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nie może biegać po asfalcie, trasa musi mieć miękkie podłoże. Pan Jan 
jest żonaty, ma 2 córki. Żona Renata razem z córkami chętnie jeździ z 
mężem na zawody, które odbywają się głównie od piątku do niedzieli. 
Rodzina toleruje hobby ojca, a w domu przybywa nagród- pucharów i 
dyplomów. Czasem nagrodę otrzyma także pies- głównie karmę. No-
wopowstała Federacja tego sportu na razie nie udziela żadnej pomocy 

zawodnikom. Zrzeszo-
nej w niej jest kilka klu-
bów. Silnym klubem jest 
„Biały kieł” w Warsza-
wie i kluby w Karpaczu.

W tym roku p. Ła-
cek rozpoczyna sezon 
startem w Biegu Sylwe-
strowym Psich Zaprzę-
gów w Jakuszycach. Są 
tam specjalnie wydzie-
lone trasy dla wyści-
gów psich zaprzęgów. 

Później planuje wyjazd do Finlandii i na wiele zawodów, które są w 
kalendarium startów na rok 2007. W miesiącach jesiennych narty za-
mienia na rower, który też ciągnie pies. Ale i do tej dyscypliny sportu 
wkracza specjalizacja więc albo rower, albo narty. Pan Jan pozostanie 
przy startach ze swoim kochanym psem. W dalszej perspektywie za-
mierza startować z dwoma psami. Pan Jan kocha bieganie na nartach, 
kocha swojego psa, któremu poświęca wiele swojego wolnego czasu. 
Ma nadzieję, że jeszcze będzie o nim głośno, że nadal będzie odnosił 
kolejne sukcesy. Nadal pozostał człowiekiem skromnym.

Dziękuję za rozmowę, gratuluję uzyskanych sukcesów, życzę wielu 
udanych startów i radości ze spełniania swojego hobby. Powodzenia!!!
Niektóre sukcesy p. Jana Łacka:
Wyścigi Psich Zaprzęgów:
- 2000r. – Arłamów, Mistrzostwa Europy I miejsce, kategoria SKj
- X 2002r. – Puchar  Świata IFSS World Cup 2002 I miejsce, kat. SKj 
oraz tytuł mistrza świata w Bernau (Niemcy)
- 3.III.2002r. – Słowacja, miasto Hyla I miejsce, kat. SKj
- 16-17.III.2002r.- Ustroń, Zawody Międz. I miejsce, kat. SKj
- 16-17.II – Ustroń- Carpathia Cup I miejsce, kat. SKj
- 18-19.I 2003r. – Puchar IFSS I miejsce, kat. SKj
- 29-30.XI 2003r. – Lubliniec „Wilcze Echa” III miejsce, kat VELO 
(rower)
- 8.II.2004r. – Zuberec (Słowacja) Puchar Europy II miejsce, kat. SKj
- 26-27.XI.2005r. – Lubliniec- Puchar Polski IV miejsce, kat. BJM
- 7-8.I.2006r. Jakuszyce - „Tydzień po Sylwestrze”- Puchar Polski I 
miejsce, kat. SJM
- 3-5.II.2006r. – Donowaly Mistrzostwa Europy Środkowej II miejsce, 
kat. SKj
- 4-5.III.2006r. Kubalonka- Finał Pucharu Polski I miejsce, kat. SJM
-10-12.III.2006r- Pierwsze Mistrzostwa Polskiego Związku Sportu 
Psich Zaprzęgów - Jakuszyce I miejsce, kat. SJM.

Na podst. rozmowy oprac. Krystyna Rucka

SIEDZIBA: budynek Gminnego Ośrodka Kultury / obok koś-
cioła / - sala nr 4, pierwsze piętro.

GMINNE  CENTRUM

INFORMACJI 

Uwaga! Gminne Centrum Informacji zawiadamia, że w związ-
ku z kursami językowymi od dnia 25 października ulegają zmia-
nie godziny otwarcia wg następującego harmonogramu:
Poniedzia ek 9.00 – 17.00 Ogólnodost pne   
Wtorek 12.00 – 15.45 Ogólnodost pne 15.45 – 21.00 Kursy j zykowe 
roda 9.00 – 15.00 Ogólnodost pne 18.00 – 21.00 Kursy j zykowe 

Czwartek 12.00 – 15.45 Ogólnodost pne 15.45 – 21.00 Kursy J zykowe
Pi tek 9.00 – 15.00 Ogólnodost pne 18.00 – 21.00 Kursy j zykowe 
Sobota 8.00 – 16.00 Ogólnodost pne   

                                                                                                        J. Kohut 

Reklamy  Reklamy  Reklamy

Na najważszym szczeblu Jan Łacek
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Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy  Reklamy

FPHU W.R. PODŻORSKI

HEBANSC
* MEBLE NA WYMIAR - PROJEKT
* AKCESORIA MEBLOWE
* KUCHNIE, SZAFY I INNE
* ROLETY, ŻALUZJE, MATERACE

WISŁA  ul. Kopydło 83
Tel. 855 33 67 http: // www.heban.org

 UBEZPIECZENIA
- KOMUNIKACYJNE - OC, AC, NW - pakiety
- DOMY, DOMKI LETNISKOWE I INNE ...
- ZWIERZĘTA DOMOWE
- FIRMY - pełny zakres
- KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ
- FUNDUSZE EMERYTALNE
- GRUPOWE UBEZPIECZENIA
   NA ŻYCIE TYP „P” PZU

BIURO KONIAKÓW-MATYSKA
  codziennie oprócz niedziel

9.00-19.00,
URZĄD GMINY POK. 117

wtorki 8.30-11.30

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe: 
Małgorzata Michałek

Koniaków 733
tel. 855 71 81

kom. 500 263 371

WARTA SA

TANIE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
- SZEROKI WYBÓR FIRM UBEZPIECZENIOWYCH

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

O F E R U J E M Y  M E B L E :  TAPICEROWANE,

MEBLOŒCIANKI, MEBLE SYSTEMOWE,

SYPIALNIE, KUCHNIE I PRZEDPOKOJE,

MATERACE

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

TRANSPORT 

GRATIS, 

RATY

Serdecznie 
zapraszamy!

PROMOCJA KOSIAREK I KOS

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

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

Piły spalinowe MS 230, MS 250 pakiet: olej, łańcuch
Piły profesjonalne MS 341, MS 361

pakiety promocyjne do 200 zł;
siekiera, kanister, łańcuch, olej

PROMOCJA STIHL

PPHU Karina - Karina Poloczek
43-460 Wis³a

Autoryzowany Przedstawiciel „STIHL"
Wis³a, ul. 1 Maja 43, tel. 033 855 18 60
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WYBORY DO RADY GMINY
- karta koloru białego
Rozdział 18
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 117.1. W wyborach radnych w gminie liczącej do 20.000 

mieszkańców wyborca głosuje na określonych kandydatów, sta-
wiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej 
tylu kandydatów, ilu radnych jest wybranych w danym okręgu 
wyborczym.

2. Wyborca może głosować na określonych kandydatów bez 
względu na to, na jakich listach nazwiska ich są umieszczone.

3. Wyborca może głosować na mniejzą liczbę kandydatów.
4. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 

postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk wiecej 
kandydatów niż radnych jest wybieranych lub nie postawiono zna-
ku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. 
Głos jest również nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce 
wyłącznie przy nazwisku kandydata w sytuacji określonej w art. 
113 ust. 2.

WYBORY DO RADY POWIATU
- karta koloru żółtego
Rozdział 25
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 147. 1. W wyborach do rad powiatów wyborca głosuje 

tylko na określoną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z 
lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez 
co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania 
postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch 
lub większej liczby kandydatówz różnych list lub nie postawiono 
tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandy-
data z którejklowiek z list.

3. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony wyłącz-
nie przy nazwisku kandydata z jednej tylko listy w sytyacji okre-
ślonej w art. 113 ust. 2, głos uznaje się za nieważny.

4. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok 
nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej 
listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przy-
znaniem pierwszeństwado uzyskania mandatu temu kandydatowi, 
przy którego nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej ko-
lejności.

Art. 148. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych na-
zwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie 
wpływa na ważnośc głosu.

3. WYBORY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
- karta koloru niebieskiego
Rozdział 32
Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 173. 1. Wyborca głosuje tylko na określoną listę kandy-

datów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierw-
szeństwo do uzyskania mandatu.

2. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony wyłącz-
nie przy nazwisku kandydata z jednej tylko listy w sytuacji okre-
ślonej w art. 113 ust. 2; głos uznaje się za nieważny.

3. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok 
nazwisk dwóch lub więcej kandydatów, ale z tej samej listy, głos 
uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem 
pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy któ-

rego nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej kolejności.
Art. 174. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do gło-

sowania  postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok na-
zwisk dwóch lub więcej kandydatów z różnych list lub nie posta-
wiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego 
kandydata z którejkolwiek z list.

Art. 175. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych na-
zwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie 
wpływa na ważność głosu.

WYBORY WÓJTA GMINY
- karta koloru różowego
Wyciąg z ustawy z dnia 20.06.2002 r. o bezpośrednim wyborze 

wójta (Dz. U. Nr 113 poz. 984; ze zm.)
Rozdział 3
Sposób głosowania i ustalania wyników wyborów
Art. 15. Wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata.
Art. 16. 1.Wyborca głosuje, stawiając znak „x” w kratce z le-

wej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.
2. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok 

nazwisk dwóch lub wiecej kandydatów albo nie postawiono tego 
znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nie-
ważny.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk 
lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpły-
wa na ważnośc oddanego głosu.

Rozdział 11.

KAMPANIA WYBORCZA
Art. 65.1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogło-

szenia rozporządzenia PrezesaRady Ministrów o zarządzeniu wy-
borów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.

1a. Partie polityczne, organizacje ui wyborcy oraz komitety 
wyborcze mogą wykonywać czynności określone w ustawie od 
dnia ogłoszenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarzą-
dzeniu wyborów. Czynności podjęte przed tym terminem są nie-
ważne.

1b. W okresie kampanii wyborczej prowadzi się agitację wy-
borczą na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach określo-
nych ustawą.

2. Zabrania się prowadzenia kampanii wyborczej:
1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji 

samorządu terytorialnego oraz sądów;
2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócają-

cych ich normalne funkcjonowanie;
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek orga-

nizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz od-
działów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek pod-
ległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2a. Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji wyborczej 
na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów 
nieposiadających prawa wybierania.

3. Od zakończenia kampanii wyborczej, aż do zakończenia 
głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowa-
nie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawa-
nie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz 
kandydatów i list kandydatów.

4. W wyborach ponownych kampanię wyborczą prowadzi się, 
jeżeli przeprowadza się głosowanie.

WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY  WYBORY
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej

z dnia 23 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Istebna

w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. 

o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 
(Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gmin-
na Komisja Wyborcza w Istebnej podaje informację o zarejestro-
wanych kandydatach:

1. BIELESZ Edward, lat 52, wykształcenie średnie techniczne, 
zam. Istebna - zgłoszony przez KWW Edwarda Bielesza - nie na-
leży do partii politycznej

2. MICHAŁEK Józef, s. Antoniego, lat 40, wykształcenie 
średnie, zam. Istebna - zgłoszony przez KWW TRÓJWIEŚ - nie 
należy do partii politycznej

3. MICHAŁEK Józef, s. Stanisława, lat 43, wykształcenie 
średnie, zam. Istebna - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość - członek Prawa i Sprawiedliwości, popierany 
przez Prawo i Sprawiedliwość

4. RABIN Danuta, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Istebna 
- zgłoszona przez KWW „Wspólne Dobro” - nie należy do partii 
politycznej

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Teresa Łaszewska

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ISTEBNEJ

z dnia 23 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Istebna
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. 
Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 
146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w 
Istebnej podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów 
na radnych

Okręg Nr 1
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. JUROSZEK Janusz, lat 31, zam. Istebna
2. JUROSZEK Franciszek, lat 49, zam. Istebna
3. LEGIERSKI Jan, lat 47, zam. Istebna
Lista nr 23 – KWW „Wspólne Dobro”
1. HULAWY Jarosław, lat 40, zam. Istebna
2. KĘDZIOR Stefania, lat 51, zam. Istebna
3. KUKUCZKA Mirosław, lat 39, zam. Istebna
Lista nr 24 – KWW TRÓJWIEŚ
1. KUKUCZKA Renata, lat 42, zam. Istebna
2. MICHAŁEK Józef, lat 40, zam. Istebna
3. SIKORA Stanisław Jan, lat 54, zam. Istebna
Lista nr 25 – KWW Edwarda Bielesza
1. KNOPEK Aleksander Tadeusz, lat 53, zam. Istebna
2. MUSUR Krzysztof, lat 39, zam. Istebna
3. MACURA Jerzy, lat 43, zam. Istebna
Okręg Nr 2
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. HARATYK Henryk, lat 52, zam. Istebna
2. CIEŚLAR Jerzy, lat 58, zam. Istebna
3. BESTWINA Antoni, lat 51, zam. Istebna
Lista nr 23 – KWW „Wspólne Dobro”
1. BOCEK Jan, lat 42, zam. Istebna
2. GAZUREK Henryk Kazimierz, lat 37, zam. Istebna
3. GRUCA Gerard, lat 47, zam. Istebna
Lista nr 24 – KWW TRÓJWIEŚ
1. POLOK Józef, lat 46, zam. Istebna
2. PALUSZKIEWICZ Henryk, lat 55, zam. Istebna
3. KACZMARZYK Kazimierz, lat 42, zam. Istebna
Lista nr 25 – KWW Edwarda Bielesza
1. HAWLICZEK Urszula Maria, lat 51, zam. Istebna
2. GAZUR Monika Ewa, lat 26, zam. Istebna
3. KRĘŻELOK Janina, lat 58, zam. Istebna
Okręg Nr 3
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. MICHAŁEK Łucja, lat 27, zam. Jaworzynka
2. KAWULOK Bogusława, lat 35, zam. Jaworzynka
3. DUSEK Łucja Anna, lat 22, zam. Jaworzynka
4. JUROSZEK Kazimierz Jan, lat 28, zam. Jaworzynka
Lista nr 23 – KWW „Wspólne Dobro”
1. GORZOŁKA Paweł, lat 64, zam. Jaworzynka
2. LOSA Zofi a, lat 53, zam. Jaworzynka
3. WASZUT Anna, lat 56, zam. Jaworzynka
4. SZMEK Artur, lat 37, zam. Jaworzynka
Lista nr  24 – KWW TRÓJWIEŚ
1. GBUREