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WIÊCEJ
KOMPUTERÓW!

Szko³a Podstawowa nr l w
Koniakowie po raz drugi zaku-
pi³a komputery ze �rodków
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w War-
szawie.

Kwota dofinansowania wy-
nosi³a 15000 z³, kwota ze �rodków Rady Ro-
dziców - 5000z³.

Za otrzymane pieni¹dze zakupiono do
szkolnej pracowni komputerowej 6 kompu-
terów i przeprowadzono szkolenia mieszkañ-
ców wsi w zakresie obs³ugi komputera i w
zakresie agroturystyki.

W szkoleniach wziê³o udzia³ 104 miesz-
kañców naszej wsi.

Zajêcia by³y tak zorganizowane, aby w³a-
�ciciele gospodarstw rolnych, czy bezrobotni
mieszkañcy naszej gminy mogli podj¹æ dzia-
³ania w zakresie agroturystyki wykorzystuj¹c
atrakcyjne warunki terenowe i klimatyczne
gospodarstw górskich do przyjmowania tury-
stów i prowadzenia dzia³alno�ci turystycznej.

Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê za-
jêcia, na których poznawano podstawowe
wiadomo�ci i zdobywano umiejêtno�ci prak-
tyczne w zakresie podstaw obs³ugi kompu-
tera.

Mieszkañcy wsi uczyli siê praktycznego
wykorzystania komputera do prowadzenia
gospodarstw rolnych, wykorzystania poczty
elektronicznej i Internetu do umieszczania
ofert reklamowych swoich gospodarstw agro-
turystycznych.

Dziêki ARiMR w Warszawie, która ma
na celu przygotowanie polskich rolników i
mieszkañców wsi do zdobywania kwalifika-
cji potrzebnych do prowadzenia dzia³alno�ci
agrotutyrstycznej zyskali nie tylko mieszkañ-
cy Koniakowa, ale i uczniowie naszej szko-
³y, gdy¿ szkolna pracownia komputerowa
wzbogaci³a siê o 6 nowych komputerów.

Ze �rodków ARiMR w ci¹gu 2 lat zaku-
piono w sumie 10 komputerów i drukarkê,
które stanowi¹ g³ówne wyposa¿enie naszej
pracowni komputerowej.

W imieniu uczniów Szko³y Podstawo-
wej nr l w Koniakowie sk³adamy serdecz-
ne podziêkowania wszystkim, którzy
przyczynili siê do tego m.in.: prezesowi
ARiMR P. Wojciechowi Pomajdzie, panie
Teresie Opyrcha³, Wójtowi Gminy Isteb-
na pani Danucie Rabin, dyrektor GZd/s
O�wiaty w Istebnej pani Bronis³awie Ju-
roszek i Radzie Rodziców przy SP 1 w Ko-
niakowie.

Dyrektor Szko³y mgr Danuta Legierska

26 maja �Dzieñ Matki�
- to najbardziej osobiste i najpiêkniejsze �wiêto w roku
�Mama� s³owo najbardziej znajome i najbli¿sze ka¿demu. Matka to symbol

mi³o�ci prawdziwej, dobra, rodzinnego ciep³a, szczê�cia, przyja�ni i wiary we
wszystko co dobre i szlachetne. By³a natchnieniem dla poetów, artystów i kompo-
zytorów. W³a�nie ta Matka, spracowana, zmêczona, u�miechniêta, radosna, dum-
na ze swego macierzyñstwa i wreszcie ta dzisiejsza, z zakupami i wci¹¿ zabiegana.

�wiêto Matki zaczêto obchodziæ w Stanach Zjednoczonych w 1910r. W Euro-
pie najwcze�niej ten dzieñ wprowadzi³a Austria a pó�niej w �lad za ni¹ posz³y
Pañstwa Skandynawii i inne. W Polsce po raz pierwszy uroczyscie obchodzono
ten dzieñ w 1923r. w Krakowie.

Chcia³abym na ³amach naszej gazetki zamie�ciæ niektóre wiersze uczniów klas
VI Szko³y Podstawowej w Jaworzynce, którzy napisali te prace na konkurs pod
has³em �Zawsze kocham Ciê, Mamo� do którego zaprosi³a nas Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna w Siewierzu. Trzymajmy za nich kciuki.

Opracowa³a Joanna Kohut

Zawsze kocham Ciê mamo
Nie ma to jak moja mama, zawsze da sobie radê sama.
Weso³a i w humorze, pracuje o ka¿dej porze
w kuchni, w polu i w oborze.
Moja mama krowy doi, mama cielaka poi.
Mama nogê ma na gazie, mama wyje¿d¿a z gara¿u.
Mama pielêgnuje pszczo³y, jedzie z dzieciarni a do szko³y.
O siódmej ka¿dego ranka mama wo³a do �niadanka.
Jajecznica, mleka szklanka, nazywa siê Mucha Hanka.
Moja mama ma kureczki, gospodyni u Czadeczki.
Mama grzebie w gotówce, tatu� w kopalni na �Pniówce�.
Moja mama siê cieszy, same pi¹tki maj¹ dzieci.
Wszyscy ¿yczenia sk³adamy dla kochanej naszej mamy.
Zdrowia, szczê�cia, pomy�lno�ci,
ze swych pociech moc rado�ci.
Tego ¿yczy córka Kasia,
¿yj nam 100 lat mamo nasza.

Kasia Mucha - Klasa V a, Jaworzynka

Moja Mama
Moja mama Jak to mama
wszystkim siê przejmuje.
Ubierz kurtkê,zapnij guzik
to jej polecenie.
Je�li tego nie wykonam
to zaraz mnie strofuje.

Dzieñ po dniu-zawsze to samo:
�Jeste� g³odna,chcesz herbaty,
a mo¿e chcesz i�æ do taty?�
Lecz ja na to; Chcê graæ w karty.

Gdy przychodzi czas kolacji
mama czeka jak na stacji.
Chce nakarmiæ swe pociechy,
które szukaj¹ w czym innym uciechy.

Czasami bywa te¿ i z³a
gdy jej córka narozrabia.
W ciele to ukrywa,
a¿ ca³¹ j¹ rozrywa.

Lecz ma mama,
jak to mama,
jest i dla mnie wsparciem.
Z ka¿dej trudnej sytuacji
wybawia mnie uparcie.

Justyna Polok - Klasa VI b
Jaworzynka
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z  ¯ycia  gimnazjum
Oto ostatnia z prac nagrodzonych w Konkursie Ekolo-

gicznym Gimnazjum w Istebnej. Praca zdoby³a II miejsce.

�Bóg wybacza zawsze, cz³owiek czasem,
przyroda nigdy�

Bóg w swej dobroci jest nieskoñczony i ka¿dy chrze�cijanin
pozna³ ogrom jego mi³o�ci do cz³owieka, którego tak ukocha³, ¿e
Ziemiê, któr¹ stworzy³ da³ w posiadanie ludzi. Ziemia sta³a siê w³a-
sno�ci¹ ka¿dego z nas, lecz zostali�my równocze�nie obarczeni od-
powiedzialno�ci¹ za w³a�ciwe korzystanie z jej dóbr i chronienie
wszystkich organizmów ¿ywych, ¿yj¹cych na Ziemi.

Niestety cz³owiek jest stworzeniem zach³annym i s³abym, nie
potrafi korzystaæ w sposób w³a�ciwy z tych darów natury- potrafi-
my tylko ci¹gle braæ nie daj¹c nic lub za ma³o w zamian. Jednak
przyroda potrafi siê broniæ i nawet wspó³czesny cz³owiek nie po-
trafi jej ujarzmiæ. Przyk³adami mog¹ byæ wybuchy wulkanów, trzê-
sienia ziemi, powodzie, huragany, po¿ary, susze. Te nieszczê�cia w
obecnych czasach coraz czê�ciej wystêpuj¹ na skutek niszczenia przy-
rody przez nadmierne wykorzystanie zasobów mineralnych Ziemi.

¯yjemy coraz szybciej, ci¹gle co� udoskonalamy technicznie,
lecz najmniej siebie. Korzystamy coraz czê�ciej z dóbr techniki, któ-
ra niestety niszczy �rodowisko naturalne, a przyroda jak wiemy nie

Realizuj¹c zadania konkursu m³o-
dzie¿ podejmuje wspó³pracê ze starszym
pokoleniem, co ma znaczenie wycho-

wawcze, a tak¿e mo¿e ocaliæ pamiêæ o gin¹cych zwyczajach, pa-
mi¹tkach i wydarzeniach historycznych, wa¿nych dla regionu, za�
d³ugofalowo�æ imprezy (planowane s¹ kolejne edycje konkursu) po-
winna przynie�æ efekt pog³êbienia �wiadomo�ci historycznej, po-
czucia w³asnej to¿samo�ci, a tym samym wspieraæ m³odzie¿ i orga-
nizatorów w stawaniu siê �wiadomymi uczestnikami ¿ycia spo³ecz-
nego na terenie swoich Ma³ych Ojczyzn. Tworzenie prac dotycz¹-
cych regionu kszta³tuje twórcz¹ postawê wobec tradycji, natomiast
prezentacja utworów w gwarze regionalnej pozwala umocniæ prze-
konanie o warto�ci i piêknie jêzyka gwarowego.

Konkurs adresowany do m³odzie¿y gimnazjalnej powiatu cie-
szyñskiego, pozwala poznaæ odrêbno�æ jego poszczególnych gmin,
integruje m³odzie¿ z ró¿nych stron �l¹ska Cieszyñskiego i przygo-
towuje j¹ do aktywno�ci na rzecz nie tylko ma³ych spo³eczno�ci,
ale tak¿e ca³ego regionu. Druga powiatowa edycja konkursu wie-
dzy o regionie odby³a siê w istebniañskim gimnazjum - w szkole,
której dru¿yna zwyciê¿y³a w ubieg³orocznym konkursie w Wi�le.

Dziêki Sponsorom: UM w Ustroniu, UM w Cieszynie, UG w
Zebrzydowicach, GOK w Istebnej, POLKAP w Skoczowie, MO-
KATE w Ustroniu, JURGAST w Wi�le, Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego Górnego �l¹ska w Katowicach, ROK w Bielsku-Bia³ej,
Proboszczom w Istebnej i Jaworzynce oraz wsparciu Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie m³odzie¿ reprezentuj¹ca gimnazja z Cie-
szyna, Jasienicy, Koñczyæ Wielkich, Pogwizdowa, Ustronia, Dê-
bowca, Wis³y, Goleszowa i Istebnej mog³a podj¹æ wspó³zawodnic-
two w konkurencji plastycznej, w indywidualnym te�cie pisemnym
i w dru¿ynowym finale ustnym.

Konkurs by³ okazj¹ do pog³êbienia wiedzy o regionie, a tak¿e
sposobem mobilizacji do aktywnego realizowania w szko³ach gim-
nazjalnych miedzyprzedmiotowej �cie¿ki regionalnej.

Jury w sk³adzie: pan £ukasz Konarzewski - przewodnicz¹cy,
pani Helena Bójko, pan Józef Micha³ek postanowi³o przyznaæ I

potrafi siê tak szybko zregenerowaæ, przez co jeste�my coraz bardziej
obarczeni wynikami naszych dzia³añ. Na przyk³ad, kiedy spalamy co�-
wytwarzamy dwutlenek wêgla a to powoduje, ¿e niszczymy ro�liny i
nie ma kto w stu procentach przetworzyæ tego truj¹cego dwutlenku na
¿yciodajny tlen. Dlatego jest dwutlenku oraz wiêcej a to, ¿e kumuluje
on temperaturê, topniej¹ lodowce, które zatapiaj¹ coraz wiêcej l¹du, a
historia mitycznej Atlantydy grozi prawie ca³ej Europie. Niestety choæ
jeste�my �wiadomi gro¿¹cego nam niebezpieczeñstwa, ignorujemy go
my�l¹c, ¿e uchroni nas nasza technologia.

Jednak siê mylimy, a skutki tego mog¹ byæ op³akane. Jednak
jest jeszcze nadzieja- bo jest coraz wiêcej takich ludzi jak �wiêty
Franciszek, który kocha³ przyrodê z ca³ego serca, bo uwa¿a³, ¿e
jest ona odzwierciedleniem Boga. Dlatego te¿ papie¿ Jan Pawe³ II
w dniu 4IV 1980r. uzna³ go patronem ekologów. Franciszek by³
synem bogatego kupca, jednak wybra³ drogê biedaka- by byæ bli-
sko przyrody. Swym ¿yciem kocha³ Ziemiê, uwa¿a³ wszelkie stwo-
rzenie za swoich braci, co doskonale odzwierciedla jego stosunek
do przyrody. Opisa³ to w swoim utworze �Hymn Stworzeñ� zwa-
nym te¿ �Pie�ni¹ S³oneczn¹�. Nawi¹zuje ten utwór do wspó³czesnej
inwersji Hymnu i pozdrowienia ekologicznego Ziemi. Biedaczyna z
Asy¿u wed³ug mnie nie by³ przeciwnikiem postêpu, który ulep-
sza ¿ycie cz³owieka, tylko postêpu, który niszczy przyrodê.

Dominik Kajzar III b

II  POWIATOWY GIMNAZJALNY KONKURS WIEDZY O REGIONIE ��L¥SK CIESZYÑSKI
- MOJA MA£A OJCZYZNA WCZORAJ I DZI��

miejsce dru¿ynie z Gimnazjum w Istebnej w sk³adzie: Anna S³o-
wiok, Dawid Kohut, Przemys³aw Wawrzacz i Mateusz £ysek. Zwy-
ciêzc¹ testu indywidualnego zosta³a Marcelina Mrowieæ z Gimna-
zjum w Cieszynie a na szczególne wyró¿nienie zas³u¿y³a praca pla-
styczna z Gimnazjum w Jasienicy, Goleszowie i Istebnej. Zwyciêz-
cy otrzymali cenne nagrody, albumy i okoliczno�ciowe dyplomy.

Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowano s³odki
poczêstunek i regionalny obiad. W chwilach odpoczynku zagra³a ka-
pela �Wa³asi� a m³odzie¿ z Gimnazjum w Istebnej przygotowana przez
pani¹ mgr Ewê Czulak zaprezentowa³a humorystyczne scenki rodza-
jowe. W czytelni gimnazjum mo¿na by³o obejrzeæ wystawê prac kon-
kursowych i wystawê fotograficzn¹ pt.: Nasz strój - nasza to¿samo�æ�
wypo¿yczon¹ z Muzeum Regionalnego �Na Grapie� w Jaworzynce.

Organizatorami konkursu by³o Gimnazjum w Istebnej oraz Sto-
warzyszenie �Na Groniach�. Dziêkujemy nauczycielom, którzy przy-
czynili siê do zorganizowania konkursu.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³orocznej edycji konkursu we�mie udzia³
jeszcze wiêksza ilo�æ uczestników, a impreza wpisze siê na trwa³e w
kalendarz wydarzeñ kulturalno-edukacyjnych �l¹ska Cieszyñskiego.

Wszystkim go�ciom, jury i uczestnikom dziêkujemy za udzia³ w
konkursie i gratulujemy zwyciêzcom!     Do zobaczenia za rok!

W imieniu organizatorów Józef Micha³ek
Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia �Na Gromach�

DYREKTOR Gimnazjum  w Istebnej Mgr Bogdan Ligocki

Gimnazjum w Istebnej informuje, i¿ w br. roku w dniach
od 16 lutego do 10 kwietnia, przy pomocy �rodków finanso-
wych (15 ty�. z³) z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa odby³ siê kurs komputerowy i kurs z agroturystyki.

Za �rodki z Agencji zosta³ zakupiony sprzêt komputerowy w
ilo�ci 5 szt. W kursie agroturystycznym wziê³o udzia³ 52 miesz-
kañców, natomiast komputerowym (podstawy obs³ugi kompute-
ra) 60 osób.

Dyrektor Gimnazjum w Istebnej
mgr Bogdan Ligocki
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Nikn¹ce zawody III - Gajdosze
Z koñcem stycznia b. r. jechali�my ma³¹ grupk¹ w swych

góralskich strojach na dzieñ �l¹ski do radjostacji w Katowicach.
Skoro przyjechali�my do Bielska, to�my siê zdziwili - ca³e masy
ludzi podziwia³o nasz strój, tak, jak gdyby nikt nie mia³ pojêcia,
¿e s¹ jeszcze na �l¹sku górale. A na Górnym �l¹sku to nas ka¿-
dy pyta³ o Zakopanem i nikt nam wierzyæ nie chcia³, ¿e�my te¿
�l¹zacy.

Wprawdzie nieliczni ju¿ dzisiaj s¹ rdzenni górale, lecz na
ka¿d¹ uroczysto�æ stroi siê jeszcze ch³op nasz z Istebnej, Jawo-
rzynki i Koniakowa do swych guñ, bruclików i nogawic. A ¿e
strój ten niknie, to nie wina ch³opa, lecz to wina tych, co ch³opu
sa³asze odebrali i przez to odciêli góralom mo¿no�æ utrzymania
owiec, bez których we³ny góral swego stroju utrzymaæ nie mo¿e.

¯e ch³op nasz szanuje sw¹ przesz³o�æ i ceni zabytki, �wiad-
czy o tem fakt, ¿e mimo ogólnej popularno�ci �plechów� czy
�trombów� lub innych nowo¿ytnych instrumentów muzycznych,
jeszcze dzisiaj spotkaæ mo¿na w Istebnej �gajdoszy�. Copraw-
da zawód gajdoszy jest mo¿e u nas prawdziwie �nikn¹cym za-
wodem�, gdy¿ Istebna ma dzisiaj tylko jednego gajdosza czyn-
nego (Jan Krê¿elok, zwany �Skotniorzym� � od skotnia, t. j.
potok, wiêc mieszkaj¹cy u potoka), a Koniaków tak¿e jednego
(Micha³ Sikora, zwany Micho³ z Ma³¹czki).

Nieznani s¹ twórcy gajdów (gajdy - kobza - dudy). Prawdo-
podobnie zbieg jaki� z dworu, uchodz¹c w góry, przyniós³ z
sob¹ skrzypce, zwane u górali �hószle�. W odwiecznych bo-
rach gra³ tedy smêtnie na skrzypcach. Dawniejszy osadnik, czu-
j¹cy siê ju¿ lepiej w dzikim ¿ywiole, stworzy³ mu akompanja-
ment. Zabi³ dwie kozy, odar³ z nich skóry, nie rozpruwaj¹c, ob-
róci³ w³osem do �rodka, do tylnego otworu przymocowa³ �chók�,
do przedniego �ro¿ek z piszczo³kóm�, o do bocznego otworu

Ocalmy od zapomnienia
Kontynuujemy przedruk artyku³ów Jerzego Probosza, które ukazywa³y siê w �Gwiazdce Cieszyñ-

skiej�. Dzisiaj art. z 1930 r.

uczepi³ �dymoczek�, zrobiony ze skóry drugiej kozy, s³u¿¹cy
do nape³niania gajdów powietrzem. Do �chóku� i do ro¿ka wsa-
dzi³ piszczki, zrobione niezgrabnym kozikiem z szaszyny, ro-
�liny, rosn¹cej dziko ko³o stawów i zatok wodnych, a instru-
ment by³ gotowy. Nie zapomnia³ twórca i o �licznym ornamen-
cie, zdobi¹c nim ca³y �chók�.

I jak artyst¹ swego rodzaju by³ twórca gajdów, tak samo
artystami s¹ gajdosze. Bodaj który instrument tak trudno jest
opanowaæ, jak gajdy. Znakomici kapelmistrze próbowali graæ
na gaj dach i chocia¿ �wietnie grali na innych instrumentach, to
kiedy na gaj dach grac zaczêli, to wszystkie psy wy³y. A nasz
prawdziwy gajdosz, to znaczy taki, który ma zdolno�æ wrodzo-
n¹, ile¿ on to tonów wydobêdzie z tego prawdziwie dzikiego
instrumentu. Raz grajkowi gajdy hucz¹, niby nawa³nica olbrzy-
mia, wywalaj¹ca stuletnie drzewa, to znów mu gajdy szemrz¹,
niby strumyk do rzeki �piesz¹cy, to znów gajdosz przyrz¹dza
swemu skrzypkowi, niby mê¿czyzna rozkosznie marz¹cej ko-
biecie, lub s³yszysz �miech taki, ¿e zdaje ci siê widzieæ góralkê
szczerze chichoc¹c¹, a znów czasem gajdosz spu�ci ton smut-
ny, jakby mu matka umar³a.

