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WÓJT  GMINY
 INFORMUJE

1 czerwca 2003 r.
PONOWNE WYBORY

WÓJTA GMINY
w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4

w Koniakowie
Granice obwodu: Matyska, Kad³uby,
Pustki, Dachtony, Odkrzas, Deje,
Tkoczówka, Wo³owa, Centrum,
Szañce, Szkató³ka, Polana, Pietraszy-
na, Go³ówka, Pañska £¹ka, Kosarzy-
ska, Rupienka, Wy¿rano, Fibaczka,
Bukowina, Grónik, Legiery.
Siedziba Komisji: Szko³a Podstawo-
wa nr 1 Koniaków (�wietlica).

(szczegó³y - wk³adka)

1. W dniu 15 kwietnia 2003 r. w Czêsto-
chowie zosta³y zawarte 2 umowy pomiêdzy
Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z siedzib¹ w Warszawie i Gmin¹
Istebna reprezentowan¹ przez Wójta Gminy
Danutê Rabin na udzielenie pomocy finan-
sowej z funduszy Unii Europejskiej i fundu-
szy krajowych - program �SAPARD� na:

a. modernizacjê drogi gminnej Jawo-
rzynka-Zapasieki o d³ugo�ci 3,8 km. Po-
moc finansowa Agencji w wysoko�ci
588.421,00 z³ stanowi 75% kosztów kwa-
lifikowanych inwestycji wynosz¹cych
784.561,25 z³.

b. budowê sieci kanalizacji sanitarnej w
Jaworzynce o d³ugo�ci 6 km. Pomoc fi-
nansowa w wysoko�ci 726.985,53 z³ sta-
nowi 72,9% kwalifikowanych kosztów
inwestycji wynosz¹cych 996.416,58 z³.

2. Informujê, ¿e od 1 maja br. Skarbni-
kiem Gminy jest p. Bronis³awa Fiedor,
powo³ana na to stanowisko przez Radê
Gminy Istebna w dniu 28 marca 2003 r.

3. Wybory ponowne Wójta Gminy
Istebna przeprowadzone zostan¹ w dniu

7  -  8  czerwca  2003  r.

R E F E R E N D U M
w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej

- szczegó³y na str. 3-6

Dziêkujemy za d³ugoletni¹ pracê!
Motto:
�Tak jak strza³a mknie, zmienia �wiat,
lecz nie nas.
My zostajemy ci¹gle tacy sami, dobrzy,
rado�ni i z mi³ymi wspomnieniami.�

Z dniem 30 kwietnia 2003 r. odesz³a na eme-
ryturê Skarbnik Gminy Istebna pani Wanda Go-
rzo³ka, po przepracowaniu prawie 38 lat. Pani
Wanda rozpoczyna³a pracê w Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Jaworzynce 1 lipca 1965 r., nastêp-
nie od 01 stycznia 1973 r. przesz³a do Urzêdu Gmi-
ny w Istebnej, gdzie pracowa³a, a¿ do dnia odej�cia
na emeryturê. 1 czerwca 1992 r. uchwa³¹ Rady Gmi-
ny powo³ano J¹ na odpowiedzialne stanowisko
Skarbnika Gminy Istebna. Pracowa³a na ró¿nych
stanowiskach (kadra, obs³uga Rady Gminy, ksiê-
gowo�æ), tak ¿e zna³a ca³okszta³t zadañ realizowa-
nych przez Urz¹d. Odznacza³a siê pracowito�ci¹, sumienno�ci¹, dok³adno�ci¹. By³a
kole¿eñska i wzorowo wype³nia³a swoje obowi¹zki.

Pani Wandzie sk³adamy serdeczne podziêkowania i wyra¿amy szczere s³owa uzna-
nia za ca³okszta³t pracy i w³o¿ony wysi³ek w to, by Urz¹d Gminy zawsze prowadzi³
prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ dla dobra wszystkich mieszkañców.

Równocze�nie ¿yczymy Jej zdrowia i wszelkiej pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym.
Wójt Gminy i pracownicy Urzêdu Gminy

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej

og³asza zapisy do 9-cio godzinnego przedszkola dla
dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci 6-cio letnie bêd¹ ob-
jête nauczaniem z zakresu oddzia³u przedszkolnego
(tzw. zerówki) a ich pobyt w przedszkolu bêdzie
mo¿na przed³u¿yæ do godz. 16-tej. Jednocze�nie in-
formujê, ¿e Rada Gminy Istebna planuje op³atê za
Przedszkole ustaliæ na poziomie równorzêdnym z
op³at¹ pobieran¹ przez siostry zakonne za pobyt dzieci
w prowadzonej przez nie ochronce w Istebnej, tzn.
ok. 120 - 130 z³. Cena obejmuje op³atê sta³¹ i op³atê
za 3 posi³ki. Przewiduje siê równie¿, od przysz³ego
roku szkolnego, tj. 2003/04, funkcjonowanie przed-
szkola w okresie wakacji letnich - w miesi¹cu lipcu.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Istebnej
El¿bieta Studziñska

Gminne Obchody
Dnia Stra¿aka

Ks. kan. Jerzy Kiera dokonuje aktu po-
�wiêcenia nowego samochodu po¿ar-
niczego dla OSP Koniaków Centrum.

foto: Stanis³aw Zowada(dok. na str. 2)

miesiêcznik
Rady i Urzêdu

Gminy
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1 czerwca 2003 r. poprzez powtórzenie
g³osowania w Obwodowej Komisji Wy-
borczej nr 4 w Koniakowie, w granicach
obwodu g³osowania ustalonego dla wy-
borów samorz¹dowych wyznaczonych na
dzieñ 27 pa�dziernika 2002 r.

Lokal wyborczy w �wietlicy Szko³y
Podstawowej nr 1 w w Koniakowie czyn-
ny bêdzie od godz. 6.00 - 20.00.

4. Natomiast Referendum w sprawie
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
zostanie przeprowadzone w dniach 7 - 8
czerwca br. w obwodach g³osowania usta-
lonych uchwa³¹ nr  IV/29/2003 z 25 lute-
go 2003 r. Rady Gminy Istebna. Szczegól-
na zmiana dotyczy Koniakowa, który po-
dzielono na 2 obwody praw¹ i lew¹ stronê
drogi krajowej. Uchwa³a w ca³o�ci publi-
kowana by³a w �Naszej Trójwsi� nr 3/2003.

5. Przypominam, ¿e z dniem 15 maja
2003 r. up³ywa termin p³atno�ci II-giej raty
podatku rolnego i od nieruchomo�ci oraz
za wywóz nieczysto�ci, a 31 maja up³ywa
termin p³atno�ci II-giej raty op³aty za ko-
rzystanie z zezwoleñ na handel alkoholami.

Natomiast 30 kwietnia 2003 r. min¹³
termin op³aty za psa.

6. Sprostowanie: W �Naszej Trójwsi� Nr
4 z kwietnia 2003 r. w rubryce �Wójt
Gminy informuje� mylnie podano sk³ad
rady so³eckiej w Istebnej. W sk³ad rady
so³eckiej nie wchodzi �Józef Haratyk�.

7. Apelujê do u¿ytkowników wodoci¹-
gów gminnych o oszczêdne korzystanie z
wody z uwagi na brak opadów atmosfe-
rycznych. Zabrania siê podlewania t¹
wod¹ ogródków przydomowych.

W Ó J T   G M I N Y
I N F O R M U J E

dok. ze str. 1

MIESI¥C MAJ - KILKA REFLEKSJI
Nadszed³ miesi¹c maj, miesi¹c bogaty w najrozmaitsze wydarzenia historyczne,

rocznice i zwi¹zane z nimi uroczysto�ci religijne i rodzinne oraz �wiêta patronalne.
1 Maja - �wiêto Pracy, po raz pierwszy obchodzono je w 1890 r. we Francji,

Niemczech i innych krajach Europy.
3 Maja - rocznica uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja, pierwszej tego typu ustawy
w Europie. Chocia¿ Konstytucja ta nie
wesz³a nigdy w ¿ycie, to z konstytucyjnych
my�li o wolno�ci, równo�ci i suwerenno-
�ci kraju czerpiemy wzory do dzisiaj, na-
wi¹zuje do nich obecna konstytucja.

W rocznicê uchwalenia Konstytucji 3
Maja w ko�cio³ach w Polsce odprawiane
s¹ msze �w. w intencji Ojczyzny.

U nas w Istebnej, delegacje Rady Gmi-
ny, Urzêdy Gminy oraz m³odzie¿ SP 1 w
Istebnej z³o¿y³y kwiaty pod Pomnikiem Pomordowanych w centrum Istebnej.

3 Maja w Polsce to tak¿e �wiêto ko�cielne. 1 kwietnia 1656 r. Król Jan Kazimierz z³o¿y³
�luby w katedrze lwowskiej i og³osi³ Matkê Bo¿¹ patronk¹ i królow¹ Polski w podziêkowa-
niu za cudown¹ obronê klasztoru na Jasnej Górze przed Szwedami. W 1920 r. papie¿ Bene-
dykt XV ustanowi³ 3 Maja �wiêtem Naj�wiêtszej Maryi Panny, Królowej Polski.

4 maja - �w. Floriana - patrona robotników, maj¹cych do czynienia z ogniem, a
wiêc stra¿aków, hutników i kominiarzy. �wiêtujemy go jako Dzieñ Stra¿aka.

8 maja - rocznica zakoñczenia II Wojny �wiatowej, podpisanie przez Niemcy
hitlerowskie aktu kapitulacji.                                                                      K. Rucka

26 maja - Dzieñ Matki
Wszystkim Matkom, Mamusiom, Mamom w dniu Ich �wiêta ¿yczymy, by ten

dzieñ by³ wype³niony szczê�ciem, rado�ci¹, ciep³em i mi³o�ci¹ najbli¿szych.

Wójt Gminy i Zespó³ Redakcyjny

Obecnie Unia jest powa¿nym i znacz¹-
cym eksporterem ¿ywno�ci, a rolnictwo
osi¹ga najwy¿sze �wiatowe wska�niki wy-
dajno�ci oraz plony. Rolnik mo¿e porów-
nywaæ swoje dochody z dochodami w in-
nych dziedzinach  gospodarki. Zawdziêcza
to Wspólnej Polityce Rolnej, która posia-
da korzystne zasad:

1. Zasada jednolito�ci rynku, czyli swo-
bodny przep³yw towarów, jednakowe ceny
skupu, jednolita zasada regulacji rynku rolne-
go, wspólne regu³y handlu z krajami trzecimi;

2. Zasada preferacji wspólnoty ozna-
cza pierwszeñstwo zbytu produktów rol-
nych pañstw cz³onkowskich i rozbudowa-
ny system ochrony przed importem;

3. Zasada solidarno�ci finansowej po-
legaj¹ca na wspólnym podnoszeniu kosz-
tów WPR przez wszystkie pañstwa cz³on-
kowskie, bez wzglêdu na terytorialny i rze-
czowy aspekt wykorzystania �rodków;

4. Zasada wspó³odpowiedzialno�ci
producentów dziêki niej we Wspólnocie
zosta³y przyjête maksymalne progi produk-
cyjne, dla których cena zosta³a zagwaran-
towana, natomiast skutki ich przekrocze-
nia w postaci obni¿ki cen s¹ przenoszone
na producentów.

Wydatki na realizacjê WPR, finansowa-
n¹ z Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnych (FEOGA), stanowi¹
ponad 40% bud¿etu UE i obecnie przekra-
czaj¹ 40 mln euro rocznie.

Dop³aty bezpo�rednie to jedna z g³ów-
nych metod wspierania dochodów rolni-
ków unijnych, lecz niestety wspiera tylko
produkcjê okre�lonych gatunków ro�lin
(zbo¿a, ro�liny oleiste, wysokobia³kowe i
konopie) oraz zwierz¹t (byd³o miêsne,
owce, maciorki i kozy).

Stosuje siê tak¿e dop³aty do od³ogów.
Rolnik produkuj¹cy  rocznie powy¿ej 92
ton zbó¿ musi od³ogowaæ co najmniej 10%
powierzchni przeznaczonej pod te uprawy.
Za od³ogowanie rolnicy otrzymaj¹ równie¿
dop³aty bezpo�rednie jak do zbó¿, po spe³-
nieniu okre�lonych warunków.

W wielu dziedzinach produkcji rolnej w
UE obowi¹zuje limitowanie (kwotowanie)
produkcji. Pozwala to na stabilizacjê cen
na rynku wewnêtrznym Unii, zapobiega
powstawaniu nadwy¿ek.

Dorota Stachurek, uczennica I kl. LO
Zespo³u Szkó³ Gastr. - Hotelowych im.

W³. Reymonta w Wi�le

Rozwój polskiego rolnictwa w UE

Powiatowy Urz¹d Pracy
w Cieszynie informuje

Informujemy, ¿e termin przyjmo-
wania bezrobotnych na terenie gmi-
ny Istebna, w celu potwierdzenia go-
towo�ci do podjêcia pracy i z³o¿enia
o�wiadczenia o dochodach wyzna-
czony zosta³ na dzieñ

27 maj 2003 r. lit. A - J
28 maj 2003 r. lit. K - O
29 maj 2003 r. lit. P - ¯
w Urzêdzie Gminy Istebna pokój

100 w godzinach od 8.30 do 14.00.

Z-ca Kierownika
 Powiatowego Urzêdu Pracy

Urszula Kidoñ
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REFERENDUM W SPRAWIE PRZYST¥PIENIA POLSKI
DO UNII EUROPEJSKIEJ

W dniu 17 kwietnia br. wesz³a w ¿ycie uchwa³a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarz¹dzeniu ogólnokrajowego referendum
w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê Traktatu1 dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
(Dz.U. z 2003 r. Nr 66, poz. 613). Zgodnie z & 3 ww. uchwa³y referendum wyznacza siê na dzieñ 8 czerwca 2003 r. i zarz¹dza
siê przeprowadzenie g³osowania w referendum w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r. Lokale wyborcze2 bêd¹ otwarte w tych dniach od
godz. 6.00 do 20.00. Pytanie referendalne zgodnie z paragrafem 2 uchwa³y brzmi: �CZY WYRA¯A PANI / PAN ZGODÊ NA
PRZYST¥PIENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ?� Zaznaczenie odpowiedzi twierdz¹-
cej (TAK), poprzez postawienie znaku �x� w odpowiedniej kratce, jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody przez obywatela RP
na cz³onkostwo Polski w UE, natomiast poprzez odpowied� negatywn¹ (NIE),równie¿ poprzez postawienie znaku �x� w odpo-
wiedniej kratce, obywatel takiej zgody nie wyra¿a. Oddany g³os bêdzie wa¿ny wtedy, gdy bêdzie zaznaczona tylko jedna z ww.
odpowiedzi (TAK lub NIE). Zaznaczenie jednocze�nie obydwu odpowiedzi lub brak odpowiedzi na zadane pytanie spowodu-
je, ¿e oddany g³os bêdzie niewa¿ny ( podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym �
Dz.U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507). Ka¿dy obywatel bierze osobisty udzia³  ( tzn.  ¿adna inna osoba nie mo¿e oddaæ g³osu za dan¹
osobê) w g³osowaniu tylko jeden raz tzn. 7 lub 8 czerwca. Nale¿y pamiêtaæ równie¿, aby posiadaæ przy sobie w dniu g³osowania
dokument ze zdjêciem stwierdzaj¹cy nasz¹ to¿samo�æ (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna).

INFORMACJA PKW O WARUNKACH UDZIA£U W G£OSOWANIU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM
DOTYCZ¥CYM PRZYST¥PIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Pañstwowa Komisja Wyborcza   ZPOW-803-12/03 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2003 r.

Informacja
o warunkach udzia³u w g³osowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarz¹dzonym na dzieñ 7 i 8 czerwca 2003 r.

Pañstwowa Komisja Wyborcza, w zwi¹zku z ogólnokrajo-
wym referendum w sprawie wyra¿enia zgody na ratyfikacjê
Traktatu dotycz¹cego przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej
do Unii Europejskiej wyznaczonym na dzieñ 8 czerwca 2003 r.
z g³osowaniem w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., informuje o
warunkach udzia³u w tym referendum okre�lonych ustaw¹ z dnia
14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57,
poz. 507) oraz ustaw¹ z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami).

I. Warunki ogólne
Warunkiem udzia³u w referendum jest posiadanie oby-

watelstwa polskiego i ukoñczenie najpó�niej w dniu g³oso-
wania 18 lat. Nazwiska osób uprawnionych do udzia³u w
referendum s¹ wpisywane w sporz¹dzanym przez urzêdy
gmin spisie osób uprawnionych do udzia³u w referendum.

Wpisanie do spisu jest wiêc formaln¹ podstaw¹ udzia³u w
referendum.

Dla osób, które w drugim dniu g³osowania, czyli 8 czerwca
2003 r. koñcz¹ 18 lat, urzêdy gmin sporz¹dz¹ dodatkowy spis.
Oznacza to, i¿ osoby te, w dniu 7 czerwca br. nie bêd¹ mog³y
wzi¹æ udzia³u w g³osowaniu.

Komisje obwodowe w dniu g³osowania dopisuj¹ do spisu
jedynie te osoby, które:

- przed³o¿¹ za�wiadczenie o prawie do g³osowania,
- zosta³y pominiête w spisie, je�li udokumentuj¹ i¿ stale za-

mieszkuj¹ na terenie danego obwodu g³osowania, a urz¹d gminy
potwierdzi, ¿e nie otrzyma³ zawiadomienia o utracie przez nich
prawa wybierania lub o objêciu spisem w innym obwodzie,

- zosta³y skre�lone ze spisu w zwi¹zku z ujêciem ich w spisie
w szpitalu lub zak³adzie pomocy spo³ecznej, je�li udokumentuj¹,
¿e opu�cili szpital lub zak³ad w przeddzieñ referendum,

- stale zamieszkuj¹ za granic¹, udokumentuj¹ ten fakt i g³o-
suj¹ na podstawie wa¿nego polskiego paszportu.

Spis osób uprawnionych do udzia³u w referendum jest
udostêpniany na pisemny wniosek do wgl¹du w urzêdzie gmi-
ny. Spis powinien byæ sporz¹dzony najpó�niej w 14 dniu przed
dniem referendum.

II. G³osowanie w miejscu sta³ego zamieszkania
Nazwiska osób uprawnionych do udzia³u w referendum stale

zamieszka³ych w danej gminie i zameldowanych na pobyt sta³y oraz
osób dopisanych do rejestru wyborców na ich wniosek zostan¹ wpi-
sane z urzêdu do spisów osób uprawnionych do udzia³u w referen-
dum sporz¹dzonych dla poszczególnych obwodów g³osowania.

Do rejestru wyborców w³a�ciwego dla miejsca zamieszka-
nia mog¹ byæ wpisane na swój wniosek osoby, które stale za-
mieszkuj¹ poza miejscem zameldowania na pobyt sta³y. Doty-
czy to równie¿ osób, nigdzie nie zamieszka³ych przebywaj¹-
cych stale na obszarze gminy.

Osoby zameldowane na pobyt czasowy zostan¹ ujête w
spisach osób uprawnionych do udzia³u w referendum w miej-
scu ich sta³ego zamieszkania (zameldowania na pobyt sta³y).

III. G³osowanie poza miejscem sta³ego zamieszkania
1. G³osowanie w szpitalach, zak³adach pomocy spo³ecz-

nej, zak³adach karnych i aresztach �ledczych, a tak¿e w do-
mach studenckich i zespo³ach domów studenckich.

Osoby, które bêd¹ przebywaæ w dniu referendum w szpita-
lach i zak³adach pomocy spo³ecznej, a tak¿e osoby przebywa-
j¹ce w zak³adach karnych i aresztach �ledczych, zostan¹ objête
spisem osób uprawnionych do udzia³u w referendum sporz¹-
dzonym dla obwodów utworzonych w tych jednostkach i bêd¹
mogli g³osowaæ w tych obwodach. O fakcie umieszczenia w
spisie dyrektor szpitala, domu pomocy spo³ecznej, zak³adu kar-
nego lub aresztu �ledczego powinien poinformowaæ osoby, któ-
rych to dotyczy. Osoby, które przybêd¹ do wy¿ej wymienionych
jednostek w przeddzieñ lub w dniu referendum bêd¹ mog³y g³o-
sowaæ w obwodach utworzonych w tych jednostkach, je�li wcze-
�niej zaopatrz¹ siê w za�wiadczenie o prawie do g³osowania.

EUROINFORMACJE    GMINY    ISTEBNA
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Opisane zasady g³osowania dotycz¹ równie¿ osób przeby-
waj¹cych w domach studenckich i zespo³ach domów studenc-
kich, je�li zosta³y w nich utworzone obwody g³osowania.

Osoby, które zosta³y objête spisem osób uprawnionych
do udzia³u w referendum w szpitalach, zak³adach pomocy
spo³ecznej lub zak³adach karnych, a opuszcz¹ te jednostki
na dwa dni przed dniem referendum, aby g³osowaæ w innym
obwodzie g³osowania musz¹ uzyskaæ z urzêdu gminy w³a-
�ciwego dla szpitala, zak³adu pomocy spo³ecznej lub zak³a-
du karnego za�wiadczenie o prawie do g³osowania.

2. Warunki g³osowania w miejscu pobytu czasowego.
Osoby czasowo przebywaj¹ce poza miejscem sta³ego za-

mieszkania mog¹ wzi¹æ udzia³ w g³osowania w miejscu poby-
tu czasowego (bez pobierania za�wiadczenia o prawie do g³o-
sowania), je�li z³o¿¹ w urzêdzie gminy wniosek o dopisanie do
spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum.

Wniosek sk³ada siê najpó�niej do 29 maja 2003 r. w organie
ewidencji ludno�ci w urzêdzie gminy, na terenie której czasowo
przebywa osoba chc¹ca wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu. Dopisanie
do spisu w miejscu pobytu czasowego, powoduje z urzêdu skre-
�lenie tej osoby ze spisu w miejscu sta³ego zamieszkania.

Tak¿e osoby nigdzie niezamieszka³e, przebywaj¹ce na ob-
szarze gminy, które chc¹ wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu, mog¹ w
nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2003 r. z³o¿yæ wnio-
sek o dopisanie ich do spisu osób uprawnionych w wybranym
przez siebie obwodzie g³osowania w miejscu przebywania.

¯o³nierze pe³ni¹cy zasadnicz¹ lub okresow¹ s³u¿bê wojsko-
w¹ oraz pe³ni¹cy s³u¿bê w charakterze kandydatów na ¿o³nie-
rzy zawodowych lub odbywaj¹cy æwiczenia i przeszkolenie
wojskowe jak równie¿ ratownicy odbywaj¹cy zasadnicz¹ s³u¿-
bê w obronie cywilnej poza miejscem sta³ego zamieszkania, a
zamierzaj¹cy wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu s¹ dopisywani do spi-
su osób uprawnionych po z³o¿eniu przez nich wniosku o dopi-
sanie do spisu w wybranym przez nich obwodzie znajduj¹cym
siê w miejscowo�ci, w której odbywaj¹ s³u¿bê. Wniosek taki
mo¿na z³o¿yæ w urzêdzie gminy, w³a�ciwym dla miejsca poby-
tu od 18 maja do 25 maja 2003 r.

Procedura taka dotyczy równie¿ policjantów z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du, Stra-
¿y Granicznej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz S³u¿by Wiê-
ziennej pe³ni¹cych s³u¿bê w systemie skoszarowanym.

3. G³osowanie w lokalach dostosowanych do potrzeb osób
niepe³nosprawnych. Osoby niepe³nosprawne, mog¹ g³oso-
waæ w wybranym przez siebie obwodzie g³osowania w loka-
lu dostosowanym do potrzeb osób niepe³nosprawnych na ob-
szarze gminy w³a�ciwej ze wzglêdu na miejsce ich sta³ego za-
mieszkania. Termin z³o¿enia wniosku do urzêdu gminy o dopi-
sanie do spisu dla wybranego obwodu g³osowania posiadaj¹ce-
go lokal dostosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych up³y-
wa dnia 29 maja 2003 r. Na ka¿de 15.000 mieszkañców gminy
powinien przypadaæ lokal komisji obwodowej dostosowany do
potrzeb osób niepe³nosprawnych z tym, ¿e w ka¿dej gminie
powinien byæ co najmniej jeden taki lokal.

4. G³osowanie na podstawie za�wiadczenia o prawie do
g³osowania

Udzia³ w g³osowaniu poza miejscem sta³ego zamieszka-
nia jest równie¿ mo¿liwy na podstawie za�wiadczenia o prawie

REFERENDUM W SPRAWIE PRZYST¥PIENIA POLSKI DO UE - dok. ze str. 3

do g³osowania, które osoba uprawniona do udzia³u w referen-
dum mo¿e otrzymaæ w urzêdzie gminy w³a�ciwym ze wzglêdu
na miejsce jej sta³ego zamieszkania, a po sporz¹dzeniu spisów -
w urzêdzie gminy, która sporz¹dzi³a spis zawieraj¹cy jej nazwi-
sko. Z za�wiadczeniem takim mo¿na g³osowaæ w dowolnie wy-
branym obwodzie g³osowania zarówno w kraju jak i za granic¹.

Wydanie za�wiadczenia powoduje wykre�lenie nazwiska
ze spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum w
miejscu zamieszkania.

O wydanie za�wiadczenia nale¿y zwróciæ siê najpó�niej
do dnia 5 czerwca 2003 r., ze wzglêdu na to, i¿ w przeddzieñ
g³osowania urzêdy gmin s¹ obowi¹zane przekazaæ spisy osób
uprawnionych przewodnicz¹cym obwodowych komisji do spraw
referendum, a wydanie za�wiadczenia wi¹¿e siê z wykre�leniem
osoby ze spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum.

5. G³osowanie w kraju osób zamieszka³ych za granic¹.
Obywatele polscy stale zamieszkali za granic¹, którzy bêd¹

przebywaæ w kraju w dniu referendum, mog¹ wzi¹æ udzia³ w
g³osowaniu w obwodzie g³osowania w³a�ciwym dla miejsca ich
pobytu, je¿eli w dniu g³osowania przed³o¿¹ obwodowej komi-
sji do spraw referendum wa¿ny polski paszport oraz udokumen-
tuj¹, ¿e stale zamieszkuj¹ za granic¹. Dokumentami potwier-
dzaj¹cymi zamieszkiwanie za granic¹ s¹ na przyk³ad: karta sta-
³ego pobytu, dokument potwierdzaj¹cy zatrudnienie za granic¹
czy te¿ dokument potwierdzaj¹cy uprawnienie do korzystania
ze �wiadczeñ ubezpieczenia spo³ecznego za granic¹. Na tej pod-
stawie osoby te zostan¹ dopisane do spisu i dopuszczone do
g³osowania. Obwodowa komisja do spraw referendum zazna-
czy ten fakt na ostatniej stronie wizowej w paszporcie odciska-
j¹c swoj¹ pieczêæ i wpisuj¹c datê. Osoba zamieszka³a za grani-
c¹ mo¿e równie¿ g³osowaæ w kraju na podstawie za�wiadcze-
nia o prawie do g³osowania wydanego przez konsula w miej-
scowo�ci, w której utworzono obwód g³osowania.

6. G³osowanie za granic¹.
Osoby stale zamieszka³e w kraju, wyje¿d¿aj¹ce za granicê,

maj¹ce zamiar wziêcia udzia³ w referendum, powinny zaopatrzyæ
siê przed wyjazdem w za�wiadczenie o prawie do g³osowania.

Osoby przebywaj¹ce za granic¹, w tym tak¿e osoby które
stale zamieszkuj¹ w kraju a nie posiadaj¹ za�wiadczenia o pra-
wie do g³osowania, w celu wziêcia udzia³u w referendum powin-
ny najpó�niej do 3 czerwca 2003 r. zg³osiæ w³a�ciwej terytorial-
nie placówce konsularnej, w której utworzono obwód g³osowania
wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udzia³u w
referendum. Wniosek mo¿na zg³osiæ ustnie, pisemnie, telefonicz-
nie, telegraficznie b¹d� telefaksem lub w formie elektronicznego
przekazu, z podaniem danych objêtych spisem oraz numerem wa¿-
nego polskiego paszportu, a tak¿e miejscem i dat¹ jego wydania.

Wykaz obwodów g³osowania utworzonych za granic¹ przez
Ministra Spraw Zagranicznych zostanie og³oszony w Dzienni-
ku Ustaw, bêdzie równie¿ dostêpny we wszystkich placówkach
konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego, a
tak¿e w Internecie na stronie Pañstwowej Komisji Wyborczej -
adres: www.pkw.gov.pl.

7. G³osowanie na statkach morskich.
Osoby, które bêd¹ przebywa³y w dniu g³osowania na pol-

skich statkach morskich i zechc¹ wzi¹æ udzia³ w referendum,
powinny do 3 czerwca 2003 r. z³o¿yæ wniosek do kapitana statku

EUROINFORMACJE    GMINY    ISTEBNA
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Data wykonania czynno�ci
referendalnej

Tre�æ czynno�ci referendalnej

Tytu³ projektu Nazwa programu

Kwota dotacji (w
euro) na realiza-
cjê projektu dla
wszystkich jego

uczestników

Data przyznania

Nasza Wspólna Europa � XXVII
Miêdzynarodowy Bieg Narciarski
�O ISTEBNIAÑSKI BRUCLIK�

PHARE 2000
4 2603 30.11.2002

REGIOTOUR
Trasy rowerowe Euroregionu �l¹sk

Cieszyñski � Te�inské Slezsko

PHARE � CREDO
Gmina uczestniczy³a w programie

dziêki  cz³onkostwu w Stowarzyszeniu
Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej

�OLZA� w Cieszynie.

271 000 01.04.2001

�V Dni Istebnej � z Ochodzitej
przez Skalite po Kozubow¹�

Program Wspó³pracy Przygranicznej
PHARE Polska � Czechy 1999

  3 500 01.04.2001

�Dny Jablunkowska - z Ochodzitej
przez Skalite po Kozubow¹� i Hradku4

Program Wspó³pracy Przygranicznej
PHARE Polska � Czechy 1999

4 000 01.04.2001

BORDER CROSSING
Gmina uczestniczy³a w programie dziêki
cz³onkostwu w Stowarzyszeniu Rozwoju

i Wspó³pracy Regionalnej �OLZA�
 3 500 01.04.2001

o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udzia³u w referen-
dum w obwodzie g³osowania utworzonym na tym statku. Wnio-
sku takiego nie musz¹ sk³adaæ osoby posiadaj¹ce za�wiadcze-
nie o prawie do g³osowania.

Wykaz obwodów g³osowania utworzonych na polskich stat-
kach morskich przez Ministra Infrastruktury zostanie og³oszo-
ny w Dzienniku Ustaw, bêdzie równie¿ dostêpny w delegatu-
rach Krajowego Biura Wyborczego, a tak¿e w Internecie na stro-
nie Pañstwowej Komisji Wyborczej - adres: www.pkw.gov.pl.

WYCI¥G Z KALENDARZA CZYNNO�CI ZWI¥ZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM
OGÓLNOKRAJOWEGO W SPRAWIE WYRA¯ENIA ZGODY NA RATYFIKACJÊ TRAKTATU DOTYCZ¥CEGO

PRZYST¥PIENIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ

do dnia 14 maja 2003 r. - zg³aszanie przez uprawnione podmioty kandydatów do obwodowych komisji
  do spraw referendum;

do dnia 23 maja 2003 r. - powo³anie obwodowych komisji do spraw referendum;
do dnia 25 maja 2003 r. - sporz¹dzenie spisu osób uprawnionych do udzia³u w referendum

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ GMINÊ ISTEBNA PRZY WSPÓ£UDZIALE FUNDUSZY Z UE
1. Wnioski z³o¿one w ramach programu PHARE w latach 1999 - 2002

Modelowe studium przekraczania granic
w 2005 r.  w Cieszynie.

Program Wspó³pracy Przygranicznej
PHARE Polska � Czechy 1999

INFOREG
Aktywizacja agencji informacji

przygranicznych w regionie �l¹ska
Cieszyñskiego � gromadzenie, opraco-
wywanie oraz poszerzenie informacji

PHARE � CREDO
Gmina uczestniczy³a w programie

dziêki  cz³onkostwu w Stowarzyszeniu
Rozwoju i Wspó³pracy Regionalnej

�OLZA� w Cieszynie.

  43 200 01.08.1999

INTERTURISM
Wspólna strategia rozwoju turystyki

w Beskidzie �l¹skim i Beskidzie
�l¹sko - Morawskim

Program Wspó³pracy Przygranicznej PHA-
RE Polska � Czechy 1999 Gmina uczest-
niczy³a w programie dziêki  cz³onkostwu
w Stowarzyszeniu Rozwoju i Wspó³pra-
cy Regionalnej �OLZA� w Cieszynie.

4 000 01.08.1999

REFERENDUM W SPRAWIE PRZYST¥PIENIA POLSKI DO UE - dok. ze str. 4
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2. Wnioski z³o¿one w ramach programu SAPARD w 2002 r., a realizowane w 2003 r. 5

Tekst przygotowa³a: mgr El¿bieta Dziwak
Informator ds. UE

Pe³na nazwa programu Kwota dofinansowania ( w z³ ) Wk³ad w³asny gminy ( w z³ )

Modernizacja drogi gminnej przewidzianej do realizacji
w miejscowo�ci Jaworzynka � Zapasieki � Szkawlonka
w 2003 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jaworzynka w przy-
sió³kach Groñ, Gorzo³ki, Stañki, Klimki, Czepczory.

588 421,00 203 728,35

726 985,53 277 383,75

3 kwietnia br. odby³o siê posiedzenie Komisji Rozwoju Go-
spodarczego Ochrony �rodowiska i Porz¹dku Publicznego Rady
Gminy Istebna. Posiedzeniu przewodniczy³ Pan Pawe³ Rucki.
Wiod¹cym tematem posiedzenia Komisji by³o opracowanie pro-
gramu gospodarki odpadami. W tej sprawie odbêdzie siê jesz-
cze jedno posiedzenie.

W dniu 16 kwietnia br. Komisja O�wiaty Kultury Ochrony Zdro-
wia i Pomocy Spo³ecznej odby³a wyjazdowe posiedzenie w Szko-
le Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce. W posiedzeniu wziêli udzia³
Dyrektorzy Szkó³ Podstawowych, Dyrektor Gimnazjum, Dyrektor
Przedszkola Gminnego oraz mieszkañcy wsi Jaworzynka zaintere-
sowani spraw¹ pozostawienia Oddzia³ów Gimnazjalnych w Jawo-
rzynce . Na posiedzeniu rozpatrzono pismo skierowane do Rady
Gminy przez mieszkañców Jaworzynki w sprawie pozostawienia
Oddzia³ów Gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ja-
worzynce, omówiono organizacjê roku szkolnego 2003/2004 z
udzia³em dyrektorów Przedszkola, Szkó³ Podstawowych i Gim-
nazjum, przedstawiono sprawozdanie z wizytacji przez Komisjê
Szkó³, wys³uchano informacji o naborze do Przedszkola oraz za-
poznano siê z analiz¹ istnienia Przedszkola w Istebnej w obecnej
lokalizacji, zapoznano siê z Programami Wychowawczymi oraz
Szkolnymi Programami Profilaktyki.

30 kwietnia br. Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty wzi¹³ udzia³
w zebraniu rodziców w Gimnazjum, w zwi¹zku z ponowna inter-
wencj¹ rodziców z Jaworzynki dotycz¹c¹ przeniesienia oddzia³ów
gimnazjalnych.

26 kwietnia br. radni Rady Gminy Istebna wspólnie z radnymi
Rad So³eckich dokonali przegl¹du dróg gminnych. Ustalono ko-
lejno�æ remontów dróg oraz przyjêto nowe drogi do remontu.

W dniu 5 maja 2003 r. odby³a siê VI sesja Rady Gminy Isteb-
na. W sesji udzia³ wziê³a Pani mgr El¿bieta Studziñska Dyrektor
Przedszkola Gminnego. Na sesji Wójt Gminy z³o¿y³ informacjê z
dzia³alno�ci w okresie miêdzy sesjami. Podjêto uchwa³ê w spra-
wie wyra¿enia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na
dofinansowanie przedsiêwziêcia pn. Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum w Istebnej do kwoty 1.300.000,00 z³ ze �rodków
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Rozpatrzono projekt
uchwa³y zmieniaj¹cy uchwa³ê w sprawie ceny za wodê pobiera-
n¹ z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê wsi oraz za �cieki wprowa-
dzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych wsi stanowi¹cych w³asno�æ
gminy. Od 1 lipca 2003r. cena 1 m3 wody i 1 m3 �cieków wynie-
sie odpowiednio 2,20 z³. Ponownie dokonano konsultacji kon-
cepcji zagospodarowania dzia³ki w Istebnej Zaolziu. Projekt zo-

sta³ oceniony pozytywnie, w dalszym ci¹gu trwaj¹ dyskusje na
temat lokalizacji obiektów.

W sprawach bie¿¹cych miêdzy innymi Pani Dyrektor Przed-
szkola Gminnego wyst¹pi³a z wnioskiem o obni¿enie op³aty sta³ej
za pobyt dziecka w Przedszkolu z 90,00 z³ do 60,00 z³. Temat wstêp-
nie przedyskutowano i na najbli¿szej sesji propozycja poddana
zostanie pod g³osowanie.

Przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty Kultury Ochrony Zdrowia i
Pomocy Spo³ecznej odczyta³ protokó³ z wyjazdowego posiedze-
nia Komisji odbytego w Szkole Podstawowej nr 1 w Istebnej.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy z³o¿y³ wniosek o dofinansowa-
nie uruchomienia Gminnego Punktu Internetowego.

Zdecydowano zrefundowaæ do 50% koszty od�nie¿ania dróg
gminnych w miesi¹cu kwietniu br.

Zg³oszono du¿¹ wypadkowo�æ na skrzy¿owaniu dróg Jaworzyn-
ka �Krzy¿owa�.

Gmina wyst¹pi z wnioskiem o odnowienie oznakowania po-
ziomego i zamontowanie progów ograniczaj¹cych prêdko�æ.

B. Kubalok-Gwarek

I N F O R M A C J A    R A D Y    G M I N Y

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 855 65 00

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetargu
nieograniczonego na: remont nawierzchni boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce.

Komisja przetargowa w dniu 15 kwietnia 2003 r. wybra³a
ofertê firmy:

Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczysto�ci - Han-
del, Jan Golik - 43-476 Jaworzynka 301.

Cena netto wybranej oferty wynosi: 78.887,47 z³.
Wójt, Danuta Rabin

Wójt Gminy Istebna
43-470 Istebna 1000 tel. 033 855 65 00

uprzejmie informuje, ¿e w wyniku rozstrzygniêcia przetar-
gu nieograniczonego na: Usuwanie szkód powodziowych na
drodze Jasnowice - Las we wsi Istebna o ³¹cznej d³ugo�ci
303 mb.

Komisja przetargowa w dniu 15 kwietnia 2003 r. wybra³a
ofertê firmy: Budowa Obiektów Drogowych Wywóz Nieczy-
sto�ci - Handel - Jan Golik - 43-476 Jaworzynka 301

Cena netto wybranej oferty wynosi: 24.386,35 z³.
Wójt, Danuta Rabin

1 Traktat akcesyjny o przyst¹pieniu Polski do UE zosta³ podpisany 16 kwietnia br. w Atenach.
2 Gmina powinna zapewniæ równie¿ lokale dostosowane do potrzeb osób niepe³nosprawnych.
3 Kwota dofinansowania w ca³o�ci uzyskana przez gminê Istebna.
4 Projekt lustrzany - gmina Istebna by³a wspó³uczestnikiem w programie.
5 Dnia 15 kwietnia br. pomiêdzy gmin¹ Istebna a Agencj¹ Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zosta³y zawarte dwie
umowy na udzielenie pomocy finansowej z funduszy UE w ramach programu SAPARD.
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TURNIEJE WIEDZY PO¯ARNICZEJ
Jak co roku w miesi¹cu kwietniu odbywaj¹ siê Turnieje

Wiedzy Po¿arniczej w szko³ach podstawowych i gimnazjach.
4.04.2003 r. odby³ siê Gminny Turniej Wiedzy Po¿arni-

czej, w którym wziê³o udzia³ 5 uczniów ze Szko³y Podstawo-
wej w Koniakowie oraz 11 uczniów z gimnazjum (5 z Koniako-
wa, 4 z Istebnej, 2 z Jaworzynki).

Po te�cie pisemnym i egzaminie ustnym kwalifikacja koñ-
cowa wygl¹da nastêpuj¹co:
w grupie szko³y podstawowej:
1. Dawid Legierski kl. IV a
2. Jolanta Legierska kl. VI a
3. Wojciech Zowada kl. VI a
4. Krzysztof Legierski kl. V a
5. Pawe³ Juroszek kl. V a

w grupie gimnazjum:
1. Marcin Legierski kl. I e (Koniaków)
2. Natalia Sikora kl. II e (Koniaków)
3. Micha³ Waszut kl. I e (Koniaków)
4. Barbara Zowada kl. I e (Koniaków)
5. Józef Haratyk kl. I e (Koniaków)
6. Robert Bury kl. II h (Koniaków)
7. Dominik Kaczmarzyk kl. II c (Istebna)
8. Mateusz Porêbski kl. II c (Istebna)
9. Jaros³aw Urbaczka kl. II g (Jaworzynka)
10. Robert Porêbski kl. II c (Istebna)
11. Marek Wolny kl. II c (Istebna)

Uczestnicy Gminnego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w �wietlicy OSP
Koniaków C. wraz z opiekunami                              foto: R. Haratyk

Zwyciêzca Turnieju Gminnego gimnazjum Marcin Legierski

Gratulacje i dyplom otrzymuje Dawid Legierski, zwyciêzca Turnieju w
grupie szkó³ podstawowych                                       foto: R. Haratyk

Do Turnieju Po-
wiatowego zakwali-
fikowa³o siê 3
uczniów z grupy
szkó³ podstawo-
wych i 2 uczniów z
gimnazjum.

12.04.2003 r. w
Zebrzydowicach od-
by³ siê Powiatowy
Turniej Wiedzy Po-
¿arniczej pod ha-
s³em �M³odzie¿ Za-
pobiega Po¿arom�. Oto wyniki: 8 m - Jolanta Legierska, 10 m -
Dawid Legierski, 14 m - Wojciech Zowada. Udzia³ wziê³o 24
zawodników.
W grupie gimnazjum:
4 m - Marcin Legierski, 13 m Natalia Sikora. Udzia³ wziê³o 23
zawodników. Zawodnicy reprezentowali gminê Istebna.
Gratulujemy zwyciêzcom, a pokonanym ¿yczymy, by startowali
znowu za rok.

Sekretarz ZG ZOSP w Istebnej
dh. Renata Haratyk

Obchody Dnia Stra¿aka - 4.05.2003 r.
Tradycyjny Dzieñ Stra¿aka obchodzimy w dniu �w. Flo-

riana - patrona ludzi niebezpiecznych zawodów, a takim za-
wodem jest stra¿ak.

Poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Istebna
(dok. na str. 4)

Uczestnicy Powiatowego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej



8  l  Nasza Trójwie� MAJ  2003

Odznaczenie dla Komendanta Gminnego OSP

W tym roku Gminne obchody odby³y siê w Koniakowie Cen-
trum. Uroczysta msza �wiêta w intencji wszystkich stra¿aków i
ich rodzin oraz za zmar³ych stra¿aków odprawiona zosta³a w
Koniakowie, po której zosta³ po�wiêcony nowo nabyty samo-
chód bojowy dla OSP Koniaków Centrum JELCZ GCBA.

Obchody Dnia Stra¿aka - dok. ze str. 7

Zbiórka druhów, druhen i m³odzie¿y, stra¿ackiej na placu przed OSP
Koniaków Centrum          foto: St. Zowada

Po�wiêcenia samo-
chodu dokona³ ks. kan.
Jerzy Kiera. Po uroczy-
sto�ciach ko�cielnych i
uroczystym przemar-
szu pod stra¿nicê odby-
³y siê dalsze uroczysto-
�ci. Okoliczno�ciowe
przemówienie wyg³osi³
p.o. Wójta Gminy p. Je-
rzy Micha³ek, po czym
odznaczono stra¿aków
z ca³ej gminy.

W tym roku meda-
le otrzymali: Z³ote
Medale za zas³ugi dla
Po¿arnictwa: Dh Józef
Bocek - OSP Istebna
Zaolzie, dh Jan Kohut -
OSP Istebna Zaolzie, dh
Ryszard Kolasa - OSP
Koniaków Kosarzyska.
Srebrne Medale za zas³ugi dla Po¿arnictwa: Dh Franciszek
Heczko - OSP Jaworzynka Centrum, dh Miros³aw Kukuczka -
OSP Istebna Centrum, dh Jan Polok - OSP Jaworzynka Zapasie-
ki. Br¹zowe Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa: Dh Kazimierz
Ligocki - OSP Jaworzynka Centrum,  dh Janusz £abaj - OSP Ja-
worzynka Centrum, dh Andrzej Motyka - OSP Jaworzynka Cen-
trum. Odznaki Stra¿ak Wzorowy: dh Antoni Bielesz - OSP Isteb-
na Centrum, dh Piotr Gazurek - OSP Istebna Centrum, dh Adam
Juroszek - OSP Istebna Centrum, dh Krzysztof Kaczmarzyk - OSP
Istebna Zaolzie, dh Józef Kêdzior - OSP Istebna Centrum, dh Mi-
ros³aw Stuchlik - OSP Istebna Centrum, dh Damian Zió³kowski -
OSP Istebna Centrum, dh Micha³ Zowada - OSP Istebna Zaolzie.

Serdecznie dziêkujemy orkiestrze z OSP w Jaworzynce
Centrum, która u�wietni³a obchody graj¹c w czasie prze-
marszu stra¿aków oraz w ko�cio³ach na mszach �wiêtych.

Sekretarz ZG OSP, Dh Renata Haratyk

Odznaczeni Z³otym Medalem za Zas³ugi
dla Po¿arnictwa foto: St. Zowada

Podziêkowanie
OSP Istebna - Centrum ser-

decznie dziêkuje Firmie LYS
FUSION POLAND w Istebnej
za darowiznê pieniê¿n¹ prze-
znaczon¹ na zakup aparatu do

ochrony dróg oddechowych, który bêdzie wykorzystywany w
akcjach ratowniczych.

Zarz¹d OSP
Istebna Centrum

4.05.2003 r. w ¯ywcu -
Oczkowie odby³a siê uroczy-
sto�æ z okazji Dnia Stra¿aka,
na której zosta³ odznaczony
za zas³ugi dla po¿arnictwa
Z³otym Znakiem Zwi¹zku
Komendant Gminny dh Jan
Waszut.

Gratulujemy!

KRONIKA   POLICYJNA
1. W nocy z 23/24 marca 2003 roku w Koniakowie Centrum

nieznani sprawcy dokonali wybicia przedniej szyby czo³owej w
autobusie marki SCANIA w³asno�ci mieszkañca Rudy �l¹skiej,
a ponadto uszkodzili zamek w luku baga¿owym i wybili tyln¹
lampê. W³a�ciciel autobusu powsta³e straty oszacowa³ na oko³o
5 000 z³otych.

2. W dniu 28 marca 2003 roku na Jasnowicach kieruj¹cy samo-
chodem osobowym marki Fiat 126 p mieszkaniec Istebnej na ³uku
drogi uderzy³ w s³up telekomunikacyjny. Obra¿eñ cia³a dozna³ 12-
to letni pasa¿er �malucha�, który zosta³ niezw³ocznie przewiezio-
ny do Szpitala �l¹skiego w Cieszynie na leczenie.

3. W dniu 29 marca 2003 roku w Koniakowie zatrzymano miesz-
kañca tej samej miejscowo�ci, który prowadzi³ samochód osobo-
wy marki Audi 80 znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

4. W dniu 30 marca 2003 roku na Krzy¿owej w Jaworzynce za-
trzymano mieszkañca miejscowo�ci Karsze w woj. warmiñsko-
mazurskim, który prowadzi³ samochód osobowy marki Opel Astra
znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

5. W dniu 2 kwietnia 2003 roku w Koniakowie zatrzymano
mieszkañca Istebnej, który prowadzi³ samochód osobowy marki

(dok. na str. 9)
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Opel Kadett w stanie nietrze�wo�ci, a ponadto nie posiadaj¹c upraw-
nieñ do kierowania pojazdami.

6. W dniu 5 kwietnia 2003 roku na S³owioczonce mia³ miejsce
wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem marki VW Passat miesz-
kaniec Wis³y na zakrêcie zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu, po
czym zderzy³ siê z jad¹cym z naprzeciwka samochodem Ford Fie-
sta prowadzonym przez mieszkañca Istebnej. Dwie osoby z obra-
¿eniami cia³ zosta³y przewiezione do Szpitala �l¹skiego w Cieszy-
nie na leczenie.

7. W dniu 11 kwietnia 2003 r. na Krzy¿owej w Jaworzynce mia³
miejsce wypadek drogowy. Kieruj¹cy samochodem Skoda obywa-
tel S³owacji nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu i uderzy³ w bok
samochodu Audi 100 kierowanego przez mieszkañca Istebnej.
Dwoje pasa¿erów z samochodu Audi przewieziono do Szpitala �l¹-
skiego w Cieszynie.

8. W dniu 13 kwietnia 2003 roku w Koniakowie zatrzymano
mieszkañca ¯abnicy, który prowadzi³ samochód osobowy marki
VW Jetta znajduj¹c siê przy tym w stanie nietrze�wo�ci.

KRONIKA   POLICYJNA - dok. ze str. 8 9. W dniu 17 kwietnia 2003 roku na tartaku na drodze wiod¹cej w
kierunku przysió³ka Wilcze kieruj¹cy samochodem marki Fiat 126 p
mieszkaniec Istebnej podczas omijania id¹cego nieprawid³ow¹ stro-
n¹ jezdni mieszkañca Bielska Bia³ej potr¹ci³ go. Pieszego przewie-
ziono do Szpitala �l¹skiego z podejrzeniem wstrz¹�nienia mózgu.

10. W dniu 17 kwietnia 2003 roku na Pañskiej £¹ce zatrzymano
mieszkañca Koniakowa, który prowadzi³ samochód marki VW Golf
znajduj¹c siê w stanie nietrze�wo�ci.

11. W nocy z 17.18 kwietnia 2003 roku w Istebnej Centrum nie-
znany sprawca dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do samochodu Fiat
Seicento. Z wnêtrza pojazdu dokona³ kradzie¿y radioodtwarzacza
samochodowego marki Kenwood.

12. W nocy z 18/19 kwietnia 2003 roku w Koniakowie nieznany
sprawca dokona³ kradzie¿y z w³amaniem do autobusu PKS, sk¹d
dokona³ zaboru oko³o 60 litrów oleju napêdowego.

13. W dniu 20 kwietnia 2003 roku funkcjonariusze Stra¿y Gra-
nicznej w Jaworzynce zatrzymali poszukiwanego wezwaniem o
ustaleniem miejsca pobytu mieszkañca Orzesza.

Opracowa³: asp. Leszek Bujok

WYST¥PIENIE DZIELNICOWEGO

ASP. JANA SEWASTYNOWICZA

NA ZEBRANIU WIEJSKIM DNIA 30.03.2003 R. W ISTEBNEJ

Szanowni Pañstwo!!!
Mi³o mi jest, po raz kolejny ju¿, spotkaæ siê z Wami.
Cieszê siê z tego, ¿e tak licznie przybyli�cie na to zebranie.

My�lê, ¿e podyktowane jest to tym, ¿e ka¿demu z nas tu obecnych
zale¿y, by nasza gmina, nasze wspólne dobro, nad którym pracuje-
my razem przez tyle lat, by³a najpiêkniejsza, najbogatsza, by coraz
lepiej nam siê tu ¿y³o, by by³o o nas g³o�no w ca³ej Polsce. Nie
dlatego, ¿e dziel¹ nas inne pogl¹dy, ale dlatego ¿e potrafimy wspó³-
pracowaæ, umiemy uszanowaæ to co ju¿ zosta³o zrobione i co jesz-
cze bêdziemy wspólnie robiæ.

Proszê Pañstwa! Ja, ze swojej strony, zapewniam, ¿e nie za-
przestaje walczyæ o przywrócenie i funkcjonowanie Komisariatu
Policji w Istebnej. Wiem, ¿e nie jest to w tej chwili mo¿liwe, brak
funduszy, skromny bud¿et skutecznie umo¿liwia przywrócenie ca-
³odobowej dzia³alno�ci komisariatu. Jest pilna potrzeba funkcjo-
nowania w gminie komisariatu, poniewa¿ i naszego terenu nie
omijaj¹ przestêpstwa. Natê¿enie w ruchu drogowym (przestêpstwa
drogowe, �piractwo�), to plaga, której wspólnie bêdziemy musieli
stawiæ czo³o.

Chcê w tym miejscu porównaæ miniony rok z rokiem 2001 i
dokonaæ krótkiej oceny tego, co nas spotka³o. W 2002 KP w Wi�le
wszcz¹³ 452 postêpowania przygotowawcze (w 2001 - 361), z tego
w samej tylko Istebnej, na terenie mojej dzielnicy, przestêpstw tych
dokonano 69 (rok 2001 - 39), co daje prawie 100% wzrost prze-
stêpstw. Przede wszystkim to przestêpstwa w kategorii kradzie¿y z
w³amaniem, zwyk³ych kradzie¿y cudzego mienia, kilka bójek,
uszkodzeñ cia³a (m³odzie¿ na dyskotekach). Proszê zauwa¿yæ, ¿e
pomimo moich usilnych apelacji, niejednokrotnie z tego miejsca,
zaistnia³o a¿ 19 przestêpstw z art. 178 a § 1/2/2 (nietrze�wi kie-
rowcy). Nie mówiê, ¿e byli to sami Istebniacy, ale z ca³¹ odpowie-
dzialno�ci¹ mogê stwierdziæ, ¿e oko³o 50/60% pijanych kierow-
ców to mieszkañcy Istebnej.

Je¿eli chodzi o w³amania, to przede wszystkim w³amywano
siê do budynków pozostawionych bez opieki na d³u¿szy czas. Nie-
jednokrotnie przestêpstwo takie by³o ujawnione po up³ywie kilku,
a nawet kilkunastu dni, co nie dawa³o sprzyjaj¹cych warunków do
wykrycia sprawców przestêpstwa. W³a�ciciele tracili przede wszyst-
kim sprzêt RTV, sprzêt gospodarczy (wiertarki, szlifierki) itp. Jed-

nym z najciê¿szych wypadków przestêpstw to przestêpstwo w ka-
tegorii rozbój i wymuszenie rozbójnicze. W roku 2002  takich prze-
stêpstw stwierdzono 11 (2001 - 9). W wiêkszo�ci wypadków prze-
stêpstw tego typu dopuszczali siê nieletni wzglêdem swoich kole-
gów (72,7%). Niew¹tpliwie, najbardziej drastyczna kategoria prze-
stêpstw to narkomania, w tym przypadku po³¹czyli�my lata 2001/
2002 i mo¿emy poszczyciæ siê 100% wykrywalno�ci¹.

Chcê równie¿ wspomnieæ o dokonanym w ostatnim czasie roz-
boju na osobie �Ciotki Mostorki�. Nie bêdê opisywa³ w jaki spo-
sób mo¿e dzia³aæ cz³owiek, który pragnie zdobyæ pieni¹dze na za-
spokojenie swoich potrzeb alkoholowych. Brutalne dzia³anie w
pewnym stopniu mog³o doprowadziæ do �mierci 80-cio letniej sta-
ruszki, schorowanej, zas³uguj¹cej na b³ogos³awion¹ �mieræ, a nie
�mieræ z rêki oprawcy.

Nie mo¿na ca³ej winy zrzuciæ na bezrobocie. Faktem jest, ¿e
spo³eczeñstwo ubo¿eje, na terenie podlegaj¹cym pod ca³y komisa-
riat zarejestrowanych jest 1400 osób bezrobotnych.

Cz³owiek, który w³amuje siê do cudzego domu i niszczy wszyst-
ko wokó³ (dewastacja budynków mieszkalnych na Zaolziu) zas³u-
guje na s³owa pogardy. Nie wiem, co nim kieruje. Mo¿e zazdro�æ,
tok my�lenia �ja nie mam, to ty te¿ nie bêdziesz mia³� a mo¿e po
prostu g³upota, jak w wiêkszo�ci przestêpstw. (?)

Jeszcze inna, l¿ejsza kategoria przestêpstw: wykroczenia.
Na³o¿ono 622 mandaty karne na sumê 37 080 z³. Przewa¿nie to

mandaty na³o¿one na kieruj¹cych, ale  ukarano równie¿  56 pieszych.
Przeprowadzono 1315 wszelkiego rodzaju interwencji, w tym

64 domowe (awantury, k³ótnie). Zatrzymano 46 praw jazdy, 103
dowody rejestracyjne. Do wytrze�wienia zatrzymano 58 osób (po-
nad 20 w tej samej gminie).

Chcê równie¿ zaapelowaæ do wszystkich w³a�cicieli wa³êsaj¹-
cych siê psów: zgodnie z art. 77 Kodeksu mo¿ecie zostaæ ukarani
grzywn¹ w wysoko�ci nawet 250 z³. Reasumuj¹c, w KP Wis³a w
roku 2002, 273 osobom przedstawiono ró¿nego rodzaju zarzuty
pope³nienia przestêpstwa, w tym, proszê Pañstwa, a¿ 32 nielet-
nim! Ogó³em wykrywalno�æ w KP Wis³a szacuje siê w granicach
61,6% odzyskano skradzione mienie o warto�ci 50 868 z³otych.
Odzysk bêdzie jeszcze wiêkszy, poniewa¿ na dzieñ dzisiejszy pra-
wie wszystkie w³amania, jakich dokonano do wspomnianych bu-
dynków, zosta³y wykryte, skradziony sprzêt i artyku³y przemys³o-
we odzyskano prawie w 100%. Sprawcom w³amañ zosta³y ju¿
przedstawione zarzuty, a przestêpcy oczekuj¹ na spotkanie z pro-
kuratorem i sêdzi¹. Koñcz¹c ju¿, chcia³bym serdecznie podziêko-
waæ za wspó³pracê. Zabierzcie, proszê, pozdrowienia do Waszych
domów. Do zobaczenia za rok.
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Dwuletni wysi³ek, skierowany na utworzenie gminnego
punktu internetowego, doczeka³ siê szczê�liwego fina³u. Gmin-
ny punkt internetowy powstaje dziêki zaanga¿owaniu siê wielu
osób a w du¿ej mierze pani El¿biecie Niewiadomskiej - dyrek-
torce Gminnego O�rodka Kultury, która podjê³a siê doprowa-
dzenia do szczê�liwego fina³u rozmów z przedstawicielami te-
lekomunikacji. W³a�nie pod szyldem GOK-u bêdzie mo¿liwe
uruchomienie pierwszych komputerów pod³¹czonych do sieci.
Jest jeszcze za wcze�nie i nie znamy szczegó³ów dzia³ania punk-
tu - tocz¹ siê rozmowy na temat zasad  funkcjonowania, czasu
otwarcia, wielu ró¿nych spraw technicznych i finansowych. Jed-
no jest pewne, je¿eli punkt zaistnieje na terenie Istebnej, wszy-
scy bêd¹ mogli skorzystaæ z bezp³atnego dostêpu do internetu.

Pisz¹c ten artyku³ postawi³em sobie za cel przybli¿enie
mieszkañcom mo¿liwo�ci, jakie niesie za sob¹ ta inicjatywa dla
nas wszystkich. Podstawow¹ ide¹, jaka przy�wieca³a mi w d¹-
¿eniu do powstania tego punktu, by³a chêæ umo¿liwienia szero-
kiego dostêpu do �wiatowych zasobów wiadomo�ci na dowol-
ny temat wszystkim zainteresowanym - dzieciom, starszym i
doros³ym mieszkañcom naszej gminy. Wiele na ten  temat roz-
my�la³em, rozmawia³em te¿ z ró¿nymi osobami (nawet spoza
gminy) tylko po to, aby jak najlepiej zorganizowaæ dzia³anie
punktu internetowego. W wyniku tych przemy�lañ i rozmów
stworzy³em ramowe zasady dzia³ania punktu, a oto one:

- PUNKT INTERNETOWY - �ród³o wiedzy dla dzieci z
naszej gminy

Szko³a wymaga od naszych dzieci zdobywania wiedzy prze-
kraczaj¹cej zakres podany w podrêcznikach, a przy obecnym
postêpuj¹cym zubo¿eniu spo³eczeñstwa niewielu staæ na zakup
dodatkowych ksi¹¿ek dla swojego dziecka. Wi¹¿e siê to rów-
nie¿ z dojazdem do ksiêgarni (najbli¿sza jako tako zaopatrzo-
na) jest w Cieszynie i przez to cena ksi¹¿ki ro�nie dodatkowo.
Dzieci mog¹ za po�rednictwem punktu zdobyæ te wiadomo�ci
ca³kowicie za darmo!

- PUNKT INTERNETOWY - bezp³atny nauczyciel jêzy-
ków obcych

Nauka jêzyka obcego w szko³ach naszej gminy jest ograni-
czona do �ci�le okre�lonej liczby godzin. Mo¿na po�wiêciæ na
naukê jêzyka wiêcej czasu w domu - sami wiemy jak ciê¿ko siê
mobilizujemy do nauki. Punkt umo¿liwia nam naukê dowolne-
go jêzyka dziêki profesjonalnym stronom internetowym, mo¿-
liwa jest te¿ nauka jêzyka i poznawanie zarazem przyjació³ w
danym kraju. Taka nauka jest o wiele przyjemniejsza - uczymy
siê tego, czego chcemy i poznajemy znajomych z ca³ego �wia-
ta. Podzielê siê tutaj moim osobistym do�wiadczeniem. Dawno
temu uczy³em siê jêzyka rosyjskiego w szkole. Nie przepada-
³em za tym jêzykiem ze wzglêdu na przymus spowodowany
przynale¿no�ci¹ do Uk³adu Warszawskiego. Pó�niej straci³em
kontakt z tym jêzykiem i kiedy chcia³em sobie go od�wie¿yæ
nie za bardzo wiedzia³em jak mam siê do tego zabraæ. Postano-
wi³em przez Internet. Mogê powiedzieæ tylko jedno, by³ to w³a-
�ciwy wybór. Pozna³em ludzi mówi¹cych po rosyjsku z Sacha-
linu, Tad¿yskistanu, Turkmenii, Ukrainy i Mo³dawii. Pomogli
mi mi od�wie¿yæ znajomo�æ jêzyka bez stresu przed jakimkol-
wiek sprawdzianem. Jest to wspania³a  nauka jêzyka dla ka¿de-
go i znowu bezp³atnie!

- PUNKT INTERNETOWY - punkt po�rednictwa pracy
Dla bezrobotnych naszej gminy jest to okazja do szukania

mo¿liwo�ci zatrudnienia spo�ród ofert zamieszczanych na stro-

nach internetowych. Nie jest konieczne wyje¿d¿anie poza gmi-
nê w celu poszukiwania pracy, mo¿na poprzez internet wyszu-
kiwaæ oferty pracy - s¹ specjalne strony po�wiêcone tym, któ-
rzy jej poszukuj¹. Na tych stronach mo¿na równie¿ znale�æ po-
rady jak pisaæ ¿yciorysy, jak rozmawiaæ z przysz³ym pracodawc¹
by zechcia³ nas zatrudniæ i wiele innych porad dotycz¹cych pro-
blemu zwalczania bezrobocia.

- PUNKT INTERNETOWY - punkt rozwoju biznesu w gminie
Podobnie jak w punkcie powy¿ej - mo¿liwo�æ nawi¹zania

kontaktów biznesowych poprzez internet. Mo¿na znale�æ mnó-
stwo ofert firm z ka¿dej bran¿y. Dodatkowo ka¿dy mieszkaniec
naszej gminy bêdzie mia³ mo¿liwo�æ sprzeda¿y dowolnej rze-
czy poprzez wystawienie go do licytacji. Codziennie korzysta z
tej formy kupna - sprzeda¿y tysi¹ce ludzi z ca³ej Polski i nie
tylko. Niektórzy nasi mieszkañcy i ja równie¿ korzystaj¹ z tej
formy zakupów i sprzeda¿y. Szczególnie polecam to naszym
twórcom ludowym. Jest to ogromne u³atwienie dla nich. Ju¿ nie
tylko ci, którzy przyje¿d¿aj¹ do Istebnej, Jaworzynki, Koniako-
wa mog¹ nabyæ koronkê, rze�bê, obraz czy dowoln¹ rzecz wy-
tworzon¹ przez naszych twórców, ale i osoby, które do nas byæ
mo¿e nigdy nie przyjd¹.

- PUNKT INTERNETOWY - centrum rozrywki
Dla naszych nastolatków jest to równie¿ okazja do rozgry-

wania na ¿ywo partii szachów z przeciwnikiem do koñca Pol-
ski. Mi³e spêdzenie czasu przy rozgrywaniu innych gier - jest to
alternatywa dla przesiadywania po restauracjach i spo¿ywania
tam napojów alkoholowych.

Nad ca³o�ci¹ kontrolê sprawowa³ bêdzie instruktor, który
pomo¿e przybli¿yæ nam te zagadnienia w praktyce. Chcê z tego
miejsca prosiæ osoby zainteresowane prac¹ instruktora o kon-
takt w Gminnym O�rodku Kultury w Istebnej. Osoba ubiegaj¹-
ca siê o to miejsce, powinna wykazaæ siê znajomo�ci¹ obs³ugi
komputera, podstawowych programów i umiejêtno�ci¹ rozwi¹-
zywania problemów zwi¹zanych z sieci¹ komputerow¹.

Wszystko to mo¿na osi¹gn¹æ dziêki temu, ¿e powstanie Punkt
Internetowy - je¿eli wszystkie rozmowy potocz¹ siê pomy�lnie
i radni wyjd¹ naprzeciw oczekiwaniom naszych m³odych i star-
szych mieszkañców Gminy Istebna. Wierzê w pomy�lno�æ tego
przedsiêwziêcia i widzê jego sens w dostêpie do wiedzy, pie-
niêdzy i rozrywki dla mieszkañców Gminy Istebna.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Józef Micha³ek

G M I N N Y     P U N K T     I N T E R N E T O W Y

Komunikat
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Ro�lin i Na-

siennictwa w Katowicach w sprawie rejestracji producen-
tów, dystrybutorów i importerów okre�lonego materia³u
ro�linnego.

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej pozwoli polskim
producentom i handlowcom na w³¹czenie siê do rynku wspól-
notowego i prowadzenie swobodnego, tj. bez ograniczeñ i obo-
wi¹zków zwi¹zanych z graniczn¹ kontrol¹ fitosanitarn¹, obrotu
handlowego towarami ro�linnymi w obrêbie terytorium UE. W
tym celu, niezbêdne bêdzie dope³nienie formalno�ci, wynikaj¹-
cych z potrzeby stosowania przez wszystkie pañstwa cz³onkow-
skie UE jednolitego systemu kontroli zdrowotno�ci materia³u
ro�linnego. W systemie tym, ka¿da partia okre�lonych towarów
ro�linnych wprowadzona do obrotu po przyst¹pieniu Polski do

(dok. na str. 11)
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S I E R P Ó W K I
W rejonie Istebnej nielicznie wystêpuj¹ sierpówki. To ma³o

p³ochliwe ptaki buduj¹ gniazda na ga³êziach drzew, rzadziej na
budynkach. Gniazdo to niewielka lu�na budowla z ga³¹zek i
patyczaków. Sierpówka sk³ada dwa bia³e jaja i wysiaduje je przez
16 dni. Wyprowadza kilka lêgów w roku.

Ciekawa jest historia pojawienia siê sierpówek w Polsce.
Ptak ten przyby³ z po³udnia Europy, prowdopodobnie z Turcji i
Gracji w 1943 roku, a ju¿ w latach sze�ædziesi¹tych opanowa³
nasz kraj. Synogorlica turecka, bo tak inaczej zwana jest sier-
pówka, jest gatunkiem synantropijnym, tzn. ¿yj¹cym w pobli¿u
cz³owieka. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego gatunek ten tak
szybko rozprzestrzeni³ siê na pó³nocy kontynentu.

Tekst i foto: Jaros³aw Gil

Z dzia³alno�ci
Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej

GOK w Istebnej zaprasza dzieci i m³odzie¿ z Istebnej, Ja-
worzynki i Koniakowa do udzia³u w zajêciach nauki gry na
instrumentach ludowych, na zajêcia �piewu i tañca ludowego.

W ramach kó³ zainteresowañ w GOK-u pracuje trzech in-
struktorów na 1/2 etatu w osobach:

1. Zbigniew Wa³ach - instruktor nauki gry na instrumentach
ludowych (skrzypce, fujarka, basy, gajdy), instruktor M³odzie-
¿owego Zespo³u Regionalnego �Z³oty Gróñ�, na zajêcia które-
go dotychczas uczêszcza 58 osób.

2. Jan Kaczmarzyk - instruktor gry na instrumentach ludo-
wych (basy, skrzypce, gajdy, fujarka) - prowadzi 19 osób.

� zajêcia odbywaj¹ siê w O�rodku Edukacji Ekologicznej w Isteb-
nej-Dzielcu w dniach wtorek, czwartek, pi¹tek - godz. 16.00 - 20.0

� w poniedzia³ki - godz. 15.00 - 19.00 oraz �rody - 16.00 - 20.00
w budynku Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej (sala nr 3)

3. mgr Dorota Gazurek - instruktor tañca i �piewu regional-
nego, instruktor nauki gry na instrumentach ludowych (fujarki)
- na zajêcia uczêszcza 40 osób

� zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki - godz. 12.30 - 17.00,
�roda - 13.30-14.30, pi¹tki - godz. 12.30-15.00.

Informujemy równie¿, ¿e z dniem 1 kwietnia w siedzibie
Gminnego O�rodka Kultury rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alno�æ Punkt

Unii Europejskiej powinna byæ zaopatrzona w specjaln¹ ety-
kietê tzw. �paszport ro�lin", na którym w celu identyfikacji po-
chodzenia tego towaru, zamieszczany bêdzie indywidualny nu-
mer rejestracyjny jego producenta lub importera.

Informujê, i¿ w celu umo¿liwienia polskim przedsiêbiorcom
w³a�ciwego przygotowania siê do pe³nego uczestnictwa we
Wspólnym Rynku UE, Inspekcja Ochrony Ro�lin i Nasiennic-
twa rozpoczê³a ju¿ wdra¿anie systemu rejestracji producentów,
dystrybutorów i importerów okre�lonych towarów ro�linnych:
- materia³u rozmno¿eniowego (np.: nasiona, sadzonki, podk³ad-

ki, wstawki, zrazy, siewki i m³ode ro�liny przeznaczone do
sadzenia, cebule, bulwy, k³¹cza itp.);

- ziemniaków sadzeniaków, konsumpcyjnych i przemys³owych;
- owoców cytrusowych i innych owoców, importowanych z

krajów nieeuropejskich;
- drewna i oddzielonej kory okre�lonych gatunków drzew li-

�ciastych i iglastych.
Wpis do rejestru jest dokonany na podstawie wniosku z³o¿o-

nego przez zainteresowanego producenta lub przedsiêbiorcê do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasien-
nictwa, w³a�ciwego ze wzglêdu na siedzibê lub miejsce zamiesz-
kania producenta lub przedsiêbiorcy.

Szczegó³owe informacje o procedurze rejestracji, obowi¹zu-
j¹cych w tym zakresie wymaganiach, mo¿na uzyskaæ w Woje-
wódzkim Inspektoracie Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennic-
twa Delegatura w Bielsku Bia³ej pod numerem telefony (033)
814 93 28, 814 48 95.

Wojewódzki Inspektor, Józef P³aska

Komunikat - (dok. ze str. 10)

Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi -
wa¿ny czy nie?

Motto: �Byæ wspó³pracownikiem Pana w dziele stworzenia
i doskonalenia Ziemi - a nie odwrotnie...�

29.04.br w O�rodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu od-
by³a siê lekcja otwarta klasy II d oraz przedstawicieli m³odzie-
¿y klasy IIId i Ic - po�wiêcona temu �wiêtu.

Wspó³organizatorami takiego akcentu tego¿ �wiêta by³a
Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury w Istebnej - mgr El¿bieta
Legierska-Niewiadomska, szef Nadle�nictwa Wis³a - mgr in¿.
Witold Szozda oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szko-
³y w osobach Barbary Matuszny i Cecylii Suszka.

M³odzie¿ zaprezentowa³a has³a ekologiczne oraz wersetem,
pisane s³owa, wyra¿aj¹ce w³asne odczucia, swoje osobiste, do-
tycz¹ce piêkna Beskidów oraz konieczno�ci ich ochrony. Nie-
które odczucia naprawdê nale¿a³y do nawet wzruszaj¹cych,
wzi¹wszy pod uwagê wypowied� w³asn¹ ucznia na temat: Kim
jestem a kim powinienem byæ wobec uroczyska i dóbr przyro-
dy Ziemi. Jej bogactw, tych odnawialnych i nieodnawialnych,
które Pan da³ a w³a�ciwie podarowa³ cz³owiekowi tylko jeden
jedyny raz. W³a�nie ten temat zasygnalizowa³ w swoim wyst¹-
pieniu uczeñ klasy IIIb Pawe³ Kajzar. Ka¿dy z go�ci naszych

(dok. na str. 12)

Informacji Turystycznej, prowadzony przez Izabelê £acek - re-
ferenta ds. turystyki  i promocji, (finansowan¹ przez Powiato-
wy Urz¹d Pracy w Cieszynie). Punkt ten jest czynny od ponie-
dzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.15 do 17.00. Wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy!!!

Dyrektor, El¿bieta Legierska-Niewiadomska
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zajêæ otwartych, w³¹czaj¹c siê czynnie z my�l¹ o idei ochrony
przyrody bardzo ciekawie uzmys³owi³ nie tylko wa¿no�æ tego
�wiêta (�wiêto miêdzynarodowe), ale owocnie realnie wysun¹³
wnioski co do praktycznej wizji stosowania ekologii na co dzieñ.
Szef Nadle�nictwa Pan Witold Szozda wyst¹pi³ z wiekopom-
nym projektem (do uzgodnienia z Dyrekcj¹ naszego Gimnazjum),
aby m³odzie¿ gimnazjalna posadzi³a swoje drzewa w planowa-
nym mini parku ekologicznym w pobli¿u zlokalizowanego bu-
dynku szko³y. Jaka by by³a frajda, gdyby po latach mo¿na by
by³o sobie i potomnym taki �pokoleniowy� pomnik przyrody móc
dogl¹daæ, ogl¹daæ i pieczo³owito�æ rodzinn¹ przekazywaæ oraz
podziwiaæ! Byæ mo¿e, i¿ s³uchali�my tego jak bajki, lecz jednak
trzeba przyznaæ zupe³nie realnej i tu z wspania³ym mora³em.

Mora³em, którego zasadno�æ ekologiczna jest niepodwa-
¿alna, bo stoj¹ca na stra¿y godno�ci w³asnej cz³owieka, jak¹
jest ka¿dy najmniejszy aspekt tego co zwiemy eko-rozwojem.
Takim eko-rozwojem, który dba o warto�æ najwy¿sz¹ cz³o-
wieka, jakim jest zdrowie, poprzez zadbanie o zielone p³uca
planety Ziemi.

Pani Dyrektor Gminnego O�rodka Kultury, mgr El¿bieta
Legierska-Niewiadomska podkre�li³a w swoim wyst¹pieniu,
¿e obecna m³odzie¿ my�li g³êboko ekologicznie i dba o na-
sze �rodowisko, co wyra�nie ujê³a w swojej poezji. Najlep-
sze wiersze zostan¹ zamieszczone na ³amach miesiêcznika
�Nasza Trójwie��.

Lekcjê podsumowa³a krótko nauczycielka biologii, Bogu-
mi³a Szymañska, wyra¿aj¹c nadziejê, i¿ ka¿dy cz³owiek - jako
istota ¿ywa - to najdoskonalsza po�ród istot ¿ywych Ziemi, bo
homo sapiens w obliczu klêsk ekologicznych, których jeste�my
�wiadkami oraz �autorami� - my ludzie! Zrozumiemy, i¿ ekolo-
gia jest wyborem nie tylko tera�niejszo�ci ale i przysz³o�ci, po-
niewa¿ ka¿da rana zadana Ziemi jest równie¿ ran¹ zadan¹ cz³o-
wiekowi... Podkre�li³a, i¿ nasza Trójwie� jest jedn¹ z nielicz-
nych wsi w Polsce, gdzie problem istnienia od lat ekokontynen-
tów nie jest problemem, choæ ¿yjemy w jak¿e skromnych cza-
sach pod wzglêdem finansowym. W obronie �Ziemi - Matki�
nie powinno byæ kompromisów i ka¿dy z nas jest odpowiedzial-
ny za ochronê �rodowiska przyrodniczego, bez którego prze-
cie¿ nie ma ¿ycia.

Na koniec naszej otwartej lekcji, Szef Nadle�nictwa oraz
Dyrektor GOK-u, a tak¿e mgr in¿. le�nik Andrzej Kude³ka do-
konali oceny, ustalili oraz wydali werdykt - w zwi¹zku z mini-
konkursem szkolnym na projekt plakatu z okazji �wiêta Ziemi.
By³a to wypowied� plastyczna uczniów g³ównie z klas Id i IId,
którzy indywidualnie wykazali �wiadomo�æ ekologii w wizji
praktycznego dzia³ania antropogenicznego, sprowadzaj¹cego siê
do jego skutków w relacji; �Wczoraj - dzi�  - jutro naszej plane-
ty�. Pierwsze miejsce otrzyma³y siostry Karolina i Dominika
Godek z kl. Id, drugie miejsce otrzyma³a Katarzyna Ligocka z
kl. Id, a trzecie Renata Dziergas z kl. IId.

Nagrody i wyró¿nienia zosta³y ufundowane przez Nadle-
�nictwo oraz GOK w Istebnej. M³odzie¿ prowadz¹ca zajêcia
zosta³a równie¿ uhonorowana ocenami cz¹stkowymi (dydak-
tycznymi) z biologii oraz jêzyka polskiego. Wszyscy uczestni-
cy m³odzie¿owi otrzymali s³odycze z GOK.

Na nasze spotkanie przybyli równie¿ przedstawiciele Ma-
cierzy Ziemi Cieszyñskiej mgr Janusz Juroszek oraz Józef Mi-
cha³ek, któremu dziêkujemy za wykonanie zdjêæ.

Dyrekcja Gimnazjum, nauczyciele oraz m³odzie¿ bardzo
serdecznie dziêkuj¹ GOK oraz Nadle�nictwu za wspó³pracê w
kierunku doskonalenia procesu dydaktycznego wychowania
m³odzie¿y. Za umo¿liwienie aktywnego w³¹czenia siê w proces
samorealizacji w³asnej ucznia, indywidualnej i grupowej, nie-
zbêdnej w rozwoju osobowo�ci ucznia. Takiego jej rozwoju,
gdzie w my�l wspó³czesnej pedagogiki, w³a�nie uczeñ jest nie
tylko przedmiotem ale podmiotem oddzia³ywañ wychowaw-
czych, wielokierunkowych.

W imieniu organizatorów:
Bogumi³a Szymañska

Pytanie
1. Ci¹gle zadajê sobie to pytanie
dlaczego cz³owiek niszczy przyrodê,
jak jest jej dzieckiem i czê�ci¹ pojedyncz¹ i ma³¹?
To ona Ciê zrodzi³a,
To ona Ciê ¿ywi i chroni,
To ona Ci ¿ycie upiêksza,
To w niej odpoczywasz.
Dlaczego jej to robisz?
2. Czerpiesz z niej wodê, tlen, p³ody rolne,
wszelkie dobro dla Ciebie od niej,
a niszczysz ziemiê i tym samym
ca³e ludzkie plemiê.
Kim jeste� wobec niej?
No odpowiedz sobie - DLACZEGO?

Irena Ogrodnik, kl. IIIc

Kocham Beskidy
Och, moje wy Beskidy,
Takie stare, wysokie - kocham Was!
Poro�niête lasem - dom zwierz¹t.
Jak ramiona dobrotliwe u Mamy otulacie nas
Matko gór moich rodzinnych
Ja mieszkam u Ciebie i czujê, ¿e ¿yjê!!!
S³yszê, jak drzewa przemawiaj¹ do mnie,
A zwierzêta czuj¹ mnie.
Lecz to mo¿liwe, ¿e czasem nie s³yszê,
Bo jestem tylko cz³owiekiem!
Nie uciekajcie ode mnie - Proszê!

Micha³ Kobielusz, kl. IIIc

Ziemia
Ziemia - nasza matka
¯yciodajna planeta.
Niszcz¹c j¹, niszczymy siebie.
Ona nas karmi, daje nam oddech.
jest sercem �wiata,
Które bije miêdzy innymi dla nas.
Przyrodê niszcz¹c,
J¹ niszczymy - Ziemiê.
Dan¹ nam tylko jeden jedyny raz
Nie kupimy jej w ¿adnym sklepie! - drugi raz!

Marzena S³owik, kl. IIIa

Miêdzynarodowy  Dzieñ  Ziemi -  dok. ze str. 11
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PUCHAR  WÓJTA  W  SZACHACH
W sobotê, 3 maja br. w Gminnym O�rodku Kultury odby³

siê tradycyjny Turniej Szachowy dzieci i m³odzie¿y z naszej
gminy. Turniej odby³ siê systemem b³yskawicznym, ka¿dy z ka¿-
dym, w trzech kategoriach wiekowych. Oto wyniki:

- kategoria ch³opców ze szkó³ podstawowych:
1. Tomasz Stañko
2. Tomasz Morys
3. Jaros³aw Czepczor
4. Marek Kohut
- kategoria dziewcz¹t ze szkó³ podstawowych:
1. Joanna Byrtus
2. Katarzyna Mucha
3. Sylwia Izba
4. Aneta Heczko
- kategoria m³odzie¿y gimnazjalnej
1. Dominik Bielesz
2. Natalia Byrtus
3. Dominik Czepczor
4. Dorota Dragon
Dzieci uczestnicz¹ce w turnieju otrzyma³y s³odycze oraz napo-

je, a zwyciêzcy atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Urz¹d Gminy
w Istebnej. Janusz Waszut

BIEG HRADKIEM (Gródkiem)
W dniu 26.04.2003 r. w czeskiej miejscowo�ci Hradek (Gró-

dek) odby³y siê doroczne a w tym roku ju¿ IX biegi rozgrywane
po ulicach Hradka dla dzieci i doros³ych.

Na zaproszenie w³adz PZKO, 56 naszych uczniów ze szkó³
podstawowych Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa oraz Gimnazjum
w Istebnej, rywalizowa³o ze swoimi rówie�nikami z Czech.

Podajemy trzy najlepsze miejsca zajête przez naszych uczniów
szko³y podstawowej w nastêpuj¹cych kategoriach.

- kategoria 1994-1996 ch³opców na dystansie 450 m
11 miejsce - Damian Hulawy, 1996, Istebna.
- kategoria 1992-93 ch³opców na dystansie 700 m
3 miejsce - Tomasz Kaczmarzyk, 1992, Istebna
5 miejsce - Bart³omiej Rucki, 1992, Istebna
6 miejsce - Jakub Micha³ek, 1992, Jaworzynka
- kategoria 1992-1993 dziewcz¹t na dystansie 450 m
5 miejsce - Ewa Kobielusz, 1992, Istebna
14 miejsce - Dominika Hulawy, 1993, Istebna
20 miejsce - Kinga £acek, 1993, Istebna
- kategoria 1990-1991 dziewcz¹t na dystansie 700 m
14 miejsce - Aleksandra Zawada, 1991, Istebna
15 miejsce - Jolanta Mucha, 1990, Istebna
16 miejsce - Beata Krê¿elok, 1990, Istebna
- kategoria 1990-1991 ch³opców na dystansie 950 m
5 miejsce - Pawe³ Kohut, 1990, Koniaków
8 miejsce - Adam Podlasiñski, 1990, Jaworzynka
11 miejsce - Tomasz Ze³ek - 1990, Jaworzynka
oraz wyniki jakie osi¹gnêli uczniowie Gimnazjum w Istebnej:
- kategoria 1998 - 1989 dziewcz¹t na dystansie 950 m
6 miejsce - Agnieszka Zawada
8 miejsce - Joanna Kawulok
11 miejsce - Maria Kaczmarzyk
14 miejsce - Weronika Legierska
- kategoria 1988-1989 ch³opców na dystansie 1400 m
2 miejsce - £ukasz Ligocki
3 miejsce - Józef Dobrowolski

5 miejsce - Przemys³aw Wawrzacz
- kategoria 1987 ch³opców na dystansie 3500 m
4 miejsce -  S³awomir Dziedzic
5 miejsce - Micha³ Kobielusz
6 miejsce - Mariusz Micha³ek
11 miejsce - Zbigniew Sikora
14 miejsce - Wadys³aw Waszut
Na ogromne wyró¿nienie zas³uguje fakt, i¿ w naszej gminie

nie istnieje sekcja lekkoatletyczna, a jednak nasi uczniowie zawsze
chêtnie bior¹ udzia³ we wszystkich zawodach tego typu, zajmuj¹c
czo³owe miejsca.

Opiekunowie: Jaros³aw Hulawy, Wanda Maciejczyk, Gra¿yna
Twardzik, Mariusz Juroszek.

Opracowa³: Jaros³aw Hulawy

Wykaz zawodników MKS-u Istebna,
którzy na mistrzostwach Polski zdobyli medale

w biegach narciarskich, w sezonie 2002/2003
Biegacze i biegaczki MKS-u Istebna w drugiej po³owie marca 2003
roku zakoñczyli sezon startów, zdobywaj¹c na mistrzostwach Pol-
ski seniorów, juniorów, juniorów m³odszych i nadzieji olimpijskich
18 medali. Zdobyto 10 medali z³otych, 7 medali srebrnych i 1 me-
dal br¹zowy.
Wykaz zawodników MKS-u Istebna, którzy zdobyli medale:
1. Micha³ek Andrzej - junior (SMS Szczyrk LO) trener WA-
LU� W³odz.
Z³oty medal - bieg ³¹czony (10 km + 10 km F Mistrz. Polski Jun. kl. I
Z³oty medal - sprint 1 km F Mistrz. Polski Jun. kl. I
Z³oty medal - bieg 15 km CL Mistrz. Polski Jun. kl. I
Z³oty medal - bieg 30 km F Mistrz. Polski Jun. kl. I
Srebrny medal - bieg 30 km F Mistrz. Polski Sen. kl. mistrz.
Srebrny medal - bieg 50 km Cl Mistrz. Sen. kl. mistrz.
2. Kohut Anna - juniorka (SMS Szczyrk LO) trener mgr Wañ-
czyk Krzysztof
Z³oty medal - bieg ³¹czony (5 km CL + 5 km) Mistrz. Polski  Jun. kl. I
Srebrny medal - sprint 1 km F Mistrz. Polski Jun. kl. I
Srebrny medal - bieg 10 km CL Mistrz. Polski Jun. kl. I
Srebrny medal - bieg 15 km F Mistrz. Polski Seniorów kl. mistrz
Srebrny medal - bieg 15 km F Mistrz. Polski Jun. kl. I
3. ¯yrek Stanis³aw - junior m³odszy (SMS Szczyrk LO) trener
Walu� W³odzimierz
Z³oty medal - sprint 1 km F Olimpiada M³odz. kl. I
Br¹zowy medal - bieg 5 km Cl Olimpiada M³odz. kl. I
Z³oty medal - sztafeta 3 x 5 km mix Olimpiada M³odz. kl. I
4. Zowada Mariusz - jun. m³odszy (SMS Szczyrk LO) trener
Walu� W³odzimierz
Z³oty medal - bieg 10 km F Olimpiada M³odz. kl. I
Z³oty medal - bieg 5 km Cl Olimpiada M³odz. kl. I
Z³oty medal - sztafeta 3 x 5 km mix Olimpiada M³odz. kl. I
5. Pawlica Robert - junior m³od. (SMS Szczyrk LO) trener
Walu� W³odzimierz
Z³oty medal - sztafeta 3 x 5 km mix
6. Sikora Tomasz - ch³opcy r. 1979 trener mgr W. Maciejczyk
Z³oty medal - bieg 3 km Cl Nadzieje Olimpijskie
7. Ligocka Magdalena - dziewczynki trener mgr W. Maciej-
czyk
Srebrny medal - bieg 3 km Cl Nadzieje Olimpijskie
W punktacji klubowej w Polsce (startowa³o 29 klubów) zawodnicy
MKS-u Istebna zajêli po raz trzeci 1 miejsce (kryszta³owy puchar).

Sekretarz MKS-u Istebna
Tadeusz Maciejczyk
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* BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel 13.00-19.00,

* 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
- TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE -

SZEROKI WYBÓR

WARTA SA

P Z U  U B E Z P I E C Z E N I A
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

Zapraszamy do nowootwartej

Restauracj i  �Koczy Zamek"
(za gór¹ Koczy Zamek)

Oferujemy:
- organizacjê przyjêæ okoliczno�ciowych,

- szerokie menu, dobr¹ kuchniê, napoje, piwo i alkohol.

Czynne od 11.00 do 21.00 tel. 855 81 22

SKOK Rodzina

Po¿yczka wiosenna

SPÓ£DZIELCZA KASA OSZCZÊDNO�CIOWO-KREDYTOWA

Oprocentowanie rzeczywiste dla kwot przedstawionych
w tabeli wynosi od 18,14% do 22,05%

Istebna 70, I piêtro
tel. 855-69-80

KWOTA PO¯YCZKI BEZ OGRANICZEÑ

Kwota
po¿yczki

Ilo�æ rat Rata (w PLN)

3000

5000

    24                  139,89

    36 163,78

    24 233,15

    36 98,27

P i e r w s z a   b u r z a
Przed kwitn¹cym przed m¹ chat¹ sadem

Pierwsza w wio�nie przysz³a czarna chmura

I str¹ci³a siek¹c lodu gradem.

Z grusz, jab³oni kolorowe pióra.

Nie bêdzie ju¿ owoc w sadzie ¿aden.

Bo go gradem zniszczy³a wichura.

Nad kwiecistem przed chat¹ sadem,

Przesz³a pierwsza w wio�nie czarna chmura.
Jerzy Probosz

(ze Zbioru wierszy 1929-1939 �Wytrwam")

Is tebno co  za  urok w tobie
O Tobie  góral  i  w  grobie .

Jerzy Probosz (1901-1942)


