
Nasza Trójwie�  l  1KWIECIEÑ  2005

NR 4 (141) ROK XIII             KWIECIEÑ 2005 r.            ISSN 1506-0470           Nak³ad 1200 egz.           egz. bezp³.

W Ó J T   G M I N Y   I N F O R M U J E

Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

WIOSENNE PORZ¥DKI
Informujê wszystkich mieszkañców gminy, ¿e zgodnie z ustaw¹ o utrzyma-

niu czysto�ci i porz¹dku w gminach w³a�ciciele nieruchomo�ci zapewniaj¹ utrzy-
manie czysto�ci i porz¹dku miêdzy innymi przez uprz¹tniêcie b³ota i innych
zanieczyszczeñ (li�ci i �mieci) z chodników oraz poboczy dróg publicznych
po³o¿onych wzd³u¿ ich nieruchomo�ci.

W³a�cicielami nieruchomo�ci ww. ustawy s¹ równie¿ wspó³w³a�ciciele, u¿yt-
kownicy wieczy�ci, jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomo-
�ci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nierucho-
mo�ci¹. W zwi¹zku z tym prosi siê mieszkañców o: wysprz¹tanie poboczy dróg
przylegaj¹cych do posesji, naprawê uszkodzonych ogrodzeñ, co w du¿ym stop-
niu poprawi wizerunek i estetykê naszej gminy. Dodatkowo apel do zmotory-
zowanych Mieszkañców Trójwsi - �nie parkujcie na chodnikach�, które s³u-
¿¹ do poruszania siê pieszych. Parkowanie pojazdów powoduje ich niszczenie.

Wszystkim, którzy zrobili ju¿ porz¹dki bez naszego apelu serdecznie dziê-
kujemy pozosta³ych zapraszamy do wspólnego sprz¹tania.

l W miesi¹cu kwietniu br. rozpro-
wadzone bêd¹ worki na odpady we
wsi Jaworzynka i Koniaków. Wie�
Istebna zostanie objêta segregacj¹ w
terminie pó�niejszym, o czym miesz-
kañcy bêd¹ poinformowani.
l Gmina Istebna zawar³a porozu-

mienie ze Stra¿¹ Graniczn¹, przed-
miotem którego bêdzie wykonywanie
przez SG, w ramach jej ustawowych
obowi¹zków i dzia³añ w strefie nad-
granicznej, zadañ w zakresie porz¹d-
ku publicznego, bezpieczeñstwa,

edukacji oraz utrzymywanie po-
rz¹dku i czysto�ci w Gminie.

Bêdzie to obejmowa³o m. in.
� patrolowanie miejsc publicznych
� zajêcia profilaktyczne z m³odzie¿¹

Szkó³ w zakresie zapobiegania prze-
stêpczo�ci, bezpieczeñstwa na drogach

� kontrolê stosowanych �rodków
ostro¿no�ci przy trzymaniu zwierz¹t,
zw³aszcza psów

� kontrolê miejsc publicznych w
celu zapobiegania spo¿ywania tam al-
koholu.

Urz¹d Gminy w Istebnej zwraca siê z pro�b¹
do mieszkañców Trójwsi, którzy zamierzaj¹ wy-
jechaæ na pobyt sta³y za granicê, aby zg³aszali
ten fakt w Urzêdzie i dokonywali wymeldowania
pobytu sta³ego.

Dane o wyjazdach mieszkañców za granicê s¹
wa¿ne dla G³ównego Urzêdu Statystycznego, po-
niewa¿ liczba emigracji na pobyt sta³y ma bez-
po�redni wp³yw na wyznaczenie liczby i struktu-
ry ludno�ci w Polsce.

Inspektor d/s Ewidencji Ludno�ci

Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Cieszynie przekazuje do wiadomo�ci i
wykorzystania kserokopiê G³ównego
Lekarza Weterynarii nr GIWorg. 07�77/
2005 z dnia 11 marca 2005 r. (fragment
dot. �r. transportu) w sprawie �rodków
transportu zwierz¹t.

Z pisma wynika, i¿ ka¿dy �rodek
transportu, który s³u¿y do przewo¿enia
zwierz¹t (nawet tzw. dwukó³ki stano-
wi¹ce w³asno�æ rolników a s³u¿¹ce im
do przewozu zwierz¹t na targ lub do
rze�ni) winien byæ dopuszczony do ta-
kiego u¿ytkowania decyzj¹ w³a�ciwe-
go powiatowego lekarza weterynarii i
powinien odpowiadaæ wymogom prze-
pisów prawa okre�lonych we wspo-

mnianym pi�mie. Zwracam uwagê na
wyk³adniê Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi zawart¹ w pi�mie ZWmj�
46/60/04 dot. okre�lenia zastosowania
definicji transportu niezarobkowego.

Zgodnie z ustawowo na³o¿onymi
obowi¹zkami w zakresie ochrony i
dobrostanu zwierz¹t Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Cieszynie stosow-
nie do otrzymanych drog¹ s³u¿bow¹
poleceñ w najbli¿szym czasie przyst¹-
pi do kontroli takich �rodków trans-
portu.

Z powa¿aniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Cieszynie
Bogus³aw Kubica

Informacja dla rolników

Chcemy pamiêtaæ .....

�Dziêkujemy Ci za to, ¿e z nami by³e�,
¿e mi³o�ci wzajemnej i cierpienia uczy³e�.
Za� w sercach nam zawsze zostanie
Twe Bogu, ludziom i Polsce oddanie�.

Ojciec �w. Jan Pawe³ II
(18.5.1920 - 2.4.2005)

Redakcja
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Istebniañski park im. Paw³a Stalmacha ?
Czy odnowiony park w Istebnej zostanie nazwany im. Paw³a

Stalmacha?
Na to pytanie  z pewno�ci¹ odpowiedz¹ Radni Gminy Istebna,

którzy w tym zakresie prawdopodobnie  podejm¹ uchwa³ê nadaj¹-
c¹ parku istebniañskiemu imiê.

Podczas ostatnich obrad Rady Gminy odczytano list Macierzy
ko³o w Istebnej, w którym to inicjatorzy listu zwracaj¹ siê z pro�b¹
o nadanie parku istebniañskiemu imiê Paw³a Stalmacha. Pawe³ Stal-
mach budziciel polsko�ci, dla pokolenia istebniañskich górali ¿y-
j¹cych w okresie miêdzywojennym, by³ symbolem przywi¹zania
ziemi �l¹skiej do Polski. W roku 1924 istebniañscy górale z inicja-
tywy ks. Grima, Jerzego Probosza i in¿. Ma³ysza z okazji 100 uro-
dzin Paw³a Stalmacha, postanowili wybudowaæ pomnik w przyko-
�cielnym parku. Budowany  przez miejscow¹ ludno�æ, w krótkim
czasie sta³ siê symbolem patriotyzmu górali. W roku 1939 zburzo-
ny przez Niemców, zosta³ odbudowany w 1947, a ponownie odre-
staurowany w 1985 roku. Podczas budowy pomnika, w 1924 roku
równie¿ dokonano remontu parku w Istebnej. Prace te szczegó³o-
wo opisywa³ w Gwiazdce Cieszyñskiej 1924 ks. Grim. Ciekawe
jest to, i¿ w jego sprawozdaniach na temat budowy pomnika, czê-
sto pojawia³a siê nazwa Park Istebniañski im. Paw³a Stalmacha.
Nawet w jednym z numerów Gwiazdki Cieszyñskiej Grim pisa³ �

(...) prace ko³o upiêkszenia parku, maj¹cego byæ przezwanym im.
Paw³a Stalmacha, postêpuj¹ naprzód (...)�. Gdyby znalaz³ siê do-
kument lub informacja o uroczystym nadaniu imienia parku w Isteb-
nej Paw³a Stalmacha, to wówczas nie potrzeba by³oby uchwa³y Rady
Gminy. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby taka uchwa³a ujrza³a
�wiat³o dzienne. Janusz Juroszek

Pawe³ Stalmach (1824-1891)- dzia³acz ruchu narodowego na �l¹-
sku Cieszyñskim, redaktor �Tygodnika Cieszyñskiego� a od 1851
�Gwiazdki Cieszyñskiej�. Po upadku powstania styczniowego
�Gwiazdka Cieszyñska� odegra³a bardzo wa¿n¹ rolê w utrwalaniu
�wiadomo�ci narodowej �l¹zaków. Stalmach walczy³ o polski jêzyk i
kulturê oraz prawa dla ludno�ci polskiej. W rezultacie ataków ewan-
gelików na jego osobê w 1888r. przekaza³ �Gwiazdkê� katolikom,
którzy utworzyli z niej organ prasowy Zwi¹zku �l¹skich Katolików.
Stalmach by³ te¿ prezesem za³o¿onej przez niego w 1885 r. Macierzy
Szkolnej dla �l¹ska Cieszyñskiego, która odegra³a wa¿n¹ rolê w ¿y-
ciu duchowym regionu. By³ wspó³za³o¿ycielem pierwszego polskie-
go gimnazjum �Macierzy� w Cieszynie. Przed �mierci¹ przeszed³ na
katolicyzm. Zmar³ nagle 13.11 w Cieszynie, gdzie zosta³ pochowany
w Alei Zas³u¿onych. Jego osobiste zwi¹zki z Istebn¹ nie s¹ znane, to
jednak wywar³ du¿y wp³yw na osobowo�æ ks. Emanuela Grima i jako
jedyny ma swój pomnik na terenie Trójwsi.

�S³ownik biograficzny Ziemi Cieszyñskiej�

Urz¹d Gminy Istebna informuje, ¿e ewidencja ludno�ci prowa-
dzi sta³y rejestr wyborców obejmuj¹cy osoby stale zamieszka³e na
obszarze gminy, którym przys³uguje prawo wybierania.

Rejestr s³u¿y do sporz¹dzania spisów wyborców dla wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu,
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyborów
wójta oraz do sporz¹dzania spisu osób uprawnionych do udzia³u w
referendum.

Rejestr wyborców sk³ada siê z dwóch czê�ci A i B.
Do rejestru wyborców w czê�ci A przeznaczonej dla oby-

wateli polskich s¹ wpisywani:
� z urzêdu wyborcy bêd¹cy obywatelami polskimi zameldo-

wanymi na obszarze gminy na pobyt sta³y
� na podstawie decyzji wójta � wyborcy:
a) stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na

pobyt sta³y, je¿eli z³o¿¹ w urzêdzie gminy wniosek,
b) stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem ani-

¿eli adres ich zameldowania na pobyt sta³y na obszarze tej gminy
wpisywani s¹ do rejestru wyborców pod adresem faktycznego sta-
³ego zamieszkania, je¿eli z³o¿¹ w tej sprawie wniosek.

c) wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywaj¹cy stale na ob-
szarze gminy, je¿eli z³o¿¹ wniosek o wpisanie ich do rejestru wy-
borców

Druk wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
mo¿na otrzymaæ w dziale ewidencji ludno�ci urzêdu.

Wniesienie wniosku wolne jest od op³aty skarbowej.
Decyzjê o wpisaniu lub odmowie wpisania wyborcy do rejestru

wyborców wójt wydaje w terminie 3 dni od dnia wniesienia wnio-
sku. Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców
mo¿e byæ ustalenie, i¿ osoba faktycznie stale nie zamieszkuje na
obszarze danej gminy.

Na decyzjê o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wy-
borców s³u¿y skarga do S¹du Rejonowego. Skargê wnosi siê
za po�rednictwem wójta, który wyda³ decyzjê w terminie 3 dni
od dnia dorêczenia decyzji o odmowie wpisania do rejestru
wyborców.

