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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

ks. Emanuel Grim

JU¯ ZMARTWYCHWSTA£!

Zadzwoni³y dzwony
z smuk³ych wie¿y �cian...

G³os echem goniony,
wietrzny ziemi pan,
wdziera siê do chaty
i o szybê dzwoni...
i w pa³ac bogaty,
ukryty w drzew toni,
posy³a tony...

i niezm¹cony
pêdzi w dal
i dzwoni
w trawie fal
po b³oni...

Odbija siê o wie¿y
Piastów szczyt
i w smag³ej drzew odzie¿y
biegu syt,
wolno przycicha,
a echem z cicha
w fali drga...

Drga w wód rozczynie,
a¿ siê rozp³ynie
w zmierzchu cie�ni,
uko³ysany tonem pie�ni,
któr¹ lud nuci w peanie chwa³:
Bóg-Syn,
Bóg - Cz³owiek ju¿ zmartwychwsta³...

Z tomiku �Z nad brzegów Olzy�.

Prezydent Aleksander Kwa�niewski w�ród górali!
Wprawdzie �wiêta Bo¿ego Narodzenia ju¿ za nami, to jednak chcemy Szanownych

Czytelników poinformowaæ, ¿e kapela �Jetelinka� oraz zespó³ regionalny �Zgrapianie� z
Jaworzynki uczestniczyli w
uroczystym powitaniu na Ku-
balonce prezydenta RP Alek-
sandra Kwa�niewskiego.

Prezydent wraz z rodzi-
n¹ przyby³ do Zameczku,
dawnej rezydencji prezy-
denta Ignacego Mo�cickie-
go w Wi�le na Zadnim Gro-
niu, gdzie spêdzili �wiêta
Bo¿ego Narodzenia.

Kapela �Jetelinka� wy-
st¹pi³a równie¿ na pasterce
bo¿onarodzeniowej w ka-
plicy.

Wszystkim mieszkañcom i wspó³pracownikom
Zdrowych, pogodnych i radosnych �wi¹t Wielkanocnych,

smacznego jajka oraz obfitych ³ask
od Zmartwychwsta³ego Chrystusa ¿ycz¹

Wójt Gminy i Rada Gminy

Uwaga mieszkañcy Istebnej i Koniakowa!!!
Pocz¹wszy od 1 maja 2005 r. we wsiach Istebna i Koniaków wprowadzony zostanie

odbiór odpadów komunalnych w workach (tak jak we wsi Jaworzynka). W tym celu do
koñca kwietnia br. dostarczone zostan¹ do ka¿dej posesji 4 rodzaje worków oraz harmo-
nogram ich odbioru.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Wójt Gminy Istebna informuje, ¿e l stycznia 2005 r. wesz³a w ¿ycie nowelizacja ustawy

o systemie o�wiaty, na mocy której uczniom przys³uguje prawo do pomocy materialnej.
1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
�wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym s¹:
- stypendium szkolne
- zasi³ek szkolny. (dok. na str. 2)

Informujemy, ¿e w dniu 25.III.br. (Wielki
Pi¹tek) Urz¹d Gminy bêdzie nieczynny.



2  l  Nasza Trójwie� MARZEC  2005

Mi³o nam donie�æ, ze spo�ród wielu prac z ró¿nych regionów
Polski nasze koniakowskie koronki zosta³y docenione i uznane za
atrakcyjn¹, marketingow¹ pami¹tkê, powszechnie dostêpn¹ dla tu-
rystów, kojarzon¹ z Beskidami.

Konkurs na �Turystyczn¹ pami¹tkê z regionu� zorganizowa³a Pol-
ska Organizacja Turystyczna,   która  to   wyró¿ni³a  2   koronki   konia-
kowskie  wykonane przez pani¹ Helenê Kamieniarz z Koniakowa.

Koronki na konkurs wys³a³ �l¹ski Urz¹d Marsza³kowski w
Katowicach. Koronki uczestniczy³y w kategorii �dzie³ artystycz-
nych z lokalnym motywem�.

Pani Helenie Kamieniarz serdecznie gratulujemy, a wszystkim
koronczarkom ¿yczymy wielu nowych pomys³ów artystycznych w
utrwalaniu tej piêknej tradycji. K. R.

PREZYDENT  W�RÓD  NASZYCH  GÓRALI

2. �wiadczeniem pomocy materialnej o charakterze motywacyj-
nym jest: stypendium za wyniki w nauce lub osi¹gniêcia sportowe.

3. Pomoc materialna przys³uguje:
- uczniom szkól publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³

publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz s³uchaczom publicz-
nych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych -do czasu ukoñcze-
nia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych o�rodków umo¿-
liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, a tak¿e dzieciom i m³odzie¿y
upo�ledzonym umys³owo ze sprzê¿onymi niepe³nosprawno�ciami
realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki -
do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.

4. Stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w
trudnej sytuacji materialnej wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê
w rodzinie, w szczególno�ci gdy w rodzinie tej wystêpuje: bezrobo-
cie, niepe³nosprawno�æ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodziet-
no�æ, brak umiejêtno�ci wype³niania funkcji opiekuñczo- wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak¿e gdy rodzina jest nie-
pe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe.

5. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany uczniowi znajduj¹cemu siê
przej�ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

6. Stypendium szkolne i zasi³ek szkolny przyznaje Wójt Gminy
na wniosek rodziców albo pe³noletniego ucznia lub odpowiednio
dyrektora szko³y/kolegium.

7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przys³uguje uczniom
zamieszka³ym na terenie Gminy Istebna, których wysoko�æ dochodu
na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 316 z³. Miesiêczna wyso-
ko�æ dochodu na osobê w rodzinie ucznia ustalana jest na zasadach
okre�lonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy spo³ecznej.

8. Stypendium za wyniki w nauce lub osi¹gniêcia sportowe jest
przyznawane niezale¿nie od sytuacji dochodowej ucznia przez dy-
rektora szko³y na wniosek wychowawcy klasy.

9. Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i
zasi³ku szkolnego mo¿na odbieraæ w szko³ach podstawowych i gim-
nazjum, a uczniowie szkól ponadgimnazjalnych kolegiów w Urzê-
dzie Gminy w Istebnej pok. 209 lub wniosek mo¿na pobraæ ze stro-
ny internetowej Urzêdu Gminy: www.ug.istebna.pl

10. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasi³ku szkolne-
go wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w terminie do 31 marca 2005 r.
odpowiednio w szko³ach i Urzêdzie Gminy w Istebnej pok. 209.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW OTWARCIE REZYDENCJI PREZYDENTA RP ZAMEK -
NARODOWY ZESPÓ£ ZABYTKOWY W WI�LE

KONIAKOWSKA KORONKA DOCENIONA!

INFORMUJEMY, ¯E OD WRZE�NIA BR. W GMINNYM
PRZEDSZKOLU W ISTEBNEJ ZATRUDNIONY BÊDZIE LOGOPEDA.

3 marca br. Wójt
Gminy p. Danuta Ra-
bin i przew. Rady
Gminy p. Józef Mi-
cha³ek uczestniczyli w
uroczystym otwarciu
Rezydencji Prezyden-
ta RP Zamek - Naro-
dowy zespó³ Zabytko-
wy w Wi�le.
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Powiatowy Urz¹d Pracy w Cieszynie
Informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na terenie

gminy Istebna, w celu potwierdzenia gotowo�ci do podjêcia pracy
i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach, wyznaczony zosta³ na dzieñ

16 marzec 2005 r. lit. A - £
17 marzec 2005 r. lit. M - ¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój 100 w godzinach od 8.30 do 14.00

Z-ca Kierownika Powiatowego Urzêdu Pracy, Urszula Kidoñ

RADA GMINY UCHWALI£A
W dniu 28 lutego br. odby³a siê XXVII Sesja Rady Gminy w

Istebnej, której obradom przewodniczy³ Pan Józef Micha³ek Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy.

Na sesji podjêto uchwa³y w sprawie:
� Nr XXVII/215/2005 w sprawie regulaminu okre�laj¹cego

wysoko�æ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzi-
ny dora�nych zastêpstw oraz wysoko�æ i warunki wyp³acania na-
gród i innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczy-

cieli w przedszkolu i szko³ach prowadzonych przez Gminê Istebna
w roku 2005.

� Nr XXVII/216/2005 w sprawie wyst¹pienia z wnioskiem do
Wojewody �l¹skiego o przekazanie na w³asno�æ Gminy Istebna nie-
ruchomo�ci Skarbu Pañstwa.

� Nr XXVII/217/2005 w sprawie przyjêcia darowizny - na dro-
gê dojazdow¹ do gruntów rolnych w przysió³ku Zakikula we wsi
Jaworzynka.

� Nr XXVII/218//2005 w sprawie nabycia nieruchomo�ci grun-
towej - z przeznaczeniem na chodnik - doj�cie do przej�cia gra-
nicznego �Trójstyk� w Jaworzynce,

� Nr XXVII/219/2005 w sprawie zatwierdzenia przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej na rok 2005.

� Nr XXVII/220/2005 w sprawie zmian bud¿etu gminy Istebna
na rok 2005.

� Nr XXVII/221/2005 w sprawie zmian bud¿etu gminy Istebna
na rok 2005.

� Nr XXVII/2 2 2/20 O 5 w sprawie zmian w bud¿ecie gminy
Istebna na rok 2005. M. Wieczorek

Co rolnik wiedzieæ powinien
�l¹ski Oddzia³ Regionalny ARiMR w Czêstochowie uprzejmie

informuje, ¿e w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich zosta-
³y uruchomione kolejne dzia³ania: DZIA£ANIE 2 - Wspieranie go-
spodarstw niskotowarowych oraz DZIA£ANIE 6 - Dostosowanie
gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z wdro¿eniem Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
proszê o promowanie w�ród rolników dzia³añ tego programu:

DZIA£ANIE l - Renty strukturalne
Renty strukturalne s¹ jednym z instrumentów Planu Rozwoju

Obszarów Wiejskich przewidzianych na realizacjê pomocy finanso-
wej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej finansowanej ze �rodków
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Renty strukturalne maj¹ zachêcaæ rolników w wieku przedemery-
talnym podlegaj¹cych ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników do za-
przestania prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej i przekazania posiada-
nych gospodarstw rolnych innemu rolnikowi lub nastêpcy, zapewnia-
j¹c im wystarczaj¹ce �ród³o dochodu po zaprzestaniu tej dzia³alno�ci.

Rentê strukturaln¹ przyznaje siê producentowi rolnemu bêd¹ce-
mu osob¹ fizyczn¹, je�li spe³nia on ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

1) ma ukoñczone 55 lat, lecz nie osi¹gn¹³ wieku emerytalne-
go i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,

2) prowadzi³ nieprzerwanie, co najmniej 10 lat dzia³alno�æ
rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym i w tym okresie podlega³ ubez-
pieczeniu spo³ecznemu rolników przez okres, co najmniej 5 lat
oraz w dniu z³o¿enia wniosku o rentê strukturaln¹,

3) przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni u¿yt-
ków rolnych wynosz¹cej, co najmniej l ha,

4) zaprzesta³ prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej,
5) wpisany zosta³ do ewidencji producentów, ewidencji gospo-

darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atno�ci;
6) nie posiada zaleg³o�ci z tytu³u op³acania sk³adek na ubez-

pieczenie spo³eczne rolników,
Postêpowanie w sprawie przyznania renty rozpoczyna siê na pisem-

ny wniosek z³o¿ony przez rolnika lub ma³¿onka ubiegaj¹cego siê o rentê
strukturaln¹ sk³adany osobi�cie do w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy kierownika biura powiatowego ARiMR.

DZIA£ANIE 2 - Wspieranie gospodarstw niskotowarowych
Pomoc unijna ma wspomóc gospodarstwa niskotowarowe, by

mog³y one podj¹æ inwestycje prowadz¹ce do rynkowego ukierunko-
wania produkcji i poprawy dochodowo�ci oraz dostosowaæ siê do

funkcjonowania w warunkach wspólnego rynku europejskiego. Ce-
lem tego dzia³ania jest w szczególno�ci:

� zwiêkszenie mo¿liwo�ci inwestowania gospodarstw rolnych o
niewielkim potencjale ekonomicznym,

� umo¿liwienie przej�cia z produkcji na samozaopatrzenie do
produkcji towarowej,

� poprawa sytuacji dochodowej i w efekcie umo¿liwienie restruk-
turyzacji tej grupy gospodarstw,

� pomoc finansowa w ramach tego Dzia³ania mo¿e wspieraæ
przedsiêwziêcia dotycz¹ce prowadzenia dzia³alno�ci rolniczej lub
pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej.

Pomoc mo¿e byæ przyznana je�li spe³nione zostan¹ wszystkie
okre�lone warunki:

�   wnioskodawca   prowadzi   na  w³asny  rachunek   dzia³alno�æ
rolnicz¹ w niskotowarowym gospodarstwie rolnym (tzn. gospodar-
stwo o wielko�ci ekonomicznej od 2 do 4 EJW -Europejska Jednost-
ka Wielko�ci, ang. ESU),

� prowadzi³ przez okres 3 lat poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o
pomoc, dzia³alno�æ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym, którego ma doty-
czyæ pomoc, lub zosta³ w³a�cicielem gospodarstwa w drodze dziedzi-
czenia ustawowego lub jako nastêpca w ramach renty strukturalnej,

� z³o¿y³ w biurze powiatowym ARiMR wniosek o pomoc wraz z
planem rozwoju gospodarstwa, zawieraj¹cym m.in. informacje na
temat gospodarstwa, jego struktury, wyposa¿enia, wyliczon¹ wiel-
ko�æ ekonomiczn¹ gospodarstwa, okre�lenie kierunku restruktury-
zacji, przedsiêwziêæ do zrealizowania w ci¹gu trzech pierwszych
lat otrzymywania wsparcia oraz zaplanowanie osi¹gniêcia przez
gospodarstwo ¿ywotno�ci ekonomicznej po zakoñczeniu programu.

Wniosek wraz z za³¹cznikami sk³ada siê, na formularzu udo-
stêpnionym przez ARiMR, w Biurze Powiatowym Agencji w³a�ci-
wym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski
s¹ przyjmowane przez ca³y rok.

DZIA£ANIE 4 - Wspieranie przedsiêwziêæ rolno�rodowisko-
wych i dobrostanu zwierz¹t.

Wspólna Polityka Rolna UE przewiduje wspieranie finansowe
w gospodarstwach rolnych przedsiêwziêæ, które s³u¿¹ ochronie �ro-
dowiska naturalnego ro�lin, ptaków i zwierz¹t.

Za³o¿eniem dzia³ania jest utrwalenie wzorców trwa³ej i zrów-
nowa¿onej gospodarki rolnej, zw³aszcza na obszarach chronionych
i zagro¿onych degradacj¹. Dzia³anie obejmuje 7 przedsiêwziêæ rol-
no�rodowiskowych, zwanych pakietami rolno�rodowiskowymi.

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
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Wnioskodawca mo¿e ubiegaæ siê o pomoc finansow¹, je�li:
� jest w³a�cicielem lub dzier¿awc¹ gruntu lub posiadaczem zwie-

rzêcia, co najmniej w czasie trwania zobowi¹zania, który spe³nia
kryteria zasiêgu geograficznego pakietów rolno�rodowiskowych;

� ³¹czna powierzchnia dzia³ek rolnych, na których jest prowa-
dzona dzia³alno�æ rolnicza, wynosi, co najmniej l ha;

� przygotuje i z³o¿y wniosek;
� zobowi¹¿e siê do stosowania zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej

na ca³ym obszarze gospodarstwa oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z
programu rolno�rodowiskowego przez okres 5 lat;

� podejmie siê prowadzenia szczegó³owych zapisów dotycz¹-
cych gospodarowania i podstawowych danych dotycz¹cych zwie-
rz¹t (DJP/ha), potrzebnych dla celów kontroli i monitoringu;

� o�wiadczy, ¿e posiada plan rolno�rodowiskowy przygotowany
dla jego gospodarstwa i potwierdzony przez doradcê.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurze Powiatowym Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³a�ciwym ze wzglêdu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibê Wnioskodawcy.

DZIA£ANIE 5 - Zalesianie gruntów rolnych
Zalesianie gruntów o niskiej przydatno�ci dla rolnictwa przy-

czyni siê do zwiêkszenia lesisto�ci kraju. Pomoc finansowa, któr¹
mo¿na uzyskaæ, obejmie koszty za³o¿enia uprawy, ewentualne wy-
konanie poprawek w 2 roku i je�li jest to uzasadnione - ochronê
przed zwierzyn¹, premiê pielêgnacyjn¹ za utrzymanie nowej upra-
wy le�nej przez pierwszych 5 lat po nasadzeniu, premiê zalesieniow¹,
stanowi¹c¹ ekwiwalent za wy³¹czenie gruntu z upraw rolnych, któr¹
rolnik otrzymywaæ bêdzie przez okres 20 lat od za³o¿enia uprawy.

Warunki uzyskania pomocy:
� zalesienia mog¹ byæ wykonywane na u¿ytkach rolnych nie sta-

nowi¹cych w³asno�ci Skarbu Pañstwa, które na podstawie ewiden-
cji gruntów rolnych zosta³y zakwalifikowane do gruntów ornych,
trwa³ych u¿ytków zielonych oraz sadów,

� do zalesienia mog¹ byæ przeznaczane grunty, które s¹ w sta-
³ym u¿ytkowaniu rolniczym i przewidziane s¹ do zalesienia w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego lub przeznacze-
nie dzia³ek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy,

� minimalna, ³¹czna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha, przy
minimalnej szeroko�ci zalesionej dzia³ki - 20 m. W przypadku wniosku
sk³adanego przez grupê rolników, ³¹czna powierzchnia zakwalifikowa-
na do zalesienia musi wynosiæ, co najmniej 3 ha w jednym obrysie,

� wykorzystywanie do zalesieñ jedynie rodzimych gatunków
drzew i krzewów,

� w celu dostosowania zalesieñ do lokalnych warunków siedli-
skowych, przy ustalaniu sk³adu gatunkowego sadzonek nale¿y braæ
pod uwagê rolnicz¹ klasyfikacjê gruntów rolnych oraz tzw, regiona-
lizacjê przyrodniczo-le�n¹,

� nale¿y przestrzegaæ zasad hodowli lasu, w tym norm okre�laj¹-
cych proporcjê gatunków drzew na ró¿nych typach siedliskowych lasu,

� sadzonki musz¹ spe³niaæ wymagania jako�ciowe okre�lone w
ustawie o le�nym materiale rozmno¿eniowym.

Wnioski nale¿y sk³adaæ w Biurze Powiatowym Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w³a�ciwym ze wzglêdu na miej-
sce zamieszkania lub siedzibê Wnioskodawcy.

DZIA£ANIE 6 - Dostosowanie gospodarstw rolnych do stan-
dardów Unii Europejskiej

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej wymaga od polskich
gospodarstw poprawy warunków produkcji rolniczej poprzez dosto-
sowanie do okre�lonych standardów unijnych.

Aby pomóc gospodarstwom zw³aszcza w zakresie spe³nienia
wymogów ochrony �rodowiska, poprawy warunków higienicznych
oraz dobrostanu zwierz¹t w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich

przewidziano dzia³anie: dostosowanie gospodarstw rolnych do stan-
dardów Unii Europejskiej,

W ramach dzia³ania bêdzie mo¿na uzyskaæ wsparcie finansowe na:
� dostosowanie gospodarstwa w zakresie wymogów dotycz¹cych

przechowywania nawozów naturalnych,
� dostosowanie gospodarstwa w zakresie spe³nienia wymagañ we-

terynaryjnych dotycz¹cych produkcji mleka i produktów mlecznych,
� dostosowanie gospodarstwa w zakresie spe³nienia minimalnych

warunków utrzymania kur nie�nych.
Celem dzia³ania jest u³atwienie dostosowañ gospodarstw rolnych

do standardów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony �rodowiska,
zdrowia publicznego, zdrowia zwierz¹t i dobrostanu zwierz¹t.

Beneficjentami s¹ producenci rolni. Wnioski nale¿y sk³adaæ w
Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w³a�ciwym ze wzglêdu na miejsce zamieszkania lub siedzi-
bê Wnioskodawcy.

DZIA£ANIE 7 - Wsparcie grup producentów rolnych.
Dzia³anie PROW wsparcie grup producentów rolnych realizuje

siê dla:
� podniesienia dochodów rolników przez zmniejszenie kosztów

produkcji;
� poprawy jako�ci produkcji w wyniku zastosowania wspólnych

technologii produkcji;
� wykszta³cenia wspólnego systemu sprzeda¿y produktów;
� ustalenia zasad dotycz¹cych informacji o produkcji.
Cele te maj¹ zostaæ zrealizowane m.in. poprzez wypracowanie

przez grupy producentów rolnych systemu wspólnego przygotowy-
wania towaru do sprzeda¿y m.in.: sortowanie, konfekcjonowanie,
oznakowanie, transport do odbiorcy i poprzez wspólny zbyt.

Dofinansowanie ze �rodków Unii Europejskiej powinno zachêciæ
rolników do organizowania siê w grupy. W Polsce problem ten jest
szczególnie istotny ze wzglêdu na du¿e rozdrobnienie rolnictwa. �red-
nie polskie gospodarstwo o powierzchni ok. 8 ha, nie jest w stanie
wyprodukowaæ du¿ej partii jednolitego towaru, któr¹ mog³aby samo-
dzielnie zaoferowaæ eksporterom, odbiorcom hurtowym b¹d� sieciom
handlowym, i dziêki temu uzyskaæ atrakcyjniejsze ceny.

Wsparcie mo¿e byæ udzielane na zak³adanie i administracyjne
koszty dzia³ania grup producentów rolnych przez okres 5 lat od
momentu ich powstania (60 miesiêcy od dnia wydania decyzji o
wpisaniu grupy do rejestru przez wojewodê).

Pomoc finansow¹ bêd¹ mog³y uzyskaæ grupy producentów rol-
nych, które zosta³y wpisane do rejestru grup prowadzonego przez
wojewodê w³a�ciwego dla miejsca siedziby grupy, po l maja 2004 r.

Cz³onkami grupy mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne, prowadz¹-
ce gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
lub prowadz¹ce dzia³alno�æ rolnicz¹ w zakresie dzia³ów specjal-
nych produkcji rolnej.

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup
producentów rolnych nale¿y sk³adaæ w Oddziale Regionalnym ARiMR
(w³a�ciwym ze wzglêdu na siedzibê grupy) przez ca³y rok, jednak nie
pó�niej ni¿ 6 miesiêcy od dnia wpisania grupy do rejestru.

Wymaganym za³¹cznikiem do wniosku jest wypis z rejestru grup
producentów rolnych - decyzja administracyjna wojewody.

Szczegó³owe informacje o wy¿ej wymienionych dzia³aniach
mo¿na uzyskaæ na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz na stronach Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

O pomoc merytoryczn¹ zainteresowani pt. Beneficjenci zwra-
caæ siê mog¹ tak¿e do pracowników Biur Powiatowych ARiMR oraz
doradców rolnych �l¹skiego O�rodka Doradztwa Rolniczego.

Z wyrazami szacunku!
Stanis³aw Gmitruk

Dyrektor �l¹skiego Oddzia³u Regionalnego ARiMR w Czêstochowie

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
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INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
KOMUNIKAT DLA W£A�CICIELI

GOSPODARSTW ROLNYCH
Z dniem l stycznia 2004 roku wesz³a w ¿ycie ustawa z

dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 124
poz. 1152). Kontynuuj¹c rozwi¹zania prawne funkcjonuj¹ce
od 1990.

ustawa uznaje za ubezpieczenia obowi¹zkowe miêdzy innymi:
- ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej rolników z ty-

tu³u posiadania gospodarstwa rolnego,
- ubezpieczenie budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodar-

stwa rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych.
Rolnik, który nie dope³ni obowi¹zku zawarcia umowy ubez-

pieczenia okre�lonego w ustawie bêdzie musia³ wnie�æ dodatkow¹
op³atê, której wysoko�æ
wynosi: w ubezpiecze-
niu OC rolników rów-
nowarto�æ w z³otych 30
euro; w ubezpieczeniu
budynków rolniczych -
równowarto�æ w z³o-
tych 100 euro.

Spe³nienie obo-
wi¹zku ubezpieczenia
ustala siê na podstawie
polisy lub innego doku-
mentu ubezpieczenia.

Anna Waszut

Komunikat
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biura Powiatowego w Miêdzy�wieciu skierowany do

w³a�cicieli owiec i kóz
AR i MR BP w Miêdzy�wieciu uprzejmie informuje, ¿e zgod-

nie z Ustaw¹ z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierz¹t Dz. U. 91 poz. 872 obowi¹zkowej identyfika-
cji i oznakowaniu podlegaj¹ byd³o, �winie, owce i kozy.

Zgodnie z Art. 17 wymienionej ustawy w³a�ciciel �wiñ, owiec
i kóz mo¿e oznakowaæ zwierzêta poprzez za³o¿enie kolczyka na
lew¹ ma³¿owinê uszn¹ z indywidualnym numerem identyfikacyj-
nym (w przypadku owiec i kóz) lub wytatuowanie numeru w obu
ma³¿owinach usznych zwierz¹t.

Zwierzêta oznakowane do 1 maja 2004 r. przez Polski Zwi¹zek
Owczarski (PZO) nie podlegaj¹ powtórnemu znakowaniu, ale musz¹
zostaæ zg³oszone do rejestru jako �dotychczas niezarejestrowane�.

Zgodnie z w/w ustaw¹ do podstawowych obowi¹zków na³o¿o-
nych na posiadaczy zwierz¹t nale¿¹:

1. oznakowanie i rejestracja w Biurach Powiatowych Agencji
znajduj¹cych siê w gospodarstwie byd³a, owiec, kóz i �wiñ;

2. posiadanie paszportu dla ka¿dej sztuki byd³a znajduj¹cej siê
w siedzibie stada;

3. zg³aszanie do Agencji na formularzach dostêpnych w Biu-
rach Powiatowych wszystkich pomieszczeñ (sprzeda¿, kupno, wy-
wóz, przywóz), padniêcia, uboju i utylizacji zw³ok zwierzêcia;

4. prowadzenie w gospodarstwie ksiêgi rejestracji odrêbnie dla
ka¿dego stada byd³a, owiec, kóz i �wiñ.

Kierownik Biura Powiatowego
Andrzej Lasoñ

Kronika  Policyjna
1. W  dniu  26  stycznia  2005  roku  w  Istebnej  Centrum

zatrzymano istebnianina, który prowadzi³ samochód osobowy marki
Volkswagen Polo znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

2. W dniu 05 lutego 2005 roku na terenie jednego z wyci¹gów
narciarskich na Zaolziu nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y ple-
caka, w którym znajdowa³y siê pieni¹dze i karta p³atnicza VISA na
szkodê mieszkanki Godowa.

3. W dniu 06 lutego 2005 roku w Istebnej centrum zatrzymano

dwóch nietrze�wych kieruj¹cych. Pierwszym z nich okaza³ siê isteb-
nianin,  który prowadzi³ Fiata 126p,  natomiast drugim by³ miesz-
kaniec Koniakowa, który kierowa³ samochodem tej samej marki.

4. W dniu 14 lutego 2005 roku na Kubalonce  zatrzymano miesz-
kañca Istebnej, który kierowa³ samochodem marki Ford Mondeo
znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

5. W dniu 18 lutego 2005 roku w Istebnej centrum zatrzymano
mieszkañca  Jaworzynki, który  prowadzi³  samochód  marki Opel
Kadet znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

Opracowa³: asp. Leszek Bujok

INFORMACJA DLA W£A�CICIELI
MA£YCH I �REDNICH FIRM

Górno�l¹ska Agencja Przekszta³ceñ Przedsiêbiorstw S. A. w
Katowicach wchodzi w sk³ad struktury Krajowego Systemu Us³ug
Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, �wiadcz¹cej us³ugi doradcze,
szkoleniowe, finansowe, informacyjne i inne dla tych¿e firm.

Od dnia 18 pa�dziernika br. GAPP uruchomi³a bezp³atny Punkt
Konsultacyjny dla przedsiêbiorców zlokalizowanym w Cieszynie.

Przedsiêbiorca w ramach Punktu Konsultacyjnego mo¿e uzy-
skaæ informacje w zakresie:

- dostêpnych dotacji z Programu PHARE i dotacji z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej,

- kredytów pomostowych zwi¹zanych z dotacjami UE, fundu-
szami po¿yczkowymi, funduszami porêczeniowymi,

- dziedziny prawa, marketingu i finansów,
- mo¿liwo�ci zlecenia odp³atnych us³ug zwi¹zanych z przygo-

towaniem wniosków dotacyjnych, biznes planów, studiów wyko-
nalno�ci inwestycji przez akredytowane sieci KSU.

Informacji udzielaj¹ akredytowani przy Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiêbiorstw eksperci.

Punkt Konsultacyjny mie�ci siê w �l¹skim Zamku Sztuki i
Przedsiêbiorczo�ci w Cieszynie pod adresem: 43-400 Cieszyn, ul.
Zamkowa 3c, te./fax: (033) 851-03-01, www. zamekcieszyn. pl

Wyra¿amy przekonanie, ¿e dzia³anie naszego Oddzia³u na terenie
powiatu cieszyñskiego przy wsparciu Pani Wójt przyczyni siê do roz-
woju i wzrostu konkurencyjno�ci firm zlokalizowanych na tym terenie.

Podziêkowanie
Wszystkim, którzy swoj¹  obecno�ci¹ na uroczysto�ci

pogrzebowej dali wyraz ¿alu i smutku z powodu odej�cia
�p. Jana Bujoka

z g³êbi serca p³yn¹ce podziêkowania sk³ada ¿ona z rodzin¹

Pani Annie Kukuczce i ca³ej rodzinie serdeczne wyrazy
wspó³czucia i ¿alu z powodu �mierci syna

�p. Jerzego
sk³adaj¹ Wójt Gminy i wspó³pracownicy.



6  l  Nasza Trójwie� MARZEC  2005

z ¯ycia szkó³
Wspólne kolêdowanie w Zapasiekach -

Jaworzynce
Po mszy �wiêtej w niedzielê 9 stycznia 2005 roku w Szkole

Podstawowej nr 2 w Jaworzynce odby³o siê bo¿onarodzeniowe
spotkanie pod has³em �Wspólne Kolêdowanie�.

Na imprezê licznie przybyli go�cie, gdy¿ kolêdowanie to zwy-
czaj nadal praktykowany i ¿ywy w naszym �rodowisku.

Spotkanie rozpoczê³o siê przedstawieniem �Jase³ek�. Ogólnym
uznaniem cieszy³y siê wystêpy pasterzy, którzy swoje kwestie wy-
powiadali pos³uguj¹c siê przepiêkn¹ gwar¹. Na szczególn¹ uwagê
zas³u¿y³y te¿ partie �piewane, gdzie obok znanych kolêd przypo-
minane zosta³y najstarsze kolêdy naszego regionu, jak ��liczna Pa-
niynka� czy �A wczora z wieczora�. �piewom przygrywa³ na skrzyp-
cach pan Piotr Kohut, zagorza³y mi³o�nik muzyki góralskiej, z za-
mi³owania etnolog i poeta, prowadz¹cy kó³ko regionalne przy Szkole
w Zapasiekach.

Po wspania³ym widowisku rozpoczê³o siê wspólne �pie-
wanie kolêd, które przebieg³o w bardzo ciep³ej i rodzinnej
atmosferze.

Na koniec dzieci za�piewa³y i powiedzia³y tradycyjne kolêdo-
wania, jak �Gospodarze i Wasze Dzieci�. Cz³onkowie kó³ka zagra-
li te¿ fragmenty kolêd na skrzypcach, fletach i fujarkach, co bardzo
podoba³o siê publiczno�ci.

Kolêdnicy za swój wysi³ek i pracê zostali wynagrodzeni i na-
zbierali sporo pieniêdzy, za co bêd¹ mogli pojechaæ na wycieczkê.

S³owa podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Agnieszce Kierczak -
studentce, cz³onkini Zespo³u Regionalnego w Istebnej i mi³o�nicz-
ce tutejszej kultury i folkloru oraz pani Ewie �liwce - emerytowa-
nej nauczycielce, które opracowa³y Jase³ka i przy wspó³pracy z
panem Piotrem Kohutem pracowa³y nad tym, aby impreza wypad³a
jak najlepiej.

Wcze�niej �Jase³ka� i �Kolêdowanie� by³o pokazane na Szkol-
nej Wigilijce.

Ewa �liwka

OBCHODY DNIA PATRONA SZKO£Y NR 1
W KONIAKOWIE

Dnia 7 lutego 2005 r. w SP nr 1 w Koniakowie poranny dzwo-
nek rozpocz¹³ uroczysty Dzieñ Patrona, którym jest wybitny cz³o-
wiek STANIS£AW WYSPIAÑSKI. Tradycj¹ ju¿ w naszej szkole
jest coroczny konkurs po�wiêcony pamiêci i p³odnej twórczo�ci
tego artysty, malarza, poety, dramaturga. W tym roku przygotowa-
niem konkursu zajêli siê: dr Ernest Zowada, mgr Barbara Zowada,
mgr Alicja Kaczmarzyk oraz wychowawcy poszczególnych klas.

Obchody Dnia Patrona rozpocz¹³ wystêp artystyczny, który przy-
gotowali uczniowie zrzeszeni w szkolnym kole PCK oraz przed-
stawiciele samorz¹du szkolnego.

Uczniowie klas IV - VI ju¿ kilka dni wcze�niej zmagali siê w
pierwszym etapie konkursu wiedzy o ¿yciu i twórczo�ci S. Wy-
spiañskiego (w ka¿dej klasie przeprowadzony by³ test), po którym
do kolejnego etapu zakwalifikowa³o siê 14 z nich. Kolejne trzy
etapy konkursu odbywa³y siê ju¿ uroczy�cie w obecno�ci publicz-
no�ci z³o¿onej z wszystkich nauczycieli i dzieci.

Nadmieniam, i¿ wymaga³o to od uczestników konkursu nie-
ziemskiej odwagi i stalowych nerwów, nie wspominaj¹c ju¿ o wie-
dzy, któr¹ musieli posiadaæ (a pytania nie by³y przys³owiow¹ pest-
k¹, zwa¿aj¹c na fakt, ¿e tworzone by³y przez trzy d³ugie wieczory).

Uczniowie musieli wykazaæ siê nie tylko recytowaniem ¿ycio-
rysu i utworów, ale i byæ znawcami obrazów, witra¿y, projektów,
które pozostawi³ w spu�ci�nie Stanis³aw Wyspiañski.

Niniejszym gratulujemy wiedzy i otrzymanych nagród (które
adekwatne by³y do posiadanych wiadomo�ci a wiadomo�ci by³y
imponuj¹ce) trzem finalistkom:

I miejsce: Agnieszka £ysek, klasa VI c;
II miejsce: Wies³awa Karch, klasa VI c;
III miejsce: Paulina Waszut, klasa VI a.
Równolegle w klasach m³odszych odbywa³ siê konkurs plastycz-

ny, na którym dzieci z zapa³em i ca³ym sercem tworzy³y ornamenty
kwiatowe. Efekty ich zdolno�ci manualnych i twórczego my�lenia
mo¿emy do dzi� podziwiaæ w klasach, gdzie barwnymi pracami
ozdobione s¹ gazetki �cienne. Najciekawsze prace (by³o ich bar-
dzo du¿o) równie¿ zosta³y nagrodzone.

Dodatkowo wszyscy uczniowie mogli wzi¹æ udzia³ w konkur-
sie plastycznym, który odkry³ w naszych podopiecznych pok³ady
zdolno�ci twórczych. Fachowe spojrzenie na przedstawione prace
i recenzje dr Ernesta Zowady (nauczyciela plastyki), sk³oni³y do
refleksji, i¿ sam Wyspiañski nie powstydzi³by siê takich uczniów.
Wy³onili�my 3 miejsca g³ówne i a¿ 15 wyró¿nieñ - wszystkie prace
mo¿na obejrzeæ w naszej szkole.

Kiedy dzieci mog¹ pu�ciæ wodze fantazji i przelaæ swoje uczu-
cia na papier, kiedy mog¹ pokazaæ swoje talenty - my nauczyciele
(nierzadko zdesperowani) dostrzegamy, i¿ ta ca³a nasza �gadani-
na�, po�wiecenie nie idzie na marne. Dostrzegamy, ¿e w jakim�
stopniu przyczynili�my siê do pomno¿enia owych talentów. W ta-
kim dniu rzec by siê mog³o �Trwaj chwilo, jeste� piêkna�.

Pedagog szkolny, mgr Alicja Kaczmarzyk
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ACH, CO TO BY£ ZA BAL!
Dnia 15 stycznia 2005 r. odby³ siê coroczny Bal Karnawa³owy w OSP w Koniakowie

zorganizowany przez Radê Rodziców ,Dyrekcjê oraz Grono Pedagogiczne Szko³y Pod-
stawowej nr l w Koniakowie.

Tradycj¹ organizacji tej imprezy sta³o siê, ¿e bilety wstêpu na bal, ze wzglêdu na ogromne
zainteresowanie udzia³em w niej, sprzedawane s¹ zaledwie w ci¹gu kilku dni.

Przy wspania³ej muzyce jak¹ zaprezentowa³ zespó³ Boles³awa i Marka Kaczmarzyka
uczestnicy bawili siê do �bia³ego rana.�

Smaczna kuchnia oraz liczne loterie z atrakcyjnymi fantami a tak¿e licytacje by³y du¿¹
atrakcj¹ balu i przyczyni³y siê do szampañskiej zabawy.

Czê�æ dochodu z balu zostanie tradycyjnie przeznaczona na wycieczkê dla uczniów
klas szóstych.

Rada Rodziców, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szko³y Podstawowej nr l w Ko-
niakowie pragnie serdecznie podziêkowaæ wszystkich sponsorom i rodzicom uczniów
klas szóstych za pomoc w organizacji tej wspania³ej karnawa³owej imprezy, która sta³a
siê elementem integracyjnym nasze �rodowisko.

Szczególnie serdecznie pragniemy podziêkowaæ wszystkim sponsorom za ka¿dy, choæby najmniejszy wk³ad - czy to w formie pieniê¿-
nej, czy rzeczowej.Dziêki tej pomocy i zaanga¿owaniu mo¿liwa jest organizacja naszych tradycyjnych ju¿ wspania³ych bali.

Organizatorzy: Rada Rodziców, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne - SP nr l Koniaków.

Licytacjê na us³ugê ortodontyczn¹ wygra³a
p. Ewa Juroszek

Wychowujemy przez Teatr
W Szkole Podstawowej nr l w Istebnej dzieci bardzo lubi¹ ba-

wiæ siê w teatr. Dziêki kostiumom, charakteryzacji, rekwizytom do-
skonale uto¿samiaj¹ siê ze swoj¹ rol¹ i staj¹ siê choæ przez chwilê
ksiê¿niczkami, rycerzami i innymi ba�niowymi postaciami. Zabawa
w teatr daje mo¿liwo�æ budowania wiêzi miêdzy uczniami, uczy od-
powiedzialno�ci za siebie i kolegê, daje poczucie satysfakcji. To
tak¿e terapia dla dzieci nie�mia³ych, zalêknionych, które poprzez
granie ró¿nych ról potrafi¹ pokonywaæ swoje bariery, lêki, nie�mia-
³o�æ. Praca nad spektaklem jest wspania³¹ przygod¹ dla uczniów i
dla nauczyciela. Rozwija wyobra�niê dziecka, gdy¿ �wiat mo¿na
zmieniaæ jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, przedmioty
wtedy o¿ywaj¹, ro�liny i zwierzêta my�l¹ i mówi¹, dobro zmaga siê
ze z³em. Wszystko dzieje siê �na niby�, ale prze¿ycia dzieci s¹ jak
najprawdziwsze.

Bardzo czêsto na naszych zajêciach integracyjnych i pozalekcyj-
nych bawimy siê w teatr i inscenizujemy lektury szkolne, przygotowu-
jemy przedstawienia z ró¿nych okazji, np. Dzieñ Matki, Szkolny Festi-
wal Przedstawieñ Teatralnych, Dzieñ Seniora, Spotkania Integracyjne
z dzieæmi niepe³nosprawnymi.

Du¿ym wyzwaniem by³o dla nas og³oszenie przez Bractwo O�wia-
towe Zwi¹zku Górno�l¹skiego, Towarzystwo Kultury Teatralnej Kato-
wice -Tychy-Bytom, MDK l w Tychach, MDK w Bytomiu, Pa³ac M³o-
dzie¿y w Katowicach Festiwalu Inscenizacji Ba�ni Morcinkowskiej.
Chcia³y�my siê zmierzyæ z innymi grupami teatralnymi z ca³ego �l¹-
ska. Do konkursu wybra³y�my ba�ñ Gustawa Morcinka �¯a³osna hi-
storia o Meluzynie�, do której napisa³y�my scenariusz i zaprojektowa-
³y�my scenografiê - teatr cieni. Oryginaln¹ i ciekaw¹ oprawê muzyczn¹
przygotowa³ pan Zbyszek Wa³ach wraz ze swoim zespo³em regional-
nym �Wa³asi�. W wykonaniu kostiumów pomogli nam rodzice ma³ych
aktorów.

Aktorami zosta³y dzieci z
klas m³odszych, które wspania-
le uto¿sami³y siê z granymi
przez siebie postaciami. G³ów-
ne role Meluzyny, Bolka i mat-
ki Moniki zagrali Gabrysia Cen-
drzak, Józio Legierski, Kasia
Micha³ek. Dziêki tym ma³ym
aktorom przenie�li�my siê w
przesz³o�æ, na zamek cieszyñski,
w którym tak wiele siê dzia³o.
To tam Bolko pozna³ wschod-
ni¹ piêkno�æ - persk¹ ksiê¿nicz-
kê Meluzynê, tam te¿ odby³o siê
góralskie wesele i tam dosz³o do
tragedii. P³acz Meluzyny, skry-
waj¹cej tajemnicê s³yszymy do
dzi� w halnym wietrze zawodz¹-
cym w beskidzkich lasach, groniach i na cieszyñskim zamku.

W role ko�cielnego i organisty wcielili siê Patryk Kawulok i An-
drzej Ja³owiczor, ksiêdza zagra³ Wojtek Gazurek. Górali, którzy �po
naszemu� opowiadali o ca³ym wydarzeniu odtwarzali Sabina i Rafa³
Miko³ajek. Ksiê¿niczkami by³y ̄ anetka Adamus, Beata Bia³o¿yt, Asia
Kaczmarek i Karina Kukuczka. W role perskich Arabów wcielili siê
Marek Byrtus i £ukasz Londzin. S³oniem i wielb³¹dem by³y Ania Ha-
ratyk i Ilonka Kohut, Kasia Bo³dys-¯egocka i Agnieszka Sikora. O�wie-
tleniem teatru cieni zajmowa³ siê Mateusz Kukuczka.

Pierwszym etapem konkursu by³y pó³fina³y w Tychach w dniu 30
listopada 2004r., gdzie nasza grupa zajê³a pierwsze miejsce i zakwali-
fikowa³a siê do fina³u Festiwalu Inscenizacji Ba�ni Morcinkowskiej.
Fina³ odby³ siê 7 grudnia 2004 r. na scenie teatralnej w Pa³acu M³o-
dzie¿y w Katowicach, tam nasz zespó³ zaj¹³ drugie miejsce i wygra³ dla
naszej szko³y aparat fotograficzny.

Chcia³yby�my podziêkowaæ Dyrekcji naszej szko³y za umo¿liwienie
wyjazdu na konkursy, panu Wies³awowi Byrtusowi za rado�æ, jak¹ spra-
wi³ naszym dzieciom w postaci frytek w Mc Donaldzie, panu Lechowi
Ko�midrowi za czê�ciowe sponsorowanie przejazdu i panu Zbyszkowi
Wa³achowi za przygotowanie oprawy muzycznej i wspólne wystêpy.

Dziêkujemy naszym panom wo�nym, Jerzemu Gazurowi, Stani-
s³awowi Kohutowi i pani Bernadecie Kukuczka za pomoc w wykona-
niu dekoracji, rodzicom aktorów za wykonanie ciekawych kostiumów.

Najbardziej wdziêczne jeste�my ca³emu zespo³owi teatralnemu za
zaanga¿owanie, wspania³¹ grê aktorsk¹, wspólnie spêdzone chwile na
próbach, bo o uroku teatru stanowi nie tylko sam wystêp, ale i wszyst-
ko, co poprzedza ostatnie s³owa przed spektaklem: �Kurtyna w górê!�.

mgr El¿bieta Gadacz, mgr Joanna Kobielusz, mgr Agata Szymañska
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z ¯ycia gimnazjum
�CZARNY KOÑ� - DOBRA ROBOTA!

Do redakcji �Naszej Trójwsi� trafi³ drugi numer gazetki gimnazjalnej �Czarny Koñ�.
Wprawdzie jest to akurat numer walentynkowy ( a wiêc pewnie trochê nietypowy ), tym nie-
mniej warto po�wiêciæ mu parê s³ów. Ni¿ej podpisany nie ro�ci sobie prawa do oceny materia³u
zawartego w gazetce ( nie ten wiek ), chcia³by jednak doceniæ wysi³ek kilku m³odych ludzi,
którzy zadaj¹ sobie trud tworzenia czego�, co wykracza jakby poza ramy ogólnie pojêtych obo-
wi¹zków ucznia. Redagowanie gazetki szkolnej to dodatkowe zajêcie i dobrze, ¿e znajduj¹ siê
tacy, którzy maj¹ ambicjê to robiæ. Wypada mieæ nadziejê, ¿e nie odbywa siê to kosztem nauki.

Gazetka sk³ada siê z 20 stron wype³nionych szczelnie bardzo zró¿nicowanymi pod wzglê-
dem tre�ci tekstami. S¹ one lekkie i przejrzyste - po prostu takie, jakie powinny byæ, aby ich
adresat tj. zmêczona nauk¹ m³odzie¿ gimnazjalna  nie mia³ problemów z ich odbiorem.

We wstêpie od redakcji autorzy tak m.in. reklamuj¹ zawarto�æ gazetki: �Ten numer bêdzie
po�wiêcony g³ównie mi³o�ci, bo przecie¿ dzi� s¹ Walentynki, dziêkujemy wszystkim, którzy
sk³adali dedykacje do naszej gazetki. W tym numerze równie¿ znajdziecie wypowiedzi Waszych
wychowawców na Wasz temat, piosenkê Ozone w polskiej wersji oraz propozycjê, jak przygoto-
waæ pyszn¹ kolacjê z dobrym nakryciem sto³u dla swojej wybranki lub wybranka. Równie¿ horo-
skop na dzisiejszy dzieñ specjalnie dla uczniów naszej szko³y wyczytany z gwiazd przez wró¿kê z
naszej redakcji�. Jak wiêc widaæ redakcja gazetki zaanga¿owa³a do swoich celów równie¿ nauczy-
cieli, co dobrze �wiadczy o relacjach nauczyciel - uczeñ w istebniañskim gimnazjum.

Warto podkre�liæ równie¿ ciekawy pomys³ na ok³adkê gazetki - jest w kszta³cie serca prze-
wi¹zana wst¹¿k¹. Wniosek: nie jest tak �le z nasz¹ m³odzie¿¹. Czêsto na ni¹ narzekamy, wiêc trzeba te¿ j¹ pochwaliæ, kiedy na to
zas³uguje dziêki swojej inicjatywie. Jacek Kohut

I KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJÓW
POWIATU CIESZYÑSKIEGO

Dnia 3 marca 2005 r. odby³ siê w Gimnazjum w Istebnej I Konkurs Recytatorski dla
Gimnazjów Powiatu Cieszyñskiego. Imreza owa zrodzi³a siê z my�l¹ o wype³nieniu pew-
nej pró¿ni, która powsta³a po reformie o�wiatowej. Gimnazja bowiem to jedyne placówki,
które nie posiada³y - innych ni¿ szkolne - etapów konkursu recytatorskiego. Wychodz¹c
naprzeciw tym oczekiwaniom, podjêli�my inicjatywê stworzenia owej imprezy, która umo¿-
liwi³aby realizacjê aspiracji utalentowanej m³odzie¿y i trafi³aby na podatny grunt zapo-
trzebowania spo³ecznego.

W konkursie, uroczy�cie otwartym przez go�cia honorowego - Józefa Wêgrzyna (po-
etê i cz³onka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), wziê³o udzia³ 31 recytatorów z 16 gimna-
zjów. Komisja oceniaj¹ca, w sk³ad której wchodzili:

- pan W³odzimierz Pohl - aktor Teatru Lalek �Banialuka� w Bielsku - Bia³ej (przewod-
nicz¹cy jury)

- pani Danuta Koenig - na-
czelnik Wydzia³u O�wiaty i
Kultury przy Urzêdzie Miasta w
Ustroniu, instruktor teatralny

- pani Barbara £oboda - kierownik impresariatu Teatru Lalek �Banialuka�
- pan Dariusz Matuszny - dyrektor O�rodka Pracy Pozaszkolnej w Ko-

niakowie mia³a niema³y dylemat, kogo wybaræ (recytatorzy prezentowali
wysoki poziom!) do nastêpnego etapu w Bielsku - Bia³ej. Ostatecznie przy-
znano dwa pierwsze miejsca: Hannie Sokolskiej z Gimanzjum nr l w Wi�le
oraz £ukaszowi Stawarczykowi z Gimnazjum w Zebrzydowicach. Drugie
miejsce zajê³a Katarzyna Sterna z Gimnazjum nr l w Cieszynie, trzecie Adam
Nawrocki z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, czwarte miejsce - uczennica nasze-
go istebniañskiego gimnazjum - Natalia Bielesz. W�ród trójki wyró¿nionych
znalaz³a siê jeszcze jedna nasza gimnazjalistka - Gra¿yna Waszut.

Organizacja konkursu wymaga³a po�wiêcenia wielu osób. Oryginalna
scenografia i niepowtarzalny klimat imprezy (popisy muzyczne oraz scen-
ki dramatyczne w wykonaniu naszych uczniów) - to zas³uga �wietnej pracy
zespo³owej. Gor¹ce podziêkowania kierujê wobec tego do wszystkich mo-
ich wspó³pracowników: p. Haliny Krê¿elok, p. Barbary Matusznej, p. Kry-
styny Kocybik, p. Iwony Bogda³, p. Moniki Michalek, p. Beaty Kawulok,
p. Andrzeja Suszki oraz obs³ugi kuchni w naszym gimnazjum. Dziêki ich
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¿yczliwemu oraz odpowiedzialnemu podej�ciu do przedsiêwziêcia
impreza zosta³a sprawnie przeprowadzona i podoba³a siê go�ciom,
o czym �wiadczy³y liczne gratulacje i pe³ne uznania wpisy do kro-
niki szkolnej.

Wyrazy wdziêczno�ci sk³adam tak¿e pani Lidii Wajdzik - na-
czelnikowi Wydzia³u Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie oraz   pani El¿biecie Legierskiej - Niewiadomskiej - dyrektoro-
wi Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej za finansowe wsparcie
naszego konkursu. Urzêdowi Miasta Ustroñ oraz Muzeum Hutnic-
twa w Ustroniu jestem wdziêczna za nagrody rzeczowe. Pani Da-
nucie Koenig - cz³onkowi jury, panu Józkowi Micha³kowi - preze-
sesowi Stowarzyszenia Kulturalno - O�wiatowego �Na groniach� i
panu Wie�kowi Legierskiemu - podinspektorowi do spraw projek-
tów europejskich Urzêdu Gminy Istebna serdecznie dziêkujê za
¿yczliw¹ pomoc i merytoryczne uwagi. Wreszcie, a mo¿e przede
wszytkim wyrazy podziêkowania - w imieniu dyrekcji i polonistów
Gimnazjum w Istebnej - kierujê do wszystkich lokalnych sponso-
rów naszego konkursu. Zak³adowi Przetwórstwa Miêsnego �Le-

gierski� S.C., w³a�cicielom piekarni w Koniakowie - Pañstawu Kawulokom, Firmie �Rema�, PHU �FRADA� w Istebnej - Pañstwu
Kawulokom oraz w³a�cicielom kwiaciarni �Ma³gorzata� serdecznie dziêkujê za hojno�æ i bezinteresowno�æ. Nie mogê zapomnieæ te¿ o
wspania³ych ciastach upieczonych przez rodziców klas drugich!

Pozostaje mieæ tylko nadziejê, ¿e poezja, któr¹ zostali�my nasyceni podczas konkursu, zago�ci w naszym ¿yciu na co dzieñ i bêdzie
otuch¹ w zmaganiu siê z szar¹ rzeczywisto�ci¹. Cecylia Suszka

z ¯ycia gimnazjum

G.C. 1929 Nr 34

Rano we wsi ch³opskiej
Nie mam zamiaru opisywaæ poranku literackim polotem bo nie

brak takich opisów, ale pragnê opisaæ pocz¹tek dnia w domu oj-
cowskim.

Nasza wie� �l¹ska rozpada siê na dwa dzia³y na wie� �dó³skóm�
ni¿ej i bli¿ej miast i o�rodków przemys³owych le¿¹c¹ i na wie�
podgórsk¹ wiêcej u gór czy te¿ na samych górach le¿¹c¹. Wie� dó³-
ska wiêcej wch³onê³a w siebie i bardziej nasi¹k³a nowoczesn¹ kul-
tur¹, za� wie� podgórska mniej zarazi³a siê tak zdradliw¹ nowocze-
sn¹ cywilizacj¹. Wiosn¹, latem i jesieni¹ rolnik, a w³a�ciwie ch³op
nie bawi siê w wielkie ceregiele, �ledwa oczi nodewrze a usz do
pola leczi�, zima jednak ca³kowicie zmienia postaæ rzeczy.

D³ugie miesi¹ce zimowe od listopada do marca i kwietnia nie-
raz ziemia pod bia³ym ca³unem wypoczywa, za� ch³op jak �limak
w swym domku ma³ym zasklepiony siedzi, nawet przez okno w
pole nie widzi, bo ono grubo zamarzniête. Rano budzi go pianie
koguta, na którym wiêcej polega, ni¿ na zegarze, bo go (koguta)
nakrêcaæ nie trzeba. Wspomnia³ siê mi wypadek zegarowy: ch³op
kupi³ u zegarmistrza taki du¿y zegar �cienny, spodoba³ mu siê, bo
piêknie tyka³ i g³o�no wydzwania³ godziny i jak p³aci³, to powiada:
�Panoczku, ale mogli byszczie mi dacz na przik³odkym tych ma-
³ych szeptoczków do przigarszczio, cobych dóma mio³ czim dziec-
ka podzielicz�.

Najgorsze na m³odych to, ¿e ten kogut tak rano wcze�nie pieje.
Ju¿ o trzeciej rano nieraz wstawaæ by³o trzeba. Raz chcieli�my pój�æ
na zabawê. Ojciec zezwoli³ tylko do pó³nocy. Na wszelki wypadek
postanowili�my koguta �zamroziæ�. Zamro¿enie polega³o na tym,
¿e przykry³o siê go przetakiem. Nie mog¹c siê wyprostowaæ, nie
pia³ i ojciec, choæ nie spa³, nie wstawa³ a my�my rano cichaczem
przeszkodê usuwali i pó�niej kogut pia³ raz za razem. Ojciec po-
wiada³, ¿e bêdzie zmiana czasu. Kiedy wsta³a ca³a rodzina ze spa-

nia, to ka¿dy odziewa³ siê i obuwa³ do nogawic i kopyc a
ojciec zrzuca³ z po³yni suche drwa bukowe. Matka wy-
miot³a popió³ wczorajszy i nak³ada³a drzewo do pieca a

my�my ch³opcy wielk¹ uciechê mieli szczypy ro¿ygacz i podpalaæ.
W¹skie p³omyczki skoro lizaæ poczê³y paliwo, to gór¹ z pieca dym
uchodzi³ na izbê i za chwilê j¹ wype³nia³. Choæ mróz by³ jak srogi,
musia³o siê drzwi otwieraæ a zi¹b przewala³ siê przez próg i izbê
wype³nia³. Nim drwa w piecu siê na wêgiel przepali³y my�my skro-
bali ziemniaki, które ojciec �trzy³ na tariuszku�, za� matka masê
ziemniaczan¹ �puczi³a w puczoku�, wyciska³a z niej przez p³ócienkê
zbytni¹ wodê, ojciec �czaskym wygarbo³� w¹gle z pieca na nalepê
i wsadza³ na ³opacie do pieca �pole�niki�, czyli masê ziemniaczan¹
�rozplaskan¹� na s³omie, czy te¿ listku kapu�cianym. Dym wyszed³
ju¿ do pola, drzwi zawierano i ojciec �piewa³ godzinki z pamiêci.
Matka stawia³a na watrê ryniki (¿elazne, czy te¿ gliniane naczynie
na trzech nogach). W jednym gotowa³a siê kapusta, w drugim miê-
so wieprzowe, w trzecim na po³udnie �kfaki�, tj. ziemniaki i kar-
piele razem a w ostatnim same ziemniaki. Po godzinkach wspólna
modlitwa. Ojcze nasz. Zdrowa�, Wierzê, Dziesiêcioro i d³usza mo-
dlitwa do �w. Anio³a Stró¿a i �w. Barbórki, patronki dobrej �mier-
ci. Jak my �porzykali�, to ju¿ matka szykowa³a �niadanie.

�niadanie u ch³opa obfite, bo on twierdzi, ¿e u ch³opa �niada-
nie, u pana obiad a u cygana wieczerza. Kiedy zebrali�my siê wszy-
scy wokó³ kamiennego sto³u, ojciec modli³ siê Ojczemasz, Zdro-
wa� i modlitwê przed jedzeniem. Matka stawia³a na wielkiej misie
glinianej kapustê i ziemniaki, pó�niej poleszniki ze szpyrkami, na-
stêpnie po³yfkym i ka¿dy dostawa³ kawa³ek miêsa.

Nale¿a³em do �rednio zamo¿nej rodziny i g³odu �my nie znali,
ale w niejednej rodzinie, to du¿o razy jadano tylko suche ziemnia-
ki. Po �niadaniu ima³ siê ka¿dy pracy. Matka zim¹ przêd³a, za� oj-
ciec �robi³ za krosnami�, czyli tka³ p³ótno, przy czym �piewali obaj
ca³y szereg pie�ni nabo¿nych dzieñ ca³y, maj¹c ich w pamiêci mnó-
stwo. Nie minê³o jeszcze pó³ wieku a ju¿ wielkie zmiany nasta³y.
Niknie nie tylko pobo¿no�æ ludu naszego, ale te¿ i pracowito�æ. Za
to wdziera siê nowoczesna kultura drzwiami i oknami i gwa³tow-
nie ruguje resztki regionalizmu. Jerzy Probosz

Ocalmy od zapomnienia
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MIÊDZYGIMNAZJALNY KONKURS
RECYTACJI W GWARZE �L¥SKIEJ
Gimnazjum w Istebnej zwyciêzc¹ konkursu gwarowego

��l¹ska Ojczyzna Polszczyzna'' w Chorzowie

Wielokrotnie pomaga³am w organizacji konkursu Gwary �l¹-
skiej w Chorzowie. Zaproponowa³am uczniom z Gimnazjum w
Istebnej udzia³ w IV Miêdzygimnazjalnym Konkursie Recytacji w
Gwarze �l¹skiej "�l¹ska Ojczyzna Polszczyzna", który odbywa siê
w Domu Kultury w Chorzowie Batorym.

Po ciê¿kich i wielokrotnych próbach, postanowili�my wyst¹-
piæ. Konkurs odby³ siê 4 marca bie¿¹cego roku. Wyst¹pili w nim
przedstawiciele  gimnazjów z Chorzowa, �wiêtoch³owic, Rudy �l¹-

skiej, Piekar �l¹skich oraz oczywi�cie z Istebnej. Z naszego Gim-
nazjum wziêli udzia³ nastêpuj¹cy uczniowie: Natalia Bielesz (kla-
sa II E), Zuzanna Juroszek (klasa III E), Barbara Zowada (klasa III
E), Kamil Kawulok (klasa III F) oraz Grzegorz Legierski (klasa II i).

Towarzyszy³ i dopingowa³ nam oraz wspiera³ nas duchowo p.
dyrektor Ryszard Kocybik.

Nasi uczniowie wypadli znakomicie - Natalia Bielesz zdoby³a
nagrodê Grand Prix, a Grzegorz Legierski dosta³ wyró¿nienie. Zo-
stali�my og³oszeni NAJLEPSZ¥ SZKO£¥ (najlepiej w³adaj¹c¹
gwar¹ �l¹sk¹).

Dziêki znakomitemu wystêpowi naszych uczniów (ka¿dy z nich
recytowa³ jeden tekst proz¹ w gwarze �l¹skiej) otrzymali�my dla
szko³y radiomagnetofon z otwarzaczem CD. Zwyciêzcy dostali na-
grody rzeczowe.