Przed pó³ wiekiem na ka¿dem weselu grali gajdosze, a grupki
górali wszêdzie sz³y z gajdami. Raz szli ch³opi skontaktowani
na rêbaczy, na Babi¹ Górê i grali sobie na gajdach, by im siê
droga nie d³u¿y³a. Gdy przyszli na miejsce, mieli nocowaæ w
karczmie. Gospodzki mia³ psa-wilczura i stawia³ do zak³adu
beczkê piwa temu, kto psa z gospody potrafi wypêdziæ. Gaj-
dosz roze�mia³ siê tylko i nad¹wszy gajdy, pu�ci³ je tak niesfor-
nym tonem, ¿e pies tylko zaskomla³ i wybiwszy okno, uciek³,
nie pokazuj¹c siê wiêcej, póki górale byli w karczmie.

Pisa³bym chêtnie tom ca³y o gajdach i gajdoszach, lecz cze-
ka jeszcze ca³y szereg nikn¹cych zawodów. Jerzy Probosz

Z ¯YCIA OSP  l l l l l Z ¯YCIA OSP  l  l  l  l  l  Z ¯YCIA OSP
Zimowe Zawody Sportowo - Pozarnicze

W dniu 18.04.2004r. odby³y siê Zimowe Zawody Sporto-
wo - Pozarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Istebna. Bra³y
udzia³ 24 dru¿yny a oto wyniki:

Punkty karne
LP.  Jednostka             Czas   Strzelanie     Rzut        £¹cznie     Miejsce

  granatem
l. Do 12 lat 7.25 10 20 7.55 I
    Koniaków Centrum
2. 12-15 lat dziewczêta 7.55 10 15 8.20 I
    Koniaków Centrum
3. Koniaków Kosarzyska 9.45 35 15 l0.35 II
4. 12-15 lat ch³opcy 5.29 0 5 5.34 I
    Koniaków Centrum 11
5. Koniaków Kosarzyska 6.17 0 0 6.17 II
6. Koniaków Centrum I 6.37 5 20 7.02 III
7. Istebna Zaolzie 7.18 5 15 7.38 IV
8. Istebna Centrum 7.48 25 5 8.18 V
9. 16-18 lat dziewczêta 8.07 25 25 8.57 I
    Koniaków Centrum

10. 16-18 lat ch³opcy 6.16 5 15 6.36 I
    Jaworzynka Centrum
11. Istebna Centrum 6.16 5 15 6.36 I
l2. Istebna Zadzie 6.46 10 5 7.01 II
13. Koniaków Centrum 6.37 20 20 7.17 III
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TURNIEJ WIEDZY PO¯ARNICZEJ
 Jak co roku tak i w tym odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy

Po¿arniczej dla uczniów szko³y podstawowej i gimnazjum. Bra-
³o w nim udzia³ 20 uczestników, w tym 4 ze szko³y podstawowej
nr l w Koniakowie i 13 z Gimnazjum w Istebnej.

Oto wyniki koñcowe:
Grupa m³odsza
1 miejsce Dawid Legierski kl. V 28,5 pkt
2 miejsce Pawe³ Juroszek kl. VI 25,5 pkt
3 miejsce Wojciech Legierski kl. V 24 pkt
4 miejsce Marek Waszut kl. IV 22,5 pkt
Grupa starsza
1 miejsce    Waszut Micha³ kl. II 28 pkt
2 miejsce    Legierski Marcin kl. II 27,5 pkt
3 miejsce    Haratyk Józef kl. II 26,7 pkt
4 miejsce    Sikora Natalia kl. III 26 pkt
5 miejsce    Zowada Wojciech kl. I 25,7 pkt
Nasz¹ gminê na Tumieju Powiatowym,który odby³ siê w tym

roku w Brennej 14.04.2004r./reprezentowa³o 3 uczestników z grupy
m³odszej i 2 z grupy starszej. Wypadli bardzo dobrze.  Dawid Le-
gierski zaj¹³ II miejsce, Wojciech Legierski V miejsce. Pawe³ Juroszek

14. 19-30 lat panie 7.32 0 15 7.47 I
    Istebna Zadzie
l5. 19-30 lat panowie
     Istebna Zadzie I 7.28 5 0 7.33 I
16. Jaworzynka Centrum 7.08 25 10 7.43 II
17. Koniaków Kosarzska 7.48 10 5 8.03 III
18. Koniaków Centrum 7.43 15 20 8.18 IV
19. Istebna Zaolzie II 9.09 10 0 0.19 V
20. 31-501at panie 7.23 15 15 7.53 I
     Koniaków Centrum

21. 31-50 lat panowie 7.05 5 5 7.20 I
     Koniaków Centrum
22. Jaworzynka Centrum 7.15 O 10 7.25 II
23. Koniaków Kosarzyska 7.48 5 5 7.58 III
24. Istebna Zaolzie 7.57 0 20 8.17 IV

Zawody odby³y siê w Istebnej Zaolziu, gdy¿  ta jednost-
ka jest odpowiedzialna w tym roku tj. 2004 za organizacjê
imprez, zawodów sportowych, Dnia Stra¿aka itp.

12 miejsce. W grupie straszej Marcin Legierski by³ czwarty. Z naszej
gminy bra³a tak¿e udzia³ w tym turnieju przedstawicielka szkó³ �rednich
Jolanta Zowada uczennica LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, która
zajê³a drugie miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i druhom,
którzy przygotowali uczniów do turnieju. Wszyscy uczestnicy Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej s¹ reprezentantami OSP Koniaków - Centrum

Sekretarz ZG ZOSP Dh Renata Haratyk
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Informacja o dzia³alno�ci
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Istebna Centrum w roku 2003

W 2003 roku min¹³ 110 rok dzia³alno�ci Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Istebnej. Ubieg³y rok by³ jednym z najtrudniejszych
je¿eli chodzi o ilo�æ wyjazdów do zdarzeñ . ratunkowych. Na-
sza jednostka 30 razy bra³a udzia³ w akcjach ratowniczych (18
po¿arów, 11 miejscowych zagro¿eñ, 1 fa³szywy alarm) Dla po-
równania w 2002 roku by³o ich 23, w 2001 -16, w 2000 - 20, w
1999 -10, w 1998-18, w 1997 - 15) Niepokoj¹ca i niespotykana
na t¹ skalê w naszej gminie by³a ilo�æ interwencji zwi¹zanych z
wypalaniem traw i po¿arów w lasach, których przyczyn¹ by³y
umy�lne podpalenia lub niezachowanie nale¿nej ostro¿no�ci przy
panuj¹cej suszy.

Najtrudniejsz¹ akcj¹ w ubieg³ym roku by³ po¿ar w Jawo-
rzynce gdzie ogieñ obj¹³ stolarniê, zabudowania gospodarcze i
budynek mieszkalny. Miejscowe zagro¿enia w 2003 roku to
usuwanie skutków wichury i gwa³townych opadów deszczu a
tak¿e wypadki i kolizje drogowe oraz usuwanie gniazd szersze-
ni. W tym ostatnim przypadku nasza jednostka uczestniczy³a
po raz pierwszy, do tej pory zajmowa³a siê tym Pañstwowa Stra¿
Po¿arna jednak ze wzglêdu na bardzo du¿¹ ilo�æ zdarzeñ w za-
dania te w³¹czono równie¿ ochotnicze stra¿e po¿arne bêd¹ce
cz³onkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�niczego.

OSP Istebna Centrum zanotowa³a w 2003 roku najwiêcej
wyjazdów ze wszystkich ochotniczych stra¿y po¿arnej w Po-
wiecie Cieszyñskim. W akcjach ratowniczych bra³o udzia³ 45
stra¿aków i gdyby pomno¿yæ ilo�æ akcji razy ilo�æ druhów bio-
r¹cych udzia³ � to da³o by to sumê 337 stra¿aków i 651 godzin
w akcjach ratowniczych.

W chwili obecnej na wyposa¿eniu mamy 3 samochody ra-
townicze w tym: �Star� 266 z napêdem 6x6 z beczk¹ o pojem-
no�ci 3000 litrów wody i wyci¹gark¹, �Mercedes 1113� z napê-
dem 4x4 z beczk¹ 2000 litrów wody, 250 litrów �rodka piano-
twórczego i 750 kg proszku ga�niczego i samochód ratownic-
twa technicznego �Lublin 3� wyposa¿ony w 700 litrów wody i
pompê wysokoci�nieniow¹, agregat pr¹dotwórczy, maszt o�wie-
tleniowy, zestaw do ratownictwa technicznego �Lukas� i torbê
PSP R1 do ratownictwa medycznego. OSP Istebna Centrum
posiada równie¿ 3 pilarki spalinowe do drzewa i przecinarkê

beton-stal �Partner� oraz 5 aparatów powietrznych �MSA-
AUER� do ochrony dróg oddechowych. W chwili obecnej w
naszych szeregach jest   5 stra¿aków-ratowników przeszkolo-
nych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Wiêksza
ilo�æ sprzêtu na wyposa¿eniu i coraz to bardziej skomplikowa-
ne akcje ratownicze wymagaj¹ od naszych druhów ci¹g³ego
doskonalenia swoich umiejêtno�ci i nasi stra¿acy bior¹ udzia³
w organizowanych przez nas czy Komendê Powiatow¹ PSP
æwiczeniach i szkoleniach.

Stra¿acy uczestnicz¹ w akcjach, æwiczeniach, kursach oraz
pracach na rzecz OSP spo³ecznie nie pobieraj¹c wynagrodze-
nia. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e stra¿akom nale¿y siê ekwiwalent za
udzia³ w akcjach ratowniczych jednak stra¿acy dobrowolnie z
tego prawa zrezygnowali a �rodki na ten cel s¹ wykorzystywa-
ne na zakup sprzêtu ratowniczego.

Chcê równie¿ poruszyæ problem uto¿samiania stra¿aków z
piciem w du¿ych ilo�ciach alkoholu i o�wiadczyæ, ¿e ten mit
nie dotyczy naszej jednostki. W�ród naszych stra¿aków uczest-
nicz¹cych w akcjach ratowniczych jest WIÊKSZO�Æ ludzi w
ogóle nie pij¹cych alkoholu. Ta uogólniona opinia jest krzyw-
dz¹ca i przykra dla wielu stra¿aków nie tylko w naszej jednost-
ce i bardzo utrudnia nam dzia³alno�æ, a zw³aszcza nabór dzieci
do naszej M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim stra¿akom ochotnikom
za po�wiêcenie, ich rodzinom za wyrozumia³o�æ i cierpli-
wo�æ, naszym sponsorom, zw³aszcza firmom �DREWNO-
STYL� i �LYS FUSSION POLAND� z Istebnej za wspar-
cie finansowe , w³adzom samorz¹dowym za zrozumienie
naszych problemów, funkcjonariuszom Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej zw³aszcza panu kapitanowi Damianowi Le-
gierskiemu za pomoc w naszej dzia³alno�ci oraz miesz-
kañcom Istebnej, którzy wspieraj¹ nas podczas zbiórek
darowizn.

Naczelnik OSP Istebna Centrum Miros³aw Kukuczka
Dla przypomnienia ratunkowe - alarmowe numery tele-

fonów:
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Stra¿ Po¿arna
997 - Policja
wymienione telefony s¹ bezp³atne i mo¿na siê dodzwoniæ

ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych bez
¿adnych cyfr poprzedzaj¹cych.

Z ¯YCIA OSP  l l l l l Z ¯YCIA OSP  l  l  l  l  l  Z ¯YCIA OSP
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PROSTOSKRZYD£E
Pasikonik, konik polny, turkuæ podjadek i szarañcza to przed-

stawiciele jednej grupy owadów zwanych prostoskrzyd³ymi.
Choæ jest ich na �wie-
cie ponad 15000, w
Polsce nie s¹ zbyt do-
brze znane. Dzieje siê
tak dlatego, ¿e w prze-
wa¿aj¹cej wiêkszo�ci s¹
to owady ciep³olubne.
Mimo to ¿yje ich u nas
ponad 80 gatunków.

Jak na owady,
wcale nie s¹ karze³kami. Wiele gatunków osi¹ga nawet kilka
centymetrów d³ugo�ci. Do tych nale¿y pasikonik zielony (na
zdjêciu), ³atwy do zauwa¿enia gatunek, spotykany tak¿e w Isteb-
nej. To jego cykanie sprawia, ¿e lipcowe noce staj¹ siê tak bar-
dzo romantyczne. A jak to siê dzieje? Tak naprawdê �piewaj¹

Pani Teresie Stañko, so³tysowi wsi Koniaków
i Panu Januszowi Golikowi, radnemu Rady Gminy Istebna

serdeczne wyrazy wspó³czucia
z powodu �mierci brata Antoniego Golika

sk³adaj¹:
Wójt Gminy
Rada Gminy

i pracownicy Urzêdu Gminy

tylko samce. D�wiêk wydawany jest przez szybkie pocieranie
skrzyde³. U ich nasady znajduje siê specjalnie wykszta³cony
aparat d�wiêkowy. Latem, z ka¿dym tygodniem w trawie jest
wiêcej tych ciekawych skacz¹cych owadów, a powietrze wype³-
nia ich nastrojowy ��piew�. To czas, kiedy mo¿na przyjrzeæ siê
im bli¿ej. S¹ one nie tak barwne jak motyle, ale z pewno�ci¹ nie
s¹ od nich umiej ciekawe. No i ³atwiej je obserwowaæ.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

CA£A ISTEBNA CZYTA
DZIECIOM

W nawi¹zaniu do ogólnokrajowej kampanii Biblio-
teka Publiczna oraz Szko³a Podstawowa nr 1 w Isteb-
nej zapraszaj¹ wszystkie dzieci do udzia³u w akcji
�CA£A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM�. W progra-

mie: g³o�ne czytanie ba�ni i bajek, wspólne �piewanie piosenek, spotkania z ciekawymi lud�mi gminy Istebna, wystêpy teatralne i wiele
innych atrakcji. Chêtni do udzia³u w letniej akcji czytelniczej otrzymuj¹ legitymacje uczestników bibliotecznych warsztatów czytelni-
czych, do których zbieraj¹ piecz¹tki potwierdzaj¹ce udzia³ w zajêciach. Na najbardziej aktywnych uczestników akcji czekaj¹ atrakcyjne
nagrody oraz dyplomy �Wzorowego Czytelnika Gminy Istebna�.

Warsztaty czytelnicze odbywaj¹ siê w Bibliotece Publicznej w Istebnej, co drugi poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca. Szczegó³owych
informacji na temat kolejnych spotkañ z ksi¹¿k¹ udziela El¿bieta Polok z BP w Istebnej, która wraz z Agat¹ Szymañsk¹ i Joann¹
Kobielusz kieruje akcj¹ �CA£A ISTEBNA CZYTA DZIECIOM�.

Drodzy rodzice! Badania naukowe potwierdzaj¹, ¿e g³o�ne czytanie dziecku: zapewnia prawid³owy rozwój emocjonalny dziecka,
rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobra�niê, uczy my�lenia, poprawia zdolno�æ koncentracji, wzmacnia poczucie w³asnej warto�ci dziecka,
poszerza wiedzê ogóln¹, u³atwia naukê, pomaga odnie�æ sukces w szkole, uczy warto�ci moralnych, pomaga w wychowaniu, zapobiega
uzale¿nieniu od telewizji i komputerów, chroni przed zagro¿eniami ze strony kultury masowej, kszta³tuje nawyk czytania i zdobywania
wiedzy na ca³e ¿ycie... Dlatego nie zwlekajcie i przyprowad�cie swoje pociechy na biblioteczne warsztaty czytelnicze.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sa³asz 2004 rSa³asz 2004 rSa³asz 2004 rSa³asz 2004 rSa³asz 2004 r.....
Mieszanie owiecMieszanie owiecMieszanie owiecMieszanie owiecMieszanie owiec

Istebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 rIstebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 rIstebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 rIstebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 rIstebna Stecówka - Sobota 15 maja 2004 r.....

Widowisko folklorystyczne oparte na tradycji
sa³asznictwa istebniañskiego

Czy wróci siê okres zloty... nie stanie siê
snem têsknoty i pragnieniem duszy...?

ks. Emanuel Grim

�Gdo mo uowce, tyn mo co chce� - mawiali starzy górale.
Jeszcze w po³owie lat 80-tych ubieg³ego wieku Rolnicza Spó³-
dzielnia Chowu Owiec w Istebnej wypasa³a na okolicznych
górach ponad 400 owiec. Za³o¿ycielka spó³dzielni i wieloletnia
jej prezes Zuzanna Marekwica od Gazdy z Andzio³ówki pa-
miêta³a czasy, kiedy sa³asznictwo by³o chlebem powszednim, a
jej ojciec Micha³ Kawulok, zwany przez górali Królem Gór,
zawdziêcza³ pasterstwu nie tylko mo¿liwo�æ utrzymania wielo-
dzietnej rodziny, lecz równie¿ kulturê i tradycjê przekazywan¹

od pokoleñ, maj¹c¹ swój pocz¹tek w kulturze ludów pasterskich
zasiedlaj¹cych cieszyñskie Beskidy.

Czy owce powróc¹ w nasze góry?
Dzi� owiec nie widaæ w Istebnej. Pojedyncze sztuki z rzadka

skubi¹ce trawê w przydomowych zagrodach lub, co gorsza, trzy-
mane na ³añcuchach - smutny obraz minionej przesz³o�ci. Za to
³¹ki górskie porastaj¹ chwastami. Setki hektarów na stokach
Z³otego Gronia, Beskidu, Ochodzitej i Tynioka nie s³u¿¹ niko-
mu i niczemu - ja³owiej¹c, potêguj¹ smutek mijaj¹cych czasów,
a mieszkañcy powtarzaj¹ uparcie, ¿e praca na roli siê nie op³a-
ca. Czy sytuacjê mo¿e zmieniæ polskie cz³onkostwo w Unii
Europejskiej i uzyskiwanie przez rolników dop³at obszarowych?
W spotkaniach informuj¹cych o mo¿liwo�ci uzyskiwania do-
p³at bezpo�rednich organizowanych przez ODR-y uczestniczy-
³o bardzo wielu mieszkañców i widaæ, ¿e zainteresowanie tymi
pieniêdzmi jest du¿e. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e, aby dop³aty
obszarowe mo¿na by³o uzyskaæ, trzeba utrzymywaæ ziemiê w
kulturze! (£¹ki - nale¿y kosiæ lub je wypasaæ)

Szansa w agroturystyce.
Aby skutecznie promowaæ rozwój turystyki nale¿y w pierw-

szej kolejno�ci wskazaæ jej podstawowy produkt na danym ob-
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szarze mog¹cy wzbudziæ wystarczaj¹ce zainteresowanie i przy-
ci¹gn¹æ chêtnych do jego nabycia. - twierdzi Józef Micha³ek, prze-
wodnicz¹cy Cieszyñskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego
�Natura�. Czy takim produktem agroturystycznym na terenie
Istebnej mo¿e byæ prowadzone w sposób tradycyjny sza³a�nic-
two beskidzkie? - Produkty spo¿ywcze takie jak owczy ser - bunc,
bryndza i ¿entyca s¹ od zawsze poszukiwane przez odwiedzaj¹-
cych nas go�ci. Niepokoi jednak opatentowanie tych produktów
zawê¿aj¹ce obszar ich wytwarzania do Podhala i ¯ywiecczyzny.

Zbigniew Wa³ach z kapeli �Wa³asi� dodaje, ¿e zainteresowa-
nie kultur¹ górali �l¹skich od wielu lat nie maleje, wrêcz od-
wrotnie moda na muzykê, wystêpy zespo³ów, ciesielstwo, rê-
kodzie³o, gawêdziarstwo powoduje rozwój tych elementów
kultury, dostarczaj¹c równocze�nie mieszkañcom dochody i
satysfakcjê. Wzbogaca produkt turystyczny i stanowi najlepsz¹
promocjê okolicy.

Istebniañskie Centrum Kultury i Tradycji, kapela Wa³asi, Sto-
warzyszenie �Na Groniach� zesz³oroczn¹ edycjê Zaduszek Isteb-
niañskich po�wiêcili przypomnieniu sa³asznictwa - wspólnoty spó³ki
sa³aszniczej przez setki lat kszta³tuj¹cej charakter beskidzkich gó-
rali, ich tradycjê i kulturê. Pani Ma³gorzata Kiere� - kierownik Mu-
zeum Beskidzkiego w Wi�le w swoim wyst¹pieniu �otworzy³a�
dawno zapomnian¹ tróch³ê z ukrytym w niej skarbem górali.

Czy góral siê odrodzi? - jak pisa³ w swoich Ba�niach z Pod-
beskidzia przyjaciel �l¹skiego ludu ks. Emanuel Grim...

15 maja 2004 r. w gospodarstwie agroturystycznym Henryka
Kukuczki w Istebnej na Stecówce odbêdzie siê widowisko folk-
lorystyczne oparte na tradycji sa³asznictwa istebniañskiego: Mie-
szanie owiec.

Ceremoniê prowadz¹: sa³asznik, bacz¹, owczorze, a w pro-
gramie zobaczymy:

od 10.00 - spêdzanie owiec od gospodarzy do koszora
- wystêpy gajdoszy, kapel góralskich, zespo³ów i grup �pie-

waczych

10.15 - uroczyste rozpoczêcie obrzêdu mieszania, gra na trom-
bitach

- utworzenie wspólnego ko³a wokó³ wbitej do ziemi jode³ki -
goiczka

- wpuszczenie owiec do �rodka ko³a
10.50 - wspólna modlitwa
- rozpalenie ogniska przy wej�ciu do koszora, palenie zió³,

okadzanie owiec, podawanie chleba i oprowadzanie owiec 3x
wokó³ jode³ki (za s³oneczkym), palenie zió³,

11.15 - Spêdzenie owiec do koszora i próbny udój, (owce
wydojone wypuszczane na wypas)

12.00 - Anio³ Pañski
 - Obmiar i zlewanie mleka, do kot³ów, wyrób sera i ¿entycy
12.30 - Wa¿enie sera (waga rêczna z boczkiem), zapisywanie
13.00 - Poczêstunek i dzielenie sera, degustacja ¿êtycy
15.00 - Wystêpy kapel i wspólna zabawa
Swój udzia³ w widowisku zapowiedzia³y wszystkie zespo³y,

grupy folklorystyczne, kapele z rejonu trójwsi. (Zespó³ regio-
nalny �Koniaków�, �Ma³y Koniaków�, �Istebna�, zespo³y dzie-
ciêce:�Z³oty Groñ�, �Groniczki�, Kapela Rafa³a Wa³acha �Je-
telinka�, kapela Andrzeja Niedoby z Mostów, �Wa³asi� - Zbysz-
ka Wa³acha, grupa �piewacza �Zgrapianie� z Jaworzynki, sto-
warzyszenia:�Na Grapie�, �Pod Ochodzit¹�, �Na Groniach�,
Janko Sikora - Gajdosz, Józef Broda, Tadeusz Rucki, Dorota
Gazurek i inni)

Widowisko rozpocznie siê o godz. 10,00 . Wszystkich zain-
teresowanych - wspólnym �wiêtem Istebniañskich Górali -
zapraszamy!

�Marekwica�
Istebniañskie Centrum Kultury i Tradycji

Istebna 19 kwietnia 2004 r.
Kapela Wa³asi Stowarzyszenie Kulturalno O�wiatowe �Na

Gromach� Cieszyñskie Stowarzyszenie Agroturystyczne �Natura�

Targi Turystyczne
W dniach 16 - 18 kwietnia br. Gmina Istebna by³a inicja-

torem wziêcia udzia³u Beskidzkiej Pi¹tki w Tour Market w
Szczecinie. Na wspomnianych targach byli�my niew¹tpliw¹
atrakcj¹, która w�ród szerokiej oferty turystycznej Pomorza i
ca³ego kraju by³a jedynym reprezentantem polskich gór.

Prezentowali�my swoje walory wspólnie z naszym partne-
rem Urzêdem Miasta i Gminy Trzebiatów z województwa za-
chodniopomorskiego, który zaprosi³ nas do wziêcia udzia³u w
tej imprezie.

BESKIDZKA PI¥TKA
W kwietniu br. ukaza³ siê nowy folder prezentuj¹cy piêæ

beskidzkich miejscowo�ci: Brenn¹, Istebn¹, Szczyrk, Ustroñ
oraz Wis³ê.

Pomys³ narodzi³ siê pod koniec ubieg³ego roku na spotka-
niu w Wi�le, gdzie burmistrzowie i wójtowie tych piêciu miej-
scowo�ci wyrazili chêæ wspó³pracy w celu stworzenia nowej
oferty turystycznej Beskidu �l¹skiego. Celem wydawnictwa jest
pokazanie Beskidzkiej Pi¹tki jako regionu z bardzo szerok¹,
uzupe³niaj¹c¹ siê ofert¹ turystyczn¹. Folder ukaza³ siê w nak³a-
dzie 10 tys. egzemplarzy w czterech wersjach jêzykowych po 2
ty�. dla ka¿dego uczestnika tego projektu.

Mamy nadziejê, ¿e ta forma promocji razem z s¹siadami przy-
czyni siê do szerszej popularyzacji naszych miejscowo�ci w kra-
ju i za granic¹, co w niedalekiej przysz³o�ci powinno wp³yn¹æ na
zwiêkszenie liczby turystów odwiedzaj¹cych nasz region.

Janusz Waszut

IX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2004
Warszawa, 23 - 25 kwietnia 04 r.

Równie¿ w Warszawie pod szyldem �Ziemia Cieszyñska
zaprasza� Gmina Istebna promowa³a swoje walory wspólnie z
Cieszynem, Ustroniem, Wis³¹ i Brenn¹.

Targi te s¹ najwiêksz¹ tego typu imprez¹ w kraju, przyci¹gaj¹-
c¹ kilkadziesi¹t tysiêcy ludzi, odwiedzaj¹cych stoiska targowe.

Janusz Waszut
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,,Z  BIO£ÓM  POLYWKÓM  DO  EUROPY�
W pyndzia³ek 3 maja 2004r. w amfiteatrze �Pod skoænióm� w Isteb-

nej �Na pile� kuchorze z trzóch dziedzin rychtowali �istebniañskóm bio-
³óm polywkym�. W �tyrzóch kuchniach polowych nawarzilimy prawie 800
litrów polywki z ciego by³o a� 2000 porcyji. Isto wsieckim ta nasia polywka
�makowa³a bo zosta³a jyny kapielina kieróm my rozdali tym co sprzóntali po
imprezie. Wsiecy baciarowali przi muzyce zespo³u �Jawor� Gynka Dragóna
a� do jednej w nocy. Nie by³oby polywki dyby nie nasi spónsorzi: Pan Hen-
ryk Kania z Zak³adów Przetwórstwa Miynsnego w Pszczynie, kiery podarowo³
nóm wyndzóne zioberka wieprzowe, Pan Andrzej Gluza z RSP Jelynica w Ustró-
niu � sklepy SPAR i Firma � GALEO � z Wólki Kosowskiej, kierzi dali nóm
prziprawy i Pan Józek Waszut, kiery za darmo pojcio³ nóm kuchniym polo-
wóm. Warzi³y nóm polywkym nejzocniyjsi kucharki i kuchorz z Istebnego,
Jaworzinki i Kóniokowa: Pani Zuzanna S³upny, Pani Helena Kohut, Pani Ja-
dwiga Stuchlik, Pani Teresa Macoszek i Pan Józef Zogata. Pieknie im za to

dziynkujymy zie tak dobrego jod³a nóm nawarzili.
Ni mogymy zabyæ przi tymu te� ³o nasich ga�dzinach kiere da³y mlyka na polywkym, a sóm to:  Ciotka Urbaczka ³od Byrta,

Ciotka S³upno ³od Wojtosia, Ciotki Stuchlik i Zogata, Ciotka Zowada z £olecek, Ciotka Gazurkowo z Targowiska, Ciotka Gorzo³-
kowo ze S³owiociónki, Ciotka Waszutowo z Kóniokowa, Ciotka Kubalok z Kympki, Ujec Rucki z Muzeum na Grapie.

£organizator Gminny £o�rodek Kultury w Istebnej wsieckim je�cie roz piekne Bozie Zap³ac za pomoc i udzia³ w ³organizo-
waniu warzynio bio³ej polywki z kieróm wly�limy do nowej Europy.  Dorota Gazurek

13 czerwca (w niedzielê) 2004 r. od-
bêd¹ siê pierwsze Otwarte Zawody w
Kolarstwie Górskim XC o Puchar Wój-
ta Gminy Istebna. Zawody s¹ amatorskim
wy�cigiem rowerowym w kategorii cross-
country (XC). Organizatorem zawodów
jest Urz¹d Gminy w Istebnej we wspó³pra-

cy z lokalnymi dzia³aczami sportowymi. Zawody rozgrywane
s¹ w jednej konkurencji - wy�cig terenowy cross-country. Ce-
lem organizowanych zawodów jest popularyzacja kolarstwa gór-
skiego, promocja Istebnej, jako gminy posiadaj¹cej doskona³e
warunki do uprawianie tej formy sportu i turystyki oraz integra-
cja �rodowiska sympatyków kolarstwa górskiego w Istebnej i
okolicach.

Miejsce startu i mety usytuowane jest w amfiteatrze �Pod
Skoczni¹�, a pêtla licz¹ca oko³o 6 km prowadzi fragmentem
�cie¿ki dydaktyczno-przyrodniczej, szlakami i drogami w oko-
licach przysió³ków Tartak, Wilcze. Trasa przygotowana zosta³a
z my�l¹ o zawodnikach w ró¿nym wieku, tak¿e tych mniej wy-
trwanych rowerzystów, aczkolwiek momentami nie jest ³atwa
technicznie i pocz¹tkuj¹cym kolarzom mo¿e sprawiæ nieco k³o-
potu. W zale¿no�ci od kategorii wiekowej zawodnicy maj¹ do
pokonania od 2 do 4 okr¹¿eñ. Wystartowaæ mo¿e ka¿dy, pod
warunkiem ukoñczenia 13 roku ¿ycia, posiadania w³asnego ro-
weru górskiego, rowerowego kasku ochronnego, dobrego sta-
nu zdrowia i uiszczenia w dniu zawodów op³aty startowej w
wysoko�ci 7 z³. Klasyfikacja prowadzona bêdzie wed³ug kilku
kategorii wiekowych mê¿czyzn i kobiet, startowaæ mo¿e tak¿e
m³odzie¿ od 13 roku ¿ycia. Biuro zawodów w miejscu startu i
mety czynne bêdzie w godz. 10.00-12.00 w dniu imprezy, a start
zaplanowany jest na godz. 13.00.

Pomoc¹ przy organizacji imprezy s³u¿¹ firmy: Lys Fusion Po-
land Sp. z o.o., Drukarnia Jerzego Ma³ysza z Górek Wielkich,

KOLARZE GÓRSCY NA START! Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowla-
nych Stanis³aw £acek w Istebnej, Pizzeria �Hawai�
w Istebnej, Ski & Bike � sklep sportowy w Wi�le,

Firma �MIROTRANS� z Jaworzynki, �Projekty Domów - Archi-
tektura � Konstrukcja � Adaptacja� � mgr in¿. Zenon Sitek.

Wszystkich zainteresowanych udzia³em w zawodach
prosimy o wcze�niejsze zg³aszanie uczestnictwa. Zapisy
przyjmowane s¹ osobi�cie w Urzêdzie Gminy, pok. 208, fak-
sem: nr 855 65 00 lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres: w.le-
gierski@poczta.ox.pl, w ostateczno�ci równie¿ w dniu za-
wodów.

O zakwalifikowaniu do startu decyduje prócz zasad regula-
minowych kolejno�æ zg³oszeñ - ilo�æ uczestników ograniczo-
na. Zwyciêzcy wszystkich kategorii otrzymuj¹ nagrody w po-
staci pucharów ufundowanych przez Wójta Gminy, a nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów otrzymaj¹ zawodnicy
plasuj¹cy siê na miejscach 1-3. Ka¿dy uczestnik otrzymuje pa-
mi¹tkowy dyplom uczestnictwa, organizatorzy zapewniaj¹ tak-
¿e napoje ch³odz¹ce i s³odki poczêstunek. Wszystkie informa-
cje dotycz¹ce zawodów, regulaminu, warunków uczestnictwa
dostêpne s¹ na gminnych tablicach og³oszeñ oraz stronie inter-
netowej www.ug.istebna.pl

SPORT  SPORT  SPORT SPORT  SPORT  SPORT

TERMINARZ ROZGRYWEK
KP �TRÓJWIE�� ISTEBNA

o mistrzostwo kl. A
Sezon 2003/04 - runda wiosenna

16.05.04 r. KP �Trójwie�� - LKS Brenna 16.00
23.05.04 r. KKS Zebrzydowice - KP �Trójwie�� Istebna17.00
30.05.04 r. KP �Trójwie�� Istebna - LKS Pogwizdów 17.00
06.06.04 r. LKS Zab³ociæ - KP �Trójwie�� Istebna 17.00
10.06.04 r. KP �Trójwie�� Istebna - LKS Ochaby 17.00
13.06.04 r. KS Nierodzim - KP �Trójwie�� 17.00
20.06.04 r. KP �Trójwie�� Istebna - KS Skoczów II 17.00
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OTWARTE BIEGI ULICZNE
W GRÓDKU � BEH HRADKEM
W sobotê 17 kwietnia w Gródku rozegrano coroczne Otwarte

Biegi Uliczne � BEH HRADKEM. Zawody rozegrano w dziesiêciu
kategoriach. Startowali w nich tak¿e zawodnicy � jedyni z Polski -
reprezentuj¹cy Istebn¹ /42 osoby/,  Koniaków /1 osoba/ i Jaworzynkê
/5 osób/. Osi¹gniête przez nich rezultaty mo¿e nie robi¹ wielkiego
wra¿enia, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e dopiero co zakoñczy³ siê sezon zi-
mowy i nasi reprezentanci nie mieli czasu przej�æ z cyklu zimowego
na letni. W biegach ulicznych ma to bardzo du¿e znaczenie tym bar-
dziej, ¿e trzeba by³o rywalizowaæ z przedstawicielami klubów lekko-
atletycznych, które za nasz¹ po³udniow¹ granic¹ s¹ bardzo mocne.
Maj¹c to na uwadze wysoko trzeba oceniæ wysi³ek naszej m³odzie¿y i
ich opiekunów, tym bardziej, ¿e nasza ekipa by³a bardzo liczna, z czym
wi¹za³ siê równie¿ znaczny wysi³ek organizacyjny.

Wyniki kategorii, w których startowali nasi reprezentanci
� zwyciêzcy i miejsca zawodników z Istebnej, Koniakowa i Ja-
worzynki:
Dziewczyny � rocznik 1989 � 90 � 950 m

1. ADELA MARKOWA TJ Slezan Frydek Mistek 02:50,0
4. KATARZYNA KUBALOK Istebna 03:01,0

PI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NAPI£KA NO¯NA
GRA LIGA!!!GRA LIGA!!!GRA LIGA!!!GRA LIGA!!!GRA LIGA!!!

Po d³ugiej zimowej przerwie wznowili rozgryw-
ki pi³karze naszych klubów. W tym sezonie wraca-

my do tradycji sprzed kilku lat i bêdziemy prezentowaæ statysty-
kê wystêpów naszych dru¿yn. Przypominamy klasy rozgrywko-
we, w jakich wystêpuj¹ przedstawiciele klubów z naszej gminy:

- seniorzy KP Istebna � klasa A Podokrêgu Skoczów
- m³odzicy i juniorzy KP Istebna � liga okrêgowa B
- m³odzicy i juniorzy m³odsi UKS Gimnazjum Istebna � liga

okrêgowa
Oto wyniki pierwszych meczów:
A klasa:
11.04. Górki - Istebna 0:3
Andrzej Moje�cik � 2, Janusz Waszut
18.04. Koñczyce Ma³e - Istebna 2:0
25.04. Istebna - Strumieñ 3:2
S³awomir Suszka  � 2, Stanis³aw Marekwica
Liga okrêgowa B:
03.04. Wilamowiczanka - Istebna m³odzicy 0:1 juniorzy 2:1
10.04. ¯abnica - Istebna 0:5 1:1
17.04. Mazañcowice - Istebna 1:6 1 : 4
Liga okrêgowa:
04.04. Kozy - UKS Gim. Istebna m³odzicy 0:2 Jun. m³odsi 3:5
12.04. Ceramed � UKS Istebna 4:1 7:0
18.04. SMS Bielsko � UKS Istebna 2:4 2:0
25.04. UKS Istebna � Chybie 5:2 4:0
Przypominamy, ¿e dru¿yna seniorów rozgrywa swoje mecze na

boisku �Pod Skoczni¹� w niedziele oraz czwartek 10.06 � Bo¿e
Cia³o /terminarz podali�my w poprzednim numerze/, natomiast dru-
¿yny m³odzie¿owe na boisku �Na Zaolziu�:

� liga okrêgowa B � KP Istebna - w soboty � 15.05, 29.05, 12.06
� o godzinie 10.00 /m³odzicy/ i  11.30 /juniorzy/

- liga okrêgowa � UKS Gimnazjum Istebna � w niedzielê 16.05
o godz. 10.00 /m³odzicy/ i 11.30 /jun. M³odsi/ oraz �rodê 26.05
odpowiednio o godz. 16.00 i 17.30

ZAPRASZAMY KIBICÓW!
Opracowa³ Jacek Kohut

5. AGNIESZKA ZAWADA Istebna 03:01,9
6. ANIELA LEGIERSKA Istebna 03:03,0

12. ZUZANNA JUROSZEK Istebna 03:14,4
17. JUSTYNA MICHA£EK Istebna 03:19,0
18. BEATA KRÊ¯ELOK Istebna 03:19,5
19. KATARZYNA BYRTUS Istebna 03:23,0
Dziewczyny � rocznik 1991 � 92 � 700 m

1. JANA LEPIKOWA TJ Slezan Frydek Mistek 02:20,0
4. KATARZYNA KAWULOK Istebna 02:26,0
8. OLA ZAWADA Istebna 02:30,0

10. AGATA S£OWIK Istebna 02:35,0
16. DARIA LEGIERSKA Istebna 02:41,0
20. MAGDA CHRU�CICKA Istebna 02:44,8
22. KARINA LEGIERSKA Istebna  02:45,5
23. EDYTA KLIMOSZ Istebna 02:46,0
26. JUSTYNA ZWIERZCHOWSKA Istebna 02:54,0
27. JUDYTA CZEPCZOR Jaworzynka 02:55,0
Dziewczyny � rocznik 1993 � 94 � 450 m

1. BEATA MARKOWA TJ Slezan Frydek Mistek 01:14,0
4. ALEKSANDRA LIGOCKA Jaworzynka 01:18,0
6. MONIKA KAWULOK Jaworzynka 01:24,0
8. DOMINIKA HULAWY Istebna  01:25,0
9. BEATA KAWULOK Istebna 01:26,0

12. JUSTYNA JOCHACY Istebna 01:28,6
13. ROZALIA KOHUT Istebna 01:31,0
14. LAURA KOHUT Istebna 01:33,0
18. DOMINIKA LIGOCKA Koniaków 01:34,8
20. KATARZYNA MICHA£EK Istebna 01:37,0
23. JUSTYNA JUROSZEK Istebna 01:38,8
24. ANETA LIGOCKA Istebna 01:39,0
26. KINGA £ACEK Istebna 01:41,0
28. KARINA £ACEK Istebna 01:44,0
Ch³opcy � rocznik 1989 - 90 � 1400 m

1. VACLAV NOVAK TJ Slezan Frydek Mistek 04:35,0
5. PAWE£ KOHUT Istebna 05:05,0
8. JERZY SOLAWA Istebna 05:19,0
9. DANIEL �WIÊTY Istebna 05:31,0

10. JERZY BYRTUS Istebna 05:37,0
Ch³opcy � rocznik 1991 � 92 � 950 m

1. MICHAL �TEFEK TJ Slezan Frydek Mistek 02:32,0
6. JAN WAWRZACZ Istebna 02:46,0
7. RAFA£ BAP Istebna 02:48,0
9. BART£OMIEJ RUCKI Istebna 02:57,0

13. JANUSZ PASTERKA Istebna 03:04,6
17. ADRIAN RUCKI Jaworzynka 03:26,0
Ch³opcy � rocznik 1993 � 94 � 700 m

1. LUKA� RUSINEK TJ Slezan Frydek Mistek  02:22,0
9. DAWID ZELEK Istebna 02:45,0

13. DAWID CHRAPEK Jaworzynka 02:50,0
17. ADAM JÊDRZEJEWSKI Istebna 02:55,5
22. £UKASZ JUROSZEK Istebna 03:03,0
24. PIOTR JUROSZEK Istebna 03:06,0
28. ADAM KACZMARZYK Istebna 03:15,0
30. MATEUSZ MAREKWICA Istebna 03:27,0
32. MAREK JA£OWICZOR Istebna 03:40,0
33. ADRIAN ZAWADA Istebna 03:43,0
Ch³opcy � rocznik 1995 � 97 � 450m

1. JAN CARBOL TJ Slezan Frydek Mistek 01:22,0
14. DAMIAN HULAWY Istebna 01:46,9

Opracowa³ Jacek Kohut
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DU¯Y SUKCES GIMNAZJUM W ISTEBNEJ!
Spore osi¹gniêcie zanotowa³a na swoim koncie dru¿yna pi³karska reprezentuj¹ca Gimnazjum w Istebnej, która zajê³a dru-

gie miejsce na rozgrywanych w Chybiu II Mistrzostwach Powiatu Cieszyñskiego Szkó³ Gimnazjalnych. Prowadzeni przez Miro-
s³awa Kapasia nasi ch³opcy dopiero w finale imprezy przegrali po bardzo wyrównanej walce z siln¹ dru¿yn¹ Skoczowa 1:2. Bramkê dla
naszej dru¿yny zdoby³ Rados³aw Bury. Ten sukces po raz kolejny potwierdza tezê, ¿e w³a�ciwa praca z m³odzie¿¹, któr¹ od kilku lat
prowadzi siê u nas przynosi znakomite efekty. Warto w tê m³odzie¿ inwestowaæ!

Oto zawodnicy, którzy tak dobrze reprezentowali nasza gminê w silnej stawce dru¿yn z ca³ego powiatu: Dawid Bielesz, Pawe³ Bielesz,
Rados³aw Bury, Piotr Ja³owiczor, Sebastian Kapa�, Tomasz Kapa�, Marek Kohut, Bart³omiej Kulig, Adam Jegierski, Marcin Jegierski,
Grzegorz Matuszny, Mateusz Porêbski, Jerzy Solawa, Jaros³aw Urbaczka, Dawid Wawrzacz, Wojciech Zowada

J. K.

PI£KA NO¯NA
REPREZENTACJA POLSKI W ISTEBNEJ!
Znakomita opinia na temat hali sportowej przy Gimnazjum

w Istebnej zatacza coraz szersze krêgi. Kolejnym na to dowo-
dem by³a dwukrotna wizyta reprezentacji Polski zawodników
powy¿ej 35 lat. Prowadzona przez Tomasza Porweta dru¿yna ro-
zegra³a ju¿ ponad dwie�cie meczów w Polsce i za granic¹ a wiêk-
szo�æ tych spotkañ zakoñczy³o siê jej zwyciêstwem. Go�cie wyra-
¿ali siê bardzo pochlebnie o hali naszego gimnazjum, która obec-

nie spe³nia ju¿ praktycznie wszystkie warunki potrzebne przy or-
ganizacji imprez halowych najwy¿szej rangi.

Poni¿ej wyniki meczów rozegranych przez reprezentacjê Pol-
ski w Istebnej:

28.03.04 REPREZENTACJA GMINY ISTEBNA � REPRE-
ZENTACJA POLSKI 3:4

Bramki dla reprezentacji gminy: Otton Karas, Jerzy Jaworski,
Boles³aw Bury

Sk³ad: Jacek �widerski � Boles³aw Bury, Jaros³aw Czy¿, Bole-
s³aw Haratyk, Jerzy Jaworski, Otton Karas, Jacek Kohut, Roman
Pilch, Janusz Waszut, Miros³aw Wójcik

Trener: Miros³aw Kapa�
Pierwszy kontakt zawodników reprezentuj¹cych nasz¹ Gminê

z reprezentacj¹ Polski zakoñczy³ siê pora¿k¹, która jednak w ¿ad-
nym wypadku nie przynosi nam wstydu. Mecz mia³ bardzo wy-
równany przebieg szczególnie w pierwszej po³owie, która zakoñ-
czy³a siê remisem 1 : 1. Pocz¹tek drugiej po³owy nale¿a³ do repre-
zentantów Polski, którzy zaczêli graæ bardziej kombinacyjnie i w
krótkim czasie zdobyli trzy kolejne bramki. Nie za³ama³o to na-
szych zawodników, którzy w koñcówce zepchnêli przeciwników
do obrony, strzelaj¹c dwie bramki. Na wyrównanie zabrak³o ju¿
czasu, ale kibice na pewno nie byli zawiedzeni.

17.04.04 REPREZENTACJA POLSKI � REPREZENTACJA
CZECH 4:6

Opracowa³ Jacek Kohut

PI£KA NO¯NA
II HALOWE MISTRZOSTWA RADIOWCÓW

Ca³a Polska dos³ownie i w przeno�ni zjecha³a w dniach 15 �
16 kwietnia do hali Gimnazjum w  Istebnej aby uczestniczyæ w
II Halowych Mistrzostwach Polski Radiowców. Reprezentanci
siedmiu rozg³o�ni radiowych rywalizowali o miano najlepszej dru-
¿yny w kraju. Walka by³a bardzo zaciêta i chocia¿ impreza mia³a
charakter zabawy to nikt nie odstawia³ nogi i niejednokrotnie trzesz-
cza³y ko�ci, kiedy 100 kilogramowy dziennikarz spotka³ siê na par-
kiecie z 60 � cio kilogramowym operatorem d�wiêku. Najlepsi
okazali siê przedstawiciele stolicy z Radia Warszawa, którzy w fi-
nale pokonali swoich kolegów po fachu z Opola 3 : 0. W meczu o

3 miejsce Kielce pokona³y Radio eM 6 : 2. Uczestnicy bardzo so-
bie chwalili halê i warunki, w których przysz³o im rywalizowaæ jak
i nasze rze�kie górskie powietrze, od którego niejeden dostawa³
zawrotów g³owy, szczególnie w drugim dniu zawodów po nocy
spêdzonej w hotelu.

Koñcowa klasyfikacja:
1. POLSKIE RADIO WARSZAWA
2. POLSKIE RADIO OPOLE
3. POLSKIE RADIO KIELCE
4. RADIO eM
5. POLSKIE RADIO KATOWICE
6. POLSKIE RADIO SZCZECIN
7. POLSKIE RADIO OLSZTYN

Opracowa³ Jacek Kohut

NASI M£ODZI PI£KARZE W WOJEWÓDZKIM FINALE COCA � COLI !!!!!
�wietnie zaprezentowali siê m³odzi reprezentanci naszej gmi-

ny w eliminacjach Turnieju COCA � COLI, które odby³y siê w
Ustroniu. Startuj¹c w dwóch kategoriach wiekowych okazali siê
lepsi od swoich rywali i tym samym awansowali do fina³u woje-
wódzkiego. To kolejne potwierdzenie talentu i wysokich umiejêt-
no�ci pi³karskich naszych ch³opców, wypracowanych dziêki wy-
si³kowi i zaanga¿owaniu ich opiekunów. Gratulacje!!

Wyniki:
- kategoria Ch³opcy rocznik 1991 i m³odsi:

SZKO£A PODSTAWOWA W KONIAKOWIE
Wis³a I � 4 : 0,   Wis³a II � 1 : 0,   Goleszów � 2 : 2
- kategoria Ch³opcy rocznik 1989 i m³odsi:
GIMNAZJUM W ISTEBNEJ
Gimnazjum Ustroñ I � 4 : 0,   Gimnazjum Ustroñ II � 0 : 0
Zarówno SP Koniaków jak i Gimnazjum Istebna w wiêkszo�ci

reprezentowane by³y przez ch³opców trenuj¹cych w klubie UKS
Istebna.

J. K.
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28 - 29 maja 2004 r. - RAJD GÓRSKI
IM. JERZEGO KUKUCZKI W ISTEBNEJ

organizowany w 25 rocznicê rozpoczêcia zdobywania korony
Himalajów, 15 rocznicê tragedii pod Lhotse pod patronatem

Radnych samorz¹dowców.
Wspó³organizatorzy: GOK w Istebnej, Gimnazjum w Istebnej,

ZSGH w Wi�le, COS oddzia³ w Szczyrku, HKT w Mys³owicach.
Kierownictwo Rajdu: Komandor Janusz Studziñski, Zastêpca Zbi-

gniew Magnowski, Sekretariat Agnieszka Misztal, Krystyna Skorupa.
Komitet Honorowy: Cecylia Kukuczka i Krzysztof Wielicki.
Cel Rajdu: W Europejskim Roku Integracji poprzez sport,

umo¿liwiæ m³odzie¿y poszerzenie wiedzy o osobie i osi¹gniêciach
Jerzego Kukuczki, jego zwi¹zkach z Beskidem �l¹skim oraz dro-
dze m³odzieñczej do sportu himalaistycznego.

Termin i miejsce Rajdu: 28 maja 2004r. (pi¹tek) - dla dru¿yn
zg³oszonych przez instytucje dydaktyczno-wychowawcze

29 maja 2004r. (sobota) - dla indywidualnych uczestników,
dzieci i m³odzie¿y pod opiek¹ rodziców.

Trasy Rajdu:
1. Kubalonka - Wilcze - Olza - Centrum �Górski Szlak Space-

rowy im. Jerzego Kukuczki� (szlak niebieski).

PI£KA NO¯NA
TURNIEJ O PUCHAR HUBRETUSA
Kolejny turniej pi³karski rozegrany w hali Gimnazjum

w dniu 3.04.04 zgromadzi³ na starcie 10 dru¿yn. Nasz¹ gmi-
nê reprezentowa³ zespó³ Koniakowa Rastoki, zwyciêzca zi-
mowej Ligi Halowej.

W gronie mocnych dru¿yn reprezentuj¹cych Rybnik, Cie-
szyn, Ustroñ i Wis³ê nasza dru¿yna spisa³a siê bardzo przyzwo-
icie zajmuj¹c czwarte miejsce. Mog³o byæ nawet lepiej bowiem
Koniaków wygra³ swoj¹ grupê eliminacyjn¹ a mecz o 3 miejsce
przegra³ dopiero po rzutach karnych. O s³abszej postawie w pó³-
finale zadecydowa³y sprawy personalne - turniej trwa³ bardzo
d³ugo i kilku naszych zawodników by³o zmuszonych ze wzglê-

PI£KA NO¯NA STATYSTYKA ISTEBNIAÑSKIEJ LIGI HALOWEJ

Koñcowa tabela:
1. KONIAKÓW RASTOKA I PRZYJACIELE 47 112 : 33
2. KOSTA USTROÑ 41 105 : 51
3. PROCNER TEAM 37 108 : 66
4. REAL JAWORZYNKA 36 110 : 68
5. WIS£A MALINKA 24  73 : 74
6. CWANIAKI ISTEBNA 23  79 : 89
7. KOMISARIAT POLICJI WIS£A 17  61 : 95
8. WIS£A CZARNE 14  49 : 91
9. WIS£A G£ÊBCE 12 58 : 121

10. LALIKI 5 65 : 132
Sk³ad dru¿yny Koniakowa Rastoki: Boles³aw Haratyk, Jerzy

Jaworski, Miros³aw Kapa�, Jacek Kohut, Tomasz Matuszny,
Andrzej Moje�cik, Jacek �widerski, Janusz Waszut, Mariusz
Waszut, Micha³ Zowada.

Grali tak¿e � Józef Haratyk, Janusz Kohut, Andrzej Zowada.
Opracowa³ Jacek Kohut

Wyniki meczów Koniakowa Rastoki, Realu Jaworzynka i Cwaniaków Istebna:

2. Kubalonka - Kiczory (szlak czerwony) - M³oda Góra (szlak
zielony) - ³¹cznikiem na Wilcze, dalej j.w.

Informacje, zapytania i adresy organizatorów:
- Komandor Rajdu: Janusz Studziñski 43-470 Istebna 833/3,

tel. (033)8588655, 0600342687, e-mail: januszstu@interia.pl
- TVP3 Katowice ul. Telewizyjna 1, 40-953 Katowice, skr poczt.

326, biuro prasowe - Aneta Rosiak, Alina Markiewicz, tel/fax.
(032)2595289, e-mail: Aneta.Rosiak@kat.tvp.pl

- Biuro Oddzia³u PTTK Wis³a, ul. Lipowa 4a, 43-460 Wis³a,
tel. (033)8553560, fax. (033)8553480.

Informacje na temat Rajdu na stronie: www.ug.istebna.pl

Cecylia Kukuczka
TVP - 3 Katowice
PTTK - Wis³a
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dów osobistych wcze�niej opu�ciæ zawody. Turniej zakoñczy³
siê zwyciêstwem Kosty Ustroñ.

Wyniki meczów Koniakowa Rastoki:
KR - Wis³a Malinka 1:2,KR - Nadle�nictwo Wis³a 4:1,KR -

KPP Cieszyn 4:1,KR - SKD Rybnik 3 :1
Tabela grupy A:
l. Koniaków Rastoka, 2. SKD Rybnik, 3. KPP Cieszyn, 4.

Wis³a Malinka, 5. Nadle�nictwo
Tabela grupy B:
l. Kosta Ustroñ, 2. Hubertus Team, 3. Wis³a Czarne, 4. Or-

len Team, 5. Laliki
Pó³fina³y: Koniaków Rastoka - Hubertus Team O : 2, Kosta

- SKD Rybnik l : 2
Mecz o 3 miejsce: Koniaków Rastoka - SKD Rybnik 2 : 2

rzuty karne l : 2
Fina³: Kosta Ustroñ - Hubertus Team 3 : O

Opracowa³ Jacek Kohut

POCZTA POLSKA INFORMUJE
Poczta Polska wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom rynku roz-

szerza ofertê �wiadczonych us³ug na rzecz Banku Pocztowego pro-
ponuj¹c nowy produkt POCZTOWE KONTO FIRMOWE, które
jest rachunkiem bie¿¹cym, podstawowym lub pomocniczym s³u-
¿¹cym do dokonywania rozliczeñ zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹.

W ramach nowej oferowanej us³ugi bankowej, pragniemy przed-
stawiæ Pañstwu nastêpuj¹ce produkty wraz z promocyjnymi op³a-
tami za otwarcie i prowadzenie n/w kont:

� Pocztowe Konto Firmowe BIZNES jest rachunkiem przezna-
czonym dla osób fizycznych prowadz¹cych  zarejestrowan¹ dzia-
³alno�æ gospodarcz¹ i s³u¿y do rozliczeñ z tytu³u tej dzia³alno�ci
(np. otrzymania zap³aty za wystawione faktury, zap³ata podatków i
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, zap³aty za dostawy). Promo-
cyjny okres trwa do 31.12.2004 r. i obejmuje op³aty za otwarcie
rachunku w wysoko�ci 0,00 z³ oraz op³atê za prowadzenie rachun-
ku wynosi 9,99 z³.

� Pocztowe Konto Firmowe EKSPERT jest przeznaczone dla
osób wykonuj¹cych wolny zawód min.: lekarzy, lekarzy stomato-
logów, lekarzy weterynarii, t³umaczy, nauczycieli. Osoby te mog¹
lecz nie musz¹ mieæ zarejestrowanej dzia³alno�ci gospodarczej.
Rachunek s³u¿y do prowadzenia rozliczeñ z klientami i kontrahen-
tami. Promocyjny okres trwa do 31.12.2004 r. i obejmuje op³aty za
otwarcie rachunku w wysoko�ci 0,00 z³ oraz op³atê za prowadze-
nie rachunku wynosi 9,99 z³.

� Pocztowe Konto Firmowe FARMER jest przeznaczone dla rol-
ników, tak¿e dla tych, którzy nie maj¹ zarejestrowanej dzia³alno�ci
gospodarczej, s³u¿y do rozliczeñ z tytu³u dzia³alno�ci rolniczej np.:
otrzymania od rolników zwrotów podatku VAT oraz zap³aty za do-
stawê produktów rolnych, prowadzeniu agroturystyki. Na rachunek
ten mog¹ wp³ywaæ �rodki pomocowe w ramach programów SAPARD
oraz dop³aty bezpo�rednie z UE. Promocyjny okres trwa do
31.12.2004 r. i obejmuje op³aty za otwarcie rachunku w wysoko�ci
0,00 z³ oraz op³atê za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 z³.

Przes³ank¹ wzbogaconej oferty jest szeroki wachlarz us³ug dla
klienta i mo¿liwo�æ korzystania z kompleksowej obs³ugi w jed-
nym banku. W razie jakichkolwiek pojawiaj¹cych siê pytañ s³u¿y-
my rad¹ pod nr tel. 815 10 01 wew.140,167 - WSP ds. Sprzeda¿y
Us³ug Finansowych w Rejonowym Urzêdzie Poczty w Bielsku-
Bia³ej lub w ka¿dym urzêdzie pocztowym.

Z powa¿aniem
Zastêpca dyrektora Rejonowego Urzêdu Poczty, Marek Bobula

TURNIEJ O PUCHAR HUBRETUSA
dok. ze str. 24

Jako kiejsi ujca z Olecek
nocnice posmyka³y

Ujec z Olecek jeszcze przed wojnóm dali swoij Babie
w ³opiekym gospodarkym rolnóm
bo ujec nikiedy maniebry miywali
radzi w karczmie siadowali
jak ujec przy sebie mieli pinióndze jaki
tó¿ mieli aji wielki szmaki
kiejsi ujca z rana ³okropnie susi³o
aji do karczmy iszæ ich kusi³o
myszleli se ¿e wypijóm achtlik jedyn
a do wieczora u Stañka na rogowcu
wypili achtlików siedym
ujec ze sebóm nimieli latarnie
tó¿ wieczór sie wycióngli w karczmie na ³wie
na drugi dziyñ sie ujcowi ¿ywot w karczmie znudzi³
poma³u se ch³opek ku³olechóm kludzi³
w Oleckach widzieli ¿e jeich cha³pa stoi
a gospodarka sie ujcowi w ³oczach dwoi
w dobrym humorze  prosto od Stañka
poszli do g³ymbiec do Flanka
tam ujec poma³u gorzo³kym liskali
a pinióndze coros bardzi �kiskali
wieczór naci�li, do fajki tabaki
i ku Oleckóm kroczali
po mokrych m³akach ma³e �wiate³eczka �wiyci³y
bo z m³aki gazy wychodzi³y i ujca z cha³upami myli³y
dopiyro rano jak by³o na niebie bio³o
tó¿ widzieli ¿e chodzili sto razy w ko³o
babie ujec powiadali ¿e ich przycióng³y z³e moce
po m³akach ich nocnice smyka³y dwie noce
ujcowi ani na chwilym prosto i�æ nie da³y
jak sie przewrócili tó¿ po nich skoka³y
ciotka ujcowi powiadali ty ch³opie stary
przy gorzo³ce nigdy nimosz miary
a ujec jyny falfkym kupili
tydziyñ na kurloku guniym i nogawice susili
taki to ch³opiska rozmaite problemy miywajóm
aji w dzisiejszych czasach ch³opów niemocnice te¿ smykajóm.

   Jozef z Olecek

zazazazazaprprprprprasza!!!asza!!!asza!!!asza!!!asza!!!
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SklSklSklSklSkleeeeep �Mp �Mp �Mp �Mp �Mebebebebeblik�lik�lik�lik�lik�
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 855 18 60

OFERUJEMY MEBLE: TAPICEROWANE,
MEBLO�CIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE
I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

TRANSPORT GRATIS, RATY
Serdecznie zapraszamy!

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

OD�NIE¯ARKI FIRMY STIGA OD 1899 Z£

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

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

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

Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy ❁ Reklamy

Biuro rozliczeñ podatkowych

�BUCHALTER�
Filia Istebna - Andzio³ówka 844
tel. 855 7624 czynne codziennie

ofe r u je  pe³n¹  obs³ugê  ks iêgowo -podatkow¹,
kadr owo -p ³acow¹ p racown ików d la  F i rm

oraz  osób f i z ycznych  (P IT )
B iu r o  pos iada l i cenc jê  MF n r  7058/98 o raz
ubezp ieczen ie  od  odpowiedz ialno�c i  cyw i lne j

TU iR  C IGNA STU S.A .  n r  po l isy  A167944

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
lllll KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

lllll ZIELONA KARTA
lllll KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥

lllll MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUDOWANIA GOSPOD.
lllll ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Koniaków Centrum tel. 855 71 02

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
Wtorek - sobota - Biuro Koniaków Centrum (Dom Handlowy)

8.00 do 13.00, tel. 855 64 93

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 9.00-19.00,

* URZ¥D GMINY POK. 117:
wtorki 8.30-11.00

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek - Koniaków 733

tel. 855 71 81

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

WARTA SA
TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

- SZEROKI WYBÓR FIRM

ODDAM GRUZ tel. 855 60 74

PRZYJMÊ ZIEMIÊ
Bielesz Renata

ISTEBNA PO£OM 1291, tel. 855 86 96

UBEZPIECZENIA WSZELKIE
W domu handlowym �U Gazdy� w Istebnej Centrum - Ryszard Chwist
poniedzia³ek 15.00 17.00
wtorek 9.00 12.00 15.00 17.00
czwartek 9.00 12.00 15.00 17.00
pi¹tek 15.00 17.00
sobota 9.00 12.00

nr tel. 0 601 45 30 46
lub (033) 855 63 10
Pozosta³e godziny praca
w terenie wg. uzgodnieñ

Compensa S.A.
PTU S.A.

Samopomoc S.A.
WARTA S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych �TUW�
- Najtañsze stawki ubezpieczniowe!
- Mo¿liwo�æ zawierania umów w domu klienta!