Wyborca wpisany w danej gminie do rejestru wyborców na
w³asny wniosek, jest skre�lony � z urzêdu � z rejestru wybor-
ców w miejscu zameldowania na pobyt sta³y, je¿eli zameldowa-
nie to dotyczy innej gminy.

W zwi¹zku z tym, w wypadku powrotu i sta³ego zamiesz-
kania pod adresem zameldowania na pobyt sta³y, wyborca
powinien ten fakt zg³osiæ urzêdowi gminy, który zameldo-
wa³ go na pobyt sta³y. Zg³oszenie to spowoduje ponowne wpi-
sanie wyborcy do rejestru wyborców w miejscu jego zameldo-
wania na pobyt sta³y. Ka¿de sta³e zamieszkanie wyborcy pod
nowym adresem bez zameldowania na pobyt sta³y, aby zo-
sta³ on ujêty w rejestrze wyborców wymaga ponownego z³o-
¿enia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców pod no-
wym adresem.

Zameldowanie na pobyt sta³y pod nowym adresem uwzglêd-
nione jest w rejestrze wyborców z urzêdu, bez potrzeby sk³ada-
nia wniosku.

Do rejestru wyborców w czê�ci B przeznaczonej dla obywa-
teli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi wpi-
sanymi s¹ na w³asny wniosek obywatele Unii Europejskiej stale
zamieszkali w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podsta-
wie i w zakresie okre�lonych w ustawach, do korzystania z praw
wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 7 Ordynacji
wyborczej do Sejmu i do Senatu).

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywateli Unii Eu-
ropejskiej, wnosi siê do urzêdu gminy w³a�ciwego ze wzglêdu na
miejsce swojego sta³ego zamieszkania.

Do wniosku nale¿y do³¹czyæ kserokopiê paszportu lub innego do-
kumentu potwierdzaj¹cego to¿samo�æ oraz pisemn¹ deklaracjê, która
powinna zawieraæ o�wiadczenie, ¿e zainteresowany chce korzystaæ z
praw wyborczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ¿e nie jest
pozbawiony praw wyborczych w kraju swojego pochodzenia.

Druki wniosku i deklaracji mo¿na otrzymaæ w dziale ewi-
dencji ludno�ci Urzêdu Gminy Istebna.

Wniesienie wniosku wolne jest od op³aty skarbowej.
Inspektor d/s Ewidencji Ludno�ci

PROWADZENIE REJESTRU WYBORCÓW ORAZ WPISYWANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
OBYWATELI POLSKICH I OBYWATELI UNII EUROPEJSKIEJ



Nasza Trójwie�  l  3KWIECIEÑ  2005

ZEBRANIE WIEJSKIE
DNIA 13 MARCA 2005 ROKU

/Analiza stanu bezpieczeñstwa za rok 2004
w dzielnicy nr V/

Szanowni Pañstwo, cieszê siê bardzo, ¿e w dniu dzisiejszym
mogê spotkaæ siê z tak liczn¹ grup¹ osób. Wasze przybycie tutaj do
stra¿nicy w tak licznym stanie �wiadczy o tym, ¿e nie jest nam
wszystkim obojêtny los naszej wsi.

Chcê z tego miejsca wszystkich Was serdecznie przywitaæ i pro-
siæ o po�wiêcenie mi kilku minut poniewa¿ chcia³bym przedstawiæ
Warn analizê stanu bezpieczeñstwa za rok miniony. W skrócie opo-
wiem o przestêpstwach, jakie zaistnia³y na wsi w 2004 roku. Po-
równam to do roku 2003 i przedstawiê to w �wietle statystyki ca³e-
go Komisariatu Policji w Wi�le.

W roku 2004 na terenie dzielnicy nr V to jest Istebna, zosta³o
pope³nionych 45 ró¿nego rodzaju przestêpstw. W porównaniu do
roku 2003, kiedy to zosta³o pope³nionych 36 przestêpstw nale¿y
stwierdziæ i¿ nast¹pi³ nieznaczny wzrost. Jednak miniony rok uznaæ
nale¿y rokiem stabilizacji i poczucia bezpieczeñstwa. W kategorii
przeciwko mieniu zosta³o pope³nionych 17 przestêpstw, w tym 10
kradzie¿y z w³amaniem i 7 kradzie¿y zwyk³ych. W wiêkszo�ci przy-
padków kradzie¿y z w³amaniem, to by³y to w³amania do samocho-
dów zaparkowanych na Szarculi.

Samochody pozostawione bez opieki przez wycieczkowiczów
udaj¹cych siê pieszo na Barani¹ Górê. Cztery osoby zosta³y zatrzy-
mane i przedstawiono im zarzuty pope³nienia przestêpstwa. Zatrzy-
mano równie¿ 13 nietrze�wych kierowców.

Wiêkszo�æ przypadków to kierowcy zatrzymani w godzinach
wieczorowych i nocnych. W tym przypadku w porównaniu do roku
ubieg³ego, kiedy nietrze�wych kieruj¹cych by³o tylko o�miu stwier-
dza siê drastyczny wzrost przestêpstw w tej kategorii. W tym miej-
scu muszê Pañstwu przypomnieæ,¿e w chwili obecnej kieruj¹cemu
który w swoim organizmie ma 0,50 promila alkoholu przedstawia
siê zarzut okre�lony art.178 a § l kk - Osoba taka jest kwalifikowa-
na jako przestêpca! nie dotyczy to tylko kieruj¹cych samochodami
lecz tak samo traktowani musz¹ byæ rowerzy�ci, kieruj¹cy pojaz-
dami zaprzêgowymi i wszelkiego rodzaju traktorkami.

Muszê stwierdziæ, ¿e by³y ju¿ takie osoby.
Porównuj¹c do roku ubieg³ego o po³owê mniej stwierdzono

przestêpstw w kategorii NARKOMANIA. Stwierdzono tylko dwa
tego rodzaju przestêpstwa. Osobom winnym przedstawiono zarzu-
ty i posadzono na ³awie oskar¿onych w S¹dzie Rejonowym w Cie-
szynie. Jednak w dalszym ci¹gu w tej kategorii nale¿y obawiaæ siê
dalszego wzrostu, poniewa¿ chêæ szybkiego wzbogacenia siê przez
rozprowadzaj¹cych narkotyki jest bardzo wielka. W tym miejscu
apelujê do Was jako rodziców. Chroñcie swoje dzieci przed wcze-
sn¹ �mierci¹. Obserwujcie swoje pociechy kiedy wracaj¹ ze szko³y
czy z dyskoteki. Nie mo¿e tak byæ, ¿e rodzice nie wiedz¹ gdzie ich
dziecko przebywa poza domem i o której do tego domu wraca. Z
w³asnej obserwacji wiem, ¿e niejednokrotnie nieletni wracaj¹ do
domu nawet o godzinie 6 czy 7 rano.

W roku minionym praktycznie nie odnotowano w³amañ do dom-
ków letniskowych, które to przestêpstwa w latach minionych spê-
dza³y nam policjantom sen z oczu. Proceder ten zakoñczy³ siê w
chwili rozbicia miejscowej grupy przestêpczej.

Analizuj¹c jednak dok³adnie to na pope³nionych 395 ró¿nego
rodzaju przestêpstw w skali ca³ego Komisariatu Policji w Wi�le.to
przestêpstwa zaistnia³e na terenie mojej dzielnicy stanowi¹ tylko
7,5 procent ogó³u pope³nionych przestêpstw.

W roku minionym mia³y miejsce 33 kolizje drogowe. W wiêk-
szo�ci przyczyn¹ tych zdarzeñ by³a nadmierna prêdko�æ,nie zacho-
wanie ostro¿no�ci podczas z³ych warunków drogowych. Bardziej
czytelne oznakowania skrzy¿owañ oraz dróg lokalnych maj¹ tu swo-

je zas³ugi,¿e zdarzeñ tych by³o mniej i by³y one mniej drastyczne
ni¿ w latach ubieg³ych. Swoje zas³ugi w bezpieczeñstwie na dro-
gach gminnych maj¹ równie¿ f-sze Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Cieszynie, którzy w okresie letnim co pi¹tek,
ka¿dego tygodnia pe³nili tu swoje s³u¿by wy³apuj¹c piratów dro-
gowych. Równie¿ patrole Stra¿y Granicznej,z którymi pe³nimy wspól-
ne patrole przyczyniaj¹ siê do bezpieczeñstwa na drodze. Tu uk³on
w tym miejscu do dowódcy placówki S.G i ¿yczenie by ta wspó³pra-
ca w dalszym ci¹gu uk³ada³a siê równie dobrze w przysz³o�ci.

To tyle co do oceny minionego roku. Teraz chcia³bym jeszcze
chwilê poruszyæ kilka problemów nurtuj¹cych nas wszystkich. Pro-
szê pañstwa zima tego roku daje siê nam wszystkim we znaki. Jed-
nak nie jest to dla mnie wyt³umaczeniem takie stwierdzenie, ¿e niech
wójtka zapewni mi bezpieczny parking, to ja nie bêdê wtedy par-
kowa³ samochodu na chodniku. Pozostawiane samochody przy dro-
dze j na chodnikach uniemo¿liwiaj ¹ wrêcz dok³adne od�nie¿enie,
stanowi¹ równie¿ ogromne zagro¿enie dla pieszych,w szczególno-
�ci my�lê tu o dzieciach, które id¹c do szko³y lub wracaj¹c ze szko-
³y musz¹ co chwila schodziæ na jezdniê bo na przeszkodzie jest
parkuj¹cy na chodniku samochód. Trochê wysi³ku fizycznego i przy
pomocy ³opaty mo¿na odrzuciæ �nieg ,zrobiæ sobie tak zwan¹ wy-
rwê na poboczu i ju¿ bêdzie to mia³o inny wygl¹d i nie bêdzie za-
gro¿enia dla innych. Inny problem to popió³ wysypywany na drogê
mimo apelu w³adz gminy by tego nie czyniæ. Rozumiem, ¿e popió³
ten kto� wysypie w tym miejscu gdzie bêdzie on pomocny innym
przy wyjechaniu z posesji na drogê, lecz bardzo czêsto widaæ go
wysypany w miejscu gdzie byæ nie powinien.

Apelujê równie¿ do nas wszystkich o pomoc osobom star-
szym,czêsto widaæ jak takie osoby same musz¹ sobie odkopaæ chod-
niczki zaci�niête przez p³ugi, które od�nie¿aj¹ drogê. Kiedy� sami
bêdziemy starzy i te¿ bêdziemy potrzebowaæ pomocy. Do rodzi-
ców raz jeszcze zwracam siê z pro�b¹ o baczniejsz¹ uwagê na swo-
je pociechy.

Plag¹ sta³o siê to, ¿e spotykam uczniów gimnazjum pal¹cych
papierosy. W trosce o ich zdrowie prowadzê ich do dyrektora, pro-
wadzimy wspólnie rozmowy profilaktyczne, lecz bez Waszej po-
mocy nie uda siê nam zachowaæ zdrowego spo³eczeñstwa.

Proszê Pañstwa i ostatnia sprawa. W dniu wczorajszym by³em
�wiadkiem bardzo drastycznego zdarzenia. W godzinach popo³u-
dniowych, kiedy pracowa³em we w³asnym obej�ciu, nagle drog¹
pomiêdzy wysokimi zaspami �niegu zauwa¿y³em jak w moj¹ stro-
nê biegnie ostatkiem si³ sarna. Nie wiedzia³em co siê dzieje. Bieg³a
wprost na mnie, usun¹³em siê, a ona prawie ocieraj¹c siê o mnie
pobieg³a przed siebie od�nie¿on¹ drog¹. Widzia³em,¿e mia³a ca³e
podudzie we krwi, rana by³a bardzo g³êboka. Po kilkudziesiêciu
sekundach zauwa¿y³em,¿e w tym samym kierunku biegnie czarny
pies. Zaraz zrozumia³em dlaczego sarenka ta nie ba³a siê mnie -
Zagrodzi³em drogê psu, który na mój widok nie maj¹c wyboru za-
wróci³. Zacz¹³em za nim biec z postanowieniem,¿e mu wy³atam za
to, ¿e skrzywdzi³ biedn¹ sarnê, lecz po przebiegniêciu kilkudzie-
siêciu metrów zrozumia³em, ¿e to nie pies jest temu winien, lecz
jego w³a�ciciel. Proszê Pañstwa, w tej kwestii my f-sze policji bê-
dziemy bezwzglêdni. Nie bêdzie ¿¹dnej lito�ci, ¿e dwustu z³otowy
mandat jest bardzo wysoki, bo tak wykroczenie okre�lone art.77
kw mówi¹ce o tym, ¿e kto nie zachowuje zwyk³ych �rodków ostro¿-
no�ci przy trzymaniu zwierzêcia podlega karze grzywny w wyso-
ko�ci 200,- z³. Kiedy nie stosujemy siê do tych zaleceñ, nie mo¿na
mówiæ, ¿e zaraz idê z nim do my�liwego i niech on mi go odstrzeli,
bo to nie oto chodzi. To chyba bêdzie JU¯ wszystko. Przepraszam
je¿eli kogo� dotkn¹³em osobi�cie. Je¿eli s¹ pytania to udzielê od-
powiedzi natychmiast,a je¿eli bêd¹ one wymagaæ uzasadnienia od-
powiem na pi�mie w terminie pó�niejszym.

Raz jeszcze dziêkujê za uwagê, we�cie pozdrowienia tym,któ-
rzy zostali w domu. st. asp. Jan Sewastynowicz
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z ¯ycia szkó³
Witaj wiosno !
�W tym roku Wiosna zrobi³a nam psikusa i ma zamiar przyj�æ dopiero w kwietniu,

ale nie z nami te numery. Ju¿ dzisiaj wychodzimy jej naprzeciw i zapraszamy do wspól-
nej zabawy.�

Tymi s³owami powitali przedstawiciele Samorz¹du Szkolnego nauczycieli i uczniów
zebranych w auli Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniakowie. Rozpoczê³y siê uroczysto�ci
powitania Wiosny.

Zaczê³o siê wszystko od przedstawienia zorganizowanego przez Ko³o ¯ywego S³o-
wa, bêd¹cego pod opiek¹ p. Agaty Polok.

Przysz³a kolej na naukê hymnu wiosennego. Uzdolnione dzieci w lot pojê³y melodiê
i s³owa pie�ni, któr¹ podczas ca³ej akademii �piewano kilkakrotnie.

Pierwszym konkursem by³a prezentacja wiosennej mody. Konkurowa³y ze sob¹ ca³e
klasy przebrane barwnie i zabawnie. W m³odszej grupie zwyciê¿y³a klasa �0�A, która
prezentowa³a stylowe wiklinowe kapelusze idealne na ka¿d¹ okazjê. W grupie starszej
równie¿ zwyciê¿y³y nakrycia g³owy lansowane tym razem przez klasê �V�A.

Wiele emocji wzbudzi³ turniej rozgrywany miêdzy dru¿yn¹ nauczycieli: p. El¿-
bieta Studziñska,  p. Urszula Legierska, p.Agata Polok, p. Barbara Bury, p. Ernest Zawada (zdjêcie nr 1) a dru¿yn¹ uczniów: Jakub
Legierski �IV�A, Jan Zowada �IV�B, Marta Mo³dysz �V�A, Joanna Stañko �V� B, Marek Juroszek �IV�A, £ukasz Krê¿elok
�VI�B, Ola Bocek �VI�C. Konkurencji by³o wiele: uk³adanie wiosennych hase³ i kwiatów dla Marzanny, �piewanie na dowoln¹
melodiê fragmentu tekstu z podrêcznika, zrobienie wiosennej kanapki, wykonanie portretu z zas³oniêtymi oczami. Pojawi³ siê test
z pytaniami typu: �po jakiej drodze jeszcze nikt nie chodzi³?.......Mlecznej.� Nie�le bawi³a siê publiczno�æ kibicuj¹c raz swoim
kolegom, raz nauczycielom. Ostateczny wynik - remis zadowoli³ wszystkich.

Kolejn¹ rozgrywk¹ by³a znana wszystkim �Jaka to melodia?�. Niedo�cignionym znawc¹ muzyki w m³odszej grupie okaza³ siê
Kamil Ma³yjurek �III�A, choæ nie�le �depta³a mu po palcach� Agatka Legierska z �I�A. W grupie starszej ekspertem w tej
dziedzinie zosta³a Adrianna Micha³ek �VI�C.Na drugim miejscu znalaz³a siê prawie równie dobra Paulina Waszut �VI�A.

Ostatni¹, naj�mieszniejsz¹ konkurencj¹ pomiêdzy klasami by³ pokaz skeczy lub parodii reklamy. W klasach �0�-�III� zwyciê¿y³a
�I�A. W klasach �IV�-�VI� wygra³a klasa �V�A. Ch³opcy Pawe³ Ku-
lik i Karol Kohut przedstawiaj¹c program kabaretu �Ani mrum mrum�
rozbawili publiczno�æ do ³ez i musieli powtórzyæ swój wystêp.

Na zakoñczenie wszyscy uczniowie razem z Marzann¹ wyszli na
boisko, gdzie nast¹pi³o uroczyste po¿egnanie i spalenie Marzanny. Mamy
wielk¹ nadziejê, ¿e uda³o siê nam obudziæ Wiosnê. (zdjêcie nr 2)

W imieniu Samorz¹du Szkolnego dziêkujê wszystkim nauczycie-
lom i wychowawcom za pomoc w przygotowaniu i zaanga¿owaniu siê
w organizacjê Pierwszego Dnia Wiosny.

Szczególnie dziêkujê: p. Alicji Kaczmarzyk i p. Zuzannie Ptak
za wspó³pracê w przygotowaniu programu; p. Agacie Polok za wy-
konanie wspania³ej dekoracji oraz p. Zenkowi Knopek za niezast¹-
pion¹ oprawê muzyczn¹. Sk³adam równie¿ wyrazy wdziêczno�ci
Dyrekcji Gimnazjum w Istebnej za ¿yczliwo�æ i wyra¿enie zgody
na zastêpstwa kole¿eñskie za p. Zenka Knopka.

Opiekun Samorz¹du Szkolnego, Barbara Zowada

DZIECI - DZIECIOM
Przygotowuj¹c siê do tajemnicy Zmartwychwstania Pañ-

skiego w okresie Wielkiego Postu, próbujemy zrozumieæ swoje
winy i przeprosiæ za nie, staramy siê zrozumieæ tajemnicê
wielkiej dobroci Boga, tak¿e poprzez w³asne postêpowanie,
uczymy siê sami dobroci i pojednania. Cz³onkowie szkolnych
kó³ PCK w Szkole Podstawowej nr l w Jaworzynce, Gimna-
zjum w Istebnej i w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych po-
stanowili wprowadziæ w czyn zasady mi³osierdzia poprzez
kszta³towanie umiejêtno�ci wyrzeczeñ. W ostatnim tygodniu
Wielkiego Postu w szko³ach zorganizowano zbiórkê s³odyczy
i zabawek, z przeznaczeniem na �wi¹teczne paczki dla dzieci
z rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji.

Okaza³o siê, ¿e wiêkszo�æ uczniów potrafi siê dzieliæ z
innymi. W szko³ach zebrano wiele zabawek, pluszowych ma-
skotek i s³odyczy, z których przygotowano ponad 120 paczek.
We wspó³pracy z Gminnym O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej,
Zespo³ami Charytatywnymi przy parafiach w Koniakowie i
Istebnej oraz dziêki uprzejmo�ci ksiêdza Proboszcza Jerzego
Patalonga uda³o siê przekazaæ w Wielkim Tygodniu prezenty
dla ponad setki dzieciaków, dla których by³y one mo¿e jedy-
nymi weso³ymi symbolami �wi¹tecznego czasu.

Dziêkujemy wszystkim, którzy w³¹czyli siê w nasz¹ ak-
cjê. Mamy jednocze�nie nadziejê, ¿e ofiarodawcy tak¿e po-
znali tajemnicê rado�ci dzielenia siê.

Zarz¹d PCK



Nasza Trójwie�  l  5KWIECIEÑ  2005

DZIEÑ �W. PATRYKA
W SZKOLE W ISTEBNEJ - ZAOLZIU
17 marca to wa¿ne �wiêto w Irlandii - Dzieñ �w. Patryka -

patrona tego �zielonego kraju�. Ju¿ w dniu poprzedzaj¹cym to
wydarzenie, pomimo rekolekcji, uczniowie przygotowywali bu-
dynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej - Zaolziu
do tego �wiêta i konkursu o Irlandii.

Na korytarzu i w klasach pojawi³y siê zielone balony i napisy z
informacjami na temat historii i kultury tej �Szmaragdowej Wyspy�.
W czwartek odby³ siê konkurs, który poprzedzony zosta³ wyborem
najbardziej �zielonego� ucznia szko³y - chodzi³o oczywi�cie o ubiór,
a nie o wiedzê! Najciekawiej ubrana okaza³a siê uczennica klasy II
e Liceum - Edyta Matuszny.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursie wykazali siê ogromn¹ wie-
dz¹ - mianem �mistrzów� mo¿na tytu³owaæ  uczniów klasy II b -
Rafa³a Krê¿eloka, Justynê Bogda³ i Wiesiê Haratyk.

Na korytarzach s³ychaæ by³o muzykê irlandzk¹ polskiego zespo³u
�CARRANTUOHILL�. Uczniowie ogl¹dali filmy zwi¹zane z ¿y-
ciem codziennym w Irlandii,  a na obiad wszyscy spróbowali Iris
Stew czyli gulasz z warzywami.

IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny
Strumieñska ¯aba

25 listopada 2004 r. w Gimnazjum w Strumieniu odby³ siê
IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny �Strumieñska ¯aba�.
W konkursie wziê³o udzia³ 84 uczestników z 24 gimnazjów po-
wiatu cieszyñskiego.

Uczniowie Gimnazjum w Istebnej zajêli wysokie miejsca. Kon-
kurs wygra³a Natalia Mucha z kl. III g z Jaworzynki, ósme miejsce
zajê³a Joanna K³ósko z kl. III d w Koniakowie. Na trzynastym miej-
scu znalaz³a sie  Zuzanna Juroszek z kl. III g z Jaworzynki.

Dyktando przygotowa³ i podyktowa³ profesor E. Polañski z
Uniwersytetu �l¹skiego w Katowicach.

Wrêczaj¹c nagrody Profesor pogratulowa³ Natalii Z³otej ̄ aby i
zaprosi³ J¹ na Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny do Katowic.

naucz. j. polskiego Helena Bojko

FINA£ POWIATOWEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO
3 marca br. w siedzibie Biblioteki Powiatowej w Cieszynie odby³o siê uroczyste pod-

sumowanie konkursu plastycznego �Kolêdnicy wêdrownicy z gwiazd¹ na patyku...�,  w
którym udzia³ wziêli czytelnicy bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego, Biblioteki
Miejskiej w Czeskim Cieszynie oraz wychowankowie Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Sko-
czowie. Choæ tytu³ konkursu nawi¹zywa³ do zwyczajów kolêdniczych, przedmiotem rywali-
zacji by³y wszystkie prace plastyczne zwi¹zane tematycznie z zimowym okresem zwyczajo-
wo - obrzêdowym. W�ród nades³anych prac nie zabrak³o stroików adwentowych, szopek
bo¿onarodzeniowych, anio³ków, choinek i ozdób choinkowych, kartek �wi¹tecznych, rekwi-
zytów kolêdniczych i karnawa³owych.

Wspania³¹ kolekcjê prac zg³osi³a do konkursu Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej. Zgod-
nie z werdyktem trzyosobowej komisji oceniaj¹cej, której przewodniczy³ mgr £ukasz Konarzew-
ski z Wydzia³u Kultury Starostwa Powiatowego w Cieszynie, nagrodê otrzyma³a Joanna Kacz-
marek, czytelniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej za pracê prezentuj¹c¹ zwyczaj
chodzenia z winszem w drugi dzieñ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Dominika Stañko, czytel-
niczka Filii w Koniakowie, za wizerunek �w. Miko³aja.

Tegoroczny konkurs i zajêcia z nim zwi¹zane by³y prób¹ zastanowienia siê nad tym �jak
to downi bywa³o� i ile z tego przetrwa³o do czasów wspó³czesnych w naszych rodzinnych
domach i miejscach zamieszkania. Izabela Kula, instruktor - koordynator

ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyñskiego

z ¯ycia gimnazjum
Dziêki zorganizowaniu w szkole dnia �w. Patryka uczniowie mogli

siê dowiedzieæ wiele interesuj¹cych rzeczy o tym odleg³ym i piêk-
nym kraju.

Nagrody ufundowane zosta³y przez firmy: �Alamet� z Tarnow-
skich Gór, �Egis� z Tarnowa i �WSiP� z Warszawy.       Klasa IIa
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Pierwsza matura w Istebnej
W kwietniu pierwszy raz w historii, na terenie gminy

Istebna absolwenci Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Zaolziu przyst¹pi¹ do matury.

Jeszcze nie tak dawno uczniowie III klasy Liceum Pro-
filowanego bawili siê na �Studniówce�, a dzi� pilnie przy-
gotowuj ¹ siê do najwa¿niejszego w swoim ¿yciu egzami-
nu - MATURY 2005.

Czêsto jednak wracaj¹ my�lami do tamtej wyj¹tkowej
nocy. Czekali na ni¹ z niecierpliwo�ci¹. Klasa III �a� z LP
w dniu 15. 01.2005 r. prze¿y³a swój najwa¿niejszy bal w
¿yciu. Przed �Studniówk¹� uczniowie i grono pedagogicz-
ne uczestniczyli we mszy �w. w ko�ciele parafialnym w
Jaworzynce Centrum. Pó�niej w restauracji �Na Groniu�
rozpoczê³a siê zabawa.

Tradycyjnie bal rozpocz¹³ mistrzowsko odtañczony
przez maturzystów - polonez.

Dziewczyny w piêknych sukniach, ch³opcy w eleganc-
kich garniturach - nauczyciele z podziwem i dum¹ patrzy-
li na swoich podopiecznych. Wszyscy wspaniale prezentowali siê
na parkiecie. Uczniowie: Rafa³ Kaczmarzyk, S³awek Kaczmarzyk i
Przemek Micha³ek przygotowali artystyczn¹ niespodziankê - kaba-
ret pt. �W bibliotece�.

Tegoroczny, pierwszy w naszej szkole �Bal Studniówkowy� by³
niezapomnianym wydarzeniem i prze¿yciem. Wszyscy bawili siê
wy�mienicie.

A dzi�? Ostatnie powtórki, pierwsze emocje, stosy notatek i
k³êbi¹ce siê w g³owie w¹tpliwo�ci: Czy zd¹¿ê? Jakie bêd¹ pytania?

Do matury w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Istebnej
Zaolziu przygotowuje siê 21 abiturientów. Dwóch z nich w drugiej
czê�ci egzaminu zdaje jêzyk niemiecki, pozostali - jêzyk angielski.
W�ród przedmiotów dodatkowych najpopularniejsza okaza³a siê
w naszej szkole geografia (13 uczniów), nastêpnie biologia (5
uczniów) i matematyka (2 uczniów).

Tylko jeden maturzysta postanowi³ zmierzyæ siê z pytaniami
dotycz¹cymi historii Polski i �wiata.

A co uczniowie s¹dz¹c nowej maturze? O nastroje, jakie panuj¹
w�ród maturzystów, zapytali�my tych najbardziej zainteresowanych:

�Wed³ug mnie nowa matura to kolejny sprawdzian, tylko troszkê
d³u¿szy i trudniejszy. Tak jak do ka¿dego - trzeba siê przygotowaæ.
Do tego egzaminu podchodzê ze spokojem. Nie stresujê siê, bo uczê
siê systematycznie i nie mam problemów z przyswajaniem wiedzy�.

�My�lê, ¿e nowa matura jest doskona³ym sprawdzianem umie-

jêtno�ci, jakie uzyskali�my przez trzy lata nauki w liceum. Jest to
co� nowego, nieznanego uczniom i chyba ka¿dy z nas ma lekk¹
obawê przed tym do�wiadczeniem.�

�Trochê siê denerwujê, bo wszystko, co nowe, budzi strach.
Jeste�my pierwszym rocznikiem, który zdaje now¹ maturê i nikt nie
jest w stanie powiedzieæ, jak to naprawdê bêdzie.�

�Nowa matura jest dla mnie czym� wa¿nym. Przed pisemn¹
matur¹ za bardzo siê nie stresujê, bo podobnego rodzaju testy by³y
ju¿ w gimnazjum .Najbardziej bojê siê egzaminu ustnego.�

�Dla mnie osobi�cie tegoroczny egzamin dojrza³o�ci to podwój-
ne wyzwanie. Po pierwsze muszê bardzo dobrze przygotowaæ siê
do matury i j¹ zdaæ, bo chcê kontynuowaæ swoj¹ edukacjê na wy-
¿szej uczelni. Po drugie po raz pierwszy bêdê zdawa³ maturê na
ca³kiem innych zasadach, ni¿ by³y dotychczas.�

Zaczyna siê odliczanie. Pozosta³o ju¿ niewiele czasu do otwar-
cia kopert z zadaniami.

Emocje udzielaj¹ siê równie¿ Pani dyrektor Zespo³u Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych - mgr Beacie Go�ciniak, wychowawczyni klasy
III �a� - Pani mgr Ewie Czulak oraz ca³emu Gronu Pedagogiczne-
mu. Przecie¿ to pierwsza matura w naszej szkole! Wszyscy razem z
maturzystami przygotowujemy siê do tego wa¿nego wydarzenia.

Jakie bêd¹ wyniki tych naszych wspólnych starañ? Tegorocz-
nym maturzystom ¿yczymy tradycyjnie �po³amania piór� i trzyma-
my za Was kciuki!

mgr Aleksandra Kostka

Ocalmy od zapomnienia
G.C. 1939/40

Po³udnie w ch³opskiej
cha³upie �l¹skiej
Kiedy s³oneczko wzniesie siê na �rodek nieba, to rozdzwoni¹

siê dzwony ko�cio³ów, kaplic i dzwonnic na po³udniowe Anio³
Pañski. Lud zapracowany; dzieñ ca³y do ziemi przygiêty, wypro-
stowuje siê, pracê przerywa i modli siê ¿arliwie do Królowej Nie-
bios Panienki Maryi.

Spocone rêce sk³adaj¹ siê a wargi szepc¹: �B¹d� pozdrowio-
na�. Pasterze zganiaj¹ byd³o z pastwiska, oracze zje¿d¿aj¹ koñmi
z pola, kopaczki czy te¿ latem ¿niwiarze zasiadaj¹ na miedzy, by
po posi³ku ducha i cia³o �chociasz kapkym zakrzyszicz�. Posi³ek
po³udniowy w naszych wsiach podgórskich sk³ada siê przewa¿-
nie z nabia³u: mleka czy kiszki czyli siad³ego mleka, sera, twaro-
gu, mas³a, ¿entycy, ma�lanki, po naszemu cmeru. Do tego ziem-
niaki, rzadko chleb, wiêcej placek. Dawniej piekano placek owsia-

ny. By³a specjalna odmiana owsa, zwanego potocznie �rychlec�,
odznaczaj¹siê cieniutk¹ ³upin¹ i du¿¹ zawarto�ci¹ bia³ka i t³uszczu.
Obecnie jednak owies jest skarmiany koñmi a prac¹ tych¿e uzyska-
ne pieni¹dze u¿ywa ch³op na zakup �chowanio� - ¿ywno�ci.

Zim¹ ch³op jada najwiêcej wspomniane ju¿ �kfaki�, czy te¿
�pêcok�, to jest rêcznie ot³ukany w stêpce jêczmieñ lub te¿ kubusz,
czyli surowe ziemniaki tarte, rozrobione z gotowanym mlekiem i
pieczone na patelni.

Dawniej, kiedy na ka¿dej górze by³ sa³asz, to ch³op nasz zwozi³
wielkie ilo�ci po¿ytku z tych¿e. Z tych czasów zosta³o przys³owie,
¿e �gdo mo owce tyn mo co chce�, bowiem mia³ ch³op wszystko,
we³nê, ko¿uchy, miêso, ser i mleko. Obecnie wie� nasza coraz mniej
mlekiem p³yn¹ca.

Kiedy rz¹d austriacki, a w³a�ciwie Komora Cieszyñska, widzia³,
¿e ch³opa naszego wynarodowiæ siê nie da, postanowi³ zniszczyæ
go materialnie, zabra³ mu sa³asze i pastwiska i zostawi³ mu tylko
skrawki ma³e ojcowizny. I zrobi³ ch³opa naszego cherlakiem. Pod
koniec ubieg³ego i w pocz¹tkach bie¿¹cego wieku ch³op nasz emi-
growa³ do Ameryki, ale po wojnie pozamyka³y siê granice na wszyst-
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Pomarañczowa Rewolucja
W ostatnim czasie  media alarmowa³y nas o sfa³szowanych wy-

borach prezydenckich na Ukrainie. Dwaj kandydaci pro europejski
Wiktor Juszczenko i prorosyjski Wiktor Janukowycz. Przez dwa ty-
godnie byli w centrum uwagi wszystkich najwa¿niejszy europejskich
i �wiatowych programów.

Ukraina to najwiêkszy nasz s¹siad, ³¹czy nas z tym krajem trud-
na historia, oraz chêæ pojednania. Naród ukraiñski przez wieki bê-
d¹cy pod rz¹dami Rosji, swoj¹ upragnion¹ wolno�æ wywalczy³ do-
piero w roku 1991. Mo¿liwe by³o to wówczas wtedy, gdy ZSRR
uleg³ likwidacji, a powo³ano do ¿ycia Wspólnotê Niepodleg³ych
Pañstw. Ukraina szybko zosta³a uznana przez wszystkie pañstwa,
jako kraj niepodleg³y. Polska by³a pierwszym krajem, który uzna³
niepodleg³o�æ Ukrainy.

W okresie rz¹dów Leonida Kuczmy nasz wschodni s¹siad, z
wielkim trudem zacz¹³ przeprowadzaæ reformy gospodarcze. Próba
zreformowania gospodarki przez Kuczmê okaza³a siê pora¿k¹. Kraj
pod rz¹dami Kuczmy popada³ w stagnacjê gospodarcz¹, a sam pre-
zydent zosta³ pos¹dzony przez opozycjê o wspó³pracê z mafi¹. U
naszego s¹siada coraz bardziej stawa³ siê widoczny podzia³ na pro
europejski zachód oraz prorosyjski wschód. Na wschodzie kraju po-
wsta³a silna grupa  oligarchów, którzy zaczêli kontrolowaæ sytuacjê
w kraju. Mówiono wówczas oligarchowie i Kuczma to pañstwo.

Ukraina zmieni³a kierunek swojej polityki skierowany w stronê
Rosji oraz popad³a w zale¿no�æ gospodarcz¹ wobec  Rosji. Da³o
to mo¿liwo�æ Putinowi do odbudowania swoich wp³ywów na
Ukrainie.

Kuczma nie respektuje ¿adnych praw cz³owieka w swoim kraju,
a jego wierna milicja likwiduje wszelk¹ formê opozycji. Prze�ladu-
je siê dziennikarzy, doskona³ym tego przyk³adem jest zamordowa-
nie czo³owego opozycyjnego dziennikarza Gieorgija Gongadze, któ-
rego zw³oki bez g³owy odnaleziono w jednym z ukraiñskich lasów.
Dopiero instytut w Lozannie cia³o zidentyfikowa³. Na Ukrainie ro-
dzi siê spo³eczeñstwo obywatelskie kieruj¹ce swoj¹ nienawi�æ wo-
bec Kuczmy. Czerwone �wiat³o dla opozycji za�wieci³o wówczas,
gdy ambasador Wiktor Czernomyrdin wyzna³ bezczelnie, ¿e dla niego
�Ukraina jest zawsze i bêdzie czê�ci¹ Rosji�. Rok 2004 mia³ wiêc
zadecydowaæ, jak bêdzie wygl¹daæ polityka naszego s¹siada na po-
cz¹tku XXI wieku.

Gdy coraz bardziej zbli¿a³a siê kampania prezydencka, ukra-
iñscy oligarchowie i sam Kuczma coraz bardziej publicznie i w
mediach opowiadali siê za Janukowyczem cz³owiekiem Rosji sko-
rumpowanym gubernatorem Doniecka. Za� opozycyjny Juszczen-
ko sta³ siê wrogiem. Nawet próba jego otrucia na pocz¹tku wrze-

kie spusty i ch³op musi w miejscu siê chleba dorabiaæ. Wiêkszo�æ
gór naszych lasem okryta i jest w³asno�ci¹ lasów pañstwowych.
Jest to najbli¿sze �ród³o zarobkowe. Rzuci³ siê te¿ ch³op nasz na
wszystkie nieu¿ytki, które karczuje, melioruje, niweluje i w ¿yzn¹
rolê wszystkie ma³o wydajne paszonki i su³aki zamienia. Jednak z
powodu licznego rozradzania siê gospodarstwa ch³opskie u nas s¹
bardzo skar³owacia³e a za� zarobek w lasach pañstwowych jest nad-
miernie niski. W³a�ciwie gospodarka le�na jest nastawiona do ch³opa
rabunkowo a zmiany tej¿e nie mo¿na siê doczekaæ.

Ch³op p³aciæ musi za drzewo cenê najwy¿sz¹, za� za pracê do-
staje p³acê najni¿sz¹ i rzecz dziwna, ¿e w³adze tego zrozumieæ nie
mog¹, ¿e przecie pierwszorzêdnym ich interesem byæ powinno mieæ
ch³opa zdrowego, silnego i zadowolonego na pograniczu, bowiem
ju¿ dawno Wyspiañski powiedzia³, ¿e ��ch³op potêg¹ jest i basta!��
Po³udniowa godzina mija, jakby biczem �mign¹³. Ch³op ima siê
roboty. Ociera znowu¿ pot z czo³a i patrzy smutnie na przeciwleg³e
góry, - �wiec¹ coraz wiêcej ³ysinami. Lasy ch³opskie prawie ¿e zni-
k³y, bo je bieda zjad³a, wysprzeda³ ch³op na ¿ycie ostatni pniaczek.
£ysz¹ te¿ coraz wiêcej i góry z lasów pañstwowych; coraz wiêcej

mieczysków. Ro�nie w nich trawa, borówki, maliny i jagody. Zbie-
raæ ich jednak nie wolno, musi siê op³acaæ. O ile gajowy z³apie bez
kartki, to najczê�ciej wysypie i niszczy, depce do ziemi dar Bo¿y.
�Lepi ptoszkowi, jako miê biydnej chudzinie�, skar¿y³a mi siê raz
jedna biedna kobieta. �A czemu?� �Bo ptaszkowi wolno, zbiero co
chce a jonie �miym!�

�Dla czego!� �Bo nimóm czim kartki zap³aciæ. A za darmo nie
dajóm. Wszczek³e paniska, wszyckigo majom doszcz, cosz tam ta-
kiymu ferszterowi, mo pora stówek miesiyñcznie, w pañskim kfar-
tyrzu pensyjonat, kóniym se piêkny grejcar zarobi, no i jeszcze lu-
dzie wiela zrobióm, a ty chudzoiku ani na po³ednie nie szmiysz
uzbiyracz borówek ku placku. Jako dyby pón Bóg jyny szfiat dlo
panów stforzi³�.

Takie ¿ale na dziennym porz¹dku, ch³op odczuwa bole�nie ró¿-
ne przerosty biurokratyczne i namacalnie widzi swe upo�ledzenie
spo³eczne, ale pracuje dalej i nie chmurzy siê, patrzy w górê z na-
dziej¹, ¿e przyjdzie i ten czas, co przecie zrozumi¹ nas, ¿e i ch³o-
pom chodzi o ¿ycie.

Jerzy Probosz

�nia 2004 by³a doskonale wyre¿yserowana przez aparat Kuczmy.
Jesienna kampania dla Juszczenki by³a bardzo  trudna, ograni-

czono mu dostêp do telewizji, a kana³ 5 niezale¿ny od w³adzy zosta³
zamkniêty. Wiêc Juszczenko mia³ trudne mo¿liwo�ci do prezentacji
swojego programu i koncepcji uzdrowienia gospodarki. Za�  jego
rywal czêsto ukazywany w telewizji w obecno�ci £ukaszenki i Puti-
na by³ pewny zwyciêstwa. Zreszt¹ Putin robi³ wszystko, aby nie utra-
ciæ wp³ywów na Ukrainie. Nie uda³o mu siê to w Gruzji gdzie w
wyniku rewolucji ró¿ , wierna Gruzja zmieni³a kierunek polityki na
zachodni.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich po d³ugim oczekiwaniu
na liczenie g³osów, ok. 2 tygodnie okaza³a siê zwyciêstwem Jusz-
czenki nad Janukowyczem. Opozycja podnios³a g³os twierdz¹c, ¿e
Juszczenko osi¹gn¹³ nawet powy¿ej 50% poparcia. Zwolennicy Jusz-
czenki ubrani, w pomarañczowe szaliki demonstrowali swoje po-
parcie dla swojego kandydata. Kijów sta³ siê pomarañczowym mia-
stem. Druga tura wyborów mia³a zadecydowaæ, kto stanie na czele
Ukrainy. Putin widz¹c, ¿e sytuacja wymyka siê spod kontroli po-
nownie pojecha³ na Ukrainê. Podczas drugiej tury  wyborów w�ród
obserwatorów OBWE w tym polskich polityków, og³oszono wyniki,
wygra³ Janukowycz  3% przewagi nad Juszczenk¹. Opozycja stwier-
dzi³a, ¿e wybory sfa³szowano. Rozpoczê³y siê demonstracje w Kijo-
wie. Rozpoczê³a siê pomarañczowa rewolucja. Na wiece przycho-
dzi³o ok. 200 ty� osób. Juszczenko szuka³ oparcia na zachodzie.
Polska znów sta³a  na wysoko�ci zadania jako pierwsza zabra³a g³os.
W polityce europejskiej,  polska dyplomacja robi³a wszystko, aby
doprowadziæ do demokratycznych wyborów. Na Ukrainê pojecha³
symbol polskiej walki o wolno�æ Lech Wa³êsa przyjêty owacyjnie.
Rozpoczê³y siê mediacje Kwa�niewskiego i Adamkusa. Polacy soli-
daryzowali siê z Ukraiñcami. Polscy politycy zgodnie jednym g³o-
sem mówili, ¿e Ukraina zas³uguje na wolno�æ. Rewolucja na Ukra-
inie pokaza³a nam Polskê okresu solidarno�ci. Ukraina udowodni³a
wszystkim, ¿e pragnie wolno�ci demokracji i chce nale¿eæ do Euro-
py.

Smutne jest to, ¿e stanowisko UE dopiero po naciskach licznych
obserwatorów by³o jednoznaczne. Sama postawa Francji, która rzad-
ko by³a lojalna wobec

Polski jest dziwna. Francja skrytykowa³a Polsk¹ dyplomacjê.
Rewolucja pomarañczowa i polskie mediacje zmusi³y s¹d najwy¿-
szy Ukrainy do podjêcia decyzji o tym, aby przeprowadziæ ponow-
ne wybory. Powtórzone wybory 26 grudnia przynios³y zwyciêstwo
Juszczence. Ukraina uzyska³a wolno�æ nowy prezydent obj¹³ w³a-
dzê. Rosja straci³a strefê wp³ywów na Ukrainie. Ukraina jest w
Europie miejmy nadziejê, ¿e wkrótce zostanie przyjêta do Unii
Europejskiej. Janusz Juroszek



8  l  Nasza Trójwie� KWIECIEÑ  2005

PIERWIOSNEK
Powszechnie znana jest ro�lina z rodzaju primula, zwana u nas

pierwiosnkiem lub pierwiosnka. Dzikie gatunki tej ro�liny, w Pol-
sce bêd¹ce pod czê�ciow¹ ochron¹, rosn¹ nie rzadko ca³ymi ³anami
na ³¹kach, w zaro�lach parków w lasach li�ciastych i mieszanych.
Trudno ich nie zauwa¿yæ, gdy wczesn¹ wiosn¹, jako jedne z pierw-
szych, rozwijaj¹ swoje ³adne, z³ocisto¿ó³te kwiatki zebrane w bal-
dachy.

Natomiast prawie zupe³nie nie jest znany ptak z rzêdu wróblowa-
tych, nosz¹cy to samo imiê. A przecie¿ jest on w ca³ym kraju bardzo
pospolity. Mo¿na go us³yszeæ w niemal ka¿dym typie lasu, w parkach i
zadrzewieniach �ródpolnych. No w³a�nie - tylko us³yszeæ, bo nie czêsto
mamy okazjê go zobaczyæ. Pierwiosnek jest bowiem znacznie mniejszy
od wróbla, pokryty szarozielonymi piórkami bez ¿adnych jaskrawych
ozdób i przez to ma³o widoczny w�ród li�ci. Przebywa najczê�ciej w
koronach drzew, gdzie w nieustannym ruchu zgrabnie uwija siê na ga-
³¹zkach, poszukuj¹c owadów. Nawet, kiedy zdo³amy wypatrzeæ go w
gêstwinie zieleni, zaraz niknie z oczu za zas³on¹ li�ci.

W�ród ptaków wêdrownych pierwiosnek nale¿y do naszych
najwcze�niejszych le�nych �piewaków. Jego �piew rozlega siê ju¿
z koñcem marca, kiedy przylatuje do nas z zimowisk i s³ychaæ go
stale przez ca³e lato. Pie�ñ ta jest bardzo prosta i do�æ monotonna.
£atwo mo¿na j¹ rozpoznaæ i zapamiêtaæ; sk³ada siê z jednostajnie
powtarzanych, metalicznych d�wiêków brzmi¹cych jak �cilp - calp�.
Pierwiosnek, piecuszek i �wistunka le�na to trzy gatunki ptaków
nale¿¹ce do rodzaju �wistunek lub inaczej wójcików i pospolicie
wystêpuj¹ w rejonie Istebnej. Wszystkie s¹ do siebie podobne i w
dodatku bytuj¹ w tym samym �rodowisku. Nawet trzymaj¹c w rêku
piecuszka i pierwiosnka nie mo¿na ich odró¿niæ, nie uciekaj¹c siê
do skomplikowanych pomiarów d³ugo�ci lotek- Mimo to ptaki te
w naturze nigdy nie kojarz¹ siê ze sob¹, naj³atwiej rozpoznaæ je
mo¿na po �piewie, który u ka¿dego gatunku brzmi zupe³nie od-
miennie.    Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Targi Turystyczne
GLOB 2005 w Katowicach
Na stoisku �Ziemia Cieszyñska Zaprasza� w dniach 1-3

kwietnia gmina Istebna wspólnie z Cieszynem i Skoczowem pre-
zentowa³y swoje walory na Miêdzynarodowych Targach Tury-
styki Glob w Katowicach.

Na wspomnian¹ imprezê ukaza³ siê nowy informator �Istebna
Jaworzynka Koniaków� opracowany przez dzia³ promocji Urzêdu
Gminy prezentuj¹cy bogat¹ ofertê atrakcji turystycznych naszego
regionu oraz ca³¹ bazê noclegow¹ (ok. 1500 miejsc noclegowych).

Folder cieszy³ siê w�ród zwiedzaj¹cych sporym zainteresowa-
niem, a oferta w nim zawarta trafia³a nawet do bardzo wymagaj¹-
cych turystów w ró¿nym wieku i wszechstronnych upodobaniach,
jak równie¿ do touroperatorów i biur podró¿y.

W zwi¹zku z wyjazdem na targi turystyczne do Warszawy w
dniach 22-24. 04. 2005r. zwracam siê pro�b¹ do organizatorów tu-
rystyki o dostarczenie materia³ów promocyjnych do Punktu Infor-
macji Turystycznej w Istebnej Centrum do dnia 20 kwietnia br.

Janusz Waszut

Pani Danucie Legierskiej
Dyrektorowi Szko³y Podstawowej nr 1 w Koniakowie

i ca³ej rodzinie
wyrazy wspó³czucia i ¿alu z powodu �mierci ojca

�p. Edmunda
sk³adaj¹

Wójt, pracownicy Urzêdu oraz Zespo³u d/s O�wiaty

Pani Marii Probosz i ca³ej rodzinie
serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu

z powodu �mierci te�cia
�p. Micha³a Probosz

sk³adaj¹ Wójt i wspó³pracownicy

Od 11 kwietnia do 8 maja 2005 roku
w muzeum regionalnym "Na Grapie" w Jaworzynce

otwarta bedzie wystawa prac Krystyny Hebliñskiej.
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Konkurs Gwarowy
�NASIÓM RZECIÓM�
�NASIÓM RZECIÓM� jedyn z pyrsich takich konkursów ³or-

ganizowanych w nasim ³o�rodku radowo³ siê wielkim zaintereso-
wanim. £odby³ siê 30. marca 2005 w sali GOK w Istebnej. Szanow-
ne jury w sk³adzie: Rafa³ Wa³ach z �Krziziowej�- Przewodniczóncy,
Ma³gorzata Kiere� z �Gróniczków� i Ciotka Anna Bury ³od �Wojoczka�
pilnie ³ocynia³o gwarzyni nasich dziecek. Zg³osi³o siê wsieckich dwacet
³osiym chyntnych ³od siej�ci do siedymno�ci roków. Jury ³ocynia³o spe-
cyfikym gwary ka¿dej dziedziny, bogactwo tekstu, interpretacyjym, ci-
sto�æ gwary i ³ogólne wra¿iyni artystyczne gwarzóncego. Piêknie dziyn-
kujymy wsieckim ³opiekunóm za przigotowani dziecek. My�limy zie
ka¿dego roku bedymy robiæ taki konkursy bo po cha³pach coroz miyni
rzóndzi siê po nasiymu, a dziecka majom takóm potrzebym, bo chynt-
nych do konkursu by³o dziwy.

Znajomo�æ gwary jest tak samo wa¿no, jako znajomo�æ jynzyka
polskigo, kiery swoje korzynie mo w nasij gwarze! Jynzyk polski cza-
sów Miko³aja Reja i Jana Kochanowskigo to gwara nasich matek i
tacikow. Worce zachowaæ i pie³yngnowaæ to dziedzictwo. Zachynco-
my wsieckich - a nejbarzi ³oców, coby ucili swoje dziecka gwarziæ.
Znajomo�æ jynzykow jest dzi�ka wielkim bogactwym d³o æ³owieka, a
gwara jest takim w³a�nie jynzykym, kiery mogymy traktowaæ na rów-
ni z ³obcymi jynzykami.

Pytómy Was na rok, coby�cie tu byli na II konkursie gwary �Na-
siom rzeciom�.

Uczestnicy:
Dominika Ligocka - SP 2 Koniaków
Andrzej Ja³owiczor - GOK Istebna
Mateusz Zowada - SP 2 Koniaków
Szymon £abaj - SP 2 Jaworzynka
Angelika Legierska - SP l Jaworzynka
Ma³gorzata Kajzar - SP 2 Istebna
Zuzanna Juroszek - Gimnazjum
Agnieszka Fiedor - SP l Koniaków
Kamil Kawulok - Gimnazjum
Klaudia Kukuczka - SP l Koniaków
Bronis³awa Dragon - SP 2 Jaworzynka
Miros³aw Juroszek - SP l Jaworzynka
Edyta Legierska - SP 2 Istebna
Mateusz Zawada - SP 2 Istebna
Jolanta Kukuczka - SP l Koniaków
Sabina Haratyk - OPP Koniaków
Pawe³ �pila - SP 2 Istebna
Karina Kukuczka - OPP Koniaków
Urszula £upie¿owiec - SP l Istebna
Grzegorz Legierski - Gimnazjum
Natalia Bielesz - Gimnazjum
Józef Juroszek - SP l Jaworzynka
Dominik Kawulok - SP 2 Koniaków
Agnieszka Ja³owiczor - SP 2 Jaworzynka
Jakub Skurzok - SP 2 Jaworzynka
Wojciech Ma³yjurek - SP l Jaworzynka
Barbara Zowada - Gimnazjum
Sebastian Legierski - ZSZ Istebna Zaolzie
WYNIKI:
Kategoria dzieci do lat 10
I - Andrzej Ja³owiczor - GOK Istebna
II - Pawe³ �pila - SP 2 Istebna
III - Józef Juroszek - SP l Jaworzynka
WYRÓ¯NIENIE
Klaudia Kukuczka - SP l Koniaków
Kategoria dzieci do lat 13
I - Agnieszka Ja³owiczor - SP 2 Jaworzynka
II - Karina Kukuczka - OPP Koniaków

III - Sabina Haratyk - OPP Koniaków
WYRÓ¯NIENIA
Jakub Skurzok - SP 2 Jaworzynka
Mateusz Zowada - SP 2 Koniaków
Miros³aw Juroszek - SP l Jaworzynka
Jolanta Kukuczka - SP l Koniaków
Kategoria M³odzie¿owa
I - Kamil Kawulok - Gimnazjum
II - Grzegorz Legierski - Gimnazjum
III - Sebastian Legierski -ZSZ Istebna Zaolzie
TEKSTY UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Grzegorz Legierski - �Handel krowami�
Wiycie, ludziækowie, u nas tu w Beskidach, w Trójwsi je inaksi

zici jako w miastach, aje�cie kapkym downi - z ³osiymdziesiónt, sto
roków tymu by³o dziepro zie inacy. Robót po blisku nie by³o, by³a
biyda, tó� jak gdo chcio³ co zarobiæ, tó� jyny z gazdówki jak co sprze-
do³ - abo syr, wajca, mas³o, kury, a w lecie aji borówki, grziby i insi
rzeci nosili na tork do Ciesina. Krowami te� handlowali. Kiery mio³
zi³kym do tego, tó� se cosi na tym zarobi³.

Taki ujêæ z jednego przisió³ka z Istebnej, a byli Zo £oizy, robili
taki ksieft. Kupowali krowy w Kame�nicy, bo tam by³y ³acniyjsi jako
u nas i przedowali potym drodzy. Ch³opek by³ u� kapkym starsi, ale
si³ym mio³ ³okropnóm. No i kludzi³ kiejsi dwie krowy przez Brónc-
kówki ko³o Barani Góry, a ch³apiec mu pómogo³. Naros z krzoków
wyskoci³o przed nich dwóch ³opryszków i padaj om: Dowejcie ³okup
abo bierymy jednóm krowym! Ujêæ powiado, zie piniyndzych wiela
ni mo. Ale zbójnicy swoje - pinióndze abo krowa! Tósz ujec powie-
dzio³ Janiækowi, zieby u� sie³, ajo ich tu wyp³acim. Siednó³ ujec na
pnia, za³ozi³ nogym

jednóm na drugóm i sióngnó³ pod bok do kapsy po szrajtoflym, a
rabusie naros hip ku niymu i zaziyrajóm wiela te� mo tych piniyn-
dzych. Nie bedym teras ³opowiado³jako ich wyp³aci³, ale chnet Janka
dogoni³, a Janko siê ich spyto³ ci mieli do�æ tych piniyndzych na ³o-
kup, ci przi�li po krowym, a ujec powiedzieli, zie nie chcieli ani pi-
niyndzych, ani krowy. Janko zdziwiony, a ujec dali padali, zie jedny-
mu nogom rusi³ w przirodzyni, a potym ich jednego ku drugiymu
poprziblizio³ i sturzi³ pod wykroæ i lezióm pocichu. Tak to ujec se
poradzili ze zbójnikami.

Sebastian Legierski - �Downe czasy�
Moje cudne ³ojcowski lasy nigdy nie strac¹ swej urody, krasy.
Tacik mój tu stromy targali
kónickami, co se ich sami podkuwali.
Chynyli na wóz i wiy�li du domu,
coby zrobiæ ¿³óbek i ³oddaæ go komu.
kóniæka mieli co siê zwo³ Ecia
i by³ silny jako kareta.
Jak zapión smyrek , tósz stanóc nie chcio³
tak pieróñskóm si³ym mio³.
A babcia ziymnioki kopa³a
na swoigo ch³opa co chwi³ym spoziyra³a,
ci jadzie przez kympkym,
ci £oizóm, ci kany pojecho³ na Cisowe do Hanny.
Drobnioæki i naciónki ³odchybowali co chwila
dziecka w dzichcie chósiali
i na pasiyki spoziyrali,
bo siê tam bawi³a Zosia z Bo¿ynóm,
co chwila cosi do potoka chynóm.
Indianki ³okropne dwie, a mamie siê im pomóc nie chcia³o,
Sóm ³okropne pannice,
bedóm z nich zakonnice.
U� siê chyli ku wieciorku
idzie Janko z Bajsiule barana zamknóæ w corku.
Za nim Rycho z Bemianki siê za drzewym kryje,
bo baran rogami prze³okropnie ryje.
Poszli polami a¿ chen ku Rastoce
Rycho ma³y a jako �ob skocze.
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10.04.05 14.00 Drogomy�l - KP Trójwie� (2:2)
17.04.05 15.00 KP Trójwie� - Zab³ocie (0:4)
24.04.05 15.00 Koñczyce Wielkie - KP Trójwie� (1:2)
01.05.05 16.00 KP Trójwie� - Brenna (1:1)
03.05.05 15.00 Ochaby - KP Trójwie� (1:0)
08.05.05 16.00 Skoczów II - KP Trójwie� (2:1)
15.05.05 16.00 KP Trójwie� - Nierodzim (2:1)
22.05.05 16.00 Simoradz - KP Trójwie� (3:2)
26.05.05 16.00 KP Trójwie� - Puñców (1:4)
29.05.05 17.00 Strumieñ - KP Trójwie� (2:5)
05.06.05 17.00 KP Trójwie� - Wis³a (1:3)
12.06.05 17.00 Górki Wielkie - KP Trójwie� (2:3)
19.06.05 17.00 KP Trójwie� - Koñczyce Ma³e (0:0)

* w nawiasie wynik z rundy jesiennej
* mecz z Ochabami z dnia 03.04 zosta³ przeniesiony na 03.05.2005r.
w zwi¹zku ze �mierci¹ Ojca �w. Jana Paw³a II

PI£KA NO¯NA
TERMINARZ
-  Klasa A - sezon 2004 / 2005
- runda wiosenna

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

Przygotowania boisk w Istebnej do sezonu pi³karskiego
(foto: J. Kohut)

TERMINARZ
- Liga okrêgowa m³odzików i juniorów
- sezon 2004 / 05 - runda wiosenna

09.04.05 14.30 16.00 Olza Pogwizdów - KP Trójwie�
17.04.05 10.00 11.30 KP Trójwie� - Milówka
24.04.05 10.00 11.30 Ku�nia Ustroñ - KP Trójwie�
01.05.05 10.00 11.30 KP Trójwie� - Drogomy�l
07.05.05 10.00 11.30 BBTS/Podbeskidzie - KP Trójwie�
14.05.05 10.00 11.30 Zabrzeg - KP Trójwie�
22.05.05 10.00 11.30 KP Trójwie� - Kaniów
28.05.05 11.00 12.30 Pietrzykowice - KP Trójwie�
05.06.05 10.00 11.30 KP Trójwie� - ¯abnica
11.06.05 10.00 11.30 Wilamowiczanka - KP Trójwie�
18.06.05 10.00 11.30 KP Trójwie� - Przyborów

* mecz z Milówk¹ w dniu 17.04. odbêdzie siê na boisku w Milówce

I Turniej Mistrzów Halowych Amatorskich Lig
Pi³ki No¿nej o Puchar Euroregionu
��l¹sk Cieszyñski� - 19.03.2005

Hala Sportowa Gimnazjum w Istebnej
W turnieju wziê³o udzia³ osiem dru¿yn: po dwie z Miejskiej

Ligi Pi³ki Halowej w Jastrzêbiu Zdroju, Amatorskiej Ligi Pi³ki
Halowej o �Puchar Prezesa Firmy Kosta�, Amatorskiej Ligi Pi³ki
Halowej So³ectw Gminy Goleszów oraz dwie ekipy z naszego tere-
nu: Istebna i Koniaków. Organizatorzy: Zwi¹zek Komunalny Zie-
mi Cieszyñskiej i Urz¹d Gminy Istebna

Wyniki dru¿yn z naszego terenu:
Istebna: Koniaków 1:1; Inter Meteor Jastrzêbie 3:0; Goleszów

Dolny 2:1; Nordica Sport Jastrzêbie 2:1; Wis³a Malinka 1:1; Ci-
sownica 0:1; Kosta Ustroñ 3:4

�Wrêczenie pucharu dla najlepszej dru¿yny turnieju -
Nordica Jastrzêbie� przez wójta p. Danutê Rabin

Do rozgrywek rundy wiosennej KP Trójwie� przyst¹pi z nowym Zarz¹dem w sk³adzie: Miros³aw Kapa� - prezes, Henryk
Ma³yjurek - wice prezes, Marcin Legierski - sekretarz, Zuzanna Wawrzacz - skarbnik oraz Jerzy Jaworski i Józef Waszut -
cz³onkowie Zarz¹du, wybranym na walnym zebraniu cz³onków klubu w styczniu.
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BIEGI
NARCIARSKIE
Wyniki biegaczy reprezentuj¹cych
kluby z terenu naszej gminy oraz
startuj¹cych indywidualnie w okre-
sie od 05.02.2005 do 28.02.2005:

BESKIDY BEZ GRANIC - (Oszczadnica - Zwardoñ)
07.02.2005
Kobiety (40 - 49 lat) - dystans 20 km:
 1. Danuta Ligocka (Istebna)
Mê¿czy�ni (30 -39 lat) - dystans 20 km:
 1. Józef Juroszek (Koniaków)
Mê¿czy�ni (60 - 69 lat) - dystans 20 km:
 1. Pawe³ Gorzo³ka (Jaworzynka)
Mê¿czy�ni (30 - 39 lat) - dystans 5 km:
 1. Piotr Bruja (Ujso³y)
 2. Piotr Micha³ek (Jaworzynka)

MISTRZOSTWA POLSKI LZS - Istebna Kubalonka
12-13.02.2005
Styl klasyczny - 12.02.2005
Juniorzy M³odsi - dystans 5 km - 7 uczestników:
 1. Marek Kreczmer ( LKS Klimczok Bystra ) -
 2. S³awomir Dziedzic ( NKS Trójwie� Beskidzka )
Juniorki - dystans 5 km - 8 uczestniczek:
 1. Monika Napora ( LKS Witów Mszana Dolna )
 2. Weronika Kubalok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
 4. Karolina Krê¿elok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
 8. Magdalena Micha³ek ( NKS Trójwie� Beskidzk )
Juniorki M³odsze - dystans 5 km - 9 uczestniczek:
 1. Kinga Bieszczad ( LKS Klimczok Bystra )
 4. Agata Krê¿elok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
M³odzicy - dystans 3 km - 15 uczestników:
 1. Krzysztof Stec (LKS Klimczok Bystra)

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Gimnazjalistów
�O Puchar Wójta Gminy Istebna�

Klasy pierwsze - 11.03.2005 - uczestniczy³o 8 klas:
Fina³: Klasa IC - Klasa IA 6:1
O 3 miejsce: Klasa IF - Klasa I B 8:2
Koñcowa klasyfikacja: 1. Klasa IC, 2. Klasa IA, 3. Klasa IF
Najlepszy Strzelec: Jan Krê¿elok - klasa IF - 9 bramek
Klasy drugie - 18.03.2005 - uczestniczy³o 9 klas:

Koniaków: Istebna 1:1; Wis³a Malinka 3:4; Kosta Ustroñ 7:0;
Cisownica 1:0; Inter Meteor Jastrzêbie 0:2, Nordica Sport Jastrzê-
bie 1:4; Goleszów Dolny 4:3

Koñcowa tabela

1 Nordica Sport Jastrzêbie 7 18 20:5
2 Inter Meteor Jastrzêbie 7 13 15:9
3 Istebna 7 11 12:9
4 Wis³a Malinka 7 11 14:13
5 Koniaków 7 10 17:14
6 Kosta Ustroñ 7 9 13:23
7 Cisownica 7 6 4:14
8 Goleszów Dolny 7 3 7:15

J. Kohut

Fina³: Klasa IIC - Klasa IIB 10:1
O 3 miejsce: Klasa IIF - Klasa II I 4:0
Koñcowa Klasyfikacja: 1. Klasa IIC, 2. Klasa IIB, 3. Klasa IIF
Najlepszy Strzelec: Tomasz Zawada - klasa IIF - 14 bramek
Klasy trzecie - 01.04.2005
Organizatorzy: Urz¹d Gminy Istebna i Gimnazjum Istebna.

J. Kohut

Fragment meczu fina³owego klas drugich

 2. Sebastian Gazurek (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
 6. Szymon Klimosz (UKS Gimnazjum Istebna)
 9. Kamil Czepczor (UKS Gimnazjum Istebna)
M³odziczki - dystans 3 km - 20 uczestniczek:
 1. Beata Szymañczak (LKS Klimczok Bystra)
 2. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 4. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)
Styl dowolny - 13.02.2005
Juniorzy M³odsi - dystans 5 km - 10 uczestników:
 1. S³awomir Ja³owiczor (NKS Trójwies Beskidzka)
 2. S³awomir Dziedzic (NKS Trójwies Beskidzka)
 3. Mariusz Micha³ek (NKS Trójwies Beskidzka)
Juniorki - dystans 5 km - 7 uczestniczek:
 1. Weronika Kubalok (NKS Trójwie� Beskidzka)
 2. Karolina Krê¿elok (NKS Trójwie� Beskidzka)
 7. Magdalena Micha³ek (NKS Trójwies Beskidzka)
Juniorki M³odsze - dystans 5 km - 7 uczestniczek:
 1. Ma³gorzata Jamróz ( LKS Klimczok Bystra )
 7. Agata Krê¿elok ( NKS Trójwies Beskidzka )
M³odzicy - dystans 5 km - 14 uczestników:
 1. Krzysztof Stec ( LKS Klimczok Bystra )
 2. Sebastian Gazurek ( UKS Gimnazjum Istebna )
 3. Adam Kaczmarzyk ( UKS Gimnazjum Istebna )
 5. Szymon Klimosz ( UKS Gimnazjum Istebna )
 7. Kamil Czepczor ( UKS Gimnazjum Istebna )
M³odziczki - dystans 5 km - 19 uczestniczek:
 1. Beata Szymañczak ( LKS Klimczok Bystra )
 2. Magdalena Ligocka ( UKS Gimnazjum Istebna )
 3. Agnieszka Zawada ( UKS Gimnazjum Istebna )
 4. Katarzyna Kubalok ( UKS Gimnazjum Istebna )
Punktacja klubowa - sklasyfikowano 11 klubów:
 1. LKS Witów Mszana Dolna - 255 pkt.
 2. UKS Gimnazjum Istebna - 190 pkt.
 3. NKS Trójwie� Beskidzka - 190 pkt.
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Punktacja szkó³ - sklasyfikowano 20 szkó³:
 1. Gimnazjum Istebna - 191 pkt.
18. LO Istebna - 20 pkt.

BIEG MAGURKI - Wilkowice - 12.02.2005
Mê¿czy�ni - dystans 15 km - styl klasyczny
Kategoria 18 - 21 lat:
 1. Grzegorz Bril ( MUKS Podkarpacie Jedlicze )
 5. Robert Pawlica ( MKS Istebna )
Kategoria 22 - 30 lat:
 1. Piotr Kocoñ ( AZS AWF Katowice )
 2. Arkadiusz Ma³yjurek ( NKS Trójwie� Beskidzk )
Kategoria 31 - 40 lat:
 1. Stanis³aw Gorzo³ka ( TRS Si³a Ustroñ )
 2. Eugeniusz Gorzo³ka ( Jaworzynka )
Kategoria 51 lat i starsi:
 1. Pawe³ Gorzo³ka ( Jaworzynka )

XXIII OGÓLNOPOLSKI BIEG G¥SIENICÓW
- Zakopane - 13.02.2005
Styl klasyczny
Kobiety ( 40 - 49 lat ) - dystans 5 km:
 1. Danuta Ligocka ( Istebna )
Mê¿czy�ni ( do 39 lat ) - dystans 10 km:
 1. Pawe³ Bubula ( LKS Wi�niowa )
15. Eugeniusz Gorzo³ka ( Jaworzynka )
Mê¿czy�ni ( pow. 60 lat ) - dystans 5 km:
 1. Pawe³ Gorzo³ka ( Jaworzynka )
Radni i pracownicy samorz¹dowi - dystans 5 km:
 1. Henryk Gazurek ( Istebna )

MIÊDZYNARODOWE AKADEMICKIE
MISTRZOSTWA POLSKI - PUCHAR POLSKI
- Mistrzostwa SMS Zakopane - Zakopane 19/20.02.2005
SPRINT:
Seniorzy - 10 uczestników:
 1. Rafa³ Wêgrzyn (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
 3. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorzy - 17 uczestników:
 1. Marcin Branas (LKS Poroniec)
14. Robert Pawlica (MKS Istebna)
M³odziczki - 25 uczestniczek:
 1. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 5. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)
M³odzicy - 44 uczestników:
 1. Marek Marcisz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
10. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
28. Szymon Klimosz (UKS Gimnazjum Istebna)
33. Kamil Czepczor (UKS Gimnazjum Istebna)
Seniorzy - bieg ³¹czony 3 x 2,7 km + 3 x 2,7 km - 9 uczestników:
 1. Piotr �liwka (AZS AWF Zakopane)
 4. Arkadiusz Ma³yjurek (NKS Trójwie� Beskidzka)
Juniorzy (1985 - 86) - bieg ³¹czony 3 x 2,7 km + 3 x 2,7 km - 16
uczestników:
 1. Kamil Fundanicz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne)
 3. Mariusz Micha³ek (NKS Trójwie� Beskidzka)
M³odzicy (1989 - 90) - bieg ³¹czony 2,7 km + 2,7 km - 45 uczestników:
 1. Maciej Starêga (UKS Rawa Siedlce)
 7. Adam Kaczmarzyk (UKS Gimnazjum Istebna)
12. Szymon Klimosz (UKS Gimnazjum Istebna)
27. Kamil Czepczor (UKS Gimnazjum Istebna)
M³odziczki (1989 - 90) - bieg ³¹czony 2,7 km + 2,7 km - 30 uczestniczek:
 1. Magdalena Ligocka (UKS Gimnazjum Istebna)
 2. Agnieszka Zawada (UKS Gimnazjum Istebna)
 3. Katarzyna Kubalok (UKS Gimnazjum Istebna)

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y
Ustianowa - 24/25/27/28.02.2005
SPRINT:
Juniorzy:
 1. Mariusz Zowada ( AZS AWF Katowice )
17. Robert Pawlica ( MKS Istebna )
Juniorzy M³odsi:
 1. Bartosz Fundanicz ( MKS Halicz Ustrzyki Dolne )
 7. Mariusz Micha³ek ( NKS Trójwie� Beskidzka )
10. S³awomir Dziedzic ( NKS Trójwie� Beskidzka )
12. Adrian Biernat ( NKS Trójwie� Beskidzka )
13. S³awomir Ja³owiczor ( NKS Trójwie� Beskidz )
Juniorki:
 1. Sylwia Ja�kowiec ( LKS Wi�niowa )
 9. Weronika Kubalok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
15. Karolina Krê¿elok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
20. Magdalena Micha³ek ( NKS Trójwie� Beskidzk )
Juniorki M³odsze:
 1. Ma³gorzata Jamróz ( LKS Wi�niowa )
22. Agata Krê¿elok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
Juniorzy - bieg ³¹czony 10 km + 10 km:
 1. Kamil Fundanicz ( MKS Halicz Ustrzyki Dolne )
18. Robert Pawlica ( MKS Istebna )
Juniorki - bieg ³¹czony 5 km + 5 km:
 1. Sylwia Ja�kowiec ( LKS Wi�niowa )
 4. Weronika Kubalok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
 7. Karolina Krê¿elok ( NKS Trójwies Beskidzka )
Juniorzy M³odsi - dystans 5 km - styl klasyczny:
 1. Piotr Tkacz ( MKS Halicz Ustrzyki Dolne )
 4. S³awomir Dziedzic ( NKS Trójwie� Beskidzka )
 5. Mariusz Micha³ek ( NKS Trójwie� Beskidzka )
 9. Adrian Biernat ( NKS Trójwie� Beskidzka )
12. S³awomir Ja³owiczor (  NKS Trójwie�  Beskidz)
Juniorki M³odsze - dystans 5 km - styl klasyczny:
 1. Aleksandra Prekurat ( UKS Rawa Siedlce )
23. Agata Krê¿elok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
Juniorzy - dystans 10 km - styl dowolny:
 1. Grzegorz Bril ( MUKS Podkarpacie Jedlicze )
20. Robert Pawlica ( MKS Istebna )
Juniorzy M³odsi - dystans 10 km - styl dowolny:
 1. Piotr Tkacz ( MKS Halicz Ustrzyki Dolne )
 2. S³awomir Ja³owiczor ( NKS Trójwie� Beskidzka
 4. Mariusz Micha³ek ( NKS Trójwie� Beskidzka )
 5. S³awomir Dziedzic ( NKS Trójwie� Beskidzka )
23. Adrian Biernat ( NKS Trójwie� Beskidzka )
Juniorki - dystans 5 km - styl dowolny:
 1. Kornelia Marek ( AZS AWF Katowice )
 4. Weronika Kubalok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
11. Karolina Krê¿elok ( NKS Trójwies Beskidzka )
18. Magdalena Micha³ek ( NKS Trójwie� Beskidzka )
Juniorki M³odsze - dystans 5 km - styl dowolny:
 1. Anna Starêga (UKS Rawa Siedlce)
20. Agata Krê¿elok ( NKS Trójwie� Beskidzka )
SZTAFETY:
Juniorzy M³odsi - dystans 3 x 7,5 km:
 1. MKS Halicz Ustrzyki Dolne
 2. NKS Trójwie� Beskidzka
    (S³awomir Dziedzic, Mariusz Micha³ek, S³awomir Ja³owiczor)
Juniorki - dystans 3 x 5 km:
 1. LKS Witów Mszana Dolna
 2. NKS Trójwie� Beskidzka
    (Karolina Krê¿elok, Magdalena Micha³ek, Weronika Kubalok)

Serwis wyników znajduje siê na stronie internetowej
www.ug.istebna.pl w kategorii �Sport - Imprezy sportowe -
Wyniki�.      Opracowa³: Jacek Kohut
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Biegi uliczne w Gródku
Bardzo dobrze zaprezentowa³a siê na tradycyjnych ulicznych

biegach w Gródku (Czechy) reprezentacja naszych szkó³. Rekor-
dowo liczna (58 osób) ekipa wywalczy³a w silnej stawce rywali
kilka wysokich miejsc w³¹cznie z miejscami na podium. Szczegó³y
w nastêpnym numerze NT.

�Nasi uczestnicy biegów w Gródku z opiekunami� (fot. J. Kohut)

Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na rok 2005

XXX Miêdzynarodowy Trasy biegowe
Bieg Naciarski UG Istebna 30.01.2005 COS Istebna
�O Istebniañski bruclik� Kubalonka
II Zimowe Zawody Nadl. Wis³a
Furmanów GOK Istebna 06.02.2005 Istebna Tartak
Dzieñ Stra¿aka - Pokazy Amfiteatr �Pod
 S³u¿b Mundurowych GOK Istebna 01.05.2005 Skoczni¹� 14.00
Miyszani ³owiec Stowarzyszenie Istebna

KO �Na Gróniach� 14.05.2005 Stecówka
Majowe spotkanie plene- GOK Istebna 21.05.2005 Dolina 17.00
rowe �Obraz i muzyka� Krê¿elki
Warzyni dobrego jod³a GOK Istebna 26.05.2005 Amfiteatr

�Pod skoczni¹� 16.00
Wystawa psów rasowych GOK Istebna 29.05.2005 Amfiteatr

�Pod skoczni¹� 14.00
Festyn Szkolny SP 1 Istebna 04.06.2005 Amfiteatr

�Pod skoczni¹�
II Rajd ³unochodów GOK Istebna TVP3 26.06.2005 Amfiteatr

�Pod skoczni¹�
Bike Marathon Start - meta

Liga Bike Maraton UG Istebna 1-3.07.2005 Amfiteatr �Pod
GOK Istebna skoczni¹�

Wystawa z okazji Parafia Ewang.
75-lecia Ko�cio³a Ewan- -Augsburska 01.07.2005 GOK Istebna 16.00
gelicko-Augsburskiego w Istebnej
w gminie Istebna GOK Istebna
Wystawa Twórczo�ci 6.07.2005
Ludowej GOK Istebna - 28.08.2005 GOK Istebna 11.00
Koncert Robert Fiedor 09.07.2005 Amfiteatr
�Rock ma duszê� �Pod skoczni¹�
IX Dni Istebnej GOK Istebna 16.07.2005 Amfiteatr 18.00

17.07.2005 �Pod skoczni¹� 16.00
IV Spotkanie Gajdoszy Stowarzyszenie Istebna

KO �Na Gróniach� 23.07.2005 Stecówka
XI Festyn Istebniañski GOK Istebna 30.07.2005 Amfiteatr 18.00

ROK Bielsko-B. 31.07.2005 �Pod skoczni¹� 16.00

Letnie Zawody Nadle�n. Wis³a
Furmanów GOK Istebna 13.08.2005 Istebna Tartak 13.00
Do¿ynki Gminne UG Istebna Amfiteatr

GOK Istebna 28.08.2005 �Pod skoczni¹�
Rozchód ³owiec Zbigniew Wa³ach 29.09.2005 Istebna Stecówka
Zaduszki Istebniañskie Stowarzyszenie O�rodek Edukacji

KO �Na Gróniach� 02.11.2005 Ekologicznej
Prz¹dki Istebniañskie GOK Istebna 14-16.11.2005 GOK Istebna 9.00

Firma Handlowo - Us³ugowa IGNA�
zatrudni sprzedawcê - barmana

Istebna 1191, tel. 033-855 74 17

R

CENTRUM STOMATOLOGII
RODZINNEJ
Lek. dent. Piotr Ligêza, IAO

Istebna 859 - budynek przedszkola
Tel. gab. 033-855 77 11, tel. kom. 502 077 603

www.naszdentysta.net        email:ligeza@naszdentysta.net

kompleksowe leczenie stomatologiczne dzieci i doros³ych
(leczenie bezwiert³owe)
leczenie wad zgryzu bez usuwania zêbów u dzieci i doros³ych
leczenie zaburzeñ stawu skroniowego - ¿uchwowego
leczenie bólów g³owy
chirodoncja (wp³yw zgryzu na ogólny rozwój i zdrowie cz³owieka)
leczenie zgrzytania i chrapania

Nazwa imprezy Organizatorzy Termin Miejsce Godz.

Bli¿szych informacji udziela Gminny O�rodek Kultury w Istebnej - tel. 855 62 08
mail: kultura@ug.istebna.pl, Gminne Centrum Informacji - tel. 855 61 58
mail: promocja@ug.istebna.pl. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê rów-
nie¿ na stronie internetowej gminy Istebna - www.ug.istebna.pl
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Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,
SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,
MATERACE

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

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

PRZY ZAKUPIE KOSIARKI W KWIETNIU - UPOMINEK

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 855 64 93

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 do 11.00
Wtorek - Sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)
8.00 do 13.00 tel. dom. 85 57 102

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZÊTA DOMOWE
- FIRMY - pe³ny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ̄ YCIE TYP �P� PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZ¥D GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

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

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

PROMOCJA -
WERSALKA
NA SPRÊ¯YNACH -
JU¯ OD 399 Z£

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH


