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XV LAT SAMORZ¥DÓW LOKALNYCH!
PREZYDENT       Warszawa, 29 kwietnia 2005r.
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

Szanowni Pañstwo, Drodzy Samorz¹dowcy

Polski samorz¹d to historia sukcesu. Zaledwie w kwietniu 1989 roku za-
koñczy³ siê �okr¹g³y stó³�, w czerwcu odby³y siê wybory parlamentarne, a
ju¿ w maju 1990 roku przeprowadzono pierwsze wybory samorz¹dowe.
Wybory samorz¹dów, które dysponowa³y ju¿ swoimi kompetencjami i mo-
g³y natychmiast rozpoczynaæ dzia³alno�æ na w³asny rachunek.

To by³a jedna z najwa¿niejszych decyzji ustrojowych, kszta³tuj¹cych III
Rzeczpospolit¹. Decyzja tworz¹ca jeden z jej najbardziej stabilnych filarów
nowej Polski. W du¿ej mierze w³a�nie dziêki reformie samorz¹dowej i nastê-
puj¹cemu w jej wyniku rozwojowi spo³eczeñstwa obywatelskiego uda³o siê
naszemu krajowi przebyæ w minionych piêtnastu latach trudn¹ drogê ogrom-
nych przemian ustrojowych i l maja 2004 roku znale�æ siê w gronie cz³onków
Unii Europejskiej.

Dziêkujê radnym wszystkich szczebli, burmistrzom, prezydentom miast,
przedstawicielom i pracownikom organizacji samorz¹dowych, zak³adów i
zwi¹zków komunalnych za ich po�wiêcenie i zaanga¿owanie, za znacz¹cy
wk³ad w polskie przemiany.

Dziêkujê za dobre przygotowanie samorz¹dowych w³adz i administracji
do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, za inicjatywê, aktywno�æ i fa-
chowo�æ, z jak¹ pozyskiwane s¹ �rodki - krajowe i unijne - na rozwój gmin,
miast i regionów. Za to, i¿ przygotowali�cie w ostatnim czasie tak wielk¹
liczbê ró¿nego rodzaju projektów, które bêd¹ czyniæ Wasze ma³e ojczyzny
lepszymi i piêkniejszymi.

Bilans pierwszego roku naszego cz³onkostwa w Unii jest  pozytywny.
Nie sprawdzi³y siê �czarne scenariusze�, kre�lone przez przeciwników in-

tegracji. Obecno�æ Polski we Wspólnotach Europejskich jest ju¿ w tej chwili
wyra�nie odczuwalnym bod�cem rozwojowym dla gospodarki, zw³aszcza
dla polskiego eksportu. Polskie przedsiêbiorstwa - mimo wcze�niejszych obaw
- s¹ w stanie konkurowaæ na europejskim rynku i coraz czê�ciej tê konkuren-
cjê wygrywaj¹. Jeste�my partnerem wiarygodnym i aktywnym, potrafi¹cym
w sposób konstruktywny prezentowaæ swoje stanowisko, wykazuj¹cym ela-
styczno�æ i uwzglêdniaj¹cym interes Unii jako ca³o�ci.

Jestem pewien, ¿e staæ nas na powtórzenie sukcesu Irlandii, Hiszpanii, czy
Portugalii, które potrafi³y wykorzystaæ nowe mo¿liwo�ci zwi¹zane z wej-
�ciem do Unii Europejskiej. Naszym dodatkowym atutem s¹ do�wiadczenia
ostatnich kilkunastu lat. Determinacja, pracowito�æ, twórcze podej�cie do pro-
blemów to cenny kapita³, jaki Polacy nabyli przez ostatnich kilkana�cie lat i
z jakim weszli�my do Unii. Wiem, ¿e z Pañstwa pomoc¹ - wszystkich pol-
skich samorz¹dowców, nie zmarnujemy go. ̄ e wykorzystamy wszystkie szan-
se rozwojowe, jakie Polska ma obecnie.

Dziêkujê wszystkim twórcom ma³ych ojczyzn. Wasz sukces jest sukcesem
Polski i gwarancj¹ jej dobrej przysz³o�ci!

Aleksander Kwa�niewski
Podsumowanie 15 lat dzia³alno�ci samorz¹du Gminy Istebna przed-

stawimy w nastêpnym numerze �Naszej Trójwsi�.
Przedruk: Przedruk Samorz¹dowy Nr 5 z 2005 r.

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

Informator
Rady i Urzêdu

Gminy

l Z uwagi na brak �rodków w bud¿ecie, o�wietlenie
na terenie gminy za wyj¹tkiem o�wietlenia Parku w
Istebnej - zosta³o wy³¹czone w okresie od 16 maja do
31 sierpnia 2005 r.

Bogdan Ostromêcki

Po¿egnanie
Po raz ostatni wo³a nas dzwonek
�piew, oklaski i wrzawa.
A potem nagle siê wszystko zapada
w ciszê tak wielk¹,
¿e tylko s³ychaæ, jak brzêczy za szyb¹
samotnej muchy skrzyde³ko.
I ju¿ po wszystkim. I ju¿ sk³adamy
pióra, zeszyty i ksi¹¿ki.
Za to siê wielkie zaczn¹ przygody,
gdy siê otworzy przed nami
zielona ksiêga przyrody.
Wiêc ¿egnaj, szko³o. Ju¿ milczy teraz
klasa i pusty kor ytarz.
Pewnie ci bez nas
bêd¹ smutno i nudno dni p³yn¹æ.
Ale siê nie mar tw. Przecie¿ jesieni¹
znów nas, jak zawsze, powitasz.

WSZYSTKIM NASZYM DZIECIOM
z okazji

Miêdzynarodowego Dnia Dziecka
sk³adamy serdeczne ¿yczenia.

¯yczymy Wam du¿o zdrowia, powodzenia w nauce,
pomy�lnych egzaminów oraz wielu sukcesów

w rozwijaniu Waszych zainteresowañ i zdolno�ci.
¯yczymy Wam szczê�cia i spe³nienia marzeñ

w Waszych rodzinach i szko³ach.

Zbli¿aj¹ce siê wakacje niech
bêd¹ dla Was czasem

wypoczynku, bezpiecznej
zabawy, poznania nowych

przyjació³, kolegów i nowych
miejsc.

¯yczymy Wam, by�cie we
wrze�niu wróci³y do szko³y
zdrowe, wypoczête i pe³ne

energii do wykonywania zadañ
w szkole.

Wójt Gminy i Rada Gminy
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Uchwa³a NR XXIX/235/2005
Rady Gminy w Istebnej

 dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 o samorz¹dzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zm.) oraz art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pó�n. zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje:

§ 1
1. Ustanawia siê pomnik przyrody - drzewo gatunku buk po-

spolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysoko-
�ci 130 cm równym 340 cm rosn¹cego przed wej�ciem do Woje-
wódzkiego Centrum Pediatrii w miejscowo�ci Istebna - Kubalon-
ka, gminie Istebna.

2. Drzewo o którym mowa w ust. 1, ro�nie na dzia³ce oznaczo-
nej w ewidencji gruntów gminy Istebna numerem 6605/4.

§ 2
Szczególnym celem ochrony jest zachowanie drzewa, o któ-

rym mowa w § 1 ust.1, ze wzglêdów przyrodniczych, naukowych,
kulturowych oraz krajobrazowych.

§ 3
W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1 ust. 1,

wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy:
1) niszczenia, uszkodzenia lub przekszta³cania obiektu;
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
3) umieszczenie tablic reklamowych.

§ 4
Sprawowanie nadzoru nad ochron¹ pomnika wymienionego w

§ 1 ust. 1 powierza siê Wójtowi Gminy Istebna.
§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

RADA GMINY UCHWALI£A

Uchwa³a Nr XXIX /236/ 2005
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê nazwê �Park imienia Paw³a Stalmacha� placowi pu-

blicznemu po³o¿onemu w Istebnej na dzia³ce nr 997.
§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Istebna.
§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

Rada Gminy Istebna        Istebna, dnia 5 kwietnia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Krajowej
Rady Radiofonii
i Telewizji

Rada i Wójt Gminy Istebna zwracaj¹ siê z pro�b¹ o uruchomienie
emisji Programu Regionalnego Telewizji Katowice.

W miesi¹cu marcu br. na terenie gminy odby³y siê zebrania wiej-
skie mieszkañców,  na których poruszono trwaj¹cy od lat problem
odbioru programu TVP 3 Telewizji. Gmina liczy 11.472 mieszkañ-
ców. Nadmieniamy, ¿e na terenie gminy dzia³aj¹ dwie stacje retrans-
misyjne TSR Istebna i Koniaków, wybudowane przy znacznym udzia-
le finansowym jak i pomocy spo³ecznej mieszkañców.

Bardzo proszê o pozytywne za³atwienie naszej pro�by.

Dyrektor Departamentu Prezydialnego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Pañstwo
Danuta Rabin Wójt Gminy Istebna
Józef Micha³ek Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Istebna

Szanowni Pañstwo,
W odpowiedzi na pismo z 5 kwietnia 2005 roku, z upowa¿nie-

nia Przewodnicz¹cej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji infor-
mujê, ¿e Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji mo¿e gospodarowaæ
jedynie kana³ami przekazanymi przez Prezesa Urzêdu Regulacji
Telekomunikacji i Poczty.

Niestety KRRiT nie dysponuje wolnymi kana³ami w Istebnej i
Koniakowie, a tym samym nie ma mo¿liwo�ci technicznych spe³-
nienia pro�by Rady Gminy. Sytuacja ta prawdopodobnie nie zmie-
ni siê do czasu wprowadzenia techniki cyfrowej do rozpowszech-
niania programów telewizyjnych.

Technika cyfrowa znajduje siê obecnie w fazie eksperymental-
nej. Przyk³adem jest próbne nadawanie w technice cyfrowej z na-
dajnika trzech programów telewizji publicznej. Proszê o rozwa¿e-
nie powy¿szych wyja�nieñ w kontek�cie Pañstwa wyst¹pienia.

Z powa¿aniem Jaros³aw Firlej
p.o. Dyrektora Departamentu Prezydialnego KRRiT

Rada Gminy uchwali³a
W dniu 30 maja 2005 r. odby³a siê XXIX sesja Rady Gminy.

Obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady Józef Micha³ek,
obecny by³ równie¿ Radny Rady Powiatu Cieszyñskiego - Pan Jó-
zef Broda.

Na sesji podjêto uchwa³y:
� w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
� w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu,
� w sprawie przyjêcia darowizny,
� w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki pomostowej na sfinansowa-

nie kosztów kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach
programu SAPARD,

� w sprawie wskazania o�wiatowych jednostek bud¿etowych,
które utworz¹ rachunek dochodów w³asnych i ustalenia �ród³a tych
dochodów oraz ich przeznaczenia dla których organem prowadz¹-
cym jest Gmina Istebna,

� podjêto trzy uchwa³y w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na
rok 2005.

na sesji dyskutowano na temat:
- ustawienia znaku B-18 �zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywi-

stej masie ca³kowitej ponad 18 t� na drodze powiatowej S2643 -
droga przez wie� Istebna.

M. Wieczorek
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 Uchwa³a Nr XXVIII/226/2005
Rady Gminy Istebna

z dnia 22 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

uczniom zamieszka³ym na terenie Gminy Istebna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z
dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Gminy Istebna uchwala, co nastêpuje
§ 1

Niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dotyczy
uczniów, wychowanków i s³uchaczy, o których mowa w art. 90b ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zamieszka³ych na
terenie Gminy Istebna. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o uczniach, to dotyczy to równie¿
wychowanków i s³uchaczy w powy¿szym rozumieniu.

§ 2
Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. Kryterium dochodowym - nale¿y przez to rozumieæ kryterium dochodowe na osobê

w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)

2. Kwocie zasi³ku rodzinnego - nale¿y przez to rozumieæ kwotê, o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228, poz. 2255 ze zm.)

§ 3
1. W zale¿no�ci od sytuacji materialnej ucznia i jego rodziny wysoko�æ stypendium

szkolnego wynosi miesiêcznie:

                       Dochód na cz³onka rodziny         Wysoko�æ stypendium

Do 15% kryterium dochodowego 100% kwoty zasi³ku rodzinnego
Powy¿ej 15% do 50% kryterium dochodowego 90% kwoty zasi³ku rodzinnego
Powy¿ej 50% do 100% kryterium dochodowego ³¹cznie 80% kwoty zasi³ku rodzinnego

2. W przypadku, gdy w rodzinie wystêpuje przynajmniej jedna z okoliczno�ci, o której
mowa w art. 90d ust.1 ustawy o systemie o�wiaty, wysoko�æ stypendium szkolnego zwiêk-
sza siê o 10%

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysoko�æ stypendium szkolnego mo¿e
byæ podwy¿szona do 200% kwoty zasi³ku rodzinnego.

§ 4
Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w formie:
1. ca³kowitego lub czê�ciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a tak¿e realizowanych poza szko³¹ w szczególno�ci: nauka jêzyków ob-
cych, zajêcia muzyczne, plastyczne i inne poszerzaj¹ce wiedzê uczniów np. udzia³ w zor-
ganizowanych przez szko³ê, kolegium wycieczkach lub wyjazdach zwi¹zanych z proce-
sem edukacyjnym,

2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególno�ci zakup: podrêcz-
ników, s³owników, atlasów, zeszytów,  przyborów szkolnych, butów sportowych, dresów,

3. ca³kowitego lub czê�ciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów , o których mowa w art. 90
d ust. 4 ustawy o systemie o�wiaty, w szczególno�ci na pokrycie kosztów:

a)  zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
b)  posi³ków w sto³ówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,
c)  zakup podrêczników szkolnych,
d)  dojazdu do szko³y, kolegium
e)  czesnego za naukê w szkole niepublicznej posiadaj¹cej uprawnienia szko³y publicz-

nej, a w przypadku szkó³ ponadgimnazjalnych lub kolegiów, równie¿ bez uprawnieñ szko-
³y publicznej,

4. �wiadczenia pieniê¿nego, je¿eli organ przyznaj¹cy stypendium uzna to za w³a�ciwe
na warunkach okre�lonych w art. 90d ust. 5.

§ 5
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmuje siê w sekretariacie Urzêdu

Gminy w Istebnej.

§ 6
1. Stypendia szkolne bêd¹ przekazywa-

ne w wysoko�ci ustalonej zgodnie z § 3 ni-
niejszego regulaminu w formie ustalonej w
§ 4 ust. 1,2,3  tego regulaminu, jako refun-
dacja kosztów poniesionych przez uczniów.

2. Podstawê refundacji wydatków wymie-
nionych w § 4 ust. 1,2,3 niniejszego regulaminu
stanowiæ bêd¹ rachunki, faktury i inne dowody
wp³aty wystawione w okresie, o którym mowa
w art. 90d ust.10 ustawy o systemie o�wiaty.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2
nale¿y dostarczaæ do Urzêdu Gminy w Isteb-
nej do  10 dnia danego miesi¹ca.

4. �rodki, o których mowa w ust. 1 wy-
p³acane bêd¹ w kasie Urzêdu Gminy w Isteb-
nej na podstawie listy wyp³at lub przelewem
na rachunek bankowy wnioskodawcy.

5. Je¿eli ustalony w decyzji dzieñ wy-
p³aty �rodków, o których mowa w ust. 4 jest
dniem wolnym od pracy,  wyp³ata nast¹pi w
nastêpnym dniu powszednim.

§ 7
1. Za  zdarzenia losowe uzasadniaj¹ce

przyznanie zasi³ku szkolnego uznaje siê w
szczególno�ci:

 a) ca³kowit¹ lub czê�ciow¹ utratê mie-
nia przez rodzinê ucznia wskutek: powodzi,
po¿aru, klêski ¿ywio³owej, kradzie¿y,

b) wypadek cz³onka rodziny maj¹cy
istotny wp³yw na pogorszenie sytuacji ma-
terialnej ucznia,

c) �mieræ rodzica lub prawnego opieku-
na ucznia,

2. Wnioski o przyznanie zasi³ku szkol-
nego przyjmuje siê w sekretariacie Urzêdu
Gminy w Istebnej.

§ 8
1.  �wiadczenia pieniê¿ne z tytu³u udzie-

lonego stypendium szkolnego, zasi³ku szkol-
nego wyp³acane bêd¹ w zale¿no�ci od indy-
widualnej sytuacji ucznia otrzymuj¹cego
przedmiotowe �wiadczenie odpowiednio:

a) w drodze przelewu na rachunek ban-
kowy rodzica, prawnego opiekuna ucznia, a
w przypadku pe³noletnich uczniów na ich
rachunek bankowy,

b) w formie gotówki wyp³acanej w kasie Urzê-
du Gminy w  Istebnej na podstawie listy wyp³at.

2. Zasi³ek szkolny przyznany w formie
pomocy rzeczowej jest udzielany poprzez
zwrot udokumentowanych kosztów poniesio-
nych przez ucznia.

§ 9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wój-

towi Gminy.
§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14
dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa �l¹skiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

RADA GMINY UCHWALI£A l RADA GMINY UCHWALI£A
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Gmina Istebna beneficjentem Programu
INTERREG III A Czechy-Polska

Urz¹d Gminy w Istebnej przygotowa³ wniosek o przyznanie
dofinansowania ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Czechy - Polska pn.: �Poprawa dostêpno�ci obszaru pogranicza
poprzez modernizacjê drogi lokalnej Olecki w Istebnej�. Pro-
jekt z³o¿ony 12 maja br. w Centrum Rozwoju Regionalnego w mie-
�cie Olomouc w Czechach do pierwszego konkursu og³oszonego
w dniach 5-18 maja br. przeszed³ pozytywnie ocenê formaln¹ i zo-
sta³ zarejestrowany w systemie komputerowym pod numerem
CZ.04.4.85/1.1.PL. 1/0072. Projekt o warto�ci kosztorysowej 1 098
978 PLN w ramach Priorytetu 1. �Dalszy rozwój i modernizacja
infrastruktury dla zwiêkszenia konkurencyjno�ci obszaru pograni-
cza� i Dzia³ania 1.1 �Wspieranie rozwoju infrastruktury o znacze-
niu transgranicznym� ubiega siê o maksymalne dofinansowanie w
wysoko�ci 824 233 PLN.  �rodki w³asne przeznaczone na ten cel
wynosz¹ 274 745 PLN. Ostateczne warto�ci zweryfikowane zostan¹
procedur¹ zamówieñ publicznych (w przetargu nieograniczonym).

Decyzje o dofinansowaniu z³o¿onych projektów zapadn¹ w
dniach 21-22 czerwca br. Podstawowym kryterium oceny bêdzie
efekt transgraniczny generowany przez poszczególny projekt. Wy-
mogiem jest równie¿ posiadanie czeskiego partnera i wspó³praca z
nim na ka¿dym etapie realizacji projektu. W przypadku pozytyw-
nej decyzji o przyznaniu dofinansowania projekt realizowany bê-
dzie po podpisaniu umowy z Wojewod¹ �l¹skim, zgodnie z za-
twierdzonym harmonogramem dzia³añ, tj. w planowanym okresie
X.2005-VI.2006 r.

Statystyka osób korzystaj¹cych ze stanowisk komputerowych
w okresie styczeñ - maj 2005:

Styczeñ 647
Luty 693
Marzec 652
Kwiecieñ 621
Maj 543
Razem 3156

UWAGA RODZICE I DZIECI!
W czasie zbli¿aj¹cych siê wakacji Gminne Centrum Informacji

w Istebnej zamierza udostêpniæ sprzêt bêd¹cy na jego wyposa¿e-
niu dzieciom - uczniom szkó³ podstawowych.

W okresie od 4 lipca do 27 sierpnia 2005 w poniedzia³ki,
�rody i pi¹tki w godzinach 10.00 - 13.00 dzieci bêd¹ mog³y ko-
rzystaæ ze sprzêtu komputerowego - Internet, Word Pad, Paint -
zarówno w celu zabawy, jak i rozwijania swojej wiedzy. Planuje
siê tak¿e organizacjê konkursów i zabaw dla dzieci. Pomoc¹ i opiek¹
bêd¹ s³u¿yæ pracownicy Centrum. Rodziców za� prosimy o dopil-
nowanie, aby dzieci bezpiecznie dotar³y do Centrum, jak i wróci³y
do domu po zajêciach.

W zwi¹zku z powy¿szym w podanych godzinach nie bêdzie
mo¿liwo�ci korzystania ze stanowisk komputerowych dla innych
u¿ytkowników.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w siedzibie Centrum (ad-
res powy¿ej) jak te¿ pod numerem telefonu 855 61 58.

J. Kohut

SIEDZIBA: budynek Gminnego O�rodka Kultury / obok
ko�cio³a / - sala nr 4, pierwsze piêtro

GMINNE   CENTRUM
INFORMACJI

KOMUNIKAT DLA W£A�CICIELI
GOSPODARSTW ROLNYCH

W �lad za pismem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyj-
nego z dnia 28 pa�dziernika 2003 r. uprzejmie informujê, ¿e z dniem
l stycznia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowi¹zkowych - Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-
nych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152). Kontynuuj¹c rozwi¹zania prawne
funkcjonuj¹ce od 1990 r. ustawa uznaje za ubezpieczenia obowi¹z-
kowe m. innymi:

- ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej rolników z tytu³u
posiadania gospodarstwa rolnego,

- ubezpieczenie budynków wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych.

Podmiotami zobowi¹zanymi do zawarcia umów ubezpieczeñ
obowi¹zkowych w rolnictwie s¹ rolnicy, czyli osoby fizyczne, w
których posiadaniu lub wspó³posiadaniu znajduje siê gospodarstwo
rolne. Rolnik, który nie spe³ni³ obowi¹zku zawarcia umowy ubez-
pieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia okre-
�lonymi w ustawie, jest obowi¹zany wnie�æ op³atê, której wyso-
ko�æ wynosi:

- w ubezpieczeniu OC rolników - równowarto�æ w z³otych 30
euro,

- w ubezpieczeniu budynków rolniczych - równowarto�æ w z³o-
tych 100 euro.

Wniesienie op³aty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony
ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowi¹zku zawarcia umowy
ubezpieczenia, zatem ka¿de ujawnienie braku tej ochrony oznacza
kolejne obci¹¿enie rolnika dolegliw¹ op³at¹. Trzeba w tym miejscu
podkre�liæ, ¿e spowodowanie przez nieubezpieczonego w zakresie
OC rolnika szkody, pozostaj¹cej w zwi¹zku z posiadaniem gospo-
darstwa, skutkuje wyp³aceniem osobie poszkodowanej lub upraw-
nionej odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-
cyjny. Fundusz po zaspokojeniu roszczeñ tych osób, niezale¿nie
od wezwania rolnika do wniesienia op³aty za niedope³nienie obo-
wi¹zku ubezpieczenia, wystêpuje do niego o zwrot wyp³aconego
odszkodowania. W konsekwencji prowadzi to zazwyczaj do istot-
nego pogorszenia sytuacji ekonomicznej oraz ¿yciowej rolnika i
jego rodziny, a w skrajnych przypadkach do utraty podstaw egzy-
stencji.

Zgodnie z przepisami Rozdzia³u 6 ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, UFG i PBUK, do przepro-
wadzenia kontroli spe³nienia przez rolników obowi¹zku ubezpie-
czenia OC i ubezpieczenia budynków rolniczych, jest obowi¹zany

Informacje dla rolników

Projekt modernizacji drogi na Oleckach odnosi siê do proble-
mu s³abej dostêpno�ci komunikacyjnej polsko-czeskiego pograni-
cza i zwi¹zanej z tym pog³êbiaj¹cej siê marginalizacji spo³eczno�ci
lokalnych zamieszkuj¹cych górskie, trudno dostêpne przysió³ki.
G³ówne dzia³ania zwi¹zane z projektem dotycz¹ kompleksowej mo-
dernizacji dróg lokalnych o ³¹cznej d³ugo�ci 4,424 km i polegaj¹
na ich gruntownej przebudowie. W projekcie uczestnicz¹ partne-
rzy ze strony czeskiej, jednostki samorz¹du terytorialnego: Obec
Bukovec oraz Obec Hrcava. Dokumentacja techniczna opracowa-
na zosta³a w roku 2004. Prace nad dokumentacj¹ niezbêdn¹ do apli-
kowania trwa³y w okresie marzec-maj 2005 r. po zatwierdzeniu
wszystkich dokumentów wdra¿aj¹cych program INTERREG III A
Czechy - Polska.

Przygotowa³: Wies³aw Legierski
Podinspektor ds. projektów europejskich

Referat Gospodarczy i Rolnictwa Urzêdu Gminy w Istebnej
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wójt w³a�ciwy ze wzglêdu na po³o¿enie gospodarstwa rolnego lub
miejsce zamieszkania rolnika.

Spe³nienie obowi¹zku ubezpieczenia ustala siê na podstawie
polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wystawionego przez
zak³ad ubezpieczeñ.

Je¿eli osoba kontrolowana nie oka¿e dokumentu potwierdzaj¹-
cego zawarcie umowy ubezpieczenia OC rolników lub dowodu
op³acania sk³adki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzaj¹cy
kontrolê zawiadamia o tym na pi�mie Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub
zakoñczenia kontroli. Organem wzywaj¹cym rolnika do wniesie-
nia op³aty za niespe³nienie obowi¹zku zawarcia umowy ubezpie-
czenia budynków rolniczych jest wójt, który przeprowadzi³ kon-
trolê lub zosta³ o wyniku kontroli powiadomiony przez w³a�ciwe-
go starostê.

Op³ata za niedope³nienie obowi¹zku ubezpieczenia OC wno-
szona jest przez rolnika na rzecz UFG, natomiast op³ata za niedo-

Informacje dla rolników l Informacje dla rolników

Informujemy, ¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem zmieniaj¹cym roz-
porz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych warunków
i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsiêwziêæ
rolno�rodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierz¹t objêtej Pla-
nem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 22, poz. 179), obo-
wi¹zuj¹ nastêpuj¹ce terminy sk³adania WNIOSKÓW O PRZY-
ZNANIE P£ATNO�CI Z TYTU£U REALIZACJI PRZEDSIÊ-
WZIÊÆ ROLNO�RODOWISKOWYCH I POPRAWY DO-
BROSTANU ZWIERZ¥T:

W roku 2005: - do 15 czerwca (rozpoczêcie realizacji progra-
mu rolno�rodowiskowego l marca 2005r.),

- od l sierpnia do 31 grudnia (rozpoczêcie realizacji progra-
mu rolno�rodowiskowego l marca 2006r.),

w roku 2006: - od l sierpnia do 31 grudnia.
Wnioski o przyznanie kolejnych p³atno�ci rolno�rodowisko-

wych sk³ada siê w terminie od dnia l marca do dnia 30 kwietnia.

Informujemy, ¿e od l czerwca do 15 lipca 2005 w Biurach
Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa przyjmowane bêd¹ WNIOSKI O PRZYZNANIE P£AT-
NO�CI NA ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH.

Odbiorc¹ pomocy mo¿e byæ rolnik, grupa rolników, b¹d� spó³-
dzielnia produkcji rolnej.

P³atno�æ na zalesianie jest udzielana producentowi rolnemu do
dzia³ek u¿ytkowanych jako grunty orne, trwa³e u¿ytki zielone
albo sady, które zosta³y przeznaczone do zalesienia w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego. W roku 2005 w
przypadku braku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wystarczaj¹cym jest za�wiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e prze-
znaczenie dzia³ek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z ustale-
niami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Ponadto dzia³ka przeznaczona do zalesienia musi
stanowiæ w³asno�æ producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o p³at-
no�æ na zalesianie.

Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha, przy mini-
malnej szeroko�ci zalesionej dzia³ki - 20 m. W przypadku wniosku
sk³adanego przez grupê rolników ³¹czna powierzchnia zakwalifi-

pe³nienie obowi¹zku ubezpieczenia budynków rolniczych stanowi
dochód gminy w³a�ciwej ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gospo-
darstwa rolnego.

Dotychczasowa praktyka potwierdza wystêpowanie szkód po-
wodowanych przez nie ubezpieczonych rolników w zakresie od-
powiedzialno�ci cywilnej. Prowadzone przez UFG postêpowania
regresowe dotycz¹ce wyp³aconych odszkodowañ potwierdzaj¹ na-
tomiast, ¿e brak ubezpieczenia wynika zazwyczaj, nie ze z³ej woli
rolnika ale z niedostatecznej jego wiedzy o ubezpieczeniach obo-
wi¹zkowych.

Aktywno�æ kontrolna wójtów stanowi zatem nie tylko wype³-
nienie na³o¿onych na organy samorz¹dowe obowi¹zków, ale w
g³ównej mierze spe³nia funkcjê o charakterze informacyjno-edu-
kacyjnym, od której zale¿y ochrona interesów rolników przed ne-
gatywnymi skutkami braku ubezpieczenia.

B. Kubalok-Gwarek
Inspektor UG

A R i M R  i n f o r m u j e
Biuro Powiatowe ARiMR
w Miêdzy�wieciu
43-430 Skoczów, Miêdzy�wieæ 38
tel. (33) 857-85-85, 857-85-73

kowana do zalesienia musi wynosiæ 3 ha w jednym obrysie przy
minimalnej szeroko�ci 20 m.

Zakres pomocy obejmuje nastêpuj¹ce p³atno�ci:
- wsparcie na zalesienie, które polega na dofinansowaniu kosz-

tów za³o¿enia uprawy, wykonania poprawek w 2 roku i zabezpie-
czenia przed zwierzyn¹. Wsparcie bêdzie wyp³acane jednorazowo
po za³o¿eniu uprawy.

- premiê pielêgnacyjn¹ za utrzymanie nowej uprawy le�nej
przez pierwszych 5 lat po nasadzeniu, która uwzglêdnia koszty prac
pielêgnacyjnych oraz wczesne czyszczenie, a tak¿e je¿eli to ko-
nieczne zastosowania repelentów.

- premiê zalesieniow¹, stanowi¹c¹ ekwiwalent za wy³¹czenie
gruntu z upraw rolnych (wyp³acana przez 20 lat od za³o¿enia upra-
wy). Wysoko�æ premii zalesieniowej zosta³a zró¿nicowana na dwie
stawki w zale¿no�ci od udzia³u dochodu z produkcji rolniczej w
ca³kowitych dochodach beneficjenta.

Przed z³o¿eniem wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa producent rolny musi posiadaæ Plan zalesie-
nia wykonany przez Nadle�niczego w³a�ciwego ze wzglêdu na miej-
sce po³o¿enia dzia³ek przeznaczonych do zalesienia.

Dzia³anie 5. Zalesianie gruntów rolnych.
Od l czerwca do 15 lipca 2005 w Biurach Powiatowych Agen-

cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowane bêd¹
wnioski o przyznanie p³atno�ci na zalesianie gruntów rolnych. Od-
biorc¹ pomocy mo¿e byæ rolnik, grupa rolników, b¹d� spó³dzielnia
produkcji rolnej.

P³atno�æ na zalesianie jest udzielana producentowi rolnemu do
dzia³ek u¿ytkowanych jako grunty orne, trwa³e u¿ytki zielone albo
sady (zgodnie z ewidencj¹ gruntów i budynków), które zosta³y prze-
znaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

W roku 2005 w przypadku braku uchwalonego planu zagospo-
darowania przestrzennego wystarczaj¹cym jest za�wiadczenie po-
twierdzaj¹ce, ¿e przeznaczenie dzia³ek rolnych do zalesienia nie
jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ponadto dzia³ka przeznaczona do zalesienia musi stanowiæ w³a-
sno�æ producenta rolnego ubiegaj¹cego siê o p³atno�æ na zalesia-
nie. Minimalna powierzchnia zalesienia wynosi 0,3 ha, przy mini-
malnej szeroko�ci zalesionej dzia³ki - 20 m. W przypadku wniosku
sk³adanego przez grupê rolników ³¹czna powierzchnia zakwalifi-
kowana do zalesienia musi wynosiæ 3 ha w jednym obrysie przy
minimalnej szeroko�ci 20 m. (dok. na nast. stronie)
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Zakres pomocy obejmuje nastêpuj¹ce p³atno�ci:
- wsparcie na zalesienie, które polega na dofinansowa-

niu kosztów za³o¿enia uprawy, wykonania poprawek w 2 roku
i zabezpieczenia przed zwierzyn¹. Wsparcie bêdzie wyp³aca-
ne jednorazowo po za³o¿eniu uprawy.

Wysoko�æ kwoty wsparcia jest zró¿nicowana w zale¿no-
�ci od proporcji gatunków iglastych i li�ciastych w strukturze
drzewostanu; zabezpieczenia przed zwierzyn¹ (ogrodzenie
m³odej uprawy); ukszta³towania terenu, przy czym przyjêto,
¿e na stokach o spadku wiêkszym ni¿ 120 koszty zalesieñ
zwiêkszaj¹ siê w stosunku do kosztów zalesieñ gruntów o
korzystnej konfiguracji. Wsparcie to ma postaæ zrycza³towa-
nej p³atno�ci w przeliczeniu na l hektar zalesianych gruntów.

- premiê pielêgnacyjn¹ za utrzymanie nowej uprawy le-
�nej przez pierwszych 5 lat po nasadzeniu, która uwzglêdnia
koszty prac pielêgnacyjnych oraz wczesne czyszczenie, a tak¿e
je¿eli to konieczne zastosowania repelentów.

- premiê zalesieniow¹, stanowi¹c¹ ekwiwalent za wy³¹-
czenie gruntu z upraw rolnych (wyp³acana przez 20 lat od
za³o¿enia uprawy). Wysoko�æ premii zalesieniowej zosta³a
zró¿nicowana na dwie stawki w zale¿no�ci od udzia³u do-
chodu z produkcji rolniczej w ca³kowitych dochodach bene-
ficjenta. Wysoko�æ dochodu i jego �ród³a pochodzenia usta-
lana bêdzie na podstawie dochodów z roku poprzedzaj¹cego
sk³adanie wniosku o przyst¹pienie do programu. Producenci
rolni, których udzia³ dochodu z rolnictwa przekracza 20%
ca³kowitego dochodu, bêd¹ otrzymywali premie w pe³nym
wymiarze. Natomiast producenci rolni, których udzia³ docho-
du z rolnictwa jest mniejszy ni¿ 20% ca³kowitego dochodu,
bêd¹ otrzymywaæ premiê zalesieniow¹ w wysoko�ci jednej
czwartej premii w pe³nym wymiarze.

Przed z³o¿eniem wniosku do Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa nale¿y z³o¿yæ wniosek do Nadle�ni-
czego w³a�ciwego ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia dzia³ek
przeznaczonych do zalesienia o wykonanie Planu zalesienia.
Zalesianie dzia³ek rolnych, pielêgnacjê oraz sposoby ochro-
ny przed zwierzyn¹, producent rolny wykonuje zgodnie z
Planem zalesienia.

ROZPORZ¥DZENIE NR 4/05
WOJEWODY �L¥SKIEGO

z dnia 10 maja 2005 r.

w sprawie okre�lenia ogólnej powierzchni przeznaczonej
pod uprawy maku i konopi w³óknistych oraz rejonizacjê

tych upraw w 2005 r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o przeciwdzia³aniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 r. Nr
24, póz. 198 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 238, poz.
2390 ) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1
Na terenie województwa �l¹skiego nie ustala siê po-

wierzchni przeznaczonej pod uprawê maku i konopi w³ókni-
stych w 2005 r.

§ 2
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od

dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹-
skiego.

WOJEWODA �L¥SKI
Lechos³aw Jarzêbski

(dok. ze str. 5)

ARiMR in formuje

KRONIKA POLICYJNA
1. W dniu 30 kwietnia 2005 roku na Wy¿ranej w Koniakowie zatrzymano

mieszkañca Koniakowa, który kierowa³ ci¹gnikiem rolniczym znajduj¹c siê
przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

2. W dniu 08 maja 2005 roku na Kikuli mia³ miejsce po¿ar. Spaleniu uleg³
drewniany budynek gospodarczy wraz ze znajduj¹cymi siê w �rodku maszyna-
mi rolniczymi, zbo¿em, sianem oraz samochodem osobowym Volkswagen Golf.

3. W okresie od 02 do 10 maja 2005 roku nieustalony do tej pory sprawca
po uprzednim wy³amaniu drzwi wej�ciowych wszed³ do domu letniskowego
po³o¿onego na Wielkim Potoku w Jaworzynce, gdzie po penetracji pomiesz-
czeñ zabra³ w celu przyw³aszczenia elektronarzêdzia, rower górski i sprzêt
radiowy na szkodê mieszkañca Katowic.

4. W dniu 15 jaja 2005 roku na Tartaku mia³ miejsce wypadek drogowy.
Kieruj¹cy motocyklem marki Yamaha mieszkaniec Jaworzynki najecha³ na
wykonuj¹cego manewr skrêcania samochodem marki Skoda Favorit miesz-
kañca £êkawicy. Obra¿eñ cia³a dozna³ kieruj¹cy motocyklem, który zosta³
przewieziony do szpitala w Cieszynie.

5. W dniu 16 maja 2005 roku w jednym z domów wczasowych na terenie
Jaworzynki ujawniona zosta³a kradzie¿ energii elektrycznej. W przedmioto-
wej sprawie wszczêto postêpowanie przygotowawcze.

6. W dniu 16 maja 2005 roku w Koniakowie Centrum zatrzymano miesz-
kañca tej samej miejscowo�ci, który kierowa³ samochodem osobowym mar-
ki Volkswagen Golf znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

7. W nocy z 17/18 maja 2005 roku na Kubalonce w restauracji �U Franza
Jozefa� nieznany sprawca po uprzednim wywa¿eniu okiennicy wszed³ do �rod-
ka, sk¹d nastêpnie zabra³ w celu przyw³aszczenia alkohol, s³odycze i papierosy.

8. W dniu 18 maja 2005 roku ujawnione zosta³o w³amanie do pomiesz-
czeñ schroniska na Stecówce. Nieustalony do tej pory sprawca z wnêtrza
schroniska zabra³ pieni¹dze.

9. W dniu 22 maja 2005 roku w Koniakowie Centrum zatrzymano konia-
kowianina, który prowadzi³ samochód osobowy marki Volkswagen Golf
znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

10. Tego samego dnia, praktycznie w tym samym miejscu kieruj¹cy samo-
chodem marki Fiat 126p mieszkaniec Zamarsk wykonuj¹c manewr skrêtu w
lewo zajecha³ drogê jad¹cym na jednym rowerze dwom mieszkañcom Ko-
niakowa. Kieruj¹cy rowerem, by unikn¹æ zderzenia zjecha³ w prawo i ude-
rzy³ w stoj¹cy na drodze samochód Volkswagen Golf, którego kierowca,
mieszkaniec Czerwionki - Leszczyn, oczekiwa³ na mo¿liwo�æ w³¹czenia siê
do ruchu. Obra¿eñ cia³a doznali obydwaj rowerzy�ci.

11. W okresie pomiêdzy 2 a 21 maja w Jaworzynce na Ma³yszach niezna-
ny sprawca dokona³ w³amania do pomieszczenia gospodarczego znajduj¹-
cego siê obok niewykoñczonego budynku mieszkalnego. Ze �rodka zabra³
wiertarkê, szlifierkê oraz pompê wodn¹ na szkodê mieszkañca Paw³owic
�l¹skich.          Opracowa³: asp. Leszek Bujok

�WIÊTO TATY
Dzisiaj dzieñ Taty, mojego Taty
i wszystkich ojców na �wiecie.
Niosê dla Taty z ogródka kwiaty.
Co swoim Tatom niesiecie?
Kwiatka nie macie?

Zarzuæcie Tacie
na szyjê ciep³e rêce,
mówi¹c do ucha - Tatku, pos³uchaj,
chcê ciê u�ciskaæ, nic wiêcej!

Hanna £ochocka

Wszystkim Ojcom, Tatom, Tatusiom
sk³adamy w dniu Ich �wiêta

¿yczenia zdrowia, rado�ci ze swoich pociech,
mi³o�ci i pe³ni szczê�cia rodzinnego.

Wójt Gminy i Rada Gminy

23 czerwca -  Dzieñ Ojca
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Z  ¿ycia  szkó³  podstawowych
�POZOSTA£Y  NAM
WSPOMNIEN IA . . . �
Maj to miesi¹c szkolnych wycieczek. Tym ra-

zem klasy szóste Szko³y Podstawowej nr l w Ko-
niakowie mia³y okazjê zwiedziæ stolicê Polski -
Warszawê. Atrakcji nie brakowa³o!

Pierwszym punktem naszej wycieczki by³o zwie-
dzanie lotniska Okêcie. Niesamowite wra¿enie ro-
bi³y startuj¹ce bez przerwy pasa¿erskie Boeing- i!
Mogli�my tak¿e porównaæ wspó³czesne modele sa-
molotów, z tymi jakimi latano podczas I i II wojny
�wiatowej zwiedzaj¹c Muzeum Wojska Polskiego.
Tam te¿ obejrzeli�my ze wzruszeniem pami¹tki po
naszym Janie Pawle II - Jego narty, rower, szaty pa-
pieskie, zdjêcia....

Kolejnym punktem wycieczki by³a przepiêkna
Starówka - obejrzeli�my katedrê �w. Jana, gdzie
znajdowa³y siê grobowce wybitnych Polaków, miê-
dzy innymi Henryka Sienkiewicza, Prymasa Stefa-
na Wyszyñskiego, Gabriela Narutowicza....

Noc spêdzili�my w domu rekolekcyjnym Braci
Dolorystów w Józefowie (dodatkow¹ atrakcj¹ by³o bliskie s¹siedztwo znanego aktora - Micha³a ¯ebrowskiego).

W nastêpnych dniach ambitnie zaplanowali�my zwiedzanie grobu ks. Popie³uszki, s³awnych £azienek, Pa³acu Kultury i Nauki,
gmachu Telewizji Polskiej mieszcz¹cego siê jak ka¿dy zapewne wie przy s³awnej ulicy J.P. Woronicza. Niecodziennym prze¿yciem dla
nas by³ nieoczekiwany udzia³ w manifestacji OPZZ. Przy³¹czyli�my siê do pikietuj¹cych okrzykiem �Jeste�my z Wami�, odpowiedzi¹
na nasze okrzyki by³o �Kochamy Dzieci�. Nie mniej emocjuj¹cy by³ dla nas przejazd a¿ cztery stacje warszawskim metrem. Inn¹ z
atrakcji by³ udzia³ w seansie filmowym w jednym z nielicznych w Polsce kin trójwymiarowych (3D).

To by³ na pewno jeden z najciekawszych wyjazdów w naszym ¿yciu! Teraz mo¿emy pochwaliæ siê tym, ¿e byli�my w Warszawie. I
tylko szkoda, ¿e czas ten tak szybko min¹³ i pozosta³y nam tylko wspomnienia.

Uczniowie klasy VIb SP nr l w Koniakowie

DNI REGIONU W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2
W KONIAKOWIE- RASTOCE

Oby�my wszyscy wiedzieli sk¹d jeste�my, pa-
miêtali o �swoich korzeniach� i byli dumni z
ma³ej Ojczyzny.

W dniach 28-29.IV.2005r. odchodzili�my
Szkolne Dni Regionu. By³o to �wiêto ma³ej Ojczy-
zny, w której mamy szczê�cie ¿yæ. Tu jest bowiem
nasze, najbli¿sze sercu miejsce na Ziemi. Uczymy
siê wspólnie odkrywaæ historiê i kulturê górali Trój-
wsi. Poznajemy jej bogactwo, niepowtarzalno�æ i
chcemy pielêgnowaæ to, co jest w niej warto�ciowe.

Na uroczysto�æ przybyli rodzice, dziadkowie naszych uczniów,
absolwenci, nauczyciele, pani mgr Kalina Stefaniak- doradca me-
todyczny nauczania zintegrowanego, pani mgr Dorota Gazurek-
przedstawiciel GOK-u, pan mgr Henryk Gazurek- radny, pan mgr
Dariusz Matuszny- dyrektor OPP, kapela w sk³adzie: Janina Juro-
szek, El¿bieta Czajka, Stanis³aw Suszka, Robert Waszut.

Nasze spotkanie rozpoczêli�my hymnem górali �Ojcowski
dom�. W pierwszej czê�ci �piewali�my pie�ni ludowe, a przygry-
wa³a góralska kapela. W programie artystycznym wyst¹pili ucznio-
wie z ró¿nych klas. Konferansjerk¹ by³a Daria Krê¿elok.

(dok. na str. 8)
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Najstarsi uczniowie przedstawili kabaret �Migawki
ze szkolnej ³awki�. Zestawienie polszczyzny, któr¹
pos³ugiwa³a siê nauczycielka grana przez Izê Kawu-
lok z tekstami gwarowymi uczniów, wywo³ywa³o
szczery i czêsty �miech w�ród publiczno�ci.

Angelika Legierska wyg³osi³a tekst �O ³obra-
caniu kur� Zuzanny Kawulok. Dominika Ligoc-
ka prezentowa³a w³asny tekst �Jak to kiejsi na
Wilii i by³o�, który zdoby³ I miejsce w miêdzyna-
rodowym konkursie �Mieszkam w Beskidach� or-
ganizowanym przez GOK w �winnej.