Natalia Bielesz we�mie tak¿e udzia³ w nastêpnym etapie, a miano-
wicie w XIV Konkursie Recytacji w Gwarze �l¹skiej "�l¹ska Ojczy-
zna Polszczyzna" (dla licealistów), który odêdzie siê 10 marca bie¿¹-
cego roku w IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Sk³odowskiej -
Curie w Chorzowie. Dlatego wszyscy musimy trzymaæ za ni¹ kciuki.

Uczniowie naszego Gimnazjum byli wspaniali i zaprezentowa-
li siê na najwy¿szym poziomie. By³o to zapewne niezapomniane
dla nich do�wiadczenie.

Mam nadziejê, ¿e wyjazy na konkurs do Chorzowa stan¹ siê
tradycj¹ i ¿e nasi uczniowie, tak jak w tym roku bêd¹ zawy¿aæ jego
poziom. Ju¿ dzi� zachêcam m³odzie¿ do wziêcia udzia³u  w konku-
sie w przysz³ym roku, gdy¿ naprawdê warto. Chcia³abym utrzymaæ
wspó³pracê z organizatorami konkursu, poniewa¿ my�lê, ¿e jest to
wielka szansa dla naszych uczniów.

Wychowawca �wietlicy
Gimnazjum w Istebnej
mgr Alicja Glebowicz

Widokówkê do Redakcji przekaza³ p. W³adys³aw Juroszek z Koniakowa.
Jak widaæ, od najdawniejszych czasów góralom towarzyszy³y skrzypce i
gajdy! Mo¿e kto� z naszych mieszkañców rozpozna siebie lub znajomych?

Ocalmy od zapomnienia

WCZESN¥ WIOSN¥
Znane sprzed lat �nie¿ne, mro�ne i pogodne zimy, przedwio-

�nia ³agodnie budz¹ce przyrodê z zimowego snu i wreszcie wio-
sny wybuchaj¹ce pe³ni¹ zapachów, kolorów i gwaru coraz czê-
�ciej odchodz¹ w za-
pomnienie. W�ród
postêpuj¹cych kli-
matycznych zak³ó-
ceñ trudno doszukaæ
siê fenologicznych
pór roku.

Zim¹ pojawiaj¹ siê
wysokie jak na ten
czas temperatury. Po-
rywiste, mro�ne wia-
try mro¿¹ przedwcze-
�nie pobudzon¹ ro-
�linno�æ, a s³oñce zni-
ka w�ród szarug.
Wszystko to sprawia,
¿e w przyrodzie panu-
je czasem zamiesza-
nie utrudniaj¹ce prze-
trwanie zwierzêtom.

Pomimo wszyst-
kich przeciwno�ci
sterowana biologicznym rytmem przyroda rozwija siê. Czêsto
dyskretnie i niepostrze¿enie.

Nadchodz¹c¹ wiosnê wyra�nie sygnalizuj¹ swym �piewem pta-
ki, szczególnie sikory, wróble, kosy i paszkoty. W lasach mo¿na
us³yszeæ charakterystyczne �bêbnienie� dziêcio³ów.

Jako pierwsze wracaj¹ szpaki oraz skowronki, które gnie¿d¿¹
siê u nas przede wszystkim na ³¹kach Ochodzitej, Z³otym Gro-
niu i na Trzycatku. Wczesn¹ wiosn¹ na brzegach lasów zakwita
wiele ciekawych ro�lin, które swymi jaskrawymi barwami moc-
no wyró¿niaj¹ siê na tle traw. Najpospolitszy jest podbia³, le-
piê¿nik i zawilec.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Lepiê¿nik ró¿owy
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FERIE W GÓRACH
W ramach porozumienia o wspó³pracy zawartego pomiê-

dzy gminami I³awa�Istebna Szko³a Podstawowa nr 2 w Konia-
kowie�Rastoce go�ci³a w dniach (15. 01. 2005r. -28. 01. 2005 r.)
m³odzie¿ ze szkó³ nale¿¹cych do gminy I³awa. W sumie wypo-
czywa³o u nas 40 osób. Wiêkszo�æ z nich przebywa³a w górach po
raz pierwszy.

G³ówn¹ atrakcj¹ dla uczestników zimowiska z Krainy Wielkich
Jezior by³ �nieg, którym w tym roku natura obdarzy³a nas niezwykle

obficie. Wielk¹
frajd¹ by³o wiêc
zje¿d¿anie na nar-
tach, sankach i
workach oraz ku-
lig do Istebnej.

W ramach ak-
tywnego wypo-
czynku zorgani-
zowali�my wy-
jazd na basen do
Jaworzynki.

W czasie pierwszej wycieczki na Ochodzit¹ i Koci Zamek
uczniowie mieli okazjê odkryæ walory krajobrazowo�przyrodnicze
Beskidów i podziwiaæ panoramê Tatr. Zorganizowali�my dla nich
równie¿ wycieczkê autokarow¹ do Cieszyna, gdzie zapoznali siê z
histori¹ i zabytkami tego miasta.

Aby przybli¿yæ tradycjê i kulturê górali beskidzkich uczestnicy
zwiedzali muzea, galerie oraz wystawy znajduj¹ce siê na terenie
Trójwsi.

Wspólna dyskoteka z uczniami naszej szko³y oraz wystêpy �Po-
³a�ników� i �Pastuszków� by³y okazj¹ do zawarcia nowych znajo-
mo�ci. Nasi wychowankowie szybko zintegrowali siê, a zabawom
i rozmowom nie by³o koñca.

Uczestnicy z du¿ym zapa³em brali udzia³ w licznie zorganizo-
wanych konkursach (plastycznym, literackim, wiedzy o regionie,
piosenki). Sami równie¿ przygotowali skecze, kabarety, pokazy
bawi¹c wszystkich do ³ez. Próbowali �piewaæ pie�ni ludowe i ¿ywo
interesowali siê nasz¹ gwar¹.

Mamy nadziejê, ¿e wypoczynek w Koniakowie by³ dla naszych
go�ci atrakcyjny, o czym �wiadczyæ mo¿e zamieszczony poni¿ej
wiersz jednej z uczestniczek zimowiska.

Koniaków
Koniaków to wie� malownicza,
Znana na ca³¹ okolice.
W ferie go mo¿na odwiedziæ,
Ka¿dy zabytek dok³adnie zwiedziæ.
Pochodziæ po górach, ulepiæ ba³wana,
Zdjêcia robiæ od rana.
Na nartach i sankach zjechaæ z góry.
Tu szczê�liwy jest nawet ponury.
W koniakowskiej szkole dzieciaki grasuj¹,
Biegaj¹, krzycz¹ i niczym siê nie przejmuj¹.
Mi³e kucharki pyszne jedzenie gotuj¹,
Dok³adny pan wo�ny wszystko wyszykuje,
Nawet gdy dziecko co� niechc¹cy zepsuje.
W Izbie Regionalnej s¹ zabytki warto�ciowe,
Bo to przecie¿ przedmioty nie nowe.
Ochodzita, Tyniok i Koci Zamek to góry,
Które s¹ tak wysokie jak wielkie mury.
W Koniakowie s¹ ró¿ne atrakcje,
Gdy tu przyjedziesz przyznasz mi racjê.
Wszyscy Ciê tu mi³o przywitaj¹,
Bo z przyjazdów go�ci du¿o rado�ci maj¹.
B¹d� pewny, ¿e warto tu przyjechaæ,
Choæ trzeba d³ugo jechaæ.
Wkrótce z Koniakowem siê rozstaniemy,
Zawieziemy je na Warmiê i Mazury,
Opowiemy tam wszystkim, jak wspania³e s¹ góry.
Za rok byæ mo¿e tu powrócimy,
Znów nas ugo�cicie, tak sobie my�limy.
A teraz stêsknieni za swymi domami,
Spieszymy spotkaæ siê z rodzicami.

Marta Suska
S. S. P. Gromoty Kl. V

Sk³adam gor¹ce podziêkowania dla wszystkich, którzy pomo-
gli w zorganizowaniu tej formy wypoczynku. Szczególnie dziêku-
jê p. mgr Lucynie Bytow � pe³ni¹cej funkcjê wychowawcy, jak
równie¿ wszystkim pracownikom obs³ugi SP2 Koniaków, którzy
zadbali o to, aby go�cie dobrze czuli siê w naszej szkole.

mgr Jadwiga Legierska � kierownik zimowiska
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GMINNY TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
W dniu 9.03.2005 odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy Po¿ar-

niczej w jednostce OSP Istebna Centrum.
Udzia³ wziê³o 25 uczestników w trzech grupach wiekowych.
Turniej odbywa³ siê w dwóch etapach � 1 - test pisemny dla

wszystkich i 2 � odpowiedzi ustne 5 osób z ka¿dej grupy.

Z  ¿ y c i a  O S P Z  ¿ y c i a  O S P

Z dniem 20 grudnia 2004 r. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w
Koniakowie Centrum zosta³a w³¹czona do krajowego systemu
ratowniczo�ga�niczego. Decyzjê tê podj¹³ Komendant G³ówny
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Warszawie na wniosek jednostki.

Uroczystego wrêczenia decyzji o w³¹czeniu do systemu doko-
na³ 4.02.2005 r. Komendant Powiatowy PSP w Cieszynie m³. bryg.
mgr in¿. Piotr Suchy w obecno�ci Wójta Gminy p. Danuty Rabin,
Prezesa Powiatowego ZOSP dha Jana Sztwiertni, Zarz¹du Gmin-
nego w Istebnej i Zarz¹du naszej jednostki.

prezes Zarz¹du OSP Koniaków Centrum
druh Boles³aw Haratyk

Przemówienie Prezesa Powiatowego ZOSP dha J. Sztwiertni

Wyst¹pienie Komendanta Powiatowego PSP m³. bryg. mgr in¿.
Piotra Suchego

OSP Koniaków Centrum
w krajowym systemie ratowniczo�

ga�niczym!

Wójt Gminy przekazuje decyzjê druhowi B. Haratykowi, prezesowi
OSP Koniaków Centrum

Uczestnicy Gminnego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Istebnej

Oto wyniki koñcowe:
Grupa I (szko³y podstawowe)
1 m. Dawid Legierski OSP Koniaków Centrum
2 m. Marek Waszut OSP Koniaków Centrum
3 m. Tomasz Legierski OSP Koniaków Centrum
4 m. Wojciech Legierski � OSP Koniaków Centrum
5 m. Paulina Waszut � OSP Koniaków Centrum
Grupa II (Gimnazjum)
1 m. Marcin Legierski � OSP Koniaków Centrum
2 m. Krzysztof Legierski � OSP Koniaków Centrum
3 m. Barbara Zowada � OSP Koniaków Centrum
4 m. Józef Haratyk � OSP Koniaków Centrum
5 m. Micha³ Waszut � OSP Koniaków Centrum
Grupa III (Szko³y ponadgimnazjalne)
1 m. Natalia Sikora � Koniaków Centrum
2 m. Piotr Sikora Istebna Centrum
3 m. Mateusz Porêbski Istebna Centrum
4 m. Kamil Kohut Istebna Centrum
Do Turnieju Powiatowego zakwalifikowa³y siê 3 osoby z gr I,

2 osoby z gr. II, 1 osoba z gr. III.
Turniej Powiatowy odbêdzie siê 16.04.2005 r. w jednostce

Koniaków Centrum.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a druhom stra¿akom, któ-

rzy przygotowali dzieci i m³odzie¿ do turnieju � dziêkujemy.
Sekretarz ZG OSP, dh Renata Haratyk
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APEL O OCHRONÊ PRZYRODY
(melodia �Szumi jawor szumi�)
Gdy gazda na zimê szykuje piecówke
Chêtnie bierze grubsze co na papierówkê
Czasem w lesie szaber zakwil a¿ milo
Czy¿by drewno swoj¹ warto�æ utraci³o?

Te le�ne zwierzêta wiod¹ ¿ywot marny
Nie widaæ jeleni, nie u�wiadczysz sarny.
Czemu to mój Bo¿e Ojcze mi³osierny
Cz³owiek tak zaborczy i taki pazerny.

Ktokolwiek podejdzie i popatrzy z bliska
S¹ puste pa�niki i brak legowiska.
Panowie my�liwi te¿ o to nie dbaj¹
A g³odne zwierzaczki w �niegu siê tarzaj¹

A ci co strzelaj¹ te¿ nie dbaj¹ o nie
Bo zadaj¹ karmê tylko przy ambonie

Ustrój, kapitalizm niedobre to czasy
Zagl¹da dla ch³opa i dla szarej masy

Pewnie, ¿e ten ustrój na nic siê nie godzi
Jeden siê ob¿era, drugi g³odny chodzi.

Stanis³aw Greñ

ks. Emanuel Grim

�MIGUS
Nadszed³ znowu �migus m³ody,
nadszed³ rze�ki, �wie¿y,
ten przyjaciel zimnej wody
i ho¿ej m³odzie¿y...

Nie zapomnia³ on korwacza,
nie zapomnia³ w duszy,
¿e co woda zleje, zmacza,
to korwacz osuszy...

Przyszed³ budziæ z ospa³o�ci,
przyszed³ nam z nowin¹,
¿e wnet wiosna w dom zago�ci,
bo ju¿ �niegi gin¹...

Nie ¿a³uje czerstwej wody,
nie ¿a³uje prêta,
ka¿dy leniuch, gnu�nik m³ody
dobrze go spamiêta...

Czerstw¹ wod¹ skrapla oczy,
czerstw¹ wod¹ leje,
szczê�cia ko³em w �wiecie toczy
i wlewa nadzieje...

Z tomiku �Znad  brzegów Olzy� z 1913 r.

K¹cik  poezji K¹cik  poezji

PTASI KONCERT
Nad ruczajem ju¿ o �wicie,
zaczyna siê nowe ¿ycie.
Srebrna rosa l�ni,
trawa jeszcze �pi.

Gdy brzask s³oñca ksiê¿yc gasi
zaczyna siê koncert ptasi.
Ptaszê �piewa swoje trele,
te na co dzieñ, na niedzielê.

A, ¿e nie ma dyrygenta
ka¿dy koncert brzmi od �wiêta.

Cz³ek do pracy idzie ¿wawiej,
gdy zobaczy kosa  w trawie
Ptak szybuje nad oraczem,
on z rado�ci a¿ zap³acze.
I za�piewa �mój Ty Bo¿e
kiedy ranne wstaj¹ zorze�.

Halina Bukowska-Gluza

ROZMY�LANIA MODLITEWNE
na pochylon¹ coraz ni¿ej skroñ
zmêczon¹ trudem ¿ycia, z³em,
po³ó¿ sw¹ balsamiczn¹ d³oñ,
g³êbokim ucisz duszê snem.

Czekamy na ³aski Twojej dar,
niech sp³ynie na trudny, ludzki los
jak czêsto mêtny �wiata czar
wzywa fa³szywy, z³udny g³os.

Rozja�nij zaoran¹ smutkiem twarz
niech ³zami sp³ynie ¿al,
Ty moc najwy¿sz¹ w sobie masz
gdy z niebios patrzysz w dal.

W dal - czasu patrzysz
szczytem jest krzy¿,
moc¹ - napiêtych ramion ³uk,
B³agamy: ciche pro�by us³ysz
Ty! Chrystus! - Cz³owiek, Bóg.

Bukowska-Gluza

SZMEK W AKCJI
Ciesi siê nasio dziedzina,
Szmek przysmyci³ p³ug z Berlina,
³od�nie¿o co godzina.
£od�nie¿o w niedziele i �wiynta,
na cestach ni ma zomiynta.
£od�nie¿o ca³e okolice,
Czadeczkym i Kopanice.
Zopasieki i Bobczónka,
cestajeny szklónka.
£od�nie¿o i chodniczki,
stojóm p³oty i kóliczki.
Downij, jak siê rozwidnia³o,
przed izbom wsiecko trze�cia³o.
Ani �ladu po p³otach,
tako by³a robota.
Podziwie Szpica, podziwie �wiynty,
p³oty stojóm, s³up nie zgiynty.
Podziwie fojtka Kabinka,
jak ³od�nie¿óno jest Jaworzynka.
Podziwiajóm Zopasieki, Jaki kulturalne Szmeki,
niech ¿yjóm nóm na wieki.

Anna Mucha
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�GODY ̄ YWIECKIE
2005�

Po raz kolejny nasze regionalne grupy i ze-
spo³y mia³y okazjê zaprezentowaæ siê na
XXXVI ju¿ Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdni-
czych i Obrzêdowych �¯ywieckie Gody� 2005.

 �Zgrapianie�  na snymbach w po³azy

Podziêkowanie
Gminny O�rodek Kultury w Istebnej sk³ada serdzeczne podziê-

kowanie za pomoc przy organizacji tegorocznych �Spotkañ Op³at-
kowych�. Podziêkowanie sk³adamy Polskiemu Komitetowi Pomocy
Spo³ecznej w Istebnej, Zarz¹dom Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych za
udostêpnienie sal, Oddzia³om Przedszkolnym  kl. �O� z Istebnej,
Jaworzynki i Koniakowa a przede wszystkim naszym Piekarniom,
które swoimi wypiekami wzbogaci³y poczêstunek dla uczestników.

Serdecznie dziêkujemy Piekarniom:
- El¿biecie Dragon i Annie Probosz z Istebnej - Tartaku
- Ma³gorzacie i Zbigniewowi Kawulokom z Koniakowa Centrum
- Danucie i Franciszkowi Kawulokom z Istebnej Centrum.
Jednak¿e g³owne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê samym senio-

rom, którzy coraz liczniej przybywaj¹ na nasze spotkania. Pragnie-
my aby w przysz³ym roku by³o nas tyle samo albo jeszcze wiêcej.

Gminny O�rodek Kultury

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej bardzo ser-
decznie dziêkuje za pomoc w wyremontowaniu sali
wystawowej w budynku GOK w Istebnej Panu Jano-
wi Golikowi - PSB Istebna, Panu Arturowi Szmeko-
wi - Stolarstwo i Panu Tadeuszowi i Ruckiemu - Ga-
leria �Na Szañcach�.

Gminny O�rodek Kultury w Istebnej informuje,

¿e od 1 kwietnia 2005 bêdzie do nabycia

w budynku GOK kaseta video

z � I  Rajdu £unochodów�.

Chêtnych serdecznie zapraszamy.

Wilija w Jaworzince

Festiwal odbywa³ siê w dniach 21 - 23.01.2005r. w Milówce. Wziê³o
w nim udzia³ 40 grup kolêdniczych i obrzêdowych z terenów Beskidu
¯ywieckiego, �l¹skiego, �l¹ska Cieszyñskiego, Ma³opolski, Orawy oraz
s³owackich Kysuc. Bogactwo i ró¿norodno�æ prezentowanych obrzê-
dów i zwyczajów zwi¹zanych z okresem od adwentu do ostatków by³y
okazj¹ do bli¿szego poznania nie tylko tradycji �wi¹tecznych, ale tak-
¿e strojów, muzyki, tañców i gwary innych regionów.

W�ród nagrodzonych i wyró¿nionych grup znalaz³a siê wiêkszo�æ
naszych zespo³ów, które wyst¹pi³y w tych dniach na scenie w Milówce.

Spo�ród dzieciêcych grup w kategorii kolêdników nagrodzono
�Ma³ych Istebnioków� z Istebnej za programy �Pastuszkowie, Trzo
Królowie i Po³a�nicy� - III miejsce. W tej samej kategorii wyró¿-
nieni zostali �Po³a�nicy� z �Ma³ego Koniakowa� oraz �Po³a�nicy�
z zespo³u �Gróniæki� z Istebnej - Zaolzia. Nagrodê specjaln¹ przy-
znano ponadto Paw³owi Szpili z �Gróniæków�.

W kategorii dzieciêcych grup inscenizacyjnych
II miejsce zdobyli �Zgrapianie� z Jaworzynki za pro-
gram �Wilija�, a III przyznano �Czadeczce� - rów-
nie¿ z Jaworzynki - za program �Po³azy�.

W grupie doros³ych wyst¹pi³ jeden zespó³ z Trój-
wsi - �Zgrapianie� z Jaworzynki, którzy za program
�Snymby w po³azy� otrzymali nagrodê II miejsca.

Wysoka ocena programów naszych zespo³ów
sk³ania Gminny Osrodek Kultury do podziêkowañ
kierownikom i instruktorom za solidne i rzetelne przy-
gotowanie dzieci, m³odzie¿y i doros³ych do udzia³u
w tak presti¿owej imprezie. Podziêkowania nale¿¹
siê równie¿ wszystkim cz³onkom zespo³ów za chêæ
pielêgnowania i pokazania bogatych tradycji nasze-
go terenu. Mamy nadziejê, ¿e nagrodzone programy
bêd¹ zaprezentowane równie¿ przed publiczno�ci¹ z
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa przy okazji naszych
lokalnych �wi¹t i imprez.      Kat. R.
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GMINNY O�RODEK KULTURY W ISTEBNEJ
OG£ASZA KONKURS

� N A S I Ó M  R Z E C I Ó M �
Przesy³amy regulamin pierwszego konkursu pt. �NA-

SIOM RZECIÓM�, czyli na ile jeszcze znamy jêzyk naszych
przodków. Organizatorem jest Gminny O�rodek Kultury w
Istebnej.

R E G U L A M I N  K O N K U R S U

Celem konkursu jest upowszechnianie i podkre�lenie warto�ci
i specyfiki gwary mieszkañców Trójwsi Beskidzkiej.

1. Organizatorem konkursu jest Gminny O�rodek Kultury w Istebnej.
2. Konkurs jest jawny i ma charakter otwarty. Do udzia³u mog¹

zg³aszaæ siê indywidualne osoby bez wzglêdu na wiek. Szczegól-
nie mile bêd¹ widziane dzieci z w³asnymi tekstami gwarowymi.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie po uprzednim zg³oszeniu
siê uczestnika w Gminnym O�rodku Kultury na nr tel. 855 62 08.
W dzieñ konkursu ka¿dy uczestnik musi dostarczyæ swój tekst, który
bêdzie zaprezentowany w konkursie. Tekst nie powinien przekra-
czaæ dwóch stron maszynopisu.

4. Wspó³zawodnictwo w konkursie polegaæ bêdzie na wyg³a-
szanie z pamiêci tekstu gwarowego w obecno�ci jury i zebranych
uczestników imprezy. Czas tekstu mówionego nie powinien prze-
kraczaæ piêciu minut.

5. Oceniane bêd¹ nastêpuj¹ce elementy:
a) specyfika gwary swojej miejscowo�ci,
b) bogactwo tekstu,
c) interpretacja (dykcja, sceniczno�æ),
d) czysto�æ gwary,
e) ogólne wra¿enie artystyczne
Dopuszcza siê teksty cudze w prozie lub w wierszu, z podaniem

autora i �ród³a. Wp³yw na ocenê ³¹czn¹ bêd¹ mia³y wyst¹pienia w
stroju regionalnym przy czym jury bêdzie zwracaæ uwagê na czysto�æ
stroju rozumian¹ w kategoriach jego poprawno�ci i autentyczno�ci.

6. Do oceny konkursu organizatorzy powo³aj¹ kilkuosobowe jury
7. Za zdobycie czo³owych miejsc przyznane zostan¹ nagrody

rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymaj¹ dyplomy pa-
mi¹tkowe.

8. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo opublikowania naj-
lepszych tekstów w �Naszej Trójwsi�.

9. konkurs przeprowadzony bêdzie w jednej kategorii, tj. dla
dzieci i m³odzie¿y.

10. Zg³oszenia przyjmujemy do 21 marca 2005 r. pod nr tel.
855 62 08

11. Konkurs odbêdzie siê 31 marca 2005 r. w Gminnym
O�rodku Kultury w Istebnej (ko³o ko�cio³a) o godz. 9.00.

VIII WYSTAWA TWÓRCÓW LUDOWYCH
I RZEMIOS£A ARTYSTYCZNEGO

POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

Prudnik 3-5.06.2005 r.
Termin zg³oszeñ 29.4.2005 r.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Gminnym
O�rodku Kultury w Istebnej - tel. 8556208.

Szanowni Pañstwo!
Regionalny O�rodek Kultury w Bielsku-Bia³ej uprzejmie

informuje, ¿e organizuje
DWULETNI INSTRUKTORSKI

KURS KWALIFIKACYJNY
o kierunku: taniec ludowy.

Kurs prowadzony bêdzie systemem zaocznym. Nauka bêdzie
trwa³a dwa lata. Na I roku nauki przewidujemy zrealizowaæ 340
godzin podczas 15 dwudniowych sesji i l dziesiêciodniowej sesji
stacjonarnej. Sesje odbywaæ siê bêd¹ dwa razy w miesi¹cu (soboty,
niedziele) we wrze�niu/ listopadzie/ styczniu, marcu i maju/ nato-
miast w pa�dzierniku/ grudniu/ lutym, kwietniu oraz czerwcu - l raz
w miesi¹cu. W lipcu zorganizujemy dziesiêciodniow¹ sesjê stacjo-
narn¹. W programie kursu przewidywane s¹ przedmioty specjali-
styczne i ogólne.

Przedmioty specjalistyczne (240 godzin)
1. Wybrane zagadnienia polskiej kultury ludowej.
2. Polska muzyka ludowa.
3. Wybrane zagadnienia inscenizacji i re¿yserii.
4. Kompozycja tañca.
5. Folklor taneczny wybranych regionów Polski.
6. Polskie tañce narodowe.
7. Techniki taneczne
- technika wolna
- technika klasyczna.
Przedmioty ogólne (80 godzin)
1. Wybrane zagadnienia psychologii/ pedagogiki/ socjologii.
2. Wiedza o kulturze/ zarz¹dzaniu kultur¹/ wybrane elementy

marketingu.
3. Wybrane zagadnienia z anatomii/ fizjologii i biomechaniki.
4. Historia tañca i baletu.
5. Rytmika z umuzykalnieniem.
Przewidywany roczny koszt kursu ponoszony przez ka¿de-

go uczestnika kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
l 670,00 z³ - op³ata za kurs (15 sesji)
700,00 z³ - jednorazowa odp³atno�æ za letni¹ sesjê
Op³aty za I rok kursu w 10 miesiêcznych ratach p³atnych z

góry/ wynosiæ bêd¹ 168/00 z³. Karty uczestnictwa w biurze
GOK-u.

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szyd³owcu
oraz

Fundacja �Cepelia� Polska Sztuka i Rêkodzie³o w Warszawie
Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Klitka w Ciechanowcu

Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarz¹d G³ówny w Lublinie
Starosta Powiatu Szydlowieckiego przy pomocy finansowej

Ministerstwa Kultury w Warszawie og³aszaj¹

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA BUDOWÊ LUDOWYCH

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH

w 30 rocznicê otwarcia
Muzeum Ludowych Instrumentów

Muzycznych w Szyd³owcu
Regulamin mo¿na uzyskaæ

w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej.

Zapraszamy naszych Czytelników do udzia³u w konkursach i wystawach,
organizowanych w ró¿nych miastach naszego kraju.
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SZKOLNA SPARTAKIADA ZIMOWA

Pod has³em �MY SIÊ ZIMY NIE BOIMY!� w dniu 10 lutego
2005 roku na wyci¹gu �Szañce� w Koniakowie odby³a siê ju¿
kolejna Szkolna Spartakiada Zimowa, której uczestnikami byli
uczniowie i nauczyciele Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniako-
wie. Zdrowy duch zapanowa³ nie tylko w cia³ach m³odych spor-
towców, ale tak¿e udziela³ siê wszystkim dopinguj¹cym.

Dzieci ju¿ od dawna przygotowywa³y siê do tych zawodów i
z ogromnym entuzjazmem bra³y udzia³ w wybranych przez sie-
bie dyscyplinach.

A wybieraæ by³o w czym: slalom, bieg z przeszkodami, biegi
narciarskie, rze�ba w �niegu, zjazd na czym popadnie, czyli �byle
czym� - i poza konkurencyjne rzuty do ruchomych celów, turlan-
ki - przepychanki, wyt³aczane orze³ki (tu: nie myliæ z nauk¹) itp.

Dzieñ pó�niej na uroczystym apelu wrêczane by³y dyplomy i
nagrody dla najwytrawniejszych znawców zimowego szaleñstwa
i tegorocznych zwyciêzców (nagrody by³y równie ciekawe co tech-
niki wykonywania zadañ i ekwilibrystycznych konkurencji - uni-
katowe materia³y archiwalne do wgl¹du w kronice szkolnej).

Oczywi�cie po �nie¿nych zmaganiach na wszystkie dzieciaki
czeka³a w szkolnej sto³ówce pyszna grochówka (czytaj: nasze pa-
nie kucharki - jak zawsze - stanê³y na wysoko�ci zadania), kie³-
baska i gor¹ca herbata (a ta by³a potrzebna ku pokrzepieniu ma-
³ych, butnych serc i ocieplenia klimatów panuj¹cych w�ród uczest-
ników, którzy nie odnie�li sukcesu).

Po  oficjalnym   zakoñczeniu   Spartakiady   niektórzy
uczniowie niezmordowanie szusowali i ujarzmiali stok do go-
dzin popo³udniowych, a wszystko to dziêki przychylno�ci
w³a�cicieli wyci¹gu narciarskiego �Szañce� - P. ZBIGNIE-
WA POLOKA i p. PIOTRA ZAWADY (kolejno�æ nazwisk
alfabetyczna).

Zatem w tym miejscu Dyrekcja SP nr 1 w Koniakowie,
nauczyciele i wszyscy uczniowie pragn¹ serdecznie podziê-
kowaæ w³a�nie wy¿ej wymienionym sponsorom �p. Z. Polo-
kowi i p.  P. Zawadzie - bez pomocy których ta radosna im-
prey.a nie mog³aby siê odbyæ.

My�lê jednak, i¿ du¿¹ satysfakcj¹, i najwiêkszym podziêko-
waniem dla sponsorów by³a nieskrywana rado�æ i niegasn¹cy
u�miech na twarzach dzieci w tym dniu.

Pedagog szkolny
mgr Alicja Kaczmarzyk

W dniu 7 lutego na trasach biegowych C.O.S Istebna
Kubalonka odby³y siê Powiatowe Zawody w biegach nar-
ciarskich Szkó³ Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych.

Doskonale zaprezentowali siê w nich reprezentanci naszych
szkó³, którzy byli klas¹ dla siebie. Za ca³y komentarz niech po-
s³u¿¹ poni¿sze wyniki, a trzeba pamiêtaæ, ¿e równie¿ w katego-
rii szkó³ ponadgimnazjalnych wygrywali przedstawiciele naszych
klubów narciarskich, tyle, ¿e w tych zawodach reprezentowali
oni szko³y z innych miejscowo�ci, w których aktualnie siê ucz¹.
Brawa nale¿¹ siê wszystkim uczestnikom zawodów, z których
wielu mia³o narty biegowe po raz pierwszy na nogach, a mimo
to ambitnie zd¹¿ali do mety.

Organizatorami zawodów byli Szkolny Zwi¹zek Sportowy,
Szko³a Podstawowa nr 1 w Istebnej i Urz¹d Gminy w Istebnej.

Dziewczêta - Szko³y Podstawowe - 2,5 km:
1. Dominika Hulawy (SP-1 Istebna) - 12.10,5
2. El¿bieta Kilian (SP-1 Istebna) - 12.11,2
3. Kinga £acek (SP-1 Istebna) - 13.27,3
4. Teresa Haratyk (SP-1 Istebna) - 13.55,3
PK. Monika Mucha (SP-1 Istebna) - 15.10,9
5. Dorota Pilch (SP-3 Wis³a Malinka) - 18.36,8
6. Kornelia Czy¿ (SP-3 Wis³a Malinka) - 19.02,6
7. Martyna Bytomksa (SP-3 Wis³a Malinka) - 19.31,3
8. Ewa Czy¿ (SP-4 Wis³a G³êbce) - 21,33,8
9. Daria Boruta (SP-7 Pogórze) - 22.07,1
10. Bronis³awa Marek (SP-4 Wis³a G³êbce) - 22.10,9
11. Natalia Szarzec (SP-4 Wis³a G³êbce) - 23.34,5
PK. Karina Juroszek (SP-2 Istebna Zaolzie) - 24.37,3
12. Anna Ligocka (SP-2 Istebna Zaolzie) - 25.16,8
13. Angelika Krzeszewska (SP Pogwizdów) - 25.30,1
14. Ma³gorzata Pszczó³ka (SP Goleszów) - 25.46,9
15. Aleksandra �ledziak (SP2 Istebna Zaolzie) - 26.16,9
16. Marta Richert (SP Pogwizdów) - 27.45,5

PI£KA NO¯NA
Terminarz pierwszych meczów

KP Trójwie�
w rundzie wiosennej

Seniorzy:
03.04.05 15.00 LKS Ochaby - KP Trójwie�
10.04.05 14.00 LKS Drogomy�l - KP Trójwie�
17.04.05 15.00 KP Trójwie� - LKS Zab³ocie
Trampkarze i Juniorzy:
09.04.05 14.30 i 16.00 Olza Pogwizdów - KP
Trójwie�

Pe³ny terminarz zamieszczony zostanie w nastêpnym numerze �Na-
szej Trójwsi�
Pierwszy mecz sparingowy seniorów: 13.02.05 Goleszów - KP
Trójwie� 2:4.

II TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
O �PUCHAR �WIERKA
ISTEBNIAÑSKIEGO�

W sobotê 26.02.2005 w hali istebniañskiego
Gimnazjum rozegrany zosta³ kolejny turniej ha-

lowej pi³ki no¿nej. Wziê³o w nim udzia³ 8 dru¿yn, które zosta³y
podzielone na dwie grupy. Dru¿yny, które zajê³y w grupie drugie
miejsca spotka³y siê w meczu o trzecie miejsce, a w finale zagrali
zwyciêzcy grup. Dobrze wypad³a nasza dru¿yna KP Trójwie�, któ-
ra zdoby³a 3 miejsce. Nagrody dla najlepszych wrêczy³ Nadle�ni-
czy Nadle�nictwa Wis³a - Witold Szozda.

Mecz o 3 miejsce: KP Trójwie� - Nadle�nictwo Wis³a 5:0
Fina³: Wis³a Halinka - ¯U£ Wis³a 7:0
Najlepszy zawodnik turnieju: Otton Kara� (Wis³a Malinka)

J. K.

 S P O R T  l S P O R T  l S P O R T  l S P O R T

POWIATOWE ZAWODY SZKÓ£
W BIEGACH NARCIARSKICH

�WIETNA POSTAWA
NASZYCH

M£ODYCH BIEGACZY!
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17. Agnieszka Rucha (SP-7 Pogórze) - 27.58,2
18. Karolina Habot (SP-4 Wis³a G³êbce) - 28.52,7
19. Aleksandra Legierska (SP-2 Istebna Zaolzie) - 28.55,1
20. Urszula Lazar (SP Goleszów) - 28.57,2
21. Marzena Szkutek (SP Pogwizdów) - 30.08,7
22. Katarzyna Kutek (SP-7 Pogórze) - 31.12,2
23. Klara Merca³o (SP Pogwizdów) - 32.31,3
24. Karina Kozie³ (SP Goleszów) - 38.03,0

Dru¿ynowo:
1. SP-1 Istebna
2. SP-3 Wis³a Malinka
3. SP-4 Wis³a G³êbce

Ch³opcy - Szko³y Podstawowe -  2,5 km:
1. Tomasz Kaczmarzyk (SP-1 Istebna) - 9.53,3
2. Marcin Wolny (SP-1 Istebna) - 10.25,8
3. Adrian Legierski (SP-1 Istebna) - 10.46,7
4. Dawid Micha³ek (SP-1 Istebna) - 11.12,8
5. Janusz Pilch (SP-3 Wis³a Malinka) - 11.16,9
6. Rafa³ Matuszny (SP-4 Wis³a G³êbce) - 1.51,0
7. Dawid Macura (SP Goleszów) - 12.57,1
8. Stanis³aw Cie�lar (SP-3 Wis³a Malinka) - 15.07,9
9. Kamil Juroszek (SP-2 Istebna Zaolzie) - 15.22,7
10. Aleksander Cie�lar (SP-3 Wis³a Malinka) - 16.22,5
11. Daniel Cie�lar (SP-3 Wis³a Malinka) - 16.26,8
12. Szymon Pilch (SP-4 Wis³a G³êbce) - 17.24,1
PK Dawid Gomola (SP-4 Wis³a G³êbce) - 17.33,7
13. Józef Wawrzacz (SP-2 Istebna Zaolzie) - 17.55,2
14. Mateusz Szarzec (SP-4 Wis³a G³êbce) - 18.02,0
15. Daniel Krop (SP Goleszów) - 18.32,1
16. Mariusz Melcer (SP-4 Wis³a G³êbce) - 18.35,5
17. Artur Kuku³a (SP Goleszów) - 18.54,2
18. Dominik Hubka (SP-2 Istebna Zaolzie) - 19.49,2
19. Dominik Mycka (SP-2 Istebna Zaolzie) - 20.00,4
20. Dawid Tomaszko (SP-7 Pogórze) - 20.00,8
21. Wojciech Kod (SP-7 Pogórze) - 20.52,1
22. Mateusz Miklar (SP-7 Pogórze) - 20.55,6
23. Jan K³oda (SP Goleszów) - 21.25,5
24. Dawid Chmiel (SP Pogwizdów) - 22.09,5
25. Adrian Wróblewski (SP-7 Pogórze) - 22.14,1
26. Bartosz Marcol (SP Pogwizdów) - 24.11,4
27. Piotr Grygierek (SP Pogwizdów) - 24.54,0

Dru¿ynowo:
1. SP-1 Istebna
2. SP-3 Wis³a Malinka
3. SP-4 Wis³a G³êbce

Dziewczêta - Gimnazjum - 2,5 km
1. Magdalena Ligocka (GIM Istebna) - 10.01,6
2. Katarzyna Kawulok (GIM Istebna) - 10.23,0
3. Agnieszka Zawada (GIM Istebna) - 10.37,0
4. Katarzyna Kubalok (GIM Istebna) - 10.53,9
5. Anna S³owiok (GIM Wis³a) - 11.19,6
6. Aneta Krop (GIM Wis³a) - 11.47,5
7. Anna Czy¿ (GIM Wis³a) - 11.54,5
8. Weronika Pod¿orska (GIM Wis³a) - 14.14,6

9. Anna Cie�la (GIM-5 Ochaby) - 18.54,4
10. Renata Niemczyk (GIM Goleszów) - 27.11,9
11. Joanna Lazar (GIM Goleszów) - 27.49,7
12. Wioletta Cie�lar (GIM Goleszów) - 28.10,8
13. Maja £anda (GIM Pogwizdów) - 28.38,4
14. Teresa Pilosz (GIM-5 Ochaby) - 30.27,4
15. Jonna Skórzybó³ (GIM Pogwizdów) - 31.42,4
16. Kamila Skowyta (GIM Pogwizdów) - 37.41,7
17. Anna Bukowczan (GIM-5 Ochaby) - 44.53,6

Dru¿ynowo:
1. Gimnazjum Istebna
2. Gimnazjum Wis³a
3. Gimnazjum Goleszów

Dziewczêta - Szko³y Ponadgimnazjalne - 2,5 km:
1. Weronika Kubalok (LO Wis³a) - 10.02,2
2. Daria �liwka (LO Wis³a) - 10.42,6
3. Agata Krê¿elok (LO Wis³a) - 10.43,6
4. Karolina Krê¿elok (LO Wis³a) - 10.49,8
5. Katarzyna Paj¹k (LO Wis³a) - 11.39,7
6. Anna Wantulok (II LO Cieszyn) - 13.32,4
7. Magdalena Marekwica (ZSGH Wis³a) - 17.17,0
8. Monika Mêtel (II LO Cieszyn) - 17.47,8
9. Anna Sikora (II LO Cieszyn) - 20.24,2
10. Gra¿yna Pinkas (ZSGH Wis³a) - 20.32,3
11. Magdalena Stawowiak (II LO Cieszyn) - 20.48,2
12. Aleksandra Kania (II LO Cieszyn) - 20.58,0
13. Iwona Rozum (LO Skoczów) - 21.09,2
14. Katarzyna Poloczek (ZSGH Wis³a) - 22.26,9
15. Anna Zawada (LO Skoczów) - 22.46,4
16. Maria Nalepa (LO Skoczów) - 23.44,7
17. Karolina Micha³ek (ZSGH Wis³a) - 26.54,2

Dru¿ynowo:
1. LO Wis³a
2. II LO im. M. Kopernika Cieszyn
3. ZSGH Wis³a

Ch³opcy - Gimnazjum - 3,0 km:
1. Adam Kaczmarzyk (GIM Istebna) - 10.23,0
2. Mateusz Ligocki (GIM Istebna) - 10.48,1
3. Szymon Klimosz (GIM Istebna) - 10.57,2
4. Kamil Czepczor (GIM Istebna) - 11.09,5
5. Pawe³ Cie�lar (GIM Wis³a) - 11.46,2
6. Artur Pod¿orski (GIM Wis³a) - 11.54,1
PK Jaros³aw Zwias (GIM Wis³a) - 12.22,2
7. Przemys³aw Schroeder (GIM Wis³a) - 13.09,2
8. Dariusz Pod¿orny (GIM Wis³a) - 14.02,8
9. Ariel Wiszczor (GIM Goleszów) - 16.18,2
10. Zbigniew Marosz (GIM Goleszów) - 17.51,9
11. Pawe³ Klajmon (GIM Goleszów) - 20.16,9
12. £ukasz G¹sior (GIM Dêbowiec) - 21.07,9
13. Krzysztof Mencnerowski (GI Goleszów) - 22.11,2
14. Wojciech Chruszcz (GIM Goleszów) - 23.45,4
15. Mariusz Gruszczyk (GIM-5 Ochaby) - 24.25,3
16. Maksymilian G³owa (GIM Dêbowiec) - 24.47,1
17. Kamil Raszyk (GIM Dêbowiec) - 24.56,6
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Znakomicie spisuj¹ siê tej zimy biegacze reprezentuj¹cy klu-
by z terenu naszej gminy - MKS Istebna, UKS Gimnazjum Isteb-
na i NKS Trójwie� Beskidzka, a tak¿e wystêpuj¹cy indywidu-
alnie mieszkañcy naszej gminy.

Startuj¹c w ró¿nej rangi zawodach odnie�li wiele warto�cio-
wych sukcesów. Ich osi¹gniêcia mo¿na na bie¿¹co �ledziæ na na-
szej stronie internetowej: www.ug.istebna.pl w kategorii �Sport -
Imprezy Sportowe - Wyniki�.

W poprzednim numerze zamie�cili�my wyniki imprez rozgry-
wanych od 30.12.2004 do 15.01.2005 r. Dzi� nastêpna porcja re-
zultatów:

 S P O R T  l S P O R T  l S P O R T  l S P O R T

SUKCESY
NASZYCH
BIEGACZY! !

PUCHAR BESKIDÓW - Istebna Kubalonka
16.01.2005 / drugi dzieñ

Seniorzy - dystans 10 km - 9 uczestników:
 1. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)
 
Juniorzy - dystans 10 km - 21 uczestników:
  1. Wojciech Biskup (AZS Zakopane)
14. Robert Pawlica (MKS Istebna)

Juniorzy M³odsi - dystans 5 km - 41 uczestników:
  1. Piotr Tkacz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
  3. S³awomir Dziedzic (NKS Trójwie� Beskidzka)
  5. S³awomir Ja³owiczor (NKS Trójwie� Beskidzka)

7. Robert Porêbski (ZSP Ustroñ) - 11.59,2
8. Marek Sikora (ZSP Ustroñ) - 12.12,6
9. Mateusz Porêbski (LO Istebna Zaolzie) - 12.40,6
10. Franciszek Legierski (ZSP Ustroñ) - 12.47,8
11. Józef Bieniek (ZSGH Wis³a) - 13.44,0
12. S³awomir Ja³owiczor (ZSGH Wis³a) - 13.49,4
13. Mateusz Czepczor (ZSGH Wis³a) - 15.22,2
14. Maciej Pad³o (II LO Cieszyn) - 18.44,1
15. Rafa³ Kurpion (ZSP Ustroñ) - 18.52,7
16. Wojciech Dorighi (II LO Cieszyn) - 19.36,8
17. Zbigniew Skiba (LO Skoczów) - 20.02,1
18. Krzysztof Napieralski (II LO Cieszyn) - 20.23,3
19. Maciej Sza³kowski (II LO Cieszyn) - 21.06,7
20. £ukasz Strach (LO Skoczów) - 22.17,1
PK Mateusz Pasterny (ZSP Ustroñ) - 23.55,9
PK Tomasz Sknadaj (ZSGH Wis³a) - 25.35,3
21. Micha³ Kotrys (LO Skoczów) - 25.48,1

Dru¿ynowo:
1. LO Wis³a
2. LO Istebna-Zaolzie
3. ZSGH Wis³a

Opracowa³: Jacek Kohut

  7. Mariusz Micha³ek (NKS Trójwie� Beskidzka)
10. Adrian Biernat (NKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorki - dystans 5 km - 16 uczestniczek:
  1. Sylwia Ja�kowiec (LKS Wi�niowa)
  5. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
  9. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)
16. Magdalena Micha³ek (NKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorki M³odsze - dystans 5 km - 31 uczestniczek:
  1. Anna Starêga (UKS Rawa Siedlce)
17. Agata Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

M³odzicy - dystans 3 km - 45 uczestników:
  1. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
  4. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
14. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
38. Szymon Klimosz (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odziczki - dystans 3 km - 29 uczestników:
 1. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)

PUCHAR ROZTOCZA - Tomaszów Lubelski
24/25.01.2005

M³odziczki (rocznik 1989-90) - dystans 3 km styl dowolny
- 25 uczestniczek:
 1. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebn
 3. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebn
 
M³odziczki (rocznik 1989-90) - dystans 5 km styl dowolny - 24
uczestniczki:

18. Marcin Czech (GIM Pogwizdów) - 25.00,6
19. Adam Zawada (GIM-5 Ochaby) - 28.06,6
PK Kamil K³oda (GIM Goleszów) - 28.37,4
20. Tomasz Skucik (GIM-5 Ochaby) - 29.34,2
21. Jakub Kohut (GIM Pogwizdów) - 29.41,1
PK Ryszard Stankiewicz (GIM Goleszów) - 30.29,3
PK Grzegorz Konderla (GIM Goleszów) - 30.34,1
22. Adam Gruszczyk (GIM Pogwizdów) - 30.50,7
23. Marcin Falendysz (GIM Pogwizdów) - 35.40,5

Dru¿ynowo:
1. Gimnazjum Istebna
2. Gimnazjum Wis³a
3. Gimnazjum Goleszów

Ch³opcy - Szko³y Ponadgimnazjalne - 3,0 km:

1. S³awomir Dziedzic (ZSGH Wis³a) - 8.58,9
2. S³awomir Ja³owiczor (LO Istebna Zaolzie) - 9.06,8
3. Mariusz Micha³ek (LO Wis³a) - 10.14,8
4. Adrian Biernat (LO Wis³a) - 10.24,7
5. Micha³ Kobielusz (LO Istebna Zaolzie) - 10.56,6
6. Grzegorz Procner (LO Wis³a) - 11.20,9
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 1. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)
M³odzicy (rocznik 1989-90) - dystans 3 km styl dowolny
- 21 uczestników:
 1. Maciej Starêga (UKS Rawa Siedlce)
 2. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
 5. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odzicy (rocznik 1989-90) - dystans 5 km styl dowolny - 20 uczestników:
 1. Maciej Starêga (UKS Rawa Siedlce)
 2. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
 5. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)

Seniorzy - amatorzy (rocznik 1984 i starsi) - dystans 5 km styl
dowolny - 11 uczestników:
 1. Henryk Gazurek (Istebna)

VII ZIMOWY FESTIWAL M£ODZIE¯Y
EUROPEJSKIEJ - Szwajcaria - 25/26/27.01.2005

Dystans 10 km - styl dowolny:
 1. Ondrej Horyna (Czechy)
32. S³awomir Dziedzic (Polska / NKS Trójwie� B)

Dystans 7,5 km - styl klasyczny:
 1. Lari Lehtonen (Finlandia) - 21.07,8
21. S³awomir Dziedzic (Polska / NKS Trójwie� B)

Sprint - dystans 1 km:
 1. Marti Jylha (Finlandia)
26. S³awomir Dziedzic (Polska / NKS Trójwie� B)

MISTRZOSTWA KARKONOSZY - V Memoria³
Jana M¹drego - Jakuszyce - 28/29/30.01.2005

Dziewczêta starsze (rocznik 1991-92) - dystans 2,5 km
- 20 uczestniczek:
 1. Katarzyna Kawulok (UKS Gimnazjum Istebna)

Ch³opcy starsi (rocznik 1991-92) - dystans 2,5 km styl klasyczny
- 28 uczestników:
 1. Mateusz Ligocki (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odziczki (rocznik 1989-90) - dystans 3 km styl klasyczny - 13
uczestniczek:
 1. Beata Szymañczak (LKS Klimczok Bystra)
 2. Magda Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odzicy (rocznik 1989-90) - dystans 3 km styl klasyczny - 29
uczestników:
 1. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
 7. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
M³odziczki (rocznik 1989-90) - bieg ³¹czony dystans 3 + 3 km
- 10 uczestniczek:
 1. Magda Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odzicy (rocznik 1989-90) - bieg ³¹czony dystans 3 + 3 km - 17
uczestników:
 1. Krzysztof Stec (LKS Klimczok Bystra)
 3. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
 5. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)

Juniorzy m³odsi (rocznik 1987-88) - bieg ³¹czony dystans
5 + 5 km - 23 uczestników:
 1. S³awomir Ja³owiczor (NKS Trójwie� Beskidzka)
 5. Adrian Biernat (NKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorki (rocznik 1985-86) - bieg ³¹czony 5 + 5 km - 5 uczestniczek:
 1. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
 3. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorzy (rocznik 1985-86) - bieg ³¹czony 10 + 10 km - 8 uczestników:
 1. Kamil Fundanicz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
 6. Robert Pawlica (MKS Istebna)

Seniorzy - bieg ³¹czony 10 + 10 km - 5 uczestników:
 1. Tomasz Ka³u¿ny (Ski-Roll Jelenia Góra)
 2. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
- Istebna Kubalonka - 02-06.02.2005

Sprint - 38 uczestników:
 1. Janusz Krê¿elok (AZS AWF Katowice)
 8. S³awomir Dziedzic (NKS Trójwie� Beskidzka)
15. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)
28. Robert Pawlica (MKS Istebna)

Seniorzy - dystans 10 km - styl klasyczny - 35 uczestników:
 1. Maciej Kreczmer (AZS AWF Katowice)
 8. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)
11. Mariusz Micha³ek (NKS Trójwie� Beskidzka)
19. S³awomir Ja³owiczor (NKS Trójwie� Beskidzka)
24. Robert Pawlica (MKS Istebna)

Seniorki - dystans 5 km - styl klasyczny - 34 uczestniczki:
 1. Justyna Kowalczyk (AZS AWF Katowice)
12. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
28. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

Seniorzy - dystans 30 km - styl dowolny - 26 uczestników:
 1. Janusz Krê¿elok (AZS AWF Katowice)
 3. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)
23. Robert Pawlica (MKS Istebna)

Seniorki - dystans 15 km - styl dowolny - 14 uczestniczek:
 1. Kornelia Marek (AZS AWF Katowice)
 6. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
10. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

Sztafeta - mê¿czy�ni - dystans 4 x 10 km - 7 sztafet:
 1. AZS-AWF Katowice
 2. NKS Trójwie� Beskidzka
(Mariusz Micha³ek, S³awomir Dziedzic, S³awomir Ja³owiczor,
Arkadiusz Ma³yjurek)
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Juniorzy - dystans 30 km - styl dowolny - 22 uczestników:
 1. Fundanicz Kamil (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
17. Robert Pawlica (MKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorki - 15 km - styl dowolny - 15 uczestniczek:
 1. Kornelia Marek (AZS AWF Katowice)
 4. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
 8. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)
14. Magdalena Micha³ek (NKS Trójwie� Beskidzka)

MISTRZOSTWA �L¥SKA - Istebna Kubalonka
- 03.02.2005
 
Wszyskie kategorie - styl klasyczny

Juniorzy - dystans 10 km - 20 uczestników:
 1. Kamil Fundanicz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
15. Robert Pawlica (MKS Istebna)
 
Juniorzy M³odsi - dystans 5 km - 19 uczestników:
 1. Piotr Tkacz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
 3. Adrian Biernat (NKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorki - dystans 5 km - 17 uczestniczek:
 1. Sylwia Ja�kowiec (LKS Wi�niowa)
 5. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
13. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

Juniorki M³odsze - dystans 5 km - 17 uczestniczek:
 1. Kinga Bieszczad (LKS Klimczok Bystra)
10. Agata Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

M³odzicy - dystans 3 km - 21 uczestników:
 1. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
15. Kamil Czepczor (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odziczki - dystans 3 km - 19 uczestniczek:
 1. Beata Szymañczak (LKS Klimczok Bystra)
 2. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)

Ch³opcy - dystans 3 km - 32 uczestników:
 1. Mateusz Ligocki (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Tomasz Kaczmarzyk (MKS Istebna)
 3. Marcin Wolny (MKS Istebna)
 4. Rafa³ Bap (UKS Gimnazjum Istebna)
 6. Jan Wawrzacz (UKS Gimnazjum Istebna)
 7. Arkadiusz Nowak (UKS Gimnazjum Istebna)
11. Dawid Micha³ek (MKS Istebna)
13. Adrian Legierski (MKS Istebna)
14. Robert Motyka ( MKS Istebna )
15. Konrad Gazurek ( MKS Istebna )
16. Marcin Bap ( MKS Istebna )
17. Krzysztof Kukuczka (MKS Istebna)
18. Boles³aw Marekwica (MKS Istebna)

19. Patryk Polok (MKS Istebna)

Dziewczêta - dystans 3 km - 19 uczestniczek:
 1. Ewelina Marcisz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
 2. Katarzyna Kawulok (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Judyta Czepczor (MKS Istebna)
 9. Dominika Hulawy (MKS Istebna)
10. El¿bieta Kilian (MKS Istebna)
11. Edyta Klimosz (UKS Gimnazjum Istebna)
12. Teresa Haratyk (MKS Istebna)
13. Kinga £acek (MKS Istebna)
15. Monika Mucha (MKS Istebna)

Sprint:
Juniorki M³odsze - 14 uczestniczek:
 1. Anna Starêga (UKS Rawa Siedlce)
 7. Agata Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)

M³odziczki - 18 uczestniczek:
 1. Beata Szymañczak (LKS Klimczok Bystra)
 3. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 8. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)

M³odzicy - 20 uczestników:
 1. Tomasz Sikora (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
10. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
12. Kamil Czepczor (UKS Gimnazjum Istebna)

Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê imprez, w których startowali nasi biega-
cze dalsze wyniki z miesi¹ca lutego ( m.in. Mistrzostwa Polski LZS,
Akademickie Mistrzostwa Polski itp.) zamieszczone zostan¹ w na-
stêpnym numerze �Naszej Trójwsi�.
Pe³ny i aktualny serwis wyników znajduje siê na stronie interneto-
wej www.ug.istebna.pl w kategorii �Sport � Imprezy Sportowe �
Wyniki�.

Opracowa³: Jacek Kohut

Aktualizacja bazy turystycznej na
www.ug.istebna.pl

W zwi¹zku z ci¹g³¹ rozbudow¹ serwisu internetowego po-
nawiamy apel do organizatorów turystyki w naszej gminie o
dostarczenie informacji dotycz¹cych prowadzonej dzia³alno�ci
(ewentualnych zmian, oraz zdjêæ).

Materia³y te zamieszczane s¹ na stronie nieodp³atnie.
Jest ju¿ spore zainteresowanie witryn¹, o czym �wiadczy ilo�æ

odwiedzin w  pierwszych tygodniach funkcjonowania (np. wyci¹gi
narciarskie - ponad 1600 wej�æ, atrakcje turystyczne - prawie 1000
wej�æ, imprezy sportowo - rekreacyjne - ponad 750 wej�æ czy wa-
runki narciarskie, które s¹ na bie¿¹co aktualizowane - codziennie
30 - 40 wej�æ). Te dane dotycz¹ tylko jednej kategorii - turystyki.
Podobnie rzecz siê ma z innymi kategoriami, których jest w sumie
7: Gmina Istebna, Informator, Aktualno�ci, Kultura, Sport, Tury-
styka, Baza obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

Kontakt:
Punkt Informacji Turystycznej
(budynek GOK ko³o ko�cio³a w Istebnej Centrum)
tel / fax - 033-855 61 58
e-mail: promocja@ug.istebna.pl
e-mail: informatyk@istebna.pl
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Reklamy ❁ Reklamy
Gminna Spó³dzielnia �Samopomoc Ch³opska�

w Wi�le oferuje

Zamówienia na bony mo¿na sk³adaæ w sekretariacie
Gminnej Spó³dzielni tel. 85526-52 fax 85528-39.

WYKONANIE BONÓW TOWAROWYCH
DLA ZAK£ADÓW PRACY

Z OKAZJI NADCHODZ¥CYCH
�WI¥T WIELKANOCNYCH

 S P O R T  l S P O R T

Najlepsze reprezentacje na podium

Nasz reprezentantka Urszula Macura na trasie

Wiele emocji i rado�ci przynios³y
konkurencje dodatkowe

Doskonale roz-
pocz¹³ siê ten rok
dla naszych samo-
rz¹dowców w kon-
kurencjach sporto-
wych! Nasza repre-
zentacja na II Zi-
mow¹ Spartakiadê
Samorz¹dowców
Ziemi Cieszyñskiej
rozegran¹ w sobo-
tê 5 marca na wy-

ci¹gu Marek na stoku Z³otego Gronia zajê³a 2 miejsce w silnej
stawce 11 reprezentacji z ca³ego powiatu! Powtórzy³a tym sa-
mym sukces dru¿yny w halo-
wej pi³ce no¿nej ze stycznio-
wego turnieju w Brennej. Ry-
walizacja toczy³a siê w slalomie
gigancie oraz konkurencjach
dodatkowych - rzucie pi³k¹ le-
karsk¹ i zje�dzie na snowbor-
dzie. Nasza o�mioosobowa eki-
pa podzieli³a siê drugim miej-
scem z reprezentacj¹ Goleszo-
wa, a najlepsza okaza³a siê re-
prezentacja Ustronia. Najlepszy
indywidualnie wynik z naszej
reprezentacji uzyska³a Urszula
Macura, która w swojej katego-
rii zajê³a 2 miejsce.

Dziêki temu sukcesowi na-
sza reprezentacja objê³a prowa-
dzenie w klasyfikacji generalnej
II Olimpiady Samorz¹dowej Ziemi Cieszyñskiej (startuje 14 gmin )!

Sk³ad naszej reprezentacji: Monika Gazur, Urszula Macura,
Maria Haratyk, Monika Marsza³ek, Janusz Waszut, Józef Po-
lok, Wies³aw Legierski, Jacek Kohut.                           J. Kohut

Z ostatniej chwili!

NASZA REPREZENTACJA
ZNOWU NA PODIUM!
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OFERUJEMY MEBLE:
TAPICEROWANE, MEBLO�CIANKI,

MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE

I PRZEDPOKOJE, MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

Sklep �Meblik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

PILARKI ,  KOSY,  £AÑCUCHY,  OLEJE
WARSZTAT -  NAPRAWA URZ¥DZEÑ

HUSQVARNA,  ST IHL I  INNE
NAPRAWA KOSIAREK -  RATY,  SERWIS

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

- KOMUNIKACYJNE/OC/AC/NW
- ZIELONA KARTA
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
- ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. praca 85 57 102

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 855 64 93

Polecamy:
l Pe³ny zakres us³ug optycznych
l Realizacja recept Narodowego Funduszu Zdrowia
l Szybka realizacja zleceñ

Gabinet okulistyczny
l Komputerowe badanie wzroku
l Dobór soczewek kontaktowych

Badania wykonuj¹ specjali�ci chorób oczu
Wtorek od 15.00 - lek. med. Krystian Czajkowski
Pi¹tek od 15.30 - lek. med. W³adys³awa Broda

Mo¿liwo�æ telefonicznej rejestracji - tel. (033) 855 30 84

ZAK£AD OPTYCZNY
ul. 1-go Maja (pawilon us³ugowo-handlowy)

43-460 Wis³a tel./fax (033) 855-30-84
czynny: pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, ZABUDOWANIA GOSPODARCZE,
  ZWIERZÊTA - pe³ny zakres
- FIRMY
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- FUNDUSZE EMERYTALNE II FILAR, IKE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ̄ YCIE
  TYP �P� PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM

wislaNET.pl
Tani, szybki INTERNET

Abonament 50 z³
Tr a n s f e r  d o  5 1 2  K b p s

2 4  g o d z i n y,  7  d n i  w  t y g o d n i u !
N i s k i  k o n k u r e n c y j n y  a b o n a m e n t

t e l .  5 0 9  3 0 0  1 0 4  w w w. w i s l a n e t . p l

EUROLOKUM 43- 470 ISTEBNA - BESKID 1288

Edward Bielesz tel.(033) 857 72 80, (032) 328 32 94
kom. 0695756316

BIURO NIERUCHOMO�CI
I DORADZTWA BUDOWLANEGO

PO�REDNICTWO W KUPNIE, SPRZEDA¯Y I NAJMIE NIERUCHOMO�CI


