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miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy

21 stycznia - Dzieñ Babci
22 stycznia - Dzieñ Dziadka

Z okazji przypadaj¹cego w miesi¹cu styczniu Dnia Babci
i Dnia Dziadka sk³adamy wszystkim Babciom i Dziadkom ser-
deczne ¿yczenia zdrowia, d³ugich lat ¿ycia w otoczeniu swo-
ich najbli¿szych, wielu mi³ych prze¿yæ rodzinnych oraz b³o-
gos³awieñstwa Bo¿ego w dalszym ¿yciu.

Wójt Gminy Danuta Rabin
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Józef Micha³ek

A. TERMINY P£ATNO�CI PODATKÓW:
- 15 luty od �rodków transportu
- 15 marca podatek rolny, le�ny i od nieruchomo�ci
- 30 kwietnia od posiadania psów
B. OP£ATA ZA WYWÓZ NIECZYSTO�CI (�MIECI)

W I PÓ£ROCZU WYNOSI:
- 1,- z³ miesiêcznie od mieszkañca sta³ego
- 3,- z³ miesiêcznie od budynków zamieszka³ych sezonowo
- 10,- z³ miesiêcznie od podmiotów prowadz¹cych dzia³al-

no�æ gospodarcz¹
Powy¿sze stawki dotycz¹ osób, które nie zawar³y indywi-

dualnych umów na wywóz nieczysto�ci.
Jednocze�nie informuje siê, ¿e Rada Gminy powo³a³a Ko-

misjê, która dokona analizy gospodarki odpadami i wywozu
nieczysto�ci. W zwi¹zku z tym w II pó³roczu br. op³aty mog¹
ulec zmianie, o czym poinformujemy mieszkañców.

C. DOFINANSOWANIE DO OD�NIE¯ANIA DRÓG
GMINNYCH wynosi 110,- z³ za kilometr miesiêcznie.

D. TERMINY SPOTKAÑ OP£ATKOWYCH
Gminny O�rodek Kultury oraz Polski Komitet Pomocy Spo-

³ecznej w Istebnej organizuje �Noworoczne Spotkanie Op³at-
kowe dla Rencistów i Emerytów� w poszczególnych wsiach.

Spotkania te odbêd¹ siê:
- 17 stycznia 2003 r. o godz. 10.00 w sali OSP Istebna

Centrum
- 21 stycznia 2003 r. o godz. 10.00 w sali OSP Jaworzyn-

ka Centrum
- 29 stycznia 2003 r. o godz. 10.00 w sali OSP Koniaków

Centrum
Uczestnicy bêd¹ mogli spêdziæ czas �wi¹teczno-noworocz-

ny �piewaj¹c kolêdy, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia przy góralskiej
muzyce, wystêpach miejscowych dzieciêcych zespo³ów regio-
nalnych i ma³ym poczêstunku.

Wszystkich chêtnych bardzo serdecznie zapraszamy!!!

WÓJT  GMINY  INFORMUJE

STATYSTYKA ZA 2002 ROK
Stan ludno�ci na dzieñ 31.12.2002 r. w porównaniu do

roku ubieg³ego:
                                 Pobyt sta³y:            pobyt czasowy:

rok 2001 rok 2002 rok 2001 rok 2002
Istebna  4798 4805  136  138
Jaworzynka 2996 3003 36 31
Koniaków 3561 3580 36 33
Ogó³em 11.355 11.388  208 202

rok 2001  rok 2002
Urodzenia 141 160
Ma³¿eñstwa 79 95
Zgony 103 97
Paszporty - Przyjêto wnioski o wydanie paszportów w roku:

2001 - 658, 2002 - 719
Dowody osobiste
Wydano dowodów osobistych: w roku 2001 - 465
w roku 2002 - 521
Rejestracja - przedpoborowych odby³a siê w dniach 1 i 2 pa�-

dziernika 2002 r. i zg³osi³o siê 101 przedpoborowych rocznika 1984.
Pobór - odby³ siê w dniach 12, 15, 16, 17, 18 kwietnia w

Cieszynie i stawi³o siê 101 poborowych rocznika 1983.
Jubileusze - W roku 2002 jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³-

¿eñskiego 18 par, 20 mieszkañców gminy liczy powy¿ej 90 lat,
w tym 16 kobiet.

W miesi¹cu grudniu 2002 r. 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego
obchodzili Pañstwo Helena i Micha³ Ligocki zamieszkali w
Jaworzynce nr 185.

Z tej okazji Wójt Gminy i kierownik USC odwiedzi³y Jubi-
latów w ich domu wrêczaj¹c upominek oraz sk³adaj¹c ¿yczenia
zdrowia, b³ogos³awieñstwa Bo¿ego na dalsze lata.

Anna Kukuczka
Kierownik Referatu Spo³eczno-Administracyjnego
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje,

¿e od dnia 13.01.2003 r. na terenie powiatu cieszyñskiego
wprowadza siê �cis³¹ egzekucjê zaopatrywania ka¿dego zwie-
rzêcia odstawionego do rze�ni w �wiadectwa zdrowia dla
zwierz¹t rze�nych przeznaczonych do uboju.

Obowi¹zek ten zosta³ na³o¿ony rozporz¹dzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 wrze�nia 2002 r. w sprawie
sposobu badania zwierz¹t rze�nych i miêsa tych zwierz¹t oraz
miêsa zwierz¹t ³ownych (Dz. U. Nr 155, poz. 1296 z 2002 r.).

�wiadectwa takie wystawiaj¹ lekarze weterynarii upowa¿-
nieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Za wystawione �wiadectwa op³aty pobieraj¹ lekarze wete-
rynarii zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie wysoko�ci op³at
za badanie oraz inne czynno�ci wykonywane przez Inspekcjê
Weterynaryjn¹ (Monitor Polski nr 43 poz. 856 z 2000 r.).

Do wydawania �wiadectw zdrowia na terenie naszej Gminy
upowa¿niony zosta³: lek. wet. Józef Sikora - Istebna 664 tel.
855 60 35, lek. wet. Ryszard Buzek - Powiatowy Inspektorat
Weterynarii Cieszyn, ul. Bielska 3a tel. 852 06 26 komórka 0
604 183 336. Chc¹c otrzymaæ �wiadectwo zdrowia zwierzêcia
fakt ten nale¿y zg³osiæ lekarzowi weterynarii conajmniej na dwa
dni przed planowan¹ sprzeda¿¹.

Obwieszczenie Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego

z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wysoko�ci sk³adki na ubezpieczenie wypadko-

we, chorobowe i macierzyñskie i I kwartale 2003 r.
Sk³adka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macie-

rzyñskie od jednej osoby w I kwartale 2003 r. wynosi 54 z³.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego:

J. Kopczyk

XXX lat minê³o ...
Gmina Istebna funkcjonuje od 1 stycznia 1973 roku.

Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach
Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958

roku o radach narodowych (Dz. U. Nr 49 z 1972 roku pozycja
314), uchwa³¹ Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
Nr XX/99/72 z dnia 6 grudnia 1972 roku

tworzy siê w powiecie cieszyñskim

Gminê Istebna

Katowice, dnia 1 stycznia 1973 r.

6 grudnia 2002 roku minê³o 30 lat od podjêcia uchwa³y
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach o utworze-
niu Gminy Istebna.

W gminie dzia³a³a rada narodowa, wybierana na 4 lata w
g³osowaniu powszechnym, która kierowa³a dzia³alno�ci¹ go-
spodarcz¹, spo³eczn¹ i kulturaln¹. Terenowym organem admi-
nistracji pañstwowej by³ naczelnik gminy. Pierwszym Naczel-
nikiem Gminy by³ Leszek Bacia, pe³ni¹cy swoj¹ funkcjê w la-
tach 1973 - 1980. Nastêpnie przez 9 lat Naczelnikiem by³ Stani-
s³aw Probosz. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie terytorialnym zmieni³a siê struktura gminy. Powsta-

Przewodnicz¹cy Prezydium
Jerzy Ziêtek

Przewodnicz¹cy Sesji
Cyryl Beniowski

³a Rada Gminy i Zarz¹d Gminy, funkcjê Naczelnika zast¹piono
Wójtem. Uchwa³¹ nr 11/8/90 Rady Gminy w Istebnej z dnia 15
czerwca 1990 r. w g³osowaniu tajnym na Wójta Gminy Istebna
wybrana zosta³a Danuta Rabin, która jednocze�nie zosta³a Prze-
wodnicz¹c¹ Zarz¹du. Wójt Gminy organizowa³a pracê Zarz¹du
Gminy, kierowa³a bie¿¹cymi sprawami gminy oraz reprezento-
wa³a j¹ na zewn¹trz. Zadania Zarz¹du wykonywane by³y przy
pomocy Urzêdu Gminy.

Pani Danuta Rabin, jako Wójt Gminy pe³ni swoj¹ funk-
cjê czwart¹ kadencjê. Od IV - bie¿¹cej kadencji organami gmi-
ny s¹ Rada i Wójt, nie ma ju¿ Zarz¹du Gminy. Dla przybli¿enia
Szanownym Czytelnikom przypominamy nazwiska osób, które
w ci¹gu 30 lat pe³ni³y funkcje kierownicze w Urzêdzie Gminy.

Przewodnicz¹cymi Gminnej Rady Narodowej byli: Sta-
nis³aw Stró¿, Antoni Szczypka, Micha³ Ligocki, Józef Chmiel.

Przewodnicz¹cymi Rady Gminy od 1990 r. byli: Stani-
s³aw Juroszek, Jan Gazur obecnie Józef Micha³ek.

Funkcje Sekretarza Gminy pe³nili: Adam Wrzecionko,
Krystyna Rucka, Danuta Rabin obecnie Teresa £aszewska.

Funkcje G³ównego ksiêgowego - skarbnika gminy pe³nili:
Franciszek Wa³ach, Irena Wieczorek, obecnie Wanda Marsza-
³ek-Gorzo³ka.

Kierownicy Urzêdu Stanu Cywilnego: Tadeusz Królikow-
ski, Antoni Kawulok, obecnie Anna Kukuczka

red. Krystyna Rucka

POWIATOWY URZ¥D PRACY W CIESZYNIE
informuje, ¿e termin przyjmowania bezrobotnych na

terenie gminy Istebna w celu potwierdzenia gotowo�ci do
podjêcia pracy i z³o¿enia o�wiadczenia o dochodach, wy-
znaczony zosta³ na dzieñ 24, 27 i 28 stycznia 2003 roku.

Kolejny termin zg³oszenia siê wyznaczony zosta³ na dzieñ
26, 27 i 28 marca 2003 roku.

W tych dniach bezrobotni bêd¹ przyjmowani w budynku
Urzêdu Gminy pok. 100 w godzinach od 8.30 do 14.00.

Zastêpca Kierownika PUP Urszula Kidoñ

INFORMACJA RADY GMINY
W dniu 10 grudnia 2002 r. odby³a siê druga sesja Rady Gmi-

ny. Sesjê otworzy³ i obradom przewodniczy³ Przewodnicz¹cy Rady
Józef Micha³ek. Dokonano wyboru Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
którym zosta³ Jan Gazur. Powo³ano dora�n¹ Komisjê d/s opraco-
wania Statutu Gminy Istebna. ustalono wynagrodzenie Wójta oraz
wysoko�æ diet dla radnych Rady Gmina Istebna. Wynagrodzenia
pozosta³y w dotychczasowej wysoko�ci. Wprowadzono zmiany
do bud¿etu gminy polegaj¹ce na zwiêkszeniu wydatków bud¿etu
gminy na rok 2002 o kwotê 55.116,- z³ oraz dokonano przeniesieñ
w wydatkach miêdzy dzia³ami i rozdzia³ami.

Podjêto uchwa³y w sprawie podatków i op³at lokalnych
(uchwa³y publikujemy w dalszej czê�ci gazetki). W dalszej czê-
�ci sesji Rada Gminy rozpatrzy³a skargê na Wójta dotycz¹c¹
bezczynno�ci Wójta w rozwi¹zywaniu problemów alkoholo-
wych wynikaj¹cych z dzia³alno�ci baru w Jaworzynce Zapasie-
kach - uznaj¹c j¹ za bezzasadn¹. Tematem sesji by³o równie¿
od�nie¿anie dróg na terenie gminy Istebna. Na sesjê zosta³ za-
proszony p. Miros³aw Gazurek, który od�nie¿a drogi powiato-
we i wojewódzkie na terenie naszej gminy w sezonie zimowym
2002 - 2003. W sesji bra³ udzia³ radny powiatowy Józef Broda,
so³tys wsi Istebna p. Jerzy Micha³ek oraz p. Józef Micha³ek i p.
Józef Tomica - mieszkañcy Istebnej.

(dok. na str. 3)
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W dniu 27 grudnia 2002 r. odby³a siê trzecia sesja Rady
Gminy w Istebnej. Sesjê otworzy³ i obradom przewodniczy³
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Jan Gazur.

Podjêto uchwa³y w sprawie:
- bud¿etu gminy Istebna na 2003 rok
(uchwa³a stanowi wk³adkê do gazetki)
- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zy-

wania Problemów Alkoholowych na 2003 rok
(uchwa³a opublikowana w dalszej czê�ci gazetki).
Wprowadzono zmiany do bud¿etu gminy Istebna na 2002

rok polegaj¹ce na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków
bud¿etowych na rok 2002 o kwotê 256.124,- z³.

W sesji bra³ udzia³ Naczelnik Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Koniakowie Stanis³aw Legierski oraz Prezes OSP w Konia-
kowie Boles³aw Haratyk, którzy poprosili radnych o rozpatrze-
nie mo¿liwo�ci zakupu nowego samochodu stra¿ackiego typo-
wego do terenów górskich.

Dyskutowano tak¿e nad spraw¹ budowy chodnika w Jawo-
rzynce przez powiat. Postanowiono wys³aæ wniosek w tej spra-
wie do Zarz¹du Powiatu z pro�b¹ o wykonanie chodnika, na
który od czterech lat jest dokumentacja oraz zwróciæ siê z pro�-
b¹ o opracowanie dokumentacji na kolejny etap (dotyczy chod-
nika wzd³u¿ drogi powiatowej).

W sesji bra³ udzia³ so³tys wsi Istebna p. Jerzy Micha³ek.
Irena Rejowicz

dok. ze str. 2
INFORMACJA RADY GMINY

U c h w a ³ a  Nr II/11/2002
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci

na rok 2003 oraz zwolnieñ od tego podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z 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.) art. 5 ust. 1, art. 7
ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³a-
tach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718)

Rada Gminy w Istebnej
u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1
Stawki podatku od nieruchomo�ci wynosz¹ rocznie:
Od budynków lub ich czê�ci:
a/  budynków mieszkalnych od 1m2 powierzchni u¿ytkowej

- 0,51 z³
b/  gara¿y w budynkach mieszkalnych od 1m2 powierzchni

u¿ytkowej - 0,51 z³
c/  piwnic od 1m2 powierzchni u¿ytkowej - 0,40 z³
d/  zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od czê�ci budynków mieszkalnych zajêtych na prowadze-
nie tej dzia³alno�ci za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 14,00 z³

e/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od 1m2

powierzchni u¿ytkowej - 8,06 z³
 f/  zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych od 1m2  powierzchni
u¿ytkowej - 3,46 z³

 g/ pozosta³ych budynków za 1m2 powierzchni u¿ytkowej
- 5,00 z³

2. Od budowli - 2% ich warto�ci
3. Od gruntów:
a/ zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
od 1m2 powierzchni - 0,58 z³

b/ pod jeziorami,  zajête na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,38 z³

c/ pozosta³ych od 1m2 powierzchni - 0,20 z³
§ 2

Pobór podatku odbywa siê w kasach Urzêdu Gminy.
§ 3

Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci grunty, budynki
lub ich czê�ci oraz budowle:

1) zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo¿arow¹,
2) zajête przez gminne jednostki bud¿etowe i instytucje kul-

tury,
3) strychy  w budynkach mieszkalnych za wyj¹tkiem zajê-

tych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej,
4) budynki gospodarcze lub ich czê�ci w których prowa-

dzona jest dzia³alno�æ rolnicza lub le�na.
§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003r.

U c h w a ³ a  Nr II/12/2002
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie okre�lenia wzorów formularzy informacji i dekla-

racji w sprawie podatku od nieruchomo�ci, rolnego i le�nego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 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.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.) art.6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 19984
r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)
oraz art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podat-
ku le�nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co nastêpuje

§ 1
Okre�la siê wzory formularzy:
1. Informacji w sprawie podatku od nieruchomo�ci, rolnego

i le�nego stanowi¹cy za³¹cznik nr 1,
2. Deklaracji na podatek od nieruchomo�ci stanowi¹cy za-

³¹cznik nr 2,
3. Deklaracji na podatek rolny stanowi¹cy za³¹cznik nr 3,
4. Deklaracji na podatek le�ny stanowi¹cy za³¹cznik nr 4,

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od  dnia 1 stycznia 2003.
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U c h w a ³ a  Nr II/13/2002
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek podatku od �rod-

ków transportowych na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z 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.) art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84 ze zm.)

Rada Gminy w Istebnej
u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê wysoko�æ rocznych stawek podatku od �rodków

transportowych na rok 2003
1. od samochodu ciê¿arowego  dopuszczalnej masie ca³ko-

witej w tonach:

2. od samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej równej
lub wy¿szej ni¿ 12 t:

3. od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczal-
nej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t i poni¿ej 12 t

4. od  ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowane-
go do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 t

5. przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silniko-
wym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ przez
podatnika podatku rolnego  - 350,00 z³

6. od przyczepy lub naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia-
³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolne-
go, posiadaj¹cego ³¹cznie z pojazdem silnikowym dopuszczal-
n¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sza ni¿ 12 t

7. autobusy w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia

Dopuszczalna masa ca³kowita w
tonach

od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie 200,00 z³ 300,00 z³

powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie 600,00 z³ 700,00 z³

powy¿ej 9 t i poni¿ej 12 t 800,00 z³ 920,00 z³

Samochody ciê¿arowe

Wyprodukowane po
roku 1995

Wyprodukowane w roku
1995 i wcze�niej

Dopuszczalna masa ca³kowita
w tonach

Zawieszenie osi pneu-
matyczne lub równo-
rzêdne

Inny system zawiesze-
nia osi

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ Stawka podatku w z³otych

2 osie
12 16 1.000,00 1.130,00
16 1.400,00 1.500,00
3 osie
18 19 1.350,00 1.600,00
19 23 1.500,00 1.800,00
23 - 1.700,00 2.000,00
4 osie
28 29 1.400,00 1.800,00
29 - 1.800,00 2.200,00

od 3,5 t do 7 t w³¹cznie 800,00 z³ 1.000,00 z³
powy¿ej 7 t i poni¿ej 12 t 1.000,00 z³ 1.200,00 z³

Dopuszczalna masa ca³kowi-
ta w tonach

Ci¹gniki siod³owe lub balastowe

Wyprodukowane w
roku 1995 i wcze�niej

Wyprodukowane po
roku 1995

2 osie
12 25 1.400,00 1.600,00
25 31 1.550,00 1.750,00
31 36 1.700,00 1.770,00
3 osie
powy¿ej 36 40 1.550,00 1.650,00
powy¿ej 40 1.900,00 2.200,00

Dopuszczalna masa ca³kowita
w tonach

Zawieszenie osi pneu-
matyczne lub równo-
rzêdne

Inny system zawieszenia
osi

Nie mniej ni¿ W³¹cznie do Stawka podatku w z³otych

1 o�
12 18 350,00 400,00
18 450,00 500,00
2 osie
powy¿ej 23 28 500,00 700,00
28 33  700,00 800,00
33 37 800,00 1.000,00
37 1.100,00 1.300,00
3 osie
38 900,00 1.200,00

Dopuszczalna masa ca³kowita w
tonach

Zawieszenie osi pneu-
matyczne lub równo-
rzêdne

Inny system zawieszenia
osi

Nie mniej ni¿ Mniej ni¿ Stawka podatku w z³otych

Mniej ni¿ 20 miejsc Równej 20 mniej
ni¿ 30 miejsc

Równej lub wiêcej
ni¿ 30 miejsc

Stawka w z³

a) wyprodukowane
w roku 1995
i wcze�niej 800,00 z³  1.200,00 z³ 1.570,00 z³

b) wyprodukowane
po roku 1995 600,00 900,00 z³ 1.300,00 z³
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§ 2
Zwalnia siê z podatku od �rodków transportowych:
- pojazdy Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych s³u¿¹ce do ochro-

ny przeciw po¿arowej,
- pojazdy Urzêdu Gminy przeznaczone na potrzeby admini-

stracji samorz¹dowej oraz o�wiaty.
§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003r.

U c h w a ³ a  Nr II/14/2002
Rady Gminy Istebna

z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z 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.) art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z
2002 r. Nr 9 poz. 84 ze  zm.)  oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718)

§ 1
Stawka podatku od posiadania psów podlegaj¹cych opodat-

kowaniu wynosi 25,00 z³ rocznie od jednego psa.
§ 2

1. Podatek p³atny jest bez wezwania w terminie do 30 kwiet-
nia ka¿dego roku w kasie Urzêdu Gminy.

2. Podatek pobiera siê w po³owie stawek okre�lonych w § 1
niniejszej uchwa³y, w terminie do 31 sierpnia je¿eli osoba po-
siadaj¹ca psa wesz³a w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku
podatkowego.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003r.

U c h w a ³ a  Nr II/15/2002
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie op³aty administracyjnej na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z 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.) art. 18 i 19 pkt. 1 lit. d
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lo-
kalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) oraz art. 4 ust.
1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62
poz. 718)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co nastêpuje

§ 1
Wprowadza siê na terenie gminy Istebna op³aty admini-

stracyjne od czynno�ci nie objêtych przepisami o op³acie skar-
bowej.

§ 2
Op³ata administracyjna wynosi:
1) za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy - 60.00 z³
§ 3

Pobór op³aty odbywa siê w kasie Urzêdu Gminy.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa �l¹skiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003r.

U c h w a ³ a  Nr II/16/2002
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie wysoko�ci op³aty targowej rok 2003 oraz za-

rz¹dzenia poboru op³aty w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z 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. ) art. 15 i 19 pkt. 1 lit. a
oraz pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84  ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62 poz. 718)

Rada Gminy w Istebnej
uchwala, co nastêpuje

§ 1
Stawka op³aty targowej wynosi dziennie:
1. przy sprzeda¿y artyku³ów rolnych sprzedawanych z rêki

- 10,00 z³
2. przy sprzeda¿y artyku³ów rolno-spo¿ywczych i przemy-

s³owych
a) sprzedawanych ze straganu, stoiska, w³asnych stolików

przeno�nych lub innych urz¹dzeñ - 20,00 z³
b) sprzedawanych z przyczepy, samochodu, platformy

- 40,00 z³
§ 2

1. Pobór op³aty odbywa siê w drodze inkasa . Inkasentami
s¹ so³tysi wsi oraz osoby wyznaczone przez Wójta.

2. Op³ata targowa jest p³atna gotówk¹ inkasentowi w dniu
dokonywania sprzeda¿y.

3. Inkasenci pobieraj¹cy nale¿n¹ op³atê zobowi¹zani s¹
wydaæ wp³acaj¹cemu dowód wp³aty na pobran¹ kwotê.

4. Inkasenci zobowi¹zani s¹ do rozliczania siê z pobranych
kwot w Urzêdzie Gminy w terminie 30 dni od daty pobrania.

5. Inkasentowi wymienionemu w § 1 przyznaje siê wyna-
grodzenie w wysoko�ci 20% kwot przez niego pobranych.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi  Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003r.
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U c h w a ³ a  Nr II/17/2002
Rady Gminy  Istebna

z dnia 10 grudnia 2002r.
w sprawie wysoko�ci stawki op³aty miejscowej na rok

2003 i zarz¹dzenia poboru w drodze inkasa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwi¹zku  z 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.) art. 17 i art. 19 pkt. 1 lit. b i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) , art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o og³aszaniu aktów normatyw-
nych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.
718)  oraz rozporz¹dzenia Nr 5/98 Wojewody Bielskiego z dnia
2 lutego 1998r. w sprawie ustalenia miejscowo�ci w których
pobiera siê op³atê miejscow¹ (Dz. Urz. Woj. Bielskiego Nr 2
poz.14)

Rada Gminy w Istebnej
u c h w a l a , co nastêpuje:

§ 1
Stawka op³aty miejscowej od osób fizycznych za ka¿dy dzieñ

pobytu w gminie Istebna w celach wypoczynkowych, zdrowot-
nych lub turystycznych wynosi:

W dniach 17-18 listopada 2002 roku odby³y siê w zaje�-
dzie �Horolna� w Przybêdzy, XI Posiady Gawêdziarskie i
XIII Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludo-
wych.

Mi³o nam poinformowaæ, i¿ w�ród 80 uczestników tj., ga-
wêdziarzy i instrumentalistów bior¹cych udzia³ w posiadach,
znalaz³y siê osoby reprezentuj¹ce S.P. nr 1 w Koniakowie: Anna
Suszka (lat 9) przygotowana przez mgr Agatê Polok a Ogniska
Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie reprezentowali: Natalia Bie-
lesz, Jolanta Legierska, Natalia Fiedor (lat 12), Justyna Matusz-
ny (lat 8), przygotowane przez mgr Barbarê Bury.

Dziewczynki opowiada³y nasz¹ rodzinn¹ gwar¹ o czarach,
wierzeniach i niespotykanych zdarzeniach.

Bartek Rybka oraz Marek Krê¿elok równie¿ reprezentowali
OPP w Koniakowie graj¹c na instrumentach ludowych: pisz-

1) od osób doros³ych - 1,20 z³
2) od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y ( w tym studentów) oraz

emerytów, rencistów i kombatantów - 0,60 z³

§ 2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty w drodze inkasa z zastrze¿e-

niem ust.2 lit. b
2. Op³aty pobieraj¹:
a) inkasenci zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych

wypoczynku,
b) pracownicy kasy Urzêdu Gminy.
3. Inkasentowi wymienionemu w ust. 2 lit. a przyznaje siê

wynagrodzenie w wysoko�ci 20% kwot przez niego pobranych.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa �l¹skiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003r.

W A R T O  O  T Y M  W S P O M N I E Æ . . .
czo³ce, fujarce, gajdach, skrzypcach, okarynie, heligonce, rogu
pasterskim i trombicie.

Wielk¹ atrakcj¹ i niespodziank¹ dla wszystkich uczestników
konkursu, by³o pojawienie siê w zaje�dzie �Horolna� £ukasza i
Edyty Golec, którzy chêtnie zrobili wspólne zdjêcie z naszymi
m³odymi gawêdziarzami.

Zaszczytem by³ dla nas fakt, i¿ dziewczynki �wygoda³y se�
- jak mówi³a prowadz¹ca od wielu lat posiady pani Jadwiga
Jurarz zaszczytne miejsca: Anna Suszka - I miejsce, Natalia Bie-
lesz - II miejsce. W kategorii instrumentalistów Bartek Rybka
zdoby³ III miejsce, a Marek Krê¿elok - wyró¿nienie.

Swoje nagrody zwyciêzcy odebrali 25.XI.2002 r. w Siedzi-
bie Stowarzyszenia �Grajcowianie� w Brzu�niku.

Tam te¿ odby³ siê koncert laureatów. I znów pojawili siê
pañstwo Golcowie... a wraz z nimi niezapomniany do dzi� smak
�pra¿uchów i kwa�nego mleka�.

mgr Agata Polok
mgr Barbara Bury
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�Ta lekcja wychowania regionalnego
da³a du¿o rado�ci osobom niewidomym,

s³abowidz¹cym, samotnym�
Program kolêd, scenariusz wystêpu opracowali i przygoto-

wali rodzice dzieci wystêpuj¹cych pp. Danuta i Jacek Zowado-
wie i pp. Ma³gorzata i Andrzej Pawlusiñscy.

Tata i potek Jacek Zowada gra³ na harmonii, a Agnieszka
Pawlusiñska, Paulina i Mateusz Zowadowie �piewali kolêdy,
tañczyli, a potem razem ze swoimi rodzicami kolêdowali, win-
szowali �Na ten Nowy Rok�. Razem ze swoimi rodzicami zor-
ganizowali konkurs dla uczestników spotkañ wigilijnych na
znajomo�æ czê�ci nazw strojów górali z Koniakowa. Dzieci,
uczniowie SP 1 i 2 z Koniakowa wraz ze swoimi rodzicami
wzbogacili program spotkañ wigilijnych zorganizowanych
przez Ko³o Zwi¹zku Niewidomych w Cieszynie i Dom Opieki
Spo³ecznej �Pogodna jesieñ� w Cieszynie w dniu 17-ego grud-
nia 2002 roku.

Swoim wystêpem dawali rado�æ osobom niepe³nosprawnym,
przypomnieli folklor górali beskidzkich. Przyjechali do Cieszyna
na w³asny koszt wraz z rodzicami. Wyst¹pili razem z nimi bez-
interesownie.

Obdarzali uczestników spotkañ przygotowanymi przez sie-
bie po³a�niczkami.

Z-ca Przewodnicz¹cego Zarz¹du Ko³a
mgr Halina Massalska-Mielnik

¯egnamy Ciê, Droga Mario
Maria Wa³ach urodz. 18.05.1913 r. Istebna zmar³a

9.12.2002 r. w Cieszynie
Jest taki góralski domek

na Andzio³ówce - �Gniazdo
rodzinne� rodziny Wa³achów,
którego seniora rodu, mistrza
Jana Wa³acha poznali i znaj¹
prawie wszyscy. Tak, pamiê-
taj¹ go wszyscy i nie tylko w
naszej Trójwsi, lecz tak¿e
poza granicami Polski. Wy-
starczy tylko odwiedziæ isteb-
niañski ko�ció³ p.w. Dobrego
Pasterza, w którym o³tarz
g³ówny jest dzie³em artysty
spod Z³otego Gronia.

G³ód wiedzy profesjonal-
nej m³odych, ambitnych ludzi
licznej rodziny Wa³achów
spowodowa³ to, i¿ wszyscy

rozpierzchli siê po ca³ym �wiecie, by jednak wracaæ choæ na
chwilê do swoich korzeni.

W³a�nie Pani Maria, córka Jana Wa³acha w ostatnim roz-
dziale niepowtarzalnej, swej ksiêgi ¿ycia przebywa³a w Isteb-
nej, tu na Andzio³ówce - ukochanej Andzio³ówce, urokliwym
zak¹tku pod lasem, wraz z najm³odsz¹ siostr¹ p. mgr Barbar¹
Wa³ach, która wiernie kontynuuje dzie³o swojego ojca.

Któ¿ z nas nie zna³, czy nie spotka³ siê z p. Mari¹, która
uwielbia³a ruch i pracê. Nad wyraz skromna, ¿yczliwa, emery-
towana nauczycielka plastyki. Wszechstronna aktywno�æ - do
ostatnich prawie chwil ¿ycia by³a Jej pasj¹. Praca w ma³ym go-
spodarstwie - w pe³ni ekologicznym, gdzie zwierzaki traktowa-

ne by³y po �frañciszkañsku�, co zdumiewa³o wszystkich i
starszych i m³odszych. �Bardzo dobrze siê obcuje ze zwie-
rzêtami, one wszystko rozumiej¹ i potrafi¹ byæ bardzo
wdziêczne i kochane - mówi³a - �I ka¿de zwierzê jako do-
mownik ma swoje imiê�.

�p. Maria lubi³a te¿ pracê spo³eczn¹. Od ponad 25 lat by³a
sumiennym, niezast¹pionym sekretarzem w istebniañskim Kole
Macierzy Ziemi Cieszyñskiej. Nie szczêdzi³a si³, r¹k i umys³u
dla zachowania tradycji, idei, której na imiê jest umi³owanie
�m³odych ojczyzn�. jej bezinteresowna praca spo³eczna by³a
przejawem wielkiego patriotyzmu.

Obdarowana wielkim talentem organizacyjnym, pomimo
swojego wieku by³a nie tylko �motorem� dzia³ania ko³a M.Z.C.
By³a jego sercem, rozsiewa³a poczucie nie tylko odpowiedzial-
no�ci ale te¿ rado�æ i szczê�cie.

Trudno dzi� nie wspomnieæ o pañstwowych odznaczeniach
Pani Marii. Za swoj¹ dzia³alno�æ zawodow¹ i spo³eczn¹ otrzy-
ma³a wiele wyró¿nieñ. Otrzyma³a m.in. - �Krzy¿ Kawalerski
Odrodzenia Polski� - za dzia³alno�æ spo³eczno-pedagogiczn¹.

- Z³oty Krzy¿ Zas³ugi - za d³ugoletni¹ dzia³alno�æ pedago-
giczn¹,

- Z³ot¹ odznakê za zas³ugi w rozwoju woj. katowickiego,
- Medal 40-lecia Polski Ludowej.
Posiada³a tak¿e liczne Dyplomy Honorowego Cz³onka Ma-

cierzy, odznaczenia za dzia³alno�æ przeciwnikotynow¹, odzna-
czenia Towarzystwa M³odych Polek za  za przygotowanie dziew-
cz¹t do ¿ycia doros³ego i wiele jeszcze innych dyplomów, wy-
ró¿nieñ i zaliczeñ jej w poczet ludzi zas³u¿onych m.in. dla mia-
sta Knurowa.

O Pani Marii ukaza³y siê liczne artyku³y prasowe, w któ-
rych podkre�lano Jej dzia³alno�æ profesjonaln¹ i spo³eczn¹.

¯egnamy Pani¹ Mariê z my�l¹ i wiar¹, ¿e pozostanie w na-
szej pamiêci na zawsze. Pamiêtaæ J¹ bêdziemy jako cz³owieka
prawego i dobrego. By³a pe³na wiary w Pana oraz Jego Matkê,
której by³a wiern¹ i wielk¹ czcicielk¹. Jej to zawierzy³a godzinê
dobrej �mierci, poleca³a i zainicjowa³a takie apostolstwo na na-
szym terenie.

Pani Maria by³a zawsze - jak mawia ks. prof. Skórski z Wi-
s³y - �Cich¹ s³u¿k¹ Bo¿¹�, nigdy nie martwi¹c siê zanadto o
jutro. M¹dro�ci¹ ¿ycia Pani Marii by³o ¿ycie rado�ci¹ obecnej
chwili.

¯yj nam Pani Mario w naszej pamiêci - przyk³adem ¿ycia
pe³nego najlepszych ludzkich �ladów, tych niezatartych �ladów,
¿ycia po�wiêconego ludziom, a przez ludzi Najwy¿szemu Panu.

Cze�æ Twej pamiêci!
W imieniu cz³onków

Ko³a Macierzy Ziemi Cieszyñskiej - Istebna
�Macierzonka�

TERMINARZ

WALNYCH ZEBRAÑ SPRAWOZDAWCZYCH JEDNOSTEK

OSP GMINY ISTEBNA

2.02.2003 r. - OSP Istebna Zaolzie - godz. 14.00
9.02.2003 r. - OSP Koniaków Centrum - godz. 17.00
15.02.2003 r. - OSP Istebna Centrum - godz. 17.00
16.02.2003 r. - OSP Jaworzynka Centrum - godz. 14.00
2.03.2003 r. - OSP Koniaków Kosarzyska - godz. 14.00
9.03.2003 r. - OSP Jaworzynka Zapasieki - godz. 14.00
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Pracownikowi Urzêdu Gminy
Paw³owi Waszutowi

wyrazy wspó³czucia z powodu �mierci
brata Antoniego

sk³adaj¹
Wójt i pracownicy Urzêdu Gminy

Panu Janowi Waszutowi
Komendantowi Gminnemu OSP w Istebnej i Jego

Rodzinie serdeczne wyrazy wspó³czucia i ¿alu
z powodu �mierci
¿ony Marty

sk³adaj¹
Wójt Gminy i Zarz¹d Gminny OSP w Istebnej

Dnia 26.12.2002 r. zmar³a w wieku 61 lat Nasza Naj-
dro¿sza ¿ona, mama, babcia i te�ciowa

�. p.
Marta Waszut

Ksiê¿om, wszystkim krewnym, przyjacio³om, stra¿a-
kom, Zarz¹dowi OSP Koniaków Centrum, pocztom sztan-
darowym,  delegacjom,  s¹siadom, licznie zgromadzonym
mieszkañcom Trójwsi, braciom Ewangelikom - dla któ-
rych mia³a wielki szacunek, tym którzy okazali pomoc i
wspó³czucie oraz wziêli udzia³ w uroczysto�ciach pogrze-
bowych w dniu 28.12.2002 r. w Koniakowie za modlitwê,
z³o¿one wieñce i kwiaty

Sk³adamy najserdeczniejsze podziêkowania
Pogr¹¿ona w smutku rodzina

WYKAZ IMPREZ KULTURALNYCH

ZAPLANOWANYCH OD STYCZNIA DO SIERPNIA

2003 R.
1. X Miêdzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie
data: maj - Szko³a Podstawowa Istebna Zaolzie
2. II Spotkanie Gajdoszy £uku Karpat
data: 19 lipiec - Istebna Stecówka
3. XVI Wojewódzki Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Folklo-
rystycznych
data: 24/25 maj i 31 maj/1 czerwiec - Amfiteatr
4. VII Dni Istebnej
data: 5/6 lipiec - Amfiteatr
5. IX Festyn Istebniañski TKB
data: 26/27 lipiec - Amfiteatr
6. Wystawa Twórczo�ci Ludowej
data: 18 lipiec - 10 sierpieñ - budynek Istebna 68

HALOWY  TURNIEJ  PI£KI  NO¯NEJ
W czwartek 19 grudnia 2002 r. odby³ siê ju¿

trzeci Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Pod-
stawowych. Od godz. 9.00 na hali sportowej Pañ-
stwa Ruckich w Istebnej Jasnowicach odby³y siê
mecze reprezentacji czterech szkó³ podstawo-

wych z naszej gminy.
Do turnieju ch³opców zg³osi³y siê SP nr 1 Istebna,  SP nr 1

Jaworzynka, SP nr 1 Koniaków i SP nr 2 Koniaków - Rastoka.
W eliminacjach Istebna wygra³a z Jaworzynk¹ 3:1, a Konia-

ków z Rastok¹ 2:0. W meczu o III miejsce Jaworzynka zwyciê-
¿y³a Rastokê 3:2.

W finale, po emocjonuj¹cym i wyrównanym meczu, zakoñ-
czonym remisem 2:2 i po rzutach karnych wygra³a reprezenta-
cja SP nr 1 z Istebnej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Tomasz Kapa� z
Istebnej, a najlepszym bramkarzem Eliasz Suszka z Koniako-
wa.

Po raz pierwszy zg³osi³y siê te¿ do turnieju reprezentacje
dziewcz¹t Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. mecze dziewcz¹t
by³y bardzo emocjonuj¹ce, grano systemem �ka¿dy z ka¿dym�.

I miejsce zajê³a dru¿yna z Jaworzynki, II dru¿yna z Isteb-
nej, a III z Koniakowa. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a
Joanna Kohut z Jaworzynki.

Zawodnicy otrzymali nagrody i posi³ek ufundowany przez
Urz¹d Gminy, który by³ organizatorem turnieju.

Bardzo serdecznie dziêkujemy Pañstwu Annie i Piotrowi
Ruckim za bezp³atne udostêpnienie hali sportowej i pomoc w
przygotowaniu posi³ku dla zawodników.

Janusz Waszut

II Turniej Siatkówki Dru¿yn Amatorskich
o Puchar Wójta Gminy Istebna

W sobotnie popo³udnie 7 grudnia 2002 r. roz-
poczê³y siê w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ko-
niakowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w
Istebnej Zaolziu mecze dru¿yn amatorskich. Do
turnieju przyst¹pi³o sze�æ dru¿yn: OSP Zaolzie,

OSP Koniaków, Istebna, Nauczyciele, Mundurowi oraz Zwar-
doñ. Grano w dwóch grupach systemem ka¿dy z ka¿dym i po
zakoñczeniu eliminacji rozpoczê³y siê pó³fina³y w Koniakowie.

W pierwszym pó³finale spotka³y siê dru¿yny Mundurowych
oraz Zaolzia w drugim Koniakowa i Zwardonia, w meczu o 3
miejsce Stra¿ Graniczna pokona³a Zwardoñ, a w finale Konia-
ków zwyciê¿y³ faworyzowan¹ dru¿ynê z Zaolzia. Zwyciêzcy
wyst¹pili w sk³adzie:

Boles³aw Haratyk, Piotr Bielesz, Stanis³aw Bielesz, Bole-
s³aw Bury, Józef Haratyk, Zbigniew Krê¿elok, Czes³aw Legier-
ski, Andrzej Kawulok, Adam Golik.

Po zakoñczeniu rozgrywek zawodnicy spotkali siê przy her-
bacie i kie³baskach w �wietlicy szkolnej, gdzie zosta³y og³oszo-
ne wyniki i wrêczono nagrody. W imieniu organizatorów sk³a-
dam serdeczne podziêkowania dyrektorom szkó³ pani Danucie
Legierskiej i pani Danucie Kawulok za udostêpnienie szkó³ i
pomoc w organizacji turnieju.

Janusz Waszut

SPORT SPORT SPORT

Podziêkowanie
Ksiêdzu Dziekanowi Jerzemu Patalongowi, Panu Jó-

zefowi Moje�cikowi, wszystkim darczyñcom �wi¹tecznej
akcji: �Zabawa dla dziecka z domu dziecka� - wyrazy
serdecznego podziêkowania

Sk³ada:
Szkolne Ko³o PCK

Przy Gimnazjum Istebna
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Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej

�Salus" w Istebnej

Od 4.11.2002 czynny jest w przychodni NZOZ �Salus"
Istebna prywatny gabinet psychiatryczny oraz gabinet me-
dycyny pracy (badania okresowe, badania kierowców itp.)
przyjmuje lekarz Wies³aw Wysocki

poniedzia³ek - 15.00-18.00
�roda 13.00-16.30
pi¹tek 13.00-16.30

          W TYM WIZYTY DOMOWE

BANK SPÓ£DZIELCZY
W USTRONIU INFORMUJE

Bank Spó³dzielczy w Ustroniu zaprasza do korzysta-
nia z bankomatu, który zostanie uruchomiony w miesi¹-
cu styczniu br. w oddziale Banku w Istebnej.

Ponadto oferujemy kompleksow¹ obs³ugê rachunków
oszczêdno�ciowych, oszczêdno�ciowo- rozliczeniowych i
bie¿¹cych oraz kredytów.

Zapewniamy:
- szybkie i sprawne przeprowadzenie elektronicznych roz-

liczeñ pieniê¿nych
- korzystanie z kart p³atniczych Visa-Elektron, Visa-Bu-

siness
- mo¿liwo�æ uzyskania kredytu w rachunku bie¿¹cym o

korzystnym oprocentowaniu
- telefoniczn¹ informacjê o wysoko�ci salda na rachunku
- pewno�æ i bezpieczeñstwo �rodków
Nasz pakiet daje firmom mo¿liwo�æ sprawnego prowadze-

nia bie¿¹cej dzia³alno�ci przy niewielkich kosztach obs³ugi.
Pragniemy równie¿ poinformowaæ, ¿e w najbli¿szym czasie
zostanie wprowadzona us³uga bankowo�ci internetowej.

Bli¿szych informacji udzielamy pod numerem telefo-
nu: 855 60 54, 855 69 91.

Prezes Zarz¹du, mgr Halina Fober

Komitet Organizacyjny
XXVIII Miêdzynarodowego

Biegu Narciarskiego �O Istebniañski Bruclik�
Urz¹d Gminy w Istebnej tel./fax. 0(048)

33 855 65 00 e-mail:urzad.gminy@isteb-
na.pl. www.istebna.pl  informuje, ¿e s¹  to
tradycyjne zawody narciarskie organizowa-
ne corocznie od 1974 roku, ciesz¹ce siê du-
¿ym zainteresowaniem w�ród dzieci i do-
ros³ych zarówno naszego regionu jak i s¹-
siaduj¹cych z nami gmin Czech i S³owacji
oraz terenów ca³ej Polski. Zawody odbê-
d¹ siê 19 stycznia 2003 roku (niedziela)
na trasach Centralnego O�rodka Spor-
tu w Istebnej Kubalonce - rozpoczêcie o
godz. 9.30.

KATEGORIE WIEKOWE
M£ODZIE¯ SZKOLNA - DZIEWCZYNY I CH£OPCY

klasy dystans planowany start roczniki
I - II 500 m godz. 9.30 1994 - 1995
III - IV 1000 m 1992 - 1993
V - VI 2500 m 1990 - 1991

M£ODZIE¯ GIMNAZJALNA
klasy dystans planowany start roczniki
I - II - III 3000 m godz. 10.15 1987 - 1989

KOBIETY
od 17 do 19 lat 5 km godz. 11.30 1984 - 1986
od 20 do 35 lat 5 km 1969 - 1983
powy¿ej 35 lat 5 km 1968 - i starsze

MÊ¯CZY�NI
od 16 do 19 lat 15 km godz. 12.30 1984 - 1986
od 20 do 29 lat 15 km 1974 - 1983
od 30 do 39 lat 15 km 1964 - 1973
od 40 do 49 lat 7,5 km 1954 - 1963
od 50 do 59 lat 7,5 km 1944 - 1953
powy¿ej 60 lat 5 km 1943 i starsi

BIEGACZE NIEPE£NOSPRAWNI
Biegacze niepe³nosprawni 5000 m godz. 12.30

NAGRODY
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w ka¿dej kategorii otrzy-

muj¹ medale nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy zawodni-
cy otrzymuj¹ posi³ek, gor¹cy napój, plakietkê oraz dyplom uczest-
nictwa. Nagroda g³ówna �istebniañski bruclik� zostanie wrêczona
dodatkowo zwyciêzcy biegu g³ównego mê¿czyzn na 15 km.

ZG£OSZENIA
Zg³oszenia przyjmuje biuro organizacyjne w dniu zawodów

1 godzinê przed startem. Informacji udziela Urz¹d Gminy w
Istebnej tel. 855 65 00, 855 60 87.

Zawody zostan¹ przeprowadzone zgodnie z regulaminem
PZN. W biegu obowi¹zuje styl klasyczny. Bieg rozpocznie siê
ze wspólnego startu dla poszczególnych grup. Obowi¹zuje wpi-
sowe 10 z³ lub 100 koron od doros³ych - dzieci bezp³atnie -
op³ata zawiera ubezpieczenie od nieszczê�liwych wypadków.
Parking zawodów - Kubalonka pod trasami C.O.S. Przy zapi-
sach zawodnik powinien okazaæ dowód to¿samo�ci oraz aktu-
alne badanie lekarskie. W imprezie mog¹ startowaæ zawodnicy
czynni, zrzeszeni w klubach, towarzystwach, zarówno w kraju
jak i za granic¹, a tak¿e osoby indywidualne traktuj¹ce udzia³ w
biegu jako zabawê. Równie¿ po raz pierwszy bieg zostanie po-
szerzony o kategoriê zawodników niepe³nosprawnych.

Sprawy nie ujête w regulaminie oraz jego interpretacja na-
le¿eæ bêd¹ do Komitetu Organizacyjnego.

W ramach organizowanych zawodów zostanie rozegrany
�Bieg Górników� w dwóch kategoriach wiekowych 20 do 40
lat i powy¿ej 40 lat, nagrody ufundowane przez Zwi¹zek Za-
wodowy Górników w Polsce P.R.G. �ROW� Rybnik.

XXVIII Bieg Narciarski �O Istebniañski Bruclik� zosta³
wsparty ze �rodków pomocowych Unii Europejskiej.

Na uczestników czeka wiele atrakcji: wystêp Zespo³u Regio-
nalnego Istebna wraz z kapel¹, pokaz starego sprzêtu narciarskie-
go, pokaz modelarstwa rakietowego, kuchnia regionalna, bufet.

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich mi³o�ników
czynnego wypoczynku oraz kibiców do wziêcia udzia³u w
zawodach.

G³ówny organizator - gmina Istebna
Dofinansowany z Unii Europejskiej Program Phare 2002
Partner zagraniczny - OBEC HRADEK
Partner krajowy - GOK Istebna
Euroregion �l¹sk Cieszyñski



12  l  Nasza Trójwie� STYCZEÑ  2003

„ Nasza Trójwie�”  - wydaje URZ¥D GMINY  w Istebnej  Adres: 43-470 ISTEBNA 1000, tel.85-56-087 - woj. �l¹skie
Adres strony internetowej Gminy Istebna: www.istebna.pl, adres poczty elektronicznej Urzêdu Gminy: urzad.gminy@istebna.pl

Redaguje Zespó³ w sk³adzie: Krystyna Rucka, Janusz Waszut, El¿bieta Legierska-Niewiadomska
Sk³ad komputer. i druk: INTERFON, Cieszyn, ul. Olszaka 5, tel.(0-33) 85-10-543, fax (0-33) 85-11-643

Za tre�æ og³oszeñ redakcja nie odpowiada

PZU UBEZPIECZENIA
l KOMUNIKACYJNE /OC/AC/NW/

l ZIELONA KARTA
l KOSZTY LECZENIA ZA GRANIC¥
l MAJ¥TKOWE - DOMY/ZABUD.
l GOSPODARCZE/ ZWIERZÊTA

Po�rednik Ubezpieczeniowy Teresa Stañko
Przyjmuje:

Poniedzia³ek - Urz¹d Gminy Istebna od 9.00 - 12.00
tel. dom. 8557102 i praca 8556493 - Koniaków Centrum

Dom Handlowy
od wtorku do soboty od 8.00 do 13.00

DORADZTWO I US£UGI
S¥ BEZP£ATNE

Po�rednictwo Ubezpieczeniowe:
Ma³gorzata Micha³ek

Koniaków 733; tel. 855 71 81

* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

13.00-19.00,
* URZ¥D GMINY POK. 117:

wtorki 8.30-11.00

- 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 PZUWARTA SA

S U P E R  P R O M O C J A
S Y S T E M Y   A L A R M O W E

J U ¯  O D  1 , -  Z £ O T Y C H
MONITORING Z GRUP¥ INTERWENCYJN¥

JU¯ OD 49,18 NETTO
szczegó³y: PHU �TiFOM" Istebna 997

tel. 85-12-852, 0501 626 820

Hurtownia Rolno-Przemys³owa Rolmozbyt - Jasienica
CZÊ�CI ZAMIENNE DO CI¥GNIKÓW I MASZYN

ROLNICZYCH
CZÊ�CI I �RODKI HIGIENY DO DOJAREK DeLaval

REGENERUJEMY PULSATORY DO DOJAREK
AlfaLaval - tel. 033/815 28 89


