
Bilety

Wczasy
Wycieczki

Kolonie i Obozy

www mea-travel pl. .

Istebna, Dzielec 1643
tel.: 33 444 60 43
istebna@mea-travel.pl

Zaduszki Istebniańskie

Miejsko-gminne zawody 
sportowo-pożarnicze w Istebnej
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Damian Legierski - Srebrna Odznaka Zasłużony dla Wojewódz-
twa Śląskiego

Renata Haratyk z Koniakowa - Sekretarzem Powiatowej Komi-
sji Rewizyjnej OSP

Stanisław Legierski - Złoty Znak Związku

Cenne wyróżnienia 
naszych strażaków

Nasze piłkarki wywalczyły awans 
do Mistrzostw Polski Juniorek 

Górny rząd od lewej: Pudalik Marcin (trener) Natalia Ligo-
cka, Justyna Legierska, Patrycja Pawlusińska (kapitan), Ewa Le-
gierska, Maria Sikora, Patrycja Bury,Barbara Celak Sylwia Kilian

Dolny rząd od lewej: Bogusława Musiał, Daria Janota, Karo-
lina Ligocka, Aleksandra Bielesz, Faustyna Kubica, Anna Polok, 
Joanna Czepczor, Kinga Dobosz, Julia Węglorz
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