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WYCI¥GI NARCIARSKIE
na terenie Gminy Istebna

ISTEBNA
1. Wyci¹g narciarski - �Kuba� - Istebna Kubalonka

Firma: Wyci¹g narciarski �Kubalonka�, tel. 855-13-15,
tel. kom. 0604-589-995;
wyci¹g talerzykowy, d³ugo�æ 100 m,
ró¿nica poziomu: 14 m, przepustowo�æ: 400 os./h,
wypo¿yczalnia sprzêtu, instruktor.

2. Wyci¹g narciarski - �Marek�
Firma: �Olzianka�, telefon: 855-72-45, 855-61-70
wyci¹g orczykowy, o�wietlony, d³ugo�æ 825 m
ró¿nica poziomu: 145 m, wypo¿yczalnia sprzêtu, instruktor
ceny biletów - 24 z³ karnet, 45 z³ ca³odzienny.

3. Wyci¹g narciarski - �Maria�
Tel. 855-61-25, d³ugo�æ wyci¹gu 450 mb,
ró¿nica poziomów 115 m, ceny biletów - 16 z³ karnet

4. Wyci¹g narciarski - �Z³oty Groñ�
Tel. 0602 793 261, d³ugo�æ: 800 m,
ró¿nica poziomów 150 m,
d³ugo�æ trasy do 705 m, cena biletów - 20 z³ karnet
(orczykowy) - 10 z³ (talerzykowy)

JAWORZYNKA
4. Wyci¹g narciarski - �Na Wawrzaczowym Groniu�

Tel. 855-65-25, 853-63-16;
Pager: komórka 0603-122-978
wyci¹g narciarski �Wawrzaczów Groñ�, d³ugo�æ 520 m,
ró¿nica poziomów 120 m, d³ugo�æ trasy do 1000 m
parking przy górnej stacji wyci¹gu, bar,
wypo¿yczalnia nart i przechowalnia sprzêtu,
ceny biletów - 10 z³ karnet.

Urz¹d Gminy w Istebnej informuje:
- porady instruktora terapii uzale¿nieñ udzielane s¹ w

punkcie konsultacyjnym dla rodzin z problemem alkoholo-
wym (pokój nr 100 Urzêdu Gminy), do miesi¹ca lutego w
ka¿dy poniedzia³ek w godz. od 12.00 - 16.00.

KOMUNIKAT
W zwi¹zku z licznymi skargami mieszkañców na wa³êsaj¹-

ce siê psy poza posesjami bez dozoru w³a�cicieli, po raz kolej-
ny zwracam uwagê, ¿e takie postêpowanie nawet bez skutku

w postaci pogryzienia osób, mo¿e byæ
zakwalifikowane jako wykroczenie
przewidziane w art. 77 kodeksu wy-
kroczeñ. Przepis ten przewiduje karê
grzywny ju¿ za samo niezachowanie
zwyk³ych �rodków ostro¿no�ci przy
trzymaniu zwierzêcia.

W razie wyst¹pienia skutku w
postaci pogryzienia przez psa, w³a�ciciel psa ponosi odpowie-
dzialno�æ  odszkodowawcz¹ przewidzian¹ w art. 431 kodeksu
cywilnego, niezale¿nie od tego, czy pies by³ pod nadzorem w³a-
�ciciela, czy te¿ zab³¹ka³ siê lub uciek³ i niezale¿nie od dalej
id¹cej odpowiedzialno�ci karnej.

Je¿eli nadal potwierdzane bêd¹ przypadki wypuszczania
psów Rada Gminy zmuszona bêdzie znale�æ �rodki w bud¿ecie
gminy na wy³apywanie psów. Koszt z³apania psa z dostarcze-
niem do schroniska wynosi 500 z³.

Czy staæ nas na to?

INFORMACJA
ODNO�NIE ODWO£ANIA IMPREZY

�X Fina³u Wielkiej �wi¹tecznej Orkiestry�
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej informuje, ¿e g³ów-

ny inicjator i pomys³odawca - prywatna firma ze Sosnowca
wycofa³a siê z organizowania imprezy. Kierowane uwagi do
pana Józefa Waszuta w³a�ciciela wyci¹gu narciarskiego na
Z³otym Groniu, jakoby oni przyczyni³ siê do zaistnia³ej sy-
tuacji - s¹ nieuzasadnione. Przepraszamy zainteresowanych
za tê sytuacjê.

Przypomina siê rolnikom, ¿e sk³adki
za obowi¹zkowe ubezpieczenie budynków

nale¿y wp³acaæ w biurach so³tysów
do dnia 15 lutego 2002 roku.

(dok. na str. 6)

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy



2  l  Nasza Trójwie� LUTY  2002

NOWE ODMIANY
PSZENICY JAREJ

Rozpocz¹³ siê Nowy Rok 2002. Wraz z nim weszli�my jak
zawsze w cykliczny okres w rolnictwie i chocia¿ rolników co-
raz mniej, to tych którzy gospodaruj¹ w naszym trudnym
terenie nale¿a³oby otoczyæ szczególnym szacunkiem i opiek¹.

Modna i daj¹ca �ród³o dochodu agroturystyka nie mo¿e istnieæ
bez rolnictwa. Ludzie, którzy do
nas przyje¿d¿aj¹ z miast oczeku-
j¹ wy¿ywienia zdrowego z do-
mowych produktów, chc¹ mieæ
kontakt ze zwierzêtami i praca-
mi w gospodarstwie.

Oczywi�cie dopóki ma siê
miejsce pracy w jakimkolwiek
zak³adzie nie doceniamy ziemi, ale gdy i u nas sytuacja siê je-
szcze pogorszy i otrzymamy zwolnienie - docenimy ziemiê,
która mo¿e nas wy¿ywiæ i pomóc przetrwaæ najgorsze chwile.

Poniewa¿ sytuacja ekonomiczna rolników nie jest najlep-
sza chcia³abym aby ustrzegli siê oni od niepotrzebnych strat i
niepowodzeñ. Oczywi�cie s¹ lata lepsze i gorsze dla rolników i
przed tym nie da siê nikogo ochroniæ ale warto wiedzieæ, które
z bogatej oferty nowych zbó¿ nadaj¹ siê na nasz teren!

Poni¿ej zamieszczam charakterystykê odmian pszenicy ja-
rej i owsa opracowan¹ przez naszego specjalistê z ODR w Biel-
sku�Bia³ej mgr in¿. Zbigniewa Me³eckiego.

Przedruk z Wiadomo�ci Rolniczych nr 1/98
Dzia³ technologii O�rodka Doradztwa Rolniczego roz-

poczyna prezentacjê odmian zbó¿ jarych w kolejnych nu-
merach �BWR�. Rozpoczynamy od odmian pszenicy jarej i
owsa znajduj¹cych siê w obrocie nasiennym.

PSZENICA JARA
ETA � odmiana bardzo plenna, przydatna do uprawy w ca-

³ym kraju. Najwy¿ej plonuje w rejonah zachodnich. Wyró¿nia
siê bardzo sztywno�ci¹ s³omy. Cechuje siê dobr¹ odporno�ci¹
na m¹czniaka i rdze. Ziarno jest do�æ du¿e, o dobrej zawarto�ci
bia³ka. Warto�æ wypiekowa m¹ki �rednia. Tolerancja na susze.
Jest wra¿liwa na opó�nianie terminu siewu. Charakteryzuje siê
du¿¹ odporno�ci¹ na porastanie.

HENIKA � odmiana o wysokim potencjale plonowania, jest
przydatna do uprawy prawie w ca³ym kraju; s³abiej plonuje w
rejonach górskich. Odporna na wyleganie. Dobra jest równie¿
zdrowotno�æ; ma najmniejsz¹ z wszystkich odmian wra¿liwo�æ
na rdze brunatn¹. Dojrzewa nieco pó�niej. Jej ziarno jest du¿e,
szkliste, o dobrej zawarto�æ bia³ka. Jako�æ wypiekowa m¹ki �re-
dnia. Wymaga siewu o optymalnych terminach. Wskazuje du¿¹
odporno�æ na porastanie. Jej wymagania siedliskowe s¹ mniejsze.

SIGMA � odmiana o poziome plonowania poni¿ej �rednie-
go; nie zalecana do siewu w rejonach podgórskich z powodu ni-
skich i mniej stabilnych plonów. Ma drobniejsze ziarno, o prze-
ciêtnej zawarto�ci bia³ka, lecz bardzo dobrej jako�ci. Warto�æ wy-
piekowa m¹ki dobra do bardzo dobrej. Dobra wydajno�æ m¹ki.
Ro�liny s¹ ni¿sze, o dobrej sztywno�ci i dobrej odporno�ci na
m¹czniaka. Jest wra¿liwa na rdzê brunatn¹, fuzariozê k³osów i
zgorzel podstawy �d�b³a. Wymaga lepszych stanowisk i nieco
zwiêkszonej ilo�ci wysiewu. Jest stosunkowo mniej wra¿liwa na
opó�nianie terminu siewu, lecz wra¿liwa na zakwaszenie gleby.

BROMA � odmiana pastewna o �cis³ym k³osie. Poziom plo-
nowania dobra. Ro�liny wy¿sze, o dorobek sztywno�ci. Zdro-
wotno�æ do�æ dobra, z wyj¹tkiem wiêkszej wra¿liwo�ci na rdzê
¿ó³t¹. Dojrzewanie nieco pó�niejsze.

(dok. na str. 3)

Ziarno s³abiej wyrównane, o mniejszej zawarto�ci bia³ka.
Odmiana wykazuje mniejsze wymagania glebowe. Jest wra¿li-
wa na opó�niony siew.

A£KORA � odmiana o przeciêtnym poziomie plenno-
�ci, stosunkowo lepiej wypada na po³udniu kraju. Ro�liny s¹

wy¿sze, o do�æ dobrej zdro-
wotno�ci. Jest sk³onna do osy-
pywania.

Daje du¿e ziarno, o prze-
ciêtnej zawarto�ci bia³ka. War-
to�æ wypiekowa m¹ki �rednia.
Jest wra¿liwa na opó�niony
siew.

OMEGA � odmiana o przeciêtnym poziomie plenno�ci,
zmiennym w latach, s³abiej wypada na pó³nocy kraju. Dojrze-
wa wcze�niej. Jest wra¿liwa na m¹czniaka i septoriozy, na po-
zosta³e choroby odporno�æ dobra. Ziarno o przeciêtnej zawar-
to�ci bia³ka. Warto�æ wypiekowa m¹ki �rednia do dobrej. Wy-
dajno�æ m¹ki dobra. Jest mniej wra¿liwa na opó�niony siew.

IGNA � odmiana o poziomie plenno�ci poni¿ej �redniego,
lepiej plonuje w po³udniowo�wschodnich rejonach kraju, s³a-
biej na pó³nocy. Cechuje siê dobr¹ odporno�ci¹ na wyleganie.
Zdrowotno�æ przeciêtna z powodu wiêkszej podatno�ci na m¹cz-
niaka i septoriozy. Dojrzewanie wcze�niejsze. Daje drobniejsze
ziarno, dobrze wyrównane. Warto�æ wypiekowa m¹ki dobra.
Wymaga siewu w optymalnych terminach.

BANTI � odmiana dobrze i bardzo dobrze plonuj¹ca, choæ
zmiennie w latach. S³abiej wypada w rejonach pó³nocnych. Ce-
chuje siê dobr¹ odporno�ci¹ na m¹czniaka. K³osi siê i dojrzewa
najwcze�niej z wszystkich odmian. Jej ziarno jest du¿e, dobrze
wyrównane, o dobrej zawarto�ci bia³ka. Warto�æ wypiekowa m¹ki
prawie dobra. Odmiana wykazuje sk³onno�ci do porastania i osy-
pywania.

ISMENA � odmiana o wysokim potencjale planowania,
szczególnie dobrze wypada w rejonach pó³nocnych i �rodko-
wych kraju. Ro�liny odporne na wyleganie, na m¹czniaka i sep-
toriozy. Ziarno jest przeciêtnej wielko�ci, dobrze wyrównane, o
�redniej zawarto�ci bia³ka. Warto�æ wypiekowa m¹ki powy¿ej
dobrej. Ma przeciêtne wymagania glebowe.

JASNA (1996) � najnowsza odmiana o wysokim potencjale plo-
nowania. S³abiej wypada w pó³nocno � zachodnim rejonie kraju,
bardzo dobrze na po³udniu. Cechuje siê dobr¹ odporno�ci¹ na wyle-
ganie i dobr¹ zdrowotno�ci¹. Ziarno przeciêtnej wielko�ci, o dobrej
zawarto�ci bia³ka. Warto�æ wypiekowa m¹ki �rednia do dobrej. Jest
odporniejsza na porastanie. Wymagania glebowe �rednie od mniej-
szych.

SANTA (1996) � odmiana o wysokim potencjale plonowania.
Bardzo dobrze plonuje w rejonie pó³nocno�zachodnim, s³abiej w
rejonach górskich. Ro�liny s¹ ni¿sze, o du¿ej odporno�ci na wyle-
ganie i du¿ej odporno�ci na rdzê brunatn¹. Jest odporna na porasta-
nie. Daje ziarno przeciêtnej wielko�ci, o dobrej zawarto�ci bia³ka.
Warto�æ wypiekowa m¹ki �rednia. Jej wymagania glebowe s¹ �re-
dnie do wiêkszych. Jest wra¿liwa na zakwaszenie gleby.

TORKA (1996) � odmiana o poziomie plonowania poni¿ej
�redniego, lecz lepsza ni¿ u SIGMA. Dobrze wypada w rejonie
pó³nocno�wschodnim, s³abo plonuje w rejonie �l¹skim. Odmiana
wyró¿nia siê du¿ym ziarnem, o przeciêtnej zawarto�ci bia³ka. War-
to�æ wypiekowa m¹ki bardzo dobra, najlepsza z wszystkich zareje-
strowanych odmian. Zdrowotno�æ ro�lin dobra, z wyj¹tkiem wra¿-
liwo�ci na rdzê �d�b³ow¹. Ro�liny s¹ wy¿sze, sk³onne do wylega-
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nia. Wymagania glebowe przeciêtne. Jest wra¿liwa na zakwasza-
nie gleby.

HEJZA (1997) � odmiana wyhodowana w HRR Kobierzy-
ce, chlebowa o dobrej jako�ci wypiekowej m¹ki. Ro�liny wy-
¿sze, o mniejszej odporno�ci na wyleganie. Zdrowotno�æ zró¿-
nicowana: wiêksza podatno�æ
na rdzê brunatn¹ i �d�b³ow¹, na
pozosta³e choroby przeciêtna.
Termin k³oszenia i dojrzewania
�redni. Ziarno przeciêtnej wiel-
ko�ci, dobrze wyrównane. Od-
porno�æ bia³ka mniejsza. Wydaj-
no�æ m¹ki dobra. Wymagania gle-
bowe przeciêtne. Plenno�æ w skali
kraju dobra do bardzo dobrej, s³abiej plonuje w rejonach pó³nocno
i po³udniowo�wschodnim.

HELIA (1997) � odmiana wyhodowana w HRR Kobierzyce;
chlebowa o dobrej warto�ci wypiekowej m¹ki. Ro�liny wy¿sze o
dobrej odporno�ci na wyleganie. Zdrowotno�æ �rednia przy wiêk-
szej podatno�ci na rdzê ¿ó³t¹. Termin k³oszenia �rednio wczesny,
dojrzewania �redni. Ziarno du¿e, bardzo dobrze wyrównane. Od-
porno�æ na porastanie w k³osach przeciêtna. Zawarto�æ bia³ka w
ziarnie �rednia do mniejszej. Wydajno�æ m¹ki �rednia. Wymaga-
nia glebowe przeciêtne, jest wra¿liwa na zakwaszenie gleby. Plen-
no�æ w skali kraju bardzo dobra do dobrej: bardzo dobrze plonuje
w po³udniowych rejonach kraju, s³abiej wypada w czê�ci pó³noc-
no�wschodniej.

HENA � (1997) � odmiana wyhodowana w HRR Kobie-
rzyce: chlebowa o dobrej jako�ci wypiekowej m¹ki (ocena
wstêpna). Ro�liny przeciêtnej wysoko�ci, o bardzo dobrej od-

porno�ci na wyleganie. Zdrowotno�æ dobra z wyj¹tkiem wiêk-
szej podatno�ci na rdzê �d�b³ow¹. Termin k³oszenia i dojrze-
wania �redni. Ziarno przeciêtnej wielko�ci, dobrze wyrównane.
Odporno�æ na porastanie w k³osach �rednia. Zawarto�æ bia³ka
w ziarnie przeciêtna. Wydajno�æ m¹ki �rednia. Wymagania gle-

bowe przeciêtne. Plenno�æ w
skali kraju jak i w poszczegól-
nych rejonach bardzo dobra i
dobra.

KONTESA (1997) �
odmiana wyhodowana w
ZDHAR Koñczewice, chlebo-
wa o �redniej jako�ci wypieko-
wej m¹ki. Ro�liny przeciêtnej

wysoko�ci, o bardzo dobrej odporno�ci na wyleganie i dobrej
zdrowotno�ci.

Termin k³oszenia �rednio pó�ny, dojrzewania �redni. Ziarno
przeciêtnej wielko�ci, nieco s³abiej wyrównane. Dobra odporno�æ
na porastanie w k³osach. Zawarto�æ bia³ka w ziarnie �rednia. Wy-
dajno�æ m¹ki przeciêtna. Wymagania glebowe przeciêtne, jest
wra¿liwa za zakwaszenie gleby. Plenno�æ w skali kraju dobra;
bardzo dobrze wypada w rejonach pó³nocno i �rodkowo�zacho-
dnim, s³abiej w po³udniowo�wschodniej czê�ci kraju.

mgr in¿. Zbigniew Ma³ecki - ODR Bielsko�Bia³a

Odmiany szczególnie polecane na nasz teren podkre�li³am.
My�lê, ¿e to zestawienie pomo¿e rolnikom w zakupie wiosennym
materia³u siewnego. Pozostaje mi tylko ¿yczyæ dobrych plonów.

specj. d/s rolnych Maria Szotkowska
(c.d w nastêpnym numerze)

NOWE ODMIANY
PSZENICY JAREJ
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AKTUALNO�CI POLICYJNE
Mi³o mi poinformowaæ Czytelników �Naszej Trójwsi�, ¿e z

dniem 1 stycznia 2002 roku wesz³o w ¿ycie wiele nowych prze-
pisów ustawy �Prawo o Ruchu Drogowym�. W poni¿szym arty-
kule omówimy te najwa¿niejsze, z którymi mog¹ mieæ do czynie-
nia kierowcy na naszych drogach:

- Od 1 stycznia podniesiona zosta³a dolna granica wieku, od
której mo¿na przewoziæ dziecko na przednim siedzeniu samocho-
du. Do 12 roku ¿ycia mog¹ one byæ przewo¿one tylko w specjal-
nych fotelikach. Nale¿y podkre�liæ, ¿e na przednim siedzeniu nie
mo¿na stosowaæ innych ni¿ fotelików urz¹dzeñ ochronnych (które
s¹ nota bene dopuszczalne na tylnych siedzeniach) i przewioziæ
dziecka ty³em do kierunku jazdy, je�li pojazd jest wyposa¿ony w
przedni¹ poduszkê dla pasa¿era.

- Od 13 maja 2002 roku dziecko w wieku 12 lat, które ma mniej ni¿
150 cm wzrostu, musi byæ przewo¿one w foteliku ochronnym. Dzieci
starsze lub wy¿sze mog¹ korzystaæ ju¿ z pasów bezpieczeñstwa.

- Droga ¿wirowa zosta³a zaliczona do dróg gruntowych, dlate-
go kierowca wyje¿d¿aj¹cy z niej obowi¹zany jest ust¹piæ innym
pierwszeñstwa przejazdu.

- Podobnie musi siê zachowaæ kierowca widz¹c autobus szkol-
ny �gimbus�, chc¹cy siê w³¹czyæ do ruchu sygnalizuj¹cy zamiar
skrêtu b¹d� zmiany pasa ruchu.

- Pasy bezpieczeñstwa nale¿y zapinaæ zawsze i wszêdzie.
Zwolnieni  z obowi¹zku zostali jedynie ci kierowcy i pasa¿ero-
wie, którzy posiadaj¹ orzeczenia lekarskie a nie, jak dot¹d, zwol-
nienia lekarskie.

- U�ci�lono zasady korzystania z telefonów komórkowych w
samochodzie. Zabronione jest korzystanie z telefonów wymagaj¹-
cych trzymania s³uchawki lub mikrofonu w rêce. Jak dotychczas,
przepis nie obejmuje innych ni¿ telefony urz¹dzeñ nadawczo-
odbiorczych, np. CB-Radio.

Sporz¹dzi³: M³. Asp. Leszek Bujok

KRONIKA POLICYJNA
1. W nocy z 28/29 listopada 2001 roku w Istebnej nieznany

sprawca dokona³ kradzie¿y pi³y spalinowej marki �Castor�.

2. W dniu 26 grudnia 2001 roku funkcjonariusze Policji za-
trzymali na gor¹cym uczynku mieszkañca Koniakowa, któ-
ry dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do domu letniskowego
znajduj¹cego siê w Koniakowie, na Pietraszynie. S¹d Rejo-
nowy w Cieszynie zastosowa³ w stosunku do w³amywacza
�rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowa-
nia na okres trzech miesiêcy.

3. W dniu 28 grudnia 2001 policjanci na terenie Istebnej za-
trzymali mieszkañca tej samej miejscowo�ci poszukiwane-
go przez Prokuraturê Rejonow¹ w Cieszynie wezwaniem do
ustalenia miejsca pobytu.

4. W dniu 30 grudnia 2001 roku mieszkanka Jaworzynki za-
wiadomi³a Policjê, ¿e w Istebnej Centrum dokonano prze-
ciêcia wszystkich trzech opon w samochodzie marki Fiat 126
p jej w³asno�ci. W sprawie tej wszczêto postêpowanie i przed-
stawiono zarzut mieszkañcowi Koniakowa.

5. W dniu 11 stycznia 2002 roku z szatni gimnazjum w Konia-
kowie dokonano kradzie¿y pieniêdzy w kwocie 500 z³otych.
Po kilku dniach ustalono sprawcê kradzie¿y, odzyskuj¹c
czê�æ skradzionych pieniêdzy, a spraw¹ zajmie siê teraz s¹d
w Cieszynie. Opracowa³: m³. asp. Leszek Bujok

Szanowni Pañstwo
W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie od dnia 01.01.2002 r. ustawy o

rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 26.05.2001 nr 52,
poz. 539), przekazujemy do wykorzystania informacjê dotycz¹c¹
zasad  i trybu postêpowania w sprawie przyznawania i wp³aty rent
strukturalnych.

INFORMACJA DOTYCZ¥CA
RENT STRUKTURALNYCH

Od 1 stycznia 2002 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o rentach struktu-
ralnych w rolnictwie. Aby otrzymaæ rentê strukturaln¹ nale¿y spe³-
niæ okre�lone warunki.

Podstawowym jest wiek rolnika (kobieta 55 lat ale nie mniej ni¿
60 lat, mê¿czyzna 60 lat ale mniej ni¿ 65 lat). Rolnik musi podle-
gaæ ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez conajmniej  30
lat. Przez 10 lat poprzedzaj¹cych zg³oszenie wniosku o rentê struk-
turaln¹, staraj¹cy siê winien pracowaæ w gospodarstwie i praca ta
stanowiæ powinna jedyne lub g³ówne �ród³o utrzymania. W tym
czasie podlegaæ te¿ musi przez conajmniej 5 lat ubezpieczeniu spo-
³ecznemu rolników, przy czym wymaga siê, aby co najmniej 2 lata
tego ubezpieczenia przypada³y bezpo�rednio przed zg³oszeniem
wniosku. Ponadto przekazane gospodarstwo musi mieæ powierzch-
niê nie mniejsz¹ ni¿ 3 ha, za� rolnik powinien byæ jego w³a�cicielem
przez co najmniej 5 lat przed z³o¿eniem wniosku o rentê. Poza tym
powinny one byæ:
- sprzedane (darowane) osobie, która w wyniku tego powiêkszy

obszar swojego gospodarstwa do minimum 15 ha (z jednego lub
kilku gospodarstw) oraz jest rolnikiem, nie ma ustalonego pra-
wa do emerytury/renty i posiada odpowiednie kwalifikacje rol-
nicze;

- lub te¿ przejête nieodp³atnie przez Agencjê W³asno�ci Rolnej
Skarbu Pañstwa.
Rolnik musi zaprzestaæ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej, nie

mo¿e mieæ ustalonego prawa do renty lub emerytury z ubezpiecze-
nia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego.

Prawo do renty ustala siê dla obu ma³¿onków. Wysoko�æ renty
strukturalnej dla jednej osoby wynosi 150% najni¿szej emerytury
pracowniczej.

Wnioski o rentê s¹ przyjmowane do koñca pierwszego kwar-
ta³u danego roku (tj. do 31 marca danego roku), a �wiadczenia
wyp³acane bêd¹ od miesi¹ca, w którym zostan¹ spe³nione wszy-
stkie wymagane ustaw¹ warunki jednak nie wcze�niej ni¿ od 1
stycznia nastêpnego roku kalendarzowego. Zatem do z³o¿enia
wniosków w danym roku kalendarzowym uprawnieni s¹ rolni-
cy, którzy skoñcz¹ wiek nie pó�niej ni¿ do 31 grudnia nastêp-
nego roku kalendarzowego.

Szczegó³owych informacji w tym zakresie udziel¹ Oddzia³y Re-
gionalne i Placówki Terenowe KRUS.

Wykaz imprez kulturalno-sportowych
na I pó³rocze 2002 rok

17 luty - Bieg narciarski �O Istebniañski Bruclik� - Trasy bie-
gowe na Kubalonce; godz. 10.00-15.00
1, 2, 8, 9 czerwca - 7 lipca - XV Wojewódzki Przegl¹d dzieciê-
cych Zespo³ów Folklorystycznych - Amfiteatr �Pod Skoczni¹�
w Istebnej
06-07 lipca - VI Dni Istebnej - z Ochodzitej, przez Skalite, po
Kozubow¹ - amfiteatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
27-28 lipca
Tydzieñ Kultury Beskidzkiej - VIII Festyn Istebniañski - Amfi-
teatr �Pod Skoczni¹� w Istebnej
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INFORMACJE OBRONY CYWILNEJ
Szanowny Czytelniku,
Niebezpieczeñstwo jest nam na ogó³ znane tylko z przeka-

zów telewizyjnych lub relacji prasowych - nie towarzyszy nam
na co dzieñ. Pojawia siê jednak niespodziewanie, jak na przy-
k³ad powód� lub po¿ar, zaskakuj¹c sw¹ groz¹.

W tych dramatycznych chwilach zazwyczaj dopiero wów-
czas u�wiadamiamy sobie, jak wa¿ne jest wcze�niejsze przygo-
towanie siê na wypadek katastrofy lub klêski ¿ywio³owej. Naj-
czê�ciej w³a�nie stan tych przygotowañ decyduje o rozmiarach
tej klêski; im lepiej przygotujemy siê na nadej�cie potencjalne-
go niebezpieczeñstwa, tym jego skutki s¹ mniejsze, a sam ¿ywio³
³atwiejszy do opanowania.

Jestem przekonany, ¿e mniejszy poradnik, zawieraj¹cy prak-
tyczne wskazówki, jak zabezpieczyæ siê przed ewentualnym ka-
taklizmem oraz jak postêpowaæ w trakcie i po jego wyst¹pieniu,
pomo¿e Pañstwu unikn¹æ - w sytuacji zagro¿enia - dramatycz-
nych sytuacji.

¯yczê wszystkim Czytelnikom, aby nigdy nie nast¹pi³y oko-
liczno�ci, by tre�æ tego poradnika musia³aby byæ przydatna w
praktyce.

Wojewoda �l¹ski
Szef Obrony Cywilnej Województwa

Jak siê przygotowaæ na wypadek katastrofy
lub klêski ¿ywio³owej?

Je�li katastrofa wydarzy siê w Twoim miejscu zamieszkania
w³adze lokalne oraz s³u¿by ochrony bêd¹ próbowaæ Ci pomóc.
Lecz Ty tak¿e musisz byæ przygotowany. Ratownicy mog¹ nie
byæ w stanie dotrzeæ do Ciebie natychmiast po wyst¹pieniu ka-
tastrofy lub mog¹ byæ zmuszeni koncentrowaæ swoje wysi³ki w
innym miejscu.

Nale¿y wiedzieæ, co robiæ w przypadku zagro¿enia, gdzie
szukaæ schronienia, jak przygotowaæ siê do ewakuacji, jak u³a-
twiæ sobie  przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyæ skutki kata-
strofy? Jak zabezpieczyæ dobytek przez zniszczeniem?

CO NALE¯Y ZROBIÆ?
W pierwszej kolejno�ci trzeba ustaliæ, co Tobie i Twojej ro-

dzinie zagra¿a.
W tym celu:
- sprawd�, czy rejon, w którym zamieszkujesz nara¿ony jest

na jakiekolwiek zagro¿enia. Wiadomo�ci na ten temat szukaj
we w³a�ciwym  terytorialnie urzêdzie gminy lub miasta,

- dowiedz siê w �komórce organizacyjnej urzêdu zajmuj¹-
cej siê sprawami ochrony ludno�ci�, w jakiej strefie zagro¿enia
znajduje siê twój dom i jakiego rodzaju s¹ to zagro¿enia,

- poznaj rodzaje alarmów, sygna³ów alarmowych, sposoby
ich og³aszania i odwo³ywania oraz naucz siê zasad zachowania
siê w przypadku ich og³aszania,

- zaopatrz siê w instrukcje, poradniki i stosuj siê do zaleceñ
w nich zawartych. Bêdzie to podstaw¹ do przygotowania siê i
sprawdzenia w³asnych mo¿liwo�ci do przetrwania w okresie
pierwszych dni kataklizmu.

PAMIÊTAJ!!!
zawsze i w ka¿dej sytuacji zagro¿enia stosuj siê do zaleceñ

lokalnego Szefa Obrony Cywilnej.
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Z ¿ycia naszych
szkó³

SPOTKANIE Z MIKO£AJEM
Kolejny ju¿ raz, w dniu 6 grudnia 2001 roku, w stra¿nicy

OSP w Jaworzynce odby³o siê spotkanie ma³ych mieszkañ-
ców wioski ze �wiêtym Miko³ajem.

Atrakcji by³o co nie miara. Na spotkanie przyby³y ca³e ro-
dziny. Najm³odsi w oczekiwaniu na �wiêtego Miko³aja, bawili
siê na parkiecie. Zabawê prowadzi³y nauczycielki z oddzia³ów
6-latków przy Szkole Podstawowej numer 1 w Jaworzynce, a

przygrywa³ pan Zenon Knopek z Koniakowa. Najm³odszy ucze-
stnik mia³ niespe³na 2 latka i wcale nie ba³ siê �wiêtego Miko-
³aja. Gdy maluchy pl¹sa³y w rytm muzyki, rodzice, dziadko-
wie i inne starsze osoby mog³y napiæ siê kawy i herbaty oraz
zje�æ pyszne ciastka upieczone przez mamy dzieci 6-letnich.
Gdy nadszed³ ju¿ zmierzch i na choince zapali³y siê lampki,
wszystkie dzieci za�piewa³y piosenkê, chc¹c przywo³aæ �wiê-
tego Miko³aja.

Warto by³o czekaæ! Miko³aj nie zapomnia³ o ¿adnej osobie
na sali. Prezenty otrzyma³y nie tylko dzieci ale i osoby doros³e.
¯egnaj¹c siê ze �wiêtym Miko³ajem ¿yczyli�my sobie ponow-
nego spotkania za rok. Maj¹c nadziejê na powtórne spotkanie,
pragniemy bardzo gor¹co podziêkowaæ tym wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania �imprezy miko³ajkowej�.

Dziêkujemy serdecznie: Komendantowi OSP w Jaworzyn-
ce - panu Paw³owi Ruckiemu za bezp³atne udostêpnienie remi-
zy stra¿ackiej - wszystkim sponsorom, którzy ofiarowali po-
moc materialn¹: Pañstwu Halinie i Miros³awowi Kowalczykom,
w³a�cicielom sklepu spo¿ywczego w Jaworzynce Centrum. Pañ-
stwu Kamiñskim z Pawilonu Handlowego w Jaworzynce Cen-
trum.. Pañstwu Anieli i Paw³owi Ja³owiczor z Pawilonu Han-
dlowego �Marek.� Pañstwu Dragon ze sklepu spo¿ywczego w
�Wêgielku.�

Dziêkujemy wreszcie wszystkim wspania³ym mamom, któ-
re upiek³y ciasta i pomog³y w zorganizowaniu imprezy.

Nauczycielki z oddzia³ów 6-latków
przy Szkole Podstawowej numer l w Jaworzynce

mgr Maria Klimek
mgr Irena £acek

Opracowa³a: mgr Irena £acek

WYCI¥GI NARCIARSKIE
na terenie gminy Istebna

KONIAKÓW
5. Wyci¹g narciarski - �Ochodzita�

Narciarski O�rodek Turystyczny �Ochodzita�
Tel. 855-75-65, 855-65-23, 855-61-98; wypo¿yczalnia sprzêtu
W³a�ciciel P.P.U.H. �Labor� Sp. z o.o. z siedzib¹ w Siemiano-
wicach �l.; 4 wyci¹gi narciarskie (orczykowe), ³¹czna d³ugo�æ
tras zjazdowych 3500 m, najd³u¿szy podwójny wyci¹g orczy-
kowy d³ugo�æ 800 m, ró¿nica poziomów 220 m, sztuczne o�wie-
tlenie, bar, parking, noclegi, poni¿ej talerzykowy wyci¹g dzie-
ciêcy bardzo ³atwy d³ugo�æ 100 m. ceny biletów - 25 z³ karnet
Wyci¹g narciarski - �Szañce�
Tel. 855-72-14, d³ugo�æ trasy 500 m. Ró¿nica wzniesieñ 80 m.
Ceny biletów: 10 z³. Karnet, 30 z³, ca³odzienny.
Wyci¹g narciarski - �Szus�
Tel. 855-71-50, d³ugo�æ trasy 400 m. Ró¿nica wzniesieñ 80 m.
Ceny biletów - 10 z³. Karnet.

(dok. ze str. 1)

UWAGA KONKURS!
Og³aszamy

II Gminny Konkurs Twórczo�ci Dzieciêcej
pod has³em:

�SPOTKANIE Z LASEM�

Do udzia³u w konkursie zapraszamy wszystkich chêt-
nych uczniów klas IV - VI szkó³ podstawowych Gminy
Istebna.

Chcemy, aby konkurs ten sta³ siê nasz¹ wspóln¹ wielk¹
przyrodnicz¹ przygod¹. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale-
¿y napisaæ samodzielnie wypracowanie w formie: wiersza,
opowiadania, reporta¿u, fotoreporta¿u lub wywiadu na te-
mat prze¿ytych fascynacji, przygód, przyja�ni i spotkañ z
lasem.

UWAGA! Praca nie mo¿e byæ podpisana i zawieraæ adre-
su autora. Wypracowanie swoje nale¿y w³o¿yæ do koperty
wraz z dodatkow¹ kartk¹, na której to autor napisze swój ad-
res np.: Kowalski Jan, Szko³a Podstawowa nr 8 w Istebnej,
klasa 5 d.

Zaklejone koperty z prac¹ i kartk¹ ze swoim nazwiskiem,
numerem klasy i szko³y nale¿y przes³aæ na adres: mgr Te-
resa Bielesz, Szko³a Podstawowa nr 1, 43-476 Jaworzynka
�Konkurs� lub z³o¿yæ w sekretariacie szko³y Podstawowej
nr 1 w Jaworzynce.

Prace nale¿y sk³adaæ do dnia 30.03.2002 r. - liczy siê
data stempla pocztowego.

Rozstrzygniêcie konkursu i og³oszenie jego wyników
nast¹pi w dniu  24.04.2002 r. i bêdzie po³¹czone z obcho-
dami Dnia Ziemi.

NA UCZESTNIKÓW KONKURSU CZEKAJ¥
ATRAKCYJNE NAGRODY!
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Od 1998 roku ca³y teren gminy Isteb-
na sta³ siê czê�ci¹ Parku Krajobrazowego
Beskidu �l¹skiego. Powsta³ on w celu
ochrony i popularyzacji miejscowej uni-
kalnej fauny i flory, a tak¿e bogatej kultu-
ry górali �l¹skich. Ka¿dy turysta przyje¿-
d¿aj¹cy do Trójwsi Beskidzkiej od razu
zauwa¿a, ¿e nasze góry s¹ co roku wy¿sze...
Jest to efekt stale rosn¹cych, majestatycz-
nych drzew w naszych lasach administro-
wanych przez Nadle�nictwo Wis³a.

Drzewostany tutejsze to królestwo
�wierka. Zajmuje o 97% powierzchni.
Uzupe³niaj¹ go buk w 2% i jod³a  w 1%.
W wiêkszo�ci pochodz¹ one z upraw
sztucznych. Choæ obecnie w du¿ym stop-
niu wykorzystuje siê odnowienia natural-
ne. Ich stan zdrowotny jest dobry w sto-
sunku do innych regionów Karpat. �wier-
czyny Nadle�nictwa Wis³a charakteryzu-
j¹ siê szczególnymi cechami, które je wy-
ró¿niaj¹. S¹ to drzewostany o  gonnych i
pe³nych strza³ach, uga³êzieniu przewa¿nie
szczotkowatym. Poza tym daj¹ wysok¹
produkcjê na jednostkê powierzchni. Ce-
chy te sta³y siê podstaw¹ do traktowania
ich jako odrêbny ekotyp o nazwie �wier-
czyny istebniañskie, poniewa¿ najpiêk-
niejszy drzewostan o takich cechach znaj-
duje siê w Istebnej w Le�nictwie Buko-
wiec. Ma on oko³o 150 lat. W drzewosta-
nie tym na 1 hektarze znajduje siê oko³o
1300 m3 drewna. Najdorodniejszy �wierk

       �WIERK ISTEBNIAÑSKI
                         Konkurs Filatelistyczny

w tym miejscu nazwano imieniem prof.
Enara Andersona ze Szwecji, który by³
tam w 1953 roku. Profesor ujrzawszy piêk-
no tego drzewostanu zdj¹³ kapelusz, po³o-
¿y³ siê na ziemi i d³ugo podziwia³ jego po-
têgê. Wymiary �wierka Andersona to: wy-
soko�æ 53 m, pier�nica 70 cm, masa 11 m3.

Doceniaj¹c unikalne walory naszych
�wierków, gminny O�rodek Kultury w
Istebnej i M³odzie¿owe Ko³o Filatelistów
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jawo-
rzynce og³aszaj¹ kolejny konkurs pla-
styczny na projekt znaczka pocztowego
pod has³em: ��wierk Istebiañski�.

Zachêcamy do udzia³u w konkursie
uczniów szkó³ podstawowych oraz gim-
nazjum. Projekt formatu A-4 powinien za-
wieraæ dwie niezbêdne cechy ka¿dego
znaczka pocztowego: nazwê pañstwa
POLSKA oraz nomina³ np. 1 z³. Technika
plastyczna dowolna. Prace prosimy dostar-
czyæ do Gminnego O�rodka Kultury w
Istebnej w w terminie do 20 marca. Cze-
kaj¹ atrakcyjne nagrody. Wszystkie pro-
jekty bêd¹ zakwalifikowane do 40 Ogól-
nopolskiego M³odzie¿owego Konkursu
Filatelistycznego pt. �Parki Narodowe i
Krajobrazowe w Polsce�.

Jacek Pyszny
Informacje na temat �wierka istebniañ-

skiego zaczerpniêto z wydawnictwa Nad-
le�nictwa �Wis³a pt. ��cie¿ka dydaktycz-
no-przyrodnicza na Barani¹ Górê�.

NAJMNIEJSZY
PTAK

MYSIKRÓLIK to najmniejszy obok
ZNICZKA ptak Europy. Zamieszkuje star-
sze lasy g³ównie bory iglaste. Poza sezo-
nem lêgowym odwiedza równie¿ parki i

ogrody. W naszym regionie mysikrólik
nale¿y do pospolitych ptaków choæ trud-
ny jest do zaobserwowania. Ukrywa siê
w koronach drzew gdzie stale odzywa siê
cichym g³osem �sisisi�. W ten sposób naj-
³atwiej mo¿na zlokalizowaæ tego drobne-
go ptaka.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Podziêkowanie
Serdeczne s³owa podziêkowania za
udzia³ w pogrzebie ojca

�p. Jana Sikory
dla Pocztów Sztandarowych Jednostek
OSP oraz pozosta³ych stra¿aków, Kó³
£owieckiech �Istebna� i �Olza� oraz po-
zosta³ych uczestników pogrzebu

sk³ada ¿ona i synowie

Wspó³czesne powinszowania noworoczne
�Na Nowy Rok 2002�

2000  ROK
Przyszli my tu do Was z dobr¹ nowin¹
Co by pocieszyæ siê Bo¿¹ Dziecin¹
¯eby z okazji Jej narodzenia
Przynie�æ Wam z serca najlepsze ¿yczenia.

Niech Gospodarzy zdrowiem obdarzy
Grosza do³o¿y, szczê�cia przysporzy
Pob³ogos³awi w pracy, w zabawie
A gdy czas przyjdzie przyjmie ³askawie

A ³o nas tak¿e nie zapomnijcie
Jad³o wystowcie, grosza sypnijcie

By siê Pón Bóciek nad ³ob³okami
Cieszy³ ze swymi kolêdnikami

Monika Probosz

2001 ROK
Przynios³a nas ku Wom Wielko tajemnica
Nie straszne nom zaspy, nie straszno zimnica
Takóm Tajemnicóm musimy siê dzieliæ
Bo ona pozwala serca rozweseliæ

Malutkie Dzieci¹tko siê nom narodzi³o
Dzieci¹tko malutkie a ogromna Mi³o�æ
Ju¿ od dwóch tysiêcy lat nas to zachwyca
¯e w ma³ym Dzieci¹tku wielko tajemnica

Niech mi³o�æ obejmie dom i gospodarzy
Niech Wom zdrowie s³u¿y, niechaj siê Wom darzy
Niech nigdy Mi³o�ci nie braknie w tym domu
Niechaj siê tu krzywda nie stanie nikomu

�wiête Dzieci¹tko co nom rado�æ daje
Niechaj na rok ca³y w tym domu zostanie
A dlo kolyndników przyszli winszowac
Chciejcie z tej rado�ci cosi podarowaæ Monika Probosz
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��pieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹...�
ks. Jan Twardowski

ODESZLI   OD  NAS  ZACNI  LUDZIE  DLA  TEJ  ZIEMI...
Jan Sikora ul. 23.10.1912 r. w

Istebnej, zmar³ 16.01.2002 r. w wie-
ku 89 lat

- od 1935 r. cz³onek Zespo³u Re-
gionalnego �Istebna�

- cz³onek Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Istebnej

- my�liwy - nale¿a³  do Ko³a £o-
wieckiego �ISTEBNA�

Niech pamiêæ o Nich przetrwa
w naszych sercach.

Anna KOBIELUSZ
ur. 21.08.1919 r. w Istebnej, zmar-

³a 28.12.2001 r. w wieku 82 lat
- Wystêpowa³a w latach 1947-

1960 r. w przedstawieniach scenicz-
nych teatru amatorskiego w Istebnej

- od 1947 r. cz³onek Zespo³u Re-
gionalnego �Istebna�

- cz³onek Macierzy Ziemi Cie-
szyñskiej w Istebnej

- poetka ludowa - cz³onek Ko³a Li-
terackiego im. J. Probosza w Istebnej

SIATKOMANIA 2001 - ZAKOÑCZONA!
Listopadowy turniej zorganizowany przez OSP Zaolzie by³ tur-

niejem koñcz¹cym rozgrywki w roku 2001.
Pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna OSP Zaolzie, drugie - Isteb-

na Centrum, a trzecie Stra¿ Graniczna Jaworzynka, (dla której by³
to pierwszy - wymarzony i d³ugo oczekiwany puchar). S³ysza³em, ¿e
przy gablocie z trofeum stra¿nicy pe³ni¹ honorowe warty. Choæ jest
to oczywisty ¿art, to pewnie ka¿dy z graczy jest dumny ze swoich
sukcesów i kocha to czego dokona³. Czwarte miejsce zajê³a dru¿yna
Nauczycieli z Istebnej, a pi¹te OSP Koniaków. Podzia³ miejsc ide-
alnie oddaje prawid³owo�æ ca³orocznej rywalizacji. Bezapelacyj-
nie w ca³ym sezonie dominowa³a dru¿yna z Zaolzia. Je�li by³a w
komplecie - to gra³a kompletnie i zdoby³a tytu³y. Gratulacje!!!

To czego dokonali�my w Istebnej jest przyk³adem tego - co mog¹
zrobiæ prawdziwi entuzja�ci sportu - nieugiêci poszukiwacze emo-
cji i wra¿eñ sportowych. Jest to procedens godny powtarzania. Mam
nadziejê, ¿e nasza grupa fanów siatkówki dopu�ci siê recydywy i to
ju¿ wkrótce! Nie by³oby to wszystko, w czym uczestniczyli�my mo¿-
liwe, gdyby nie tacy ludzie jak p. Wojtek Go�ciniak - g³ówny ani-
mator rozgrywek oraz p. Jan Sewastynowicz - niestrudzony i nie-
do�cigniony w motywowaniu, zagrzewaniu do walki i rywalizacji.
Ten cz³owiek jest niezniszczalny. Ma tyle energii i ochoty do tre-
ningów oraz rozgrywek, ¿e móg³by graæ jednocze�nie w piêciu dru-
¿ynach i w ka¿dej by³by najwarto�ciowszym graczem, a ju¿ na pew-
no nieposkromionym trash talkere jakiego znam. Taki sposób bycia
zara¿a i poci¹ga nas ku zwiêkszeniu wysi³ków, by osi¹gaæ coraz
wy¿sze poziomy wtajemniczenia i zadowolenia z tej gry jak¹ jest
siatkówka. Mo¿na powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku by³a pi³ka... i szczê-
�liwie znale�li siê ludzie, którzy wiedzieli co z ni¹ zrobiæ i jak za-
chêciæ do wspólnej zabawy innych.

To, czego do�wiadczy³em w ci¹gu ubieg³ego roku, wzbogaci³o
moj¹ kolekcjê niezapomnianych wra¿eñ, emocji i uniesieñ, a wszy-
stko z powodu gry, naszej gry - siatkówki. Niektórym mo¿e siê to
wydaæ �mieszne, ale ka¿dego razu, kiedy wychodzi³em na parkiet,
kiedy rodzi³ siê tzw. team spirit, kiedy poklepywali�my siê w ge-
stach rado�ci lub otuchy, - zawsze wtedy czu³em siê kim� wyj¹tko-
wym, wznosi³em siê ponad codzienno�æ i trywialno�æ, a emocje i
wra¿enia, których wtedy doznawa³em s¹ i bêd¹ tylko moje - nie-
zwykle osobiste i niezapomniane.

Wierzê, ¿e moi przyjaciele i koledzy my�l¹ i czuj¹ podobnie. W
ci¹gu tych kilku magicznych chwil ka¿dy z nas móg³ poczuæ siê
Papim, Murkiem, van de Goor�em czy �widerskim. Przez te u³am-
ki sekund spe³nili�my swoje marzenia, a wracaj¹c do domów ju¿

byli�my my�lami przy kolejnych treningach, meczach i turniejach.
Zawsze czujê siê tak samo wspaniale - bez wzglêdu na to czy

odnios³em zwyciêstwo, czy ponios³em pora¿kê, poniewa¿ realizu-
j¹c swoje pasje i zainteresowania ju¿ okaza³em siê zwyciêzc¹.

Moim ¿yczeniem jest aby�my kontynuowali to co zaczêli�my, -
forma nie ma znaczenia, - liczy siê tre�æ, zapa³ i entuzjazm.

Mam nadziejê, ¿e pozostaniemy bezkompromisowymi entuzja-
stami, bo tylko takie podej�cie zagwarantuje nam rozwój, postêp
oraz sta³y dostêp do szlachetnych i subtelnie pow�ci¹gliwych prze-
¿yæ i doznañ. Wci¹¿ jestem g³odny naszych pi¹tkowych spotkañ i
comiesiêcznych rozgrywek!!!

Z wyrazami szacunku i powa¿ania dla wszystkich fanów siat-
kówki - Tomek Wirkus (Virus).

WYNIKI, WYNIKI, WYNIKI .....
Na prze³omie roku 2001/02 oraz w miesi¹cu styczniu odby³o

siê kilka zawodów, w których uczestniczyli cz³onkowie klubów
narciarskich z naszej Trójwsi oraz juniorzy, m³odzicy i dzieci.

Poni¿ej podajemy wyniki uzyskane przez naszych reprezentantów
w poszczególnych zawodach.

I. Bieg Sylwestrowy - na trasach Kubalonki
II. XVI Miêdzynarodowy Bieg Dudka w Radziechowych
III. Puchar Beskidów - Pierwsza Eliminacja do Ogólnopolskiej

Olimpiady M³odzie¿y na Kubalonce.

BIEG SYLWESTROWY
WIS£A 30.12.2001 R. - Wyniki oficjalne

Juniorzy m³. 6 km
1 m. Wojciech Haratyk  ur. 84 - NKS Trójwie�
4 m. Wojciech Moje�cik ur. 84 - NKS Trójwie�
5 m. Pawe³ Guzar  ur. 85 - NKS Trójwie�
Juniorki m³. 6 km
5 m. Martyna Micha³ek  ur. 84 - NKS Trójwie�
M³odzicy 3 km F
1 m. S³awomir Dziedzic  ur. 87 - NKS Trójwie�
4 m. Tomasz Karch  ur. 86 - MKS Istebna
6 m. S³awomir Ja³owiczor  ur. 87 - NKS Trójwie�
11 m. Adam Podosek ur. 87 - MKS Istebna
12 m. Mariusz Micha³ek ur. 87 - NKS Trójwie�
14 m. Zbigniew Sikora  ur. 87 - MKS Istebna
16 m. Robert Pawlica  ur. 86 - MKS Istebna
18 m. Mateusz Porêbski  ur. 87 - MKS Istebna
21 m. Dominik Juroszek  ur. 86 - MKS Istebna
23 m. Micha³ Kobielusz ur. 87 - MKS Istebna
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M³odziczki 3 km F
2 m. Weronika Kubalok  ur. 86 - MKS Istebna
3 m. Karolina Krê¿elok ur. 86 - MKS Istebna
6 m. Agata Krê¿elok ur. 87 - MKS Istebna
Nadzieje Beskidzkie Ch³opcy 2 km F
2 m. Tomasz Sikora  ur. 89 - MKS Istebna
3 m. Henryk Kawulok ur. 88 - NKS Trójwie�
4 m. Sebastian Gazurek  ur. 90 - NKS Trójwie�
5 m. Józef Kawulok ur. 89 - MKS Istebna
10 m. Adrian Biernat  ur. 88 - MKS Istebna
11 m. Szymon Klimosz 89 - MKS Istebna
13 m. Piotr Sikora  ur. 89 - NKS Trójwie�
14 m. Piotr Sikora  ur. 88 - MKS Istebna
15 m. Andrzej Porêbski  ur. 89 - MKS Istebna
16 m. Jan £acek  ur. 88 - NKS Trójwie�
24 m. Euzebiusz Jasiñski  ur. 88 - MKS Istebna
26 m. Albert Kohut  ur. 90 - MKS Istebna
29 m. Adam Kaczmarzyk  ur. 90 - MKS Istebna
36 m. Wojciech Matuszny ur. 90 - MKS Istebna
Nadzieje Beskidzkie Dziewczyny 2 km F
2 m. Agnieszka Zawada  ur. 89 - MKS Istebna
5 m. Anna Kawulok  ur. 89 - MKS Istebna
6 m. Aniela Legierska ur. 89 - MKS Istebna
9 m. Anna Kohut ur. 90 - NKS Trójwie�
12 m. Katarzyna Byrtus  ur. 89 - NKS Trójwie�

XVI Miêdzynarodowy Bieg Dudka
Radziechowy, 12.01.2002 r.

Kl. I-II Ch³opcy
1 m. Konrad Gazurek ur. 93 - MKS Istebna
Kl. III-IV Ch³opcy
2 m. Mateusz Ligocki ur. 91 - MKS Istebna
4 m.  Bart³omiej Haratyk ur. 91 - MKS Istebna
5 m. Arkadiusz Nowak ur. 91 - MKS Istebna
Kl. V-VI Ch³opcy
1 m. Tomasz Sikora ur. 89 - MKS Istebna
2 m. Sebastian Gazurek ur. 90 - UKS Jaworzynka
3 m. Kawulok ur. 89 - MKS Istebna
4 m. Szymon Klimosz ur. 89 -  MKS Istebna
5 m. Andrzej Porêmbski ur. 89 - MKS Istebna
Gimnazjum 1986, 1987, 1988 3 km
1 m. S³awomir Dziedzic ur. 87 - UKS Jaworzynka
2 m. Tomasz Karch ur. 87 - MKS Istebna
6 m. S³awek Ja³owiczor ur. - UKS Jaworzynka
8 m. Henryk Kawulok ur. 88 - UKS Jaworzynka
Dziewczêta kl. I-II 1993-94 2 km Cl
2 m. Dominika Hulawy ur. 94 - MKS Istebna
Kl. III-IV
1 m. Katarzyna Kawulok ur. 91 - MKS Istebna
4 m Anna Ma³ecka ur. 91 - MKS Istebna
Kl. V - VI
1 m. Agnieszka Zawada  ur. 89 - MKS Istebna
2 m. Aniela Legierska ur. 89 - MKS Istebna
3 m.  Magdalena Ligocka ur. 89 - MKS Istebna
4 m. Anna Kawulok ur. 89 - MKS Istebna
7 m. Patrycja Ma³ecka ur. 89 - MKS Istebna
8 m. Joanna Kochut ur. 90 - UKS Jaworzynka
9 m. Katarzyna Kubalok ur. 90 - MKS Istebna
Gimnazjum 1986, 87, 88
1 m. Weronika Kubalok ur. 86 - MKS Istebna
2 m. Karolina Krê¿elok ur. 86 - MKS Istebna
4 m. Justyna Legierska ur. 87 - Koniaków
5 m. Agata Krê¿elok ur. 87 - MKS Istebna
6 m. Magda Kukuczka ur. 86 - MKS Istebna
8 m. Weronika Sadlik  ur. 86 - MKS Istebna

Puchar Beskidów - Pierwsza Eliminacja
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y

Bieg technik¹ dowoln¹
Bieg 15 km (3 x 5 km) seniorów
5 m. Zbigniew Ja³owiczor ur. 81 - NKS Trójwie�
6 m. Przemys³aw Zawada ur. 81 - NKS Trójwie�
Bieg 15 km (3 x 5 km) juniorów F
2 m Arkadiusz Ma³yjurek ur. 83 - NKS Trójwie�
3 m Andrzej Micha³ek ur. 83 - MKS Istebna
Bieg 10 km (2 x 5 km) juniorów m³odszych F
3 m Mariusz Zowada ur. 85 - MKS Istebna
4 m Jan Wa³ach ur. 85 - MKS Istebna
5 m Wojciech Moje�cik - ur. 84 - NKS �Trówie� Beskidzka"
7 m Wojciech Haratyk ur. 84  - NKS Trójwie�
9 m Stanis³aw ¯yrek ur. 85 - MKS Istebna
Bieg 7,5 km (5 km + 2,5 km) juniorek m³odszych F
2 m Anna Kohut ur. 84 - MKS Istebna
11 m Martyna Micha³ek - NKS  Trójwie�
14 m Magdalena Micha³ek ur. 85 - NKS Trójwie�
Poza konkurencj¹
2 m S³awomir Dziedzic ur. 87 - NKS Trójwie�

Puchar Beskidów - Pierwsza Eliminacja
do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y

Bieg technik¹ klasyczn¹
Bieg 10 km (2 x 5 km) juniorów CL
2 m Arkadiusz Ma³yjurek ur. 83 - NKS Trójwie�
6 m Andrzej Micha³ek ur. 83 -  MKS Istebna
Bieg 5 km juniorów m³odszych CL
1 m Mariusz Zowada ur. 85 MKS Istebna
5. Wojciech Moje�cik ur. 84 - NKS �Trówie� Beskidzka"
9 m Stanis³aw ¯yrek ur. 85 - MKS Istebna
12 m Jan Wa³ach ur. 85 - MKS Istebna
16 m Wojciech Haratyk ur. 84 - NKS Trójwie�
Bieg 5 km juniorek m³odszych
3 m Anna Kohut ur. 84 - MKS Istebna
11 m Martyna Micha³ek ur. 84 - NKS Trójwie�
23 m Magdalena Micha³ek ur. 85 - NKS Trójwie�
Mistrzostwa Powiatu ¯ywieckiego w narciarstwie biegowym stylem F
1 m. Sikora Tomasz kl. VI - MKS Istebna
4 m. Józef Kawulok kl. VI - MKS Istebna
5 m. Adrian Biernat Gim. I - MKS Istebna
6 m. Szymon Klimosz kl. VI - MKS Istebna
9 m. Marek Sikora Gim. I - MKS Istebna
11 m. Dominik Haratyk kl. VI - MKS Istebna
12 m. Piotr Sikora Gim. I -  MKS Istebna
13 m. Euzebiusz Jasiñski kl. VI - MKS Istebna
15 m. Andrzej Porêbski  kl. VI -  MKS  Istebna
16 m. Adam Kaczmarzyk kl. V - MKS Istebna
Mistrzostwa Powiatu ¯ywieckiego w narciarstwie alpejskim
2 m. Aniela Legierska kl. VI - MKS Istebna
3 m. Magda Legierska kl. VI - MKS  Istebna
8 m. Katarzyna Kubalok kl. V - MKS Istebna
Mistrzostwa Powiatu ¯ywieckiego w narciarstwie biegowym
M³odzicy - gimn. kl. III i II rocznik 1986-87
1 m. Tomasz Karch Gim. III - MKS Istebna
4 m. Adam Podosek Gim. II - MKS Istebna
6 m. Zbigniew Sikora Gim. II - MKS Istebna
9 m. Robert Pawlica Gim. III - MKS Istebna
Mistrzostwa Powiatu ¯ywieckiego w narciarstwie biegowym
M³odziczki - gimn. kl. III i II rocznik 1986-87
1 m. Kubalok Weronika - MKS Istebna
2 m. Krê¿elok Karolina - MKS Istebna
3 m. Krê¿elok Agata - MKS Istebna
4 m. Kukuczka Magdalena - MKS Istebna.
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PZU UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/ZIELONA KARTA

KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD. GOSPODARCZE/

ZWIERZÊTA
Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko

Przyjmuje
Poniedzia³ek Urz¹d Gminy Istebna - od 9.00 - 12.00

tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum

DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

BIURO ROZLICZEÑ PODATKOWYCH
BUCHALTER

Filia Istebna-Andzio³ówka 844;  tel. 855-76-24
þ ksiêgi rachunkowe (pe³na ksiêgowo�æ)

þ PIT   þ ksi¹¿ki przychodów i rozchodów þ PIT
þ rycza³t,  þ ewidencje VAT,    þ ewidencje ZUS

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW,
  ZIELONA KARTA, PAKIETY KOMUNIKACYJNE
- MAJ¥TKOWE - BUDYNKI, SKLEPY, FIRMY
- PE£NY ZAKRES ZWIERZÊTA DOMOWE,
  KOSZTY LECZENIA ZAGRANICZNEGO
  ¯YCIOWO-EMERYTALNE II I III FILAR W PZU

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

13.00-19.00,
* URZ¥D GMINY POK. 117:

wtorki 8.30-11.00

K¥CIK SZACHOWY 2
Na diagramie obok bia³e maj¹ przewagê jako�ci, ale na po-

suniêciu s¹ czarne. Proszê wskazaæ ruch czarnych po którym
bia³e zmuszone by³y poddaæ partiê. Rozwi¹zanie w nastêpnym
numerze K¹cika.

Rozwi¹zaniem zadania z poprzedniego K¹cika jest 1...
W:h2+! Bia³e poda³y. Je�li 2. K:h2 to 2... Se3 - g4! a je�li 2. Kg
1 to 2. Wh 2:h5 i bia³y hetman nie ma ucieczki.

Now¹ Mistrzyni¹
�wiata w szachach
jest Chinka Zhu
Chen, która pokona-
³a w dogrywce fina-
³owego meczu m³od¹
Rosjankê Aleksandrê
Kosteniuk. W stycz-
niu odbêdzie siê fina³
mistrzostw �wiata
mê¿czyzn miêdzy
Iwañczukiem i Pono-
mariowem.

Eja

Pierwsze w Trójwsi

STUDIO
FRYZJERSKO

- KOSMETYCZNE
oferuje kompleksowe us³ugi z zakresu

fryzjerstwa i kosmetyki

ISTEBNA - CENTRUM
W BUDYNKU SKLEPU MARIA

wysokiej klasy sprzêt

JU¯ OD

16 LUTEGO

2002

ZAPRASZAMY