Mateusz Zowada recytowa³ wiersz �Szkolne cza-
sy� Antoniego Kretka (za swoj¹ interpretacjê otrzy-
ma³ wyró¿nienie w konkursie �Nasióm rzecióm�).

Dominik Kawulok, który jak to zwykle bywa,
bez tremy, spontanicznie wyg³osi³ utwór �Wywia-
dówka� Boles³awa Micha³ka.

Najm³odsi uczniowie przenie�li widzów w �wiat ba�ni i legend. Beata Juroszek, Karo-
lina Kaczmarzyk, Pawe³ Krê¿elok i Mateusz �liwiñski wyst¹pili w inscenizacji �Tu siê
zije bez staro�ci� opracowanej na podstawie ksi¹¿ki �Cudowny chleb� Józefa Ondrusza.
Scenariusz kabaretu i inscenizacji wymaga³ mojego opracowania, stworzenia utworów
scenicznych.

�Jestem pod-wra¿eniem tego, co zobaczy³am. Jeste�cie wspaniali. Dziêkujê za chwile
pe³ne wzruszeñ...� to s³owa pani Kaliny Stefaniak- doradcy metodycznego, skierowane
pod adresem m³odych aktorów. Organizatorce pogratulowa³a pomys³u i podziêkowa³a za

trud w³o¿ony w przygotowanie
tej uroczysto�ci. Pani Dorota Ga-
zurek powiedzia³a, ¿e konieczne
jest, aby dzieci swój program
pokazywa³y szerszej publiczno-
�ci. Zaprosi³a nas do wystêpu na
tegorocznych �Dniach Istebnej�.

W drugiej czê�ci spotkania
zebrani obejrzeli Wystawki
Twórczo�ci Dzieciêcej, na któ-
rych prezentowane by³y prace
plastyczne (ró¿ne techniki) i
wytwory sztuki ludowej (koron-
ki, rze�by, haft, prace z bibu³y).

Nasi go�cie zwiedzili izbê re-
gionaln¹, której otwarcie odby³o siê rok temu. Z ogromn¹ rado�ci¹ muszê zaznaczyæ, ¿e
wiele osób mia³o okazjê obejrzeæ zgromadzone eksponaty, a dla uczniów by³y to �¿ywe�
lekcje historii i wiedzy o kulturze górali Trójwsi. Zainteresowanych nauczycieli i uczniów
szkó³ z naszej gminy zapraszamy do zwiedzania naszej izby. Ostatnio otrzymali�my w
darze ciekawe dokumenty dotycz¹ce czterech pokoleñ jednej rodziny. Obejmuj¹ one lata
1826- 1955. Wiele z nich to pisma urzêdowe zwi¹zane z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego.

Wszystkich obecnych zaprosili�my na poczêstunek- tradycyjne �ko³ocie�. Wspólne �pie-
wanie góralskich �pie�niczek�, rozmowy przy stole by³y okazj¹ do zintegrowania �rodo-
wiska lokalnego. Mam nadziejê, ¿e Szkolne Dni Regionu na sta³e wesz³y do kalendarza
naszych uroczysto�ci.

Pragnê podziêkowaæ za wspó³pracê przy organizowaniu tej uroczysto�ci.
- Dziêkujê pani dyrektor mgr Jadwidze Legierskiej za wszelkie wsparcie i przychylno�æ;
- Drogim rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów;
- Serdeczne podziêkowania dla pana Bogdana Legierskiego z Wo³owej za przekazanie

pami¹tek rodzinnych;
- Dziêkujê panu mgr Jakubowi Kucowi za pomoc w t³umaczeniu tekstów niemieckich;
- Gor¹ce podziêkowania dla pana dyrektora OPP- mgr Dariusza Matusznego i cz³on-

kom kapeli za u�wietnienie uroczysto�ci;
- Mgr Ewie Gazurek, mgr Monice Kukuczce i mgr Annie Jaroszyñskiej dziêkujê za pra-

cê przy wystroju szko³y;
- Naszym pracownikom obs³ugi za wszelk¹ pomoc i wyrozumia³o�æ;

Wszystkim serdecznie dziêkujê!
Organizator Szkolnych Dni Regionu, mgr Lucyna Bytów

GRUSZYCZKA
MNIEJSZA

W rejonie Istebnej wystêpuje wiele cie-
kawych i rzadkich ro�lin. Na uwagê zas³u-

guje gruszyczka mniejsza, porastaj¹ca lasy
iglaste i li�ciaste. Dorasta do 30 cm  wyso-
ko�ci, a jej ró¿owe lub bia³e kwiaty wyró¿-
niaj¹ siê na tle traw i innych ro�lin.

Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Tekst i foto:
Jaros³aw Gil

NIED�WIEDZIÓWKA
GOSPOSIA

Wszyscy kochamy motyle i zachwyca-
my siê ich kszta³tem i ogromn¹ gam¹ kolo-
rów. Barwne kontrasty dotycz¹ szczególnie
niektórych grup motyli.

Z pewno�ci¹ nale¿¹ do nich nied�wie-
dziówki, a szczególnie du¿e ich okazy.

W naszym regionie najczê�ciej wystê-
puje i jest najpiêkniejsza -nied�wiedziówka
gosposia. W czasie letnich wêdrówek za-
uwa¿amy j¹ na skrajach lasów i w ogrodach.
Motyl ten po roz³o¿eniu skrzyde³ osi¹ga roz-
miar ponad 7 cm.  W Polsce wystêpuje po-
nad 20 gatunków nied�wiedziówek.

Tekst i foto:
Jaros³aw Gil
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O III POWIATOWYM GIMNAZJALNYM KONKURSIE WIEDZY O REGIONIE
Drugi ju¿ raz 18 maja 2005 roku Gimnazjum w Istebnej by³o gospodarzem Powiatowego Gimnazjalnego Konkursu Wie-

dzy o Regionie: �l¹sk Cieszyñski - Moja Ma³a Ojczyzna Wczoraj i Dzi�. Do tegorocznych konkursowych zmagañ zg³osi³y swoje
uczestnictwo dru¿yny z dziewiêciu gimnazjów. Dyrektor istebniañskiego
Gimnazjum. p. Bogdan Ligocki, witaj¹c przyby³ych uczniów, podkre�li³ zna-
czenie pielêgnowania dorobku kulturowego przesz³ych pokoleñ i ¿yczy³
wszystkim sukcesów, zaznaczaj¹c, i¿ zgodnie z przyjêtym regulaminem szko-
³a, której dru¿yna zdobêdzie pierwsze miejsce zobowi¹zuje siê do przygo-
towania kolejnej edycji konkursu. Podziêkowa³ równie¿ nauczycielom, któ-
rzy podjêli siê trudu organizacyjnego. Szczególnie Annie Probosz, Ewie
Ko¿doñ - Waligórze  i Monice Micha³ek. W imieniu Stowarzyszenia �Na
Groniach� g³os zabra³ Józef Micha³ek, dziêkuj¹c dyrektorowi i nauczycie-

lom za go�cinno�æ i pro-
fesjonaln¹ organizacjê.

Szczególne wyrazy
podziêkowania nale¿¹ siê
sponsorom konkursu: Pa-
rafii Dobrego Pasterza z
Istebnej i Parafii �w. Bart³omieja z Koniakowa, Gminnemu O�rodkowi Kultury z
Istebnej, Stanis³awowi £ackowi z Wiro, Adamowi Pilchowi - Us³ugi Geodezyjne,
Adamowi Matusznemu - Drewnostyl, Firmie Transportowo-Us³ugowo-Handlowej
�Mirotrans�, Macierzy Ziemi Cieszyñskiej, Centrum Dziedzictwa Kulturowego Gór-
nego �l¹ska w Katowicach, Regionalnemu O�rodkowi Kultury w Bielsku Bia³ej,
Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Urzêdowi Miejskiemu w Ustroniu, Urzêdowi
Miejskiemu w Wi�le i Urzêdowi

Gminy w Zebrzydowicach. Dziêki ich wsparciu m³odzie¿ otrzyma³a atrakcyjne na-
grody, mog³a skosztowaæ produktów owczarskich z  koniakowskiej bacówki Piotra
Kohuta i posiliæ siê obiadem przygotowanym przez pracowników kuchni gimna-
zjum, którym sk³adamy równie¿ serdeczne podziêkowania.

Na rozpoczêcie konkursu wyst¹pi³ zespól dzieciêcy z Jaworzynki pod kierow-
nictwem Moniki Wa³ach. Dzieci,
graj¹c na skrzypcach i �piewaj¹c,
oczarowa³y wszystkich swoim
urokiem i umiejêtno�ciami, spra-
wi³y, ¿e atmosfera sta³a siê ser-
deczna i przyjacielska. Dziêkuje-
my Wam za to!

W toku prac jury w sk³adzie
Ludwik Kuboszek - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, £ukasz Konarzewski i Tomasz
Sochacki pracownicy Wydzia³u Kultury Starostwa Cieszyñskiego wytypowali 3 naj-
piêkniejsze prace plastyczne. I-sze miejsce zdoby³o Gimnazjum w Goleszowie, II-
gie Gimnazjum w Jasienicy, III-cie  Gimnazjum nr 2 w Ustroniu.

Nastêpnie m³odzie¿ rywalizo-
wa³a, rozwi¹zuj¹c pisemny test

wiedzy o historii, kulturze, przyrodzie i geografii Ziemi Cieszyñskiej. Zwyciê¿yli,
zdobywaj¹c jednakowa liczbê punktów: Sonia Moryñ z Gimnazjum w Wi�le i Mar-
celina Mrowiec z Gimnazjum nr 2 w Cieszynie.

W czasie przerwy wyst¹pi³a m³odzie¿ z Gimnazjum w Istebnej przygotowana
przez p. Cecyliê Suszkê z zabawnymi scenkami Teatrzyku Zielona Gê� K. I. Ga³-
czyñskiego. Piêkn¹ prezentacjê s³owno - muzyczn¹ przedstawi³ Józef Broda.

Nastêpnie wy³oniono cztery najlepsze dru¿yny i przyst¹piono do ustnych pre-
zentacji dru¿ynowych W�ród najlepszych znalaz³a siê m³odzie¿ z  gimnazjów: Cie-
szyna, Wis³y, Koñczyc Wielkich i Istebnej. Ostatecznie zwyciê¿yli: Anna Tkacz,
Agnieszka Rozmus, Aleksandra Soliñska i Marcelina Mrowiec z Gimnazjum nr 2
w Cieszynie. Gratulujemy! Drugie miejsce zdoby³a m³odzie¿ z Wis³y, trzecie z
Koñczyc Wielkich.

M³odzie¿ wykaza³a siê du¿ymi umiejêtno�ciami, a ró¿nice w punktacji zwyciêskich dru¿yn by³y minimalne. Mamy nadziejê, ¿e
nasi go�cie wyjechali z Istebnej zadowoleni.

Organizatorzy:
Anna Probosz, Ewa Ko¿doñ - Waligóra i Monika Micha³ek

Z  ¿ y c i a  g i m n a z j u m
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Ocalmy od zapomnienia
G.C. 1939/46

Wieczór w góralskiej cha³upie
Od Redakcji: Artyku³ znanego pisarza góralskiego i spo-

³ecznika polecamy specjalnej uwadze Szan. Dyrekcji Lasów
Pañstwowych w Cieszynie.

Rozmaity ten wieczór bywa w tej ch³opskiej cha³upie. W cza-
sie pilnych robót w polu, to cz³owiek �ledwa ko�ciska przismyczi
a wieczór szie usz ani na uoczi dziwaæ nie Iza�. Zim¹ za� w czasie
d³ugich wieczorów, to dawniej przy �wietle szczepy, obecnie przy
�wietle kaganka naftowego, czyli �przi ma³ym janiczku� siedzi ro-
dzina ca³a wokó³ nalepy i gawêdzi, wspomina �jako w chadowni
wszecko inacy bywa³o�. Gawêdê przeplata siê �piewem: �Ju¿ s³oñce
zasz³o� zna ka¿dy z pamiêci i �Kto siê w opiekê�.

Idea³em ch³opskiej wieczerzy jest kapu�nica z ³upiokami. £u-
pioki, s¹ to ziemniaki gotowane w ³upinie, któr¹ siê potem zdejmu-
je, co by �bo¿igo daru� nie psuæ, za� kapu�nica, jest to woda z

W�ród górskiej panoramy Beskidów na zielonych ³¹kach Stecówki, po³o¿onej na wysoko�ci ok. 800 m n.p.m. 14 maja 2005 r. odby³
siê pasterski obrzêd zwany �Miyszaniem Owiec�. W spotkaniu wziêli udzia³ górale z regionu cieszyñskiego, z Brennej, Wis³y, Mostów,

Koniakowa, Jaworzynki i Istebnej, ubrani w tradycyjne stroje - go�cie z Milówki,
Podhala i Tatr oraz  licznie przybyli tury�ci. Obecni byli te¿ przedstawiciele samo-
rz¹dów: Starosta Tatrzañski, Nowotarski, Wójt Istebnej i radni.

Wszystko rozpoczê³o siê wraz z d�wiêkiem istebniañskiej tr¹bity, na której za-
gra³ Józef Broda, przemówieniami organizatorów i wspóln¹ modlitw¹ prowadzon¹
przez ksiêdza proboszcza ze
Stecówki.

Pó�niej mia³o miejsce uro-
czyste rozpoczêcie obrzêdu,
który jest tradycj¹ na tym te-
renie od 1656 roku, jak poin-
formowa³ nas gospodarz �wiê-
ta Henryk Kukuczka. Wtedy,

by³a to walka o przetrwanie, teraz jest to przypomnieniem tradycji naszych przod-
ków, a tak¿e atrakcj¹ turystyczn¹.

Owce, które pochodz¹ z wielu gospodarstw, czêsto bardzo od siebie oddalo-
nych, musz¹ poczuæ, ¿e s¹ jednym stadem i wybraæ przywódcê - jedno ze zwierz¹t,
które zawsze bêdzie prowadziæ inne,  wyja�nia Józef  Broda. Od tego dnia, a¿ do
pó�nej jesieni owce bêd¹ bowiem wypasane w jednym stadzie.

Zwierzêta, musia³y trzy razy obej�æ ustrojone, majowe drzewko - symbol odro-
dzenia. Ceremonia zakoñczy³a siê pomy�lnie. Potem górale sk³adali ¿yczenia nowemu owczarzowi (bacy), którego czeka teraz trud
opieki nad owcami. Jak opowiada³ Józef Broda zwierzêta te wymagaj¹ du¿ego po�wiêcenia. Trzeba uwa¿aæ, aby nie zachorowa³y na

chorobê zwan¹ popularnie �chromk¹� (polega ona na ropieniu chrz¹stki miêdzy ko-
pytkami). Wa¿ne te¿ jest, aby nie zlekcewa¿yæ kleszczy, które mog¹ bardzo zaszko-
dziæ ich zdrowiu. Powinno siê tak¿e chroniæ  stado przed dzikimi zwierzêtami i bez-
pañskimi psami. Zdarza³y siê ju¿ przypadki, kiedy to sa³asz zosta³ zaatakowany przez
wilki. S¹ to jednak rzadkie sytuacje.

Nie zapominajmy te¿ o licznych korzy�ciach jakie daje hodowla owiec. Jest to
np. zdrowa baranina, ciep³a we³na i wiele rodzajów  serów wyrabianych z owczego
mleka. W�ród górali funkcjonowa³o nawet  kiedy� powiedzenie, ¿e � ten, kto ma
owce, ten ma co chce�. Nad stadem trzeba nieustannie czuwaæ, aby nie uciek³o do
lasu, ani nie narobi³o szkody w s¹siedztwie i na polach uprawnych. Po zakoñczenia
obrzêdu �mieszania� zagra³a znana regionalna kapela Wa³asi.

Wszystkie te wydarzenie zainteresowa³y  turystów i miejscowych, którzy licz-
nie zebrali siê na polach Stecówki. G³ówny organizator imprezy, a jednocze�nie
pomys³odawca idei hodowli owiec, Henryk Kukuczka  by³ bardzo zadowolony z

przebiegu spotkania. Mo¿na by³o skosztowaæ owczego sera oraz kupiæ pami¹tki zwi¹zane z naszym regionem.
To ma³e �wiêto by³o ju¿ drug¹ prób¹ odnowienia starych zwyczajów górali �l¹skich. Miejmy nadziejê, ¿e tradycja rozwinie siê,

owieczek bêdzie coraz wiêcej a sery owcze i baranina wróc¹ na nasze sto³y.
     Ola Haratyk i Marta Micha³ek z kl. II  Gimnazjum w Istebnej.

Mieszanie owiec - �wiêto pasterskiej wspólnoty

kiszonej kapusty doprawiana s³onin¹, czy te¿ zak³ócona m¹k¹ i
�mietan¹ lub mlekiem.

Wielka opieka jest wieczorem otaczany ogieñ, do przygasaj¹-
cej watry (ognia) na nalepie daje siê szczyptê jedzenia i przygarnia
siê wszystkie wêgle i popió³ na stosek piramidalny i ¿egna siê trzy
razy znakiem krzy¿a �wiêtego.

Po wieczerzy wspólna modlitwa, klêkaj ¹ wszyscy i modl¹ siê
wspólnie, dziêkuj¹c Panu Bogu za dzieñ przebyty i ofiaruj¹c mu
�wszecki krzi¿e i utrapienia, za dusziczki w czi�cu ciyrpiónca�. W
koñcu jeszcze prastara modlitwa do �wiêtej Barbary, patronki do-
brej �mierci i do �wiêtego Stró¿a Anio³a. Po modlitwie jeszcze gazda
a w braku tego¿ ga�dzina obchodzi ca³e domostwo, zagl¹da do chle-
wa na byde³ko i ¿egna je krzy¿em �wiêtym, aby tez Opatrzno�æ
Boska od szkody uchowa³a statek. Potem k³ad¹ siê wszyscy na
spoczynek i wie� ca³a w �nie tonie, jedynie pies czasem szczeknie
lub te¿ kuwik zakuwika, jak zobaczy �wiate³ko w oknie, gdzie matka
czuwa nad ko³ysk¹ niemowlêcia.
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Muszê równie¿ wspomnieæ i o tych, co im ju¿ te¿ wieczór siê
zbli¿a ich ¿ywota; o naszych starych ch³opach, co czekaj ¹ wyzwo-
lenia z doczesnej pow³oki ziemskiej. Po¿ycie ich koñcowe w do-
bie obecnej ciê¿kie nader i bolesne.

Ch³op nasz haruje za mam¹ zap³at¹ w lesie, nabawi siê w ró¿-
nych mokrad³ach reumatyzmu, w dodatku wojna te¿ da³a siê nie
jednymu we znaki i dzi� znale�æ mo¿na po domach dziesi¹tki ka-
lek, ruszyæ siê bez palicy nie mog¹cych.

Oszczêdno�ci ¿yciowe poch³onê³a dewaluacja, inflacja i ch³op
zosta³ go³y. Mierne skrawki ojcowizny zabra³y dzieci i ojciec obec-
nie ciê¿arem, bo nie zdolen nic zapracowaæ, jêczy tylko, krzywi¹c
siê w bólach i skar¿y siê, ¿e o nim zupe³nie zapomniano.

Dawniej Nadle�nictwa dawa³y parê z³otych zapomogi dla sta-
rych swych by³ych pracowników, obecnie jednak to usta³o.

Tutaj winni zabraæ g³os ci, co tworz¹ ustawy i daæ wsparcie
starcom, nie mog¹cym pracowaæ ju¿ a wymagañ oni wielkich nie
maj¹: �dyby chocia¿ na tabakê dali, lachczy by by³o cz³owiekowi;
nie by³o by zol umiyraæ, bo by cz³owiek widzio³ i¿e gdoszi uo
tebie pamiynce�.

Smutne to, ale prawdziwe, ¿e nikt dotychczas siê nie zaintereso-
wa³ losem tych paru set biedaków, co ¿ycie ca³e w lasach przepraco-
wali a dzi� jako kaleki cierpian¹) skraj niej sz¹ nêdzê i niedostatek.

WARZYNI DOBREGO JOD£A
26.05.2005r.

W dniu 26.05.2005r. Gminny O�rodek Kultury w Istebnej
w amfiteatrze �Pod Skoczni¹� z³organizowo³ �Warzyni dobre-
go jod³a�, kany warzóno by³a na wyndzónych ¿iobrach regio-
nalno �bio³o polywka�, zalywano mlykym. Piykli my aji piecio-
ki, kiere my potym rozdowali z mas³ym, ki�kóm i bio³ym syrym z
pazitkóm i ze �mietónkóm.Wsiecko warzili nasi kuchorze.We
�æwortek by³ stra�ny hajc i udyrziec mlyko na polywkym da³o nóm
moc utropy. Rozdowani strawy zaciyni my po meczu. Nasi ludzie
ko�towali, tury�ci aji po trzi razy po repetym przi�li tak im to �ma-
kowa³o. Rozdali my prowie 300 litrów polywki i do 150 kilo pie-
cioków a wsiecek towor do warzynio dostalimy ³od spónsorów kie-
rym strasnie pieknie dziynkujymy.

SPÓNSORZI
1. Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego - Zbigniew Legierski i Le-

szek Legierski
2. Sklep na Zaolziu - Jan Probosz
3. Market �Rema� - Renata i Andrzej Kamiñscy
4. F.H.U. �Igna�� - Anna i Jan Kukuczka
5. Dom Handlowy �U Gazdy� - Stanis³aw Ma³yjurek
6. Sklep �Nicola� - Anna i Piotr Sikora
7. Sklep Spo¿ywczo - Przemys³owy �Zo�ka� - Wies³aw Napie-

ralski
8. Sklep Warzywny - Alicja i Miros³aw Ligoccy
9. A.M. MARKET Firma Handlowo - Transportowo - Us³ugo-

wa Andrzej Legierski
10. Sklep �Alf� - Barbara i Roman Bielesz
11. Firma �Olzianka�- Józef Waszut
12. Piekarnia PROPIEK - Anna i Andrzej Probosz
13. Spónsorzi mlyka:
Stefania Urbaczka Jaworzynka Byrty
Gorzo³ka Istebna S³owiaczónka
Teresa Kubalok Istebna Kympka

Anna Fojt Istebna Kulonki
Anna Polok Istebna Glinianne
Bo¿ena Rucka Jaworzynka Gorzo³ki
Maria Motyka Jaworzynka Gorzo³ki
Teresa Rucka Jaworzynka Gorzo³ki
Jadwiga Juroszek Jaworzynka Stañki
Anna Worek Jaworzynka Czadaczka
Haratyk £ucja Istebna Wojtosze
Legierska Helena Koniaków Rupienka
Kuchorze: Helena Kohut, Jadwiga Stuchlik, Józef Zogata

Dorota z Jistebnego

WYSTAWA PSÓW
RASOWYCH
W dniu 29 maja bie¿¹cego roku o godz.

14.00 w amfiteatrze �Pod Skoczni¹� w Isteb-
nej odby³a siê po raz pierwszy Wystawa Psów
Rasowych. Zwi¹zek Kynologiczny z Bielska
Bia³ej zaprezentowa³ m.in. takie rasy jak: gol-
denretriwier, rabrador flatcoaeuter, sznaucer

�redni, maltañczyk, piñczery miniaturowe, jamniki, beagle,
owczarki szetlandzkie, boksery.

Wystawa cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañ-
ców Trójwsi, a zw³aszcza mi³o�ników czworonogów.

GOK - Istebna

Podziêkowanie

Zarz¹d Rejonowy PCK w Cieszynie, sk³ada serdeczne po-
dziêkowanie wszystkim darczyñcom za zebran¹ na terenie
Trójwsi odzie¿ - dla potrzebuj¹cych.

Dziêkujemy równie¿ kierowcy p. Józefowi Nies³anikowi
oraz p. Wies³awowi Napieralskiemu za dostarczenie w.w. da-
rów do Zarz¹du Rejonowego PCK w Cieszynie, Rynek 6.

Informujemy równie¿, i¿ czê�æ darów zosta³a przekaza-
na na cele misyjne na Ukrainê za po�rednictwem ks. misjo-
narza Czes³awa Jojki.

A da³o by siê to zrobiæ kosztem nie du¿ym redukcj¹ jednej nik³ej
rubryki reprezentacyjnej. Za� ch³opa by to na duchu podnios³o; ina-
czej by rolê pañstwa w gospodarce narodowej sobie wyobra¿a³.

Jeszcze jedno wieczorne rozwa¿anie: Ka¿dy u nas wie, ¿e daw-
niej s³u¿ba le�na by³a renegacka i dzi�, kiedy siê gdzie niegdzie
oczyszcza atmosferê ze starych nalecia³o�ci i tutaj powinno siê oczy-
�ciæ plac ze starych grzechów. Ludzi, co kiedy� byli stuprocentowe-
mi Niemcami, a co gorsza renegatami, a dzi� wielk¹ gêba dla chleba
�piewaj¹ �Bo¿e co� Polskê�, winno siê ju¿ w k¹t usun¹æ, by nie dra¿-
niæ spo³eczeñstwa. Bo proszê sobie wyobraziæ, jak to wygl¹da, ¿o³-
nierz polski na rozkaz wiêzi³ gajowego, bo zdradza³ czechom stano-
wiska polskie a obecnie ten¿e gajowy awansuje, bo Polak ca³¹ gêb¹
a znów ¿o³nierz, co lata cztery przeby³ na froncie i 18 miesiêcy s³u-
¿y³ ochotniczo w wojsku polskim i bra³ udzia³ w walkach o niepod-
leg³o�æ Pañstwa Polskiego, to nie mo¿e na chleb dla dzieci zarobiæ.

Zas³u¿onym ludziom winno siê os³odziæ ich wieczór ¿ywota,
bo wieki min¹ a takich chwil dziejowych nie bêdzie i nie bêdzie
tyle ofiar dla Matki Ojczyzny od jej dzieci.      J. Probosz

Tym artyku³em koñczymy drukowanie cyklu utworów Je-
rzego Probosza, jakie ukazywa³y siê przed wojn¹ w �Gwiazdce
Cieszyñskiej�.
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21 maja br. w przepiêknej scenerii Doli-
ny potoku Krê¿elka w Jaworzynce (Gmina
Istebna),mia³a miejsce nietypowa impreza
artystyczno - kulturalna.

Majowe Spotkanie Plenerowe -jak na-
zwali j¹ jej organizatorzy, rozpoczê³a siê o
godz. 17.00 i trwa³a do pó�nego wieczora.
Bo te¿ pogoda naprawdê dopisa³a - by³o s³o-
necznie i bezwietrznie.

Zespo³om i kapelom regionalnym, twór-
com ludowym oraz licznie przyby³ym na
spotkanie go�ciom za miejsce wspólnej za-
bawy pos³u¿y³a �zagroda� pañstwa Krysty-
ny i Józefa Hebliñskich oraz znajduj¹ca siê
tu autorska �Galeria w Drewutni�. Jej twór-
czyni¹ jest Pani Krystyna, prezentuj¹ca w
niej ró¿ne swoje prace malarskie i nie tylko.
Na Spotkanie przybyli m.in. Wójt Gminy
Istebna - Danuta Rabin, Sekretarz Gminy
Istebna - Teresa £aszewska, przedstawiciel
Wydzia³u Kultury Starostwa Powiatowego
w Cieszynie - £ukasz Konarzewski, Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Istebna - Józef
Micha³ek, Przewodnicz¹cy Komisji Kultu-
ry Rady Gminy Istebna - Józef Polok, so³ty-
si wsi Istebna i Koniaków, ksi¹dz proboszcz
z parafii w Lalikach - Wojciech Janke, a tak-
¿e dyrektorzy szkó³ podstawowych.

Rozpoczêli �Wa³asi� - znana w Beski-
dach i jeszcze dalej kapela góralska. Potem
zatañczyli i �piewali: Zespó³ Regionalny
�Istebna� z Istebnej, Dzieciêcy Zespó³ Re-
gionalny �Zgrapianie� z Jaworzynki,

Dzieciêcy Zespó³ Regionalny ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Jaworzynce - Zapasie-
ki oraz Zespó³ Muzyczny z Gimnazjum w
Istebnej. Ponadto przygrywa³y Kapele : �Je-
telinka� z Jaworzynki, �Zwyrtni� z Konia-
kowa i M³odzie¿owy Zespó³ Jazzowy z
Koniakowa.

Nieopodal na polanie równej jak stó³,
swoje stoiska prezentuj¹ce w³asne prace ar-
tystyczne postawili twórcy ludowi: koron-
karka, hafciarki, rze�biarz.

Go�cie mogli tak¿e przyjrzeæ siê jak siê
szyje góralskie kyrpce, co mo¿na wyczaro-
waæ z kolorowych bibu³ek oraz jak siê przê-
dzie owcz¹ we³nê na tradycyjnym ko³owrot-
ku, pamiêtaj¹cym czasy naszych babci. By³o
tak¿e co� dla podniebienia - placki ziemnia-
czane pieczone na gor¹cej blasze, owcze
wyroby serowe - tradycyjne oscypki, bryn-
dza, bunc. Nad ogniskiem roz³o¿ono du¿e
ro¿no z kie³baskami, którym �rz¹dzi³� An-
toni Bielesz z Koniakowa. A pod wieczór
podano gor¹cy �redaktorski� bigos i �arty-
styczn¹� kwa�nicê z �Drewutni�. Smakowa-
³o wszystkim.

Przys³owiowym �gwo�dziem� progra-
mu Majowego Spotkania Plenerowego by³
recital fortepianowy znanego pianisty Sta-
nis³awa Deji, pod has³em: �Fryderyk Cho-
pin w Dolinie Krê¿elki�. Do dyspozycji wir-
tuoza klawiatury postawiono autentyczne-
go, koncertowego �Steinway� - a. W�ród
beskidzkich lasów rozbrzmia³y mazurki i

W Dolinie Krê¿elki
M a j o w e  S p o t k a n i e  P l e n e r o w e

walce naszego narodowego kompozytora,
nagrodzone gromkimi brawami licznie ze-
branych go�ci.

Po wspania³ym wystêpie Stanis³awa
Deji, organizatorzy, a byli nimi: Gminny
O�rodek Kultury, Ognisko Pracy Pozaszkol-
nej w Koniakowie i �Galeria w Drewutni�,
przygotowali nastêpn¹ niespodziankê. Do-
rota Gazurek z GOK Istebna poprowadzi³a
losowanie upominków, które przekazali re-
gionalni arty�ci uczestnicz¹cy w Spotkaniu.
Do go�ci trafi³y miêdzy innymi prace ma-
larskie, rze�by, koronki, hafty i bibu³owe
kompozycje kwiatowe.

A potem bawiono siê do pó�nej nocy
przy góralskim ognisku i muzyce w wyko-
naniu Kapeli �Zwyrtni�.

S³owa szczególnego podziêkowania kie-
rujemy do Pañstwa Hebliñskich jako inicja-
torów oraz gospodarzy imprezy za ich go�cin-
no�æ i serdeczne przyjêcie wszystkich go�ci.

Jak powiedzia³o wielu go�ci i uczestni-
ków Spotkania - na tak udan¹ imprezê z nie-
cierpliwo�ci¹ bêd¹ czekaæ do przysz³orocz-
nego maja.

W Spotkaniu wziêli udzia³ nastêpuj¹-
cy twórcy ludowi: Helena Gorzo³ka z Ja-
worzynki - przêdzenie we³ny, Beata Legier-
ska z Istebnej - koronkarstwo, Maria Moty-
ka z Jaworzynki - hafciarstwo, Józef Rucki
z Jaworzynki - szycie kyrpców, Twórcy lu-
dowi z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Ko-
niakowie: Lucyna Bytów z Koniakowa - bi-
bu³karstwo, Wioleta Kawulok z Koniakowa
- haft, Zbigniew Krê¿elok z Koniakowa -
rze�ba.

1. TERMIN I MIEJSCE RAJDU.
Rajd odbêdzie siê 25 czerwca 2005 r. na terenie Amfiteatru pod

Skoczni¹ w Istebnej.
2. ORGANIZACJA
2.1. Impreza pod nazw¹ II Rajd £unochodów z TVP3 Katowi-

ce Istebna 2005 organizowana jest przez Gminê Istebna oraz TVP3
Katowice, przy wspó³pracy Automobilklubu Cieszyñskiego.

2.2. W³adze Rajdu stanowi¹ Dyrektor Rajdu oraz zespó³ sêdziowski.
2.3.  Wyniki zatwierdza i rozpatruje wszelkie protesty Dyrek-

tor Rajdu; nale¿y je zg³aszaæ nie pó�niej ni¿ 15 minut po zakoñ-
czeniu Rajdu.

3. ZG£OSZENIA
3.1. Do Rajdu zg³aszaj¹ siê dru¿yny z³o¿one z 2 osób (kobiety

i mê¿czyzny). Zasady uczestnictwa cz³onków dru¿yny okre�lone
s¹ przy opisach poszczególnych  konkurencji.

3.2. W Rajdzie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿da dru¿yna posiadaj¹ca
sprawny skonstruowany pojazd. Kierowca musi posiadaæ wa¿ne
prawo jazdy i mieæ ukoñczony 18. rok ¿ycia.

3.3. Zg³oszenia dru¿yn przyjmowane s¹ od dnia 6 czerwca 2005
r. w Biurze Rajdu, tj. w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej.
W³a�ciciele ³unochodów, mieszkaj¹cy poza terenem Trójwsi, mog¹
zg³aszaæ chêæ udzia³u w Rajdzie 25 czerwca, na miejscu imprezy,
tj. Amfiteatr pod Skoczni¹ w Istebnej, w godzinach 10.00 - 12.00.

3.4. W Rajdzie mo¿e wzi¹æ udzia³ maksymalnie 27 dru¿yn, w
tym 20 z terenu Trójwsi, natomiast 7 miejsc startowych organiza-
torzy zastrzegaj¹ dla osób mieszkaj¹cych poza terenem Trójwsi;
decyduje kolejno�æ zg³oszeñ. Po zarejestrowaniu 27-ej dru¿yny
organizatorzy maj¹ prawo zamkn¹æ punkt rejestracyjny.

3.5. Przedstawiciel ka¿dej dru¿yny, która wyrazi³a chêæ udzia-
³u w Rajdzie, podpisuj¹c formularz zg³oszeniowy, 25 czerwca, na
miejscu imprezy, w godzinach 10.00 - 12.00, winien zg³osiæ siê do
punktu rejestracyjnego po odbiór materia³ów tj. koszulki oraz nu-
meru startowego (decyduje kolejno�æ zg³oszenia), który musi umie-
�ciæ na swoim poje�dzie.

3.6. W przypadku startu pojazdem bêd¹cym w³asno�ci¹ osób
trzecich, wymagana jest pisemna zgoda w³a�ciciela pojazdu.

3.7. Uczestnicy Rajdu winni umie�ciæ na swoich pojazdach
naklejki reklamowe patronów medialnych imprezy oraz spon-
sorów.

4. HARMONOGRAM RAJDU:
1. 10.00-12.00 przyjmowanie zg³oszeñ;
2. 12.30 odprawa zawodników;
3. 12.45 przejazd pokazowy;
4. 13.00 start pierwszego zawodnika;
5. 17.00  zakoñczenie Rajdu;
6. 17.15 og³oszenie wyników i wrêczenie nagród.

REGULAMIN  II RAJDU £UNOCHODÓW Z TVP3 KATOWICE
ISTEBNA 2005
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5. ZAPOZNANIE Z TRAS¥
Zapoznanie siê z tras¹ mo¿e nast¹piæ po odebraniu numeru star-

towego, w dniu Rajdu. Zakazuje siê treningów na trasie Rajdu pod
gro�b¹ kary z niedopuszczeniem do startu w zawodach.

6. PRZEBIEG RAJDU
6.1. Rajd sk³ada siê z III etapów.
6.2. W I etapie bior¹ udzia³ wy³¹cznie kierowcy pojazdów.
Zadania zawodnika:
1. przejazd przez rzekê (dodatkowo wykonanie slalomu pomiê-

dzy dwoma tyczkami oraz pokonanie przeszkody);
2. tor przeszkód:
a) przejazd z wiadrem wody po terenie wyposa¿onym w tzw.

wertepy, (zawodnik ma za zadanie wzi¹æ w jedn¹ rêkê wiadro z
wod¹, nastêpnie przejechaæ po wyznaczonym placu, aby nie wylaæ
wody i odstawiæ wiadro z wod¹);

b) przejazd jednostronny po pode�cie (zawodnik po odstawie-
niu wiadra z wod¹ ma za zadanie przejechaæ przez podest <o wy-
soko�ci 60 cm> prawymi ko³ami);

c) wjazd na równiê pochy³¹ (zawodnik ma wjechaæ na wybu-
dowan¹ równiê pochy³¹ tak, aby utrzymaæ siê na niej przez 3 se-
kundy nie dotykaj¹c asfaltu i przejechaæ na drug¹ stronê);

d) wjazd na podest ( zawodnik ma za zadanie podstawiæ sobie
2 drewniane deski, aby po nich wjechaæ na wysoki podest, a na-
stêpnie  z niego zjechaæ; w momencie ustawiania desek wjazdo-
wych, zawodnik ma stan¹æ bokiem ³unochodu do wjazdu; przewi-
dziana jest tylko 1 próba).

Czas mierzony jest bez przerwy od momentu startu w 1 konku-
rencji do momentu ca³kowitego zakoñczenia konkurencji 2.

6.3.  W II etapie bior¹ udzia³ kierowcy 12 dru¿yn, które
uzyska³y najlepszy czas w etapie I, pozostali koñcz¹ Rajd. W
przypadku, gdy na miejscu 12- tej dru¿yny znajduje siê kilka
dru¿yn z remisem czasowym, wówczas dru¿yny te wezm¹
udzia³ w dogrywce. O zasadach dogrywki decyduje Dyrektor
Rajdu.

Zadanie zawodnika:
II etap stanowi wy�cig z balastem (zawodnicy �cigaj¹ siê w

parach);
o kolejno�ci decyduje czas jaki uzyskali w etapie I: zawodnik z

najlepszym czasem startuje z kierowc¹ dru¿yny, która uzyska³a drugi
w kolejno�æ czas, 3 z 4 itd.). Kierowca dru¿yny ma za zadanie do-
czepiæ do swojego pojazdu drewniany pal, dojechaæ z nim do �na-
wrotu�, tam odczepiæ pal i jak najszybciej wróciæ. Nastêpna para
startuje, doje¿d¿a do �nawrotu�, tam doczepia pal, z nim wraca i
odczepia go (doczepianie drewnianego pala odbywa siê w syste-
mie wahad³owym).

6.4. W III - fina³owym etapie bierze udzia³ 6 najlepszych dru¿yn
- zwyciêzcy poszczególnych par z etapu II, pozostali koñcz¹ Rajd.

1.  szerszy fina³:
Zadania dru¿yn:
a) sk³adanie grilla (zawodnicy dostaj¹ paczki ze sk³adanym gril-

lem, ich zadaniem jest z³o¿enie go, a druga osoba z dru¿yny ma na
nim upiec jajko sadzone);

Rajd koñcz¹ 2 dru¿yny, które uzyska³y najgorszy wynik czasowy.
b) wjazd do gara¿u z zakrytymi oczami ( kierowca, z przewi¹-

zan¹ na oczach chustk¹, ma za zadanie wjechaæ ty³em do wyzna-
czonego na placu gara¿u;  kontaktuje siê za pomoc¹ krótkofalówki
z drugim zawodnikiem - przewodnikiem z za³ogi, który ma popro-
wadziæ kierowcê, sugeruj¹c mu sposób i kierunek wjazdu);

Rajd koñcz¹ 2 dru¿yny, które uzyska³y najgorszy wynik czasowy.
2. w¹ski fina³

Zadania dru¿yn:
a) przeci¹ganie ³unochodu ( dru¿yna ma za zadanie przeci¹-

gn¹æ <si³¹ fizyczn¹> swój pojazd za wyznaczon¹ liniê);
Dru¿ynie, która zrobi to pierwsza, przyznaje siê 1 punkt.
b) uruchomienie samochodu rajdowego (1 zawodnik z dru-

¿yny ma za zadanie wsi¹�æ do samochodu rajdowego i urucho-
miæ go);

Dru¿ynie, która zrobi to pierwsza, przyznaje siê 1 punkt.
c) przeci¹ganie na sztywnym holu ( hol podczepiany jest do

tylnej czê�ci pojazdu, nale¿y przeci¹gn¹æ przez liniê graniczn¹ ry-
wala w ci¹gu 30 sekund);

Dru¿ynie, która przeci¹gnie rywala za wyznaczon¹ liniê, przy-
znaje siê 1 punkt.

6.5. Powy¿sze konkurencje s¹ konkurencjami czasowymi.
W Przypadku:
1. falstartu, obowi¹zuje 5 sekund karnych;
2. pominiêcia slalomu w konkurencji nr 1 I etapu - 10 sekund

karnych;
3. nie pokonania przeszkody w konkurencji nr 1 I etapu - 6

sekund karnych;
4. wylania wody podczas konkurencji 2a I etapu, obowi¹zuje 5

sekund karnych za ka¿de wylane pó³ litra wody;
5. nie wjechania na podest w konkurencjach 2b i 2d I etapu -

dyskwalifikacja dru¿yny;
6. nie utrzymania siê na równi   - 10 sekund karnych;
7. potr¹cenia lub przewrócenia s³upków ograniczaj¹cych po-

szczególne elementy toru i zabezpieczaj¹cych trasê Rajdu -  5 se-
kund karnych za ka¿dy potr¹cony s³upek.

7.  WYNIKI
Za zwyciêzcê Rajdu uznaje siê dru¿ynê, która uzyska wiêksz¹

liczbê punktów w w¹skim finale.
8. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
9.1 Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialno�ci za wszel-

kie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu
w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do
uczestników Rajdu. Organizatorzy nie przyjmuj¹ ¿adnej od-
powiedzialno�ci za szkody i straty powsta³e u zawodników.
Uczestnicy bior¹ udzia³ w Rajdzie na w³asn¹ odpowiedzial-
no�æ i ryzyko.

9.2 O sprawach nie zawartych w regulaminie, decyduje Dyrek-
tor Rajdu w porozumieniu z zespo³em sêdziowskim.

OLIMPIADA ABI
UCZNIÓW SZKÓ£
PONADPODSTA-

WOWYCH
W miesi¹cu kwietniu br.

odby³a siê Olimpiada ABI
uczniów szkó³ ponadpodsta-
wowych w szwedzkim Trelle-
borgu. Mieszkaniec Jawo-
rzynki - Janusz Dragon zdo-
by³ z³oty medal w kategorii -
dekoracja tortu.

Gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów.

Na zdjêciu: J. Dragon

REGULAMIN  II RAJDU £UNOCHODÓW Z TVP3 KATOWICE
ISTEBNA 2005 - dok. ze str. 12
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1. PAJÊCZAKI - to gromada stawonogów, g³ównie l¹dowych
i drapie¿nych. Cia³o pajêczaka sk³ada siê z g³owotu³owia, odw³o-
ka oraz 4 par odnó¿y krocznych. Nale¿¹ tu np. skorpiony, paj¹ki,
roztocze z dobrze rozwiniêtym zmys³em dotyku.

2. PALEC - odcinek (segment) - koñczyn górnych i dolnych -
krêgowców l¹dowych. U ssaków palec jest z 3 cz³onów, przy czym
pierwszy palec jest tylko dwucz³onem. Palce zakoñczone s¹ pa-
znokciami, pazurami lub kopytami. Paluch - pierwszy dwucz³ono-
wy palec u cz³owieka i ma³p.

3. PALEONTOLOGIA - nauka biologiczna zajmuj¹ca siê ba-
daniem skamienio³o�ci zwierz¹t i ro�lin z dawnych epok geolo-
gicznych (paleozologia, paleobotanika). Jej celem jest dostarcza-
nie dowodów - ewolucji �wiata organicznego.

4. PANEWKA - stanowi wklês³¹ powierzchniê ko�ci ,w któr¹
wchodzi g³ówka ko�ci drugiej - ³¹cz¹cej siê za pomoc¹ stawów.
Wchodzi ona zawsze w sk³ad po³¹czeñ ko�ci - ruchomych np. Pa-
newka stawu biodrowego s³u¿y do po³¹czenia ko�ci biodrowej z
g³ówk¹ ko�ci - udowej.

5. PAPROTNIKI - to wy¿sze ro�liny zarodnikowe. Rozmna-
¿aj¹ siê p³ciowo i bezp³ciowo w �cyklu zwanym przemian¹, poko-
leñ (powstanie gameto fitu i spórofitu). W Polsce paprotniki s¹ by-
linami do 1 m wysoko�ci a w wilgotnych lasach strefy miêdzyzw-
rotnikowej s¹ drzewami do 10 m wysoko�ci lub pn¹czami. Paprot-
niki okazu karboñskiego - wchodz¹ w sk³ad pok³adów wêgla ka-
miennego.

6. PARAZYTOLOGIA - nauka o organizmach prowadz¹cych
paso¿ytniczy tryb ¿ycia (¿yj¹ kosztem drugiego organizmu). Po-
znawaniem i zwalczaniem paso¿ytów zwierz¹t zajmuje siê parazy-
tologia weterynaryjna za� u cz³owieka - nauka zwana parazytolo-
gi¹ lekarsk¹.

7. PÊCHERZ MOCZOWY - workowaty zbiornik - narz¹d s³u-
¿¹cy do gromadzenia siê moczu - u krêgowców. Po³o¿ony w miedni-
cy ma³ej o pojemno�ci u cz³owieka do 700. Jego wielko�æ zale¿y od
rozci¹gliwo�ci �cian, które s¹ zbudowane z miê�ni g³adkich. Ele-
ment budowy tzw. zwieracz pêcherza jest napiêty i nie pozwala na
odp³yw (samowolny) moczu z pêcherza. Stanowi on zespó³ pêcza-
ków w³ókien okrê¿nych - pier�cieniowaty miêsieñ, le¿¹cy u podsta-
wy pêcherza wokó³ uj�cia wewnêtrznej cewki moczowej.

8. PIERWOTNIAKI - to organizmy jednokomórkowe - ro-
�linne lub zwierzêce. Mog¹ mieæ - jedno lub wiele j¹der komórko-
wych. Od¿ywiaj¹ siê droga osmozy, fagocytozy lub pinocytozy.
Pinocytoza - odbywa siê przez wyp³ukanie b³ony komórkowej do
wnêtrza komórki i tworzenie siê wakuoli (wch³anianie pokarmu
komórkowego). W �rodowisku wodnym pierwotniaki poruszaj¹ siê
za pomoc¹ rzêsek np. Pantofelek lub wici - (klejnotka). Tworz¹
plankton, którym od¿ywiaj¹ siê wiêksze organizmy wodne np. ryby.

l 9. PLASTYDY - to ¿ywe sk³adniki (organelle) wystêpuj¹ce
w cytopla�mie komórek ro�linnych. Dzielimy je na: zielone chlo-
roplasty, bezbarwne leukoplasty oraz barwne chromoplasty. Maj¹
zdolno�æ wzajemnego przekszta³cania siê np. chloroplasty w chro-
moplasty. Dziêki chloroplastom - ca³y �wiat ro�lin - ma zielon¹
szatê i one poch³aniaj¹ energiê s³oneczn¹ i przekszta³caj¹ w ener-
gie biochemiczn¹ (proces samo¿ywno�ci ro�lin).

10. PLECHOWCE - to organizmy ro�linne sk³adaj¹ce siê z
plechy - czyli �ma³o� wyodrêbnionej czê�ci li�ciokszta³tnej, ³ody-

gokszta³tnej z chwytnikami. Plechowce - jako tzw. ro�liny ni¿sze,
jedno lub wielokomórkowe nie posiadaj¹ tkanek i organów. Do
nich - zaliczamy np. bakterie, glony, grzyby oraz porosty.

11. PLEMNIA - to organ rozrodczy u ro�lin - mêski - wytwa-
rzaj¹cy plemniki z wiciami. Plemniki u zwierz¹t - to mêskie ga-
mety p³ciowe o haploidalnej liczbie chromosomów. Jest zbudo-
wany z g³ówki i szyjki gruczo³ów p³ciowych w procesie tzw. sper-
matogenizy.

12. PLE�Ñ - to nazwa sporofitycznych grzybów nale¿¹cych
do ró¿nych grup systematycznych.

Po¿ywieniem s¹ zwi¹zki organiczne - cukry, bia³ka. Zaliczamy
tu tak¿e grzyby jak: ple�niaki, pêdzlaki, kropidlaki. Przypominaj¹
plechê glonów, gdzie strzêpki rosn¹ do góry wytwarzaj¹c na szczy-
cie zarodnie z zarodnikami. Spotykamy ich na nie nadaj¹cych siê
do spo¿ycia konfiturach, zepsutych kompotach itp.

13. P£AZY - to gromada krêgowców - czyli ¿aby. S¹ zmien-
nocieplne, co oznacza, ¿e ich temperatura cia³a jest zale¿na od tem-
peratury otoczenia w którym ¿yj¹. Rozwijaj¹ siê w �rodowisku wod-
nym od jaj - skrzeku, kijanek, oddychaj¹cymi skrzelami - O

2
 roz-

puszczalne w wodzie a¿ do postaci m³odocianej i doros³ej oddy-
chaj¹cej p³ucami. Do cech budowy budowy specyficznej zalicza-
my: sp³aszczenie cia³a grzbieto-brzuszne, koñczyny piêciopalcza-
ste z tylnymi o wiele d³u¿szymi od przednich. Palce spiête b³on¹
p³ewn¹. Dzielimy ich na dwa rzêdy: p³azy ogoniaste (traszki) i p³a-
zy bezogoniaste (¿aby, ropuchy).

14. P£UCA - parzysty narz¹d oddechowy s³u¿¹cy do wymia-
ny gazowej u krêgowców oddychaj¹cych O

2
 atmosferycznym. Jako

najwiêkszy narz¹d mi¹¿szowy - le¿y w klatce piersiowej i posiada
budowê zrazikow¹. Sk³ada siê z pêcherzyków p³ucnych które two-
rz¹ zraziki p³ucne - p³uco lewe i prawe. Ka¿dy pêcherzyk posiada
oskrzelik p³ucny - tworz¹cy drzewo oskrzelowe p³uc. U cz³owieka
p³uco prawe sk³ada siê z 3 p³atów - podyktowane jest zlokalizowa-
niem serca - po stronie lewej.

15. POPULACJA - to zbiór osobników jednego gatunku zaj-
muj¹cy okre�lony teren geograficzny np: mo¿emy mówiæ o popu-
lacji brunatnych czy bia³ych nied�wiedzi. Gatunki tworz¹ce popu-
lacjê posiadaj¹ trzy cechy: s¹ do siebie podobne ale mog¹ siê ró¿-
niæ np. wielko�ci¹, rodz¹ to samo potomstwo podobne do rodzi-
ców oraz posiadaj¹ �ród ¿ycia - siedlisko - gatunku do którego mu-
sz¹ byæ przystosowane. Populacje ro�lin i zwierz¹t s¹ sk³adnikami
biocenoz.

16. PRÊCIK - mêskie organellum kwiatu, produkuj¹cego
py³ek. Liczba prêcików jest ró¿na u ró¿nych ro�lin i ogó³ prêci-
ków w kwiecie - tworzy prêcikowanie. Przekszta³cone prêciki
nie tworz¹ce py³ku nosz¹ nazwê pr¹tniczek. Pr¹tniczki mog¹
upodobniaæ siê do p³atków korony i wtedy powstaj¹ kwiaty pe³ne
jak np. u piwoni czy ró¿y lub te¿ mog¹ istnieæ jako twory na
których wykszta³caj¹ siê nektaria jak u jaskra. U ro�lin nagona-
siennych prêciki w swej budowie maj¹: pylnik tylko bez nitki.
Natomiast u okrytonasiennych prêcik sk³ada siê z dwóch pylni-
ków oraz nitki, na której wyrastaj¹ np. tulipany. Prêciki otacza-
j¹ s³upkowie - s³upki. Mog¹ byæ, przyro�niête do p³atków kwia-
tu lub te¿ zro�niête po kilka.

17. PRODUCENT POKARMOWY - to organizmy ro�linne,
które s¹ samo¿ywne - czyli potrafi¹ wytworzyæ ze zwi¹zków (C0

2
,

ABC - S³ownik BIO-EKOLOGICZNY - litera �P
Motto: �.... Wszyscy jeste�my mieszkañcami tej samej planety. Oddychamy tym samym tlenem.
Nasze przetrwanie jest podtrzymywane dziêki bio-ekologicznemu systemowi Ziemi, którego awaria bêdzie

mia³a zawsze �miertelne skutki i dla nas - ludzi...�

Od Redakcji:
Wznawiamy drukowanie s³ownika ekologicznego, który ukazywa³ siê w �Naszej Trójwsi� w poprzednich latach.
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powstaje ¿yciodajny tlen, którym oddychaj¹ wszystkie organizmy
(zielone p³uca Ziemi).

Podstawow¹ grup¹ organizmów ka¿dej biocenozy s¹ samo¿yw-
ne ro�liny zielone i dlatego s¹ nazywane producentami pokarmo-
wymi. Producenci wytwarzaj¹ materiê pokarmow¹ czyli organicz-
n¹ dla konsumentów (zwierzêta i ludzie) i w ten sposób tworzy siê
³añcuch pokarmowy.

18. PROGESTERON - ¿eñski hormon p³ciowy nale¿¹cy do
grupy sterydów wydzielany przez jajniki. Jego zasadnicza rola po-
lega na spulchnieniu �cian macicy celem przyjêcia zap³odnionego
jaja. Hormon ten wspó³dzia³a z drugim - zwanym estrogenem w
regulowaniu czynno�ci �luzówki macicy.

19. PROTOPLAZMA - to ¿ywa substancja - element budo-
wy komórek ro�linnych oraz zwierzêcych. Wype³nia wnêtrze ko-
mórki i stanowi pod³o¿e wszystkich procesów ¿yciowych - meta-
bolicznych.

20. PRZECIWCIA£A- to struktury bia³kowe z grupy gam-
ma-globulin (immunoglobuliny) powstaj¹ce pod wp³ywem dzia³a-
nia antygenu - celem uodpornienia organizmu na choroby.

Wyró¿niamy kilka rodzajów przeciwcia³ takich jak np.: agluty-
niny, które powoduj¹ zlepianie bakterii lub krwinek pod wp³ywem
aglutynin w �rodowisku p³ynnym, hemolizyny jako przeciwcia³a
wpuszczaj¹ce antygeny.

�Macierzonka�

ABC - S³ownik BIO-EKOLOGICZNY
- litera �P - dok. ze str. 14

PKS Informuje

UWAGA!
Wszystkim Klientom, którzy chc¹ korzystaæ

z us³ug Poczty Polskiej,
proponujemy now¹ us³ugê

POCZTA W DOMU.
Wystarczy umówiæ telefonicznie

wizytê listonosza pod numerem telefonu
Urzêdu Pocztowego w Istebnej:

855 60 91
lub ogólnopolskim numerem infolinii

0804104104
Us³uga  POCZTA W DOMU

umo¿ l iw ia  dokonan ie  WP£AT
bezpo�redn io  U  L ISTONOSZA

w termin ie  dogodnym
dla  K l i en ta  bez  kon ieczno�c i

wychodzen ia  z  domu,
Us³uga POCZTA W DOMU

�wiadczona jest ca³kowicie BEZP£ATNIE.

Serdecznie zapraszamy!
POCZTA  POLSKA
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WYNIKI:
Pi³ka no¿na - szko³y podstawowe:
1. Istebna
2. Æierne (S³owacja)
3. Skoczów
Pi³ka no¿na ch³opców
szko³y gimnazjalne:
1. Æierne (S³owacja)
2. Istebna
3. Zebrzydowice
Siatkówka dziewcz¹t:
1. Cieszyn
2. Ustroñ
3. Skoczów
Siatkówka ch³opców:
1. Ustroñ
2. Skoczów
Turniej szachowy ch³opców - szko³y pod-
stawowe:
1. Cie�lar Micha³ - Cieszyn
2. Grelowski Mateusz - Strumieñ
3. Staron Szymon - Cieszyn
Turniej szachowy ch³opców - szko³y gim-
nazjalne:
1. Dudys Jakub - Brenna
2. Urbañski Marcin - Cieszyn
3. Nowek Grzegorz - Strumieñ
Siatkówka pla¿owa:
1. Goleszów
2. Istebna
3. Skoczów
Konkurs rzutów dla wójtów i burmi-
strzów:
1. Wac³awik Zbigniew - Goleszów
2. Rabin Danuta - Istebna
3. Korzonek Jan - Skoczów
Pi³ka no¿na samorz¹dowców:
1. Istebna

2. Starostwo Powiatowe
3. Wis³a
Sztafetowy bieg prze³ajowy:
 1. Cieszyn
 2. Istebna
 3. Ha¿lach
 4. Brenna
 5. Ustroñ
 6. Skoczów
 7. Strumieñ
 8. Zebrzydowice
 9. Wis³a
10. Chybie
11. Dêbowiec
12. Goleszów
Klasyfikacja generalna:
 1. Istebna  14 pkt.
 2. Cieszyn  12 pkt.
 3. Skoczów   6 pkt.
 3. Goleszów   6 pkt.
 5. Ustroñ  5 pkt.
 6. Brenna  3 pkt.
 6. Strumieñ  3 pkt.
 8. Starostwo Powiatowe  2 pkt.
 9. Ha¿lach  1 pkt.
 9. Wis³a  1 pkt.
 9. Zebrzydowice  1 pkt.
12. Chybie  0 pkt.
12. Dêbowiec  0 pkt.
Poza konkursem startowa³a reprezentacja
gminy Æierne ze S³owacji.

Rozgrywki osób niepe³nosprawnych:
KOBIETY:
Pchniêcie kul¹:
1. Kostorz Krystyna
2. Niæko Barbara
3. Kopoczek Wies³awa

Rzut oszczepem:
1. Kostorz Krystyna
2. Kopoczek Wieslawa
3. Niæko Barbara
Rzut do tarczy:
1. Prawdzik Sylwia
2. Graca Janina
3. Pude³ko Danuta
Rzut pi³k¹ palantow¹:
1. Prawdzik Sylwia
2. Kowalczyk Justyna
3. Wojaczek Monika

MÊ¯CZY�NI:
Kula I:
1. Poloczek Piotr
2. Korzec Aleksander
3. Jakuciñski Marian

�POWIAT BEZ GRANIC�� - GMINA ISTEBNA NAJLEPSZA!
Rozegrana w sobotê 28 maja br. na obiektach sportowych Istebnej impreza sportowo - rekreacyjna «»Powiat Bez Granic�� przynios³a

wielki sukces reprezentacji naszej Gminy, która okaza³a siê najlepsza w gronie 14 startuj¹cych ekip! Dopisa³a pogoda, chocia¿ by³o
bardzo gor¹co oraz uczestnicy, którzy bardzo ambitnie walczyli na sportowych arenach. Dziêki temu cel imprezy, jakim by³a integracja
gmin w ramach powiatu cieszyñskiego i powiatów przygranicznych zosta³ zrealizowany.

Imprezê uatrakcyjni³ wystêp zespo³u regionalnego Zmiana pa³eczki dru¿yny Istebnej w biegu sztafetowym

Walka w konkursie rzutów dla wójtów
i burmistrzów
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Kula II:
1. Wróbel Kazimierz
2. Kasperydus Jaroslaw
3. S³owik Janusz
Oszczep:
1. Surmiak Jacek
2. Korzec Aleksander
3. Jakuciñski Marian
Oszczep II:
1. Wróbel Kazimierz
2. Kasperydus Jaros³aw
3. Sadlok Jerzy
Rzut do tarczy:
1. Biela Jan
2. Ku�nik Henryk
3. Dyrda Leszek
Rzut pi³eczk¹ palantow¹:
1. Lorek Karol
2. Delong Piotr
3. Dyrda Leszek

J.Waszut, J.Kohut

P³ywanie i Bowling by³y ko-
lejnymi konkurencjami II Sa-
morz¹dowej Olimpiady Ziemi
Cieszyñskiej. Rywalizacja od-
by³a siê w pi¹tek 13 maja w
Skoczowie.

Podobnie jak w poprzednich
zawodach równie¿ i tym razem
wystartowa³a reprezentacja naszej
Gminy w sk³adzie: Danuta Rabin i
Janusz Waszut ( bowling ) oraz Ka-
tarzyna Rucka, Wies³aw Legierski
i Jacek Kohut ( p³ywanie ). Wpraw-
dzie osi¹gniête przez nas rezultaty
by³y przeciêtne, tym niemniej sam

udzia³ w imprezie i zdobyte punkty pozwoli³y naszej ekipie utrzymaæ wysokie - czwarte -
miejsce w klasyfikacji generalnej po 5 konkurencjach.

Najlepiej z naszej dru¿yny wy-
pad³a Kasia Rucka, która w kon-
kurencji kobiet zajê³a 5 miejsce.
Indywidualny sukces odniós³ tak-
¿e ni¿ej podpisany, który wpraw-
dzie zaj¹³ jedno z ostatnich miejsc
w zawodach, ale po raz pierwszy
w ¿yciu przep³yn¹³ 50 metrów bez
przerwy i w dodatku uczyni³ to bez
pomocy ratownika...!

Poziom prezentowany przez
uczestników zawodów by³ bardzo
wysoki, a zwyciêzcami zostali Mi-
cha³ Urba� z Jaworza w�ród mê¿-
czyzn ( 50 m ) i Monika Bajda z
Cieszyna w konkurencji kobiet (25
m) oraz ekipa Skoczowa w zawodach bowlingowych.

J. Kohut

Janusz Waszut w akcji

Wiesiek Legierski ( nr 3) na starcie

(dok. ze str. 16)

Podziêkowanie
Na ³amach Naszej Trójwsi chcemy bar-

dzo serdecznie podziêkowaæ panu Stanis³a-
wowi £ackowi z Wilczego w imieniu by³ej
klasy trzeciej a oraz obecnej la za darmowy
przewóz naszej m³odzie¿y ju¿ drugi rok z
rzêdu do Skoczowa na p³ywalniê DELFIN.
Dwa razy w miesi¹cu dziewczêta i ch³opcy
w ramach zajêæ pozalekcyjnych z wycho-
wawc¹ ucz¹ siê p³ywaæ i doskonal¹ swoje
umiejêtno�ci. M³odzie¿ jest ogromnie
wdziêczna, gdy¿ zbyt wysokie koszty prze-
jazdu do Skoczowa uniemo¿liwi³yby nam ko-
rzystanie z tej wspania³ej p³ywalni. Dobrze,
¿e s¹ w�ród nas tacy ludzie, a w�ród nich
Pan Stanis³aw £acek.

Gimnazjali�ci z Ia wraz z wychowawc¹

II SAMORZ¥DOWA OLIMPIADA
ZIEMI CIESZYÑSKIEJ

Zaczynamy odnosiæ coraz wiêksze sukcesy w lekkiej atletyce.
Z roku na rok pniemy siê coraz wy¿ej. Na powiatowych zawodach
szkó³ gimnazjalnych, które odby³y siê w tym roku 20 maja wyj¹t-
kowo w Wi�le na obiekcie �Start�, zajêli�my: ch³opcy 4 a dziew-
czêta 2 miejsce. Jest to sukces naprawdê spektakularny, zwa¿yw-
szy, i¿ dwa lata temu, odk¹d przyst¹pili�my do rywalizacji ch³opcy
zdobyli 9, a dziewczêta 7 miejsce, w ubieg³ym roku ch³opcy 7 i
dziewczêta 5. Dziewczêta zreszt¹ po bardzo emocjonuj¹cej walce
ze Strumieniem zajê³y drugie miejsce za Ustroniem i w³a�nie te
dwie dru¿yny dziewcz¹t reprezentowa³y nam powiat w Pszczynie
20 maja na eliminacjach rejonowych. Tam dziewczêta zajê³y 4 miej-
sce przegrywaj¹c ma³¹ ró¿nic¹ punktów do pierwszej dru¿yny, czyli
Ustronia, który bêdzie reprezentowa³ nam powiat i rejon na zawo-
dach wojewódzkich.

Zaanga¿owanie i ogromna chêæ do uprawiania tej dyscypliny
przez nasz¹ m³odzie¿ napawa optymizmem jednak zbyt skromne
zaplecze, by nie powiedzieæ - ¿adne nie wró¿¹ obiecuj¹cych wyni-
ków. Jedna skromna i przestarza³a skocznia do skoku w dal przy
Szkole Podstawowej Nr l w Istebnej nie jest w stanie przygotowaæ
skoczków na miarê przysz³ych mistrzów. Grzegorz Rucki z klasy

IIB z wynikiem 5,67m by³ najlepszy w ca³ym powiecie, a Ala Kacz-
marzyk z IE - najlepsza w Pszczynie z wynikiem 4,47m oraz wie-
lu innych bardzo utalentowanych skoczków nie ma po prostu gdzie

KRÓLOWA SPORTU PUKA DO NASZYCH DRZWI
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trenowaæ. Tak¿e brak bie¿ni, choæby krótkiej z nawierzchni¹ tarta-
now¹ nie przygotowuje sprinterów takich jak Agnieszka Zowada,
z IIIC, Pawe³ Kohut z IIE do osi¹gania wyników na miarê ich talen-
tów. Ogromnie potrzebna jest te¿ rzutnia do pchniêcia kul¹, bo mamy
�wietnych zawodników w tej konkurencji, godnych pierwszych
miejsc. Jedynie d³ugie dystanse s¹ nasz¹ mocn¹ stron¹ i poniewa¿
tereny wokó³ naszej szko³y �wietnie nadaj ¹ siê do treningów. Mamy
bardzo du¿o zdolnej i ambitnej m³odzie¿y, która bardzo chce w³¹-
czyæ siê w sportowe ¿ycie szko³y, ale trzeba stworzyæ im dogodne
warunki. Zakupili�my 7 par nowych kolców po 118 z³, a wszyscy
chcieli biegaæ i skakaæ w tych butach. Potrzeby finansowe s¹ na
miarê mo¿liwo�ci naszej gminy, trzeba tylko wdro¿yæ w ¿ycie pro-
jekty ju¿ zatwierdzone.

Zawody w Pszczynie u�wiadomi³y nam, ¿e jeste�my w stanie
rywalizowaæ z najlepszymi. Nie zamykajmy wiêc drzwi przed tymi
m³odymi lud�mi, bo to oni w przysz³o�ci bêd¹ naszymi nastêpcami,
a zdrowa wysportowana, ambitna i pokonuj¹ca wszystkie przeszko-
dy m³odzie¿ - tego uczy w³a�nie sport - to wzór do na�ladowania i
nasza przysz³o�æ.

DRU¯YNA DZIEWCZ¥T
1. Zawada Agnieszka IIIG 100 m
2. Madzia Jadwiga IE 100 m
3. £acek Joanna IIH 100 m
4. Ligocka Magda IIIC 300 m
5. Kawulok Katarzyna IC 300 m
6. Legierska Aniela IIIC 300 m
7. Kawulok Sabina IIH 300 m
8. Ma³yjurek Magda IIF 600 m
9. Kawulok Joanna IIIC 600 m

P I £ K A R S K A  W I O S N A
SENIORZY - KLASA A:
08.05.05  Beskid II Skoczów - KP Trójwie� 6:0
15.05.05  KP Trójwie� - Nierodzim 3:4
Bramki: Tomasz Lechowicz, Andrzej Mo-
je�cik, Miros³aw Kawulok
22.05.05  Simoradz - KP Trójwie� 2:1
Bramki: Miros³aw Adamus
26.05.05  KP Trójwie� - Puñców 3:4
Bramki: Miros³aw Kawulok, Andrzej Mo-
je�cik, Leszek Gorzo³ka
29.05.05  Strumieñ - KP Trójwie� 1:2
Bramki:
Dawid Ma³yjurek, Leszek Gorzo³ka

TRAMPKARZE KP TRÓJWIE� NAJLEPSI
W MIÊDZYNARODOWYM TURNIEJU!

Du¿y sukces odnie�li m³odzi pi³karze KP Trójwie� wygrywaj¹c sil-
nie obsadzony miêdzynarodowy turniej w Giera³towicach. Impreza od-
by³a siê w dniach 6-7 maja, a podopieczni trenera Miros³awa Kapasia

pozostawili w pokonanym polu m.in. dru¿yny z Niemiec oraz graj¹ce w wy¿szych ligach
zespo³y krajowe.

Uczestnicy: Tus Yelen - Niemcy, 35 Giera³towice, Gwiazda Chudów, Tempo Paniów-
ki, Jedno�æ 32 Przyszowice, KP Trójwie�

SUKCES
LEKKOATLETÓW
ISTEBNIAÑSKIEGO
GIMNAZJUM!

Bardzo dobrze zapre-
zentowali siê na Powiato-

wych Dru¿ynowych zawodach Lekkoatle-
tycznych Szkó³ Gimnazjalnych, rozegranych
w dniu 10 maja w Cieszynie przedstawicie-
le Gimnazjum w Istebnej. W kategorii
dziewcz¹t nasze zawodniczki uzyska³y ³¹cz-
nie 771 pkt. i zajê³y drugie miejsce ustêpu-
j¹c tylko dru¿ynie z Ustronia - 823 pkt. Oby-
dwie wymienione ekipy bêd¹ reprezentowaæ
powiat cieszyñski na zawodach rejonowych.

W�ród ch³opców Gimnazjum Istebna
wywalczy³o wysokie czwarte miejsce z do-
robkiem 843 pkt. Awans do zawodów rejo-
nowych wywalczyli m³odzi lekkoatleci z
Cieszyna - 1060 pkt. oraz Ustronia - 934 pkt.

W obydwu kategoriach wyst¹pi³o po 9
ekip reprezentuj¹cych gimnazja z ca³ego
powiatu.

J. Kohut

Z ostatniej chwili: Rozegrano ju¿ za-
wody rejonowe, które odby³y siê w Psz-
czynie. Nasze dziewczyny, reprezentuj¹-
ce Gimnazjum w Istebnej spisa³y siê bar-
dzo dobrze zajmuj¹c czwarte miejsce.
Du¿e brawa nale¿¹ siê naszym lekkoatlet-
kom i ich opiekunom!

Wyniki: Grupa II;
KP Trójwie� - Jedno�æ 32 Przyszowice 6:0
KP Trójwie� - Gwiazda Chudów 10:1
Pó³fina³y:
KP Trójwie� - Tus Yelen 1:0
35 Giera³towice - Jedno�æ 32 Przyszowice 2:0
Fina³:
KP Trójwie� - 35 Giera³towice 2:1

Bramki dla KP Trójwie�: Dawid Bielesz - 2
Sk³ad dru¿yny KP Trójwie�:
Marcin Pudalik, Jerzy Szkawran, Jaros³aw
Urbaczka, Dawid Bielesz, Marek Mo³dysz,
Adam Legierski, Józef Haratyk, Tomasz Ze-
lek, Sebastian Kapa�, Tomasz Kapa�, Ma-
rek Kohut, Piotr Ja³owiczor, Marcin Legier-
ski, Dawid Wawrzacz.        J. Kohut

10. Kubalok Katarzyna IIC 600 m
11. Zowada Barbara IIIE KULA
12. Czubaj Dorota IID KULA
13. Kaczmarzyk Alicja IE   skok w dal
14. Zawada Aleksandra IB   skok w dal
15. Bury Magda IIH oszczep

DRU¯YNA CH£OPCÓW
1. Kohut Pawe³ IIE 200 m
2. Bluszcz Dawid IIID 200 m

3. Zelek Tomasz IIC 300 m
4. Solawa Jerzy IIC 300 m
5. Ja³owiczor Piotr IIIG 2000 m
6. Juroszek Szymon IIID 1000 m
7. Rucki Grzegorz IIB  skok w dal
8. Sikora Tomasz IIIC skok w dal
9. Zwierzchowski Arkadiusz IIIA swd
10. Legierski Mateusz IID kula
11. Ligocki Marek IIIH kula
12. Kohut Pawe³ IIIC oszczep

M³odzicy i Juniorzy - Liga Okrêgowa:
10.05.05  Podbeskidzie - KP Trójwie�  M -
4:0,  J - 0:1
14.05.05  Zabrzeg - KP Trójwie�  M - 2:1,
J - 1:0
22.05.05  KP Trójwie� - Kaniów  M - 0:0, J
- 4:1
26.05.05  KP Trójwie� - Drogomy�l  M - 3:0
walkower,  J - 0:3
Bie¿¹ce informacje dla ka¿dego kibica
znajduj¹ siê na stronie internetowej
www.ug.istebna.pl.

J.Kohut
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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

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

Oferuje:
- budowê i przebudowê pieców kuchennych i pokojowych
  z  materia³u w³asnego i powierzonego
- kominki kaflowe + wszystkie materia³y do pieców kaflowych
- kafle, okucia, piekarniki, blachy itp.

US£UGI ZDUÑSKIE - MOTYKA STANIS£AW
Milówka - ul. Kasztanowa

3, tel. 863 77 29
Ceny:
Piece przeno�ne - od 1500 z³
Piece kuchenne -  od 2200 z³

Istebna 1442
200 m od centrum
w kier. Koniakowa

Po-pt.
9-17

sob. 9-14

Z A P R A S Z A M Y

CHEMIA - DROGERIA
BIELIZNA

ART. DZIECIÊCE
ODZIE¯, OBUWIE, WÓZKI,

AKCESORIA, ZABAWKI

O�RODEK SZKOLENIA
KIEROWCÓW

STANIS£AW KOWALIK
ZAPISY I WYK£ADY
GMINNY O�RODEK KULTURY
Istebna Centrum - obok ko�cio³a
Tel. 854 42 48, 0502 742 929, 0508 176 967

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

GABINET OKULISTYCZNY
l Bezp³atne komputerowe badanie wzroku
      (przy zamawianiu okularów)
l Dobór soczewek kontaktowych
l Badania dla kierowców, badania okresowe

BADANIA WYKONUJ¥ 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

MARKET REMA
Zapraszamy na

zakupy od poniedzia³ju
do pi¹tku 6-20, niedziela 8-18

Dysponujemy: 8-osobowym busem
sklepem spo¿ywczym, wolnymi pokojami

DOBRE CENY !!!

F.H.U. �IGNA�� Anna i Jan Kukuczka
43-470 Istebna Zaolzie 1191

tel. (033) 855 74 17  bus - 606 803245

e-mail: annakukuczka@interia.pl

Polecamy:

Dania barowe

Dania z grilla

Dania z wêdzoka

Piwo beczkowe

Lody, napoje

Zajazd nad Olz¹
Organizujemy:

Festyny, kuligi

ogniska,

sylwester

w plenerze

itp.

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy
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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

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

TRANSPORT
GRATIS,

RATY
Serdecznie

zapraszamy!

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

 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

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH


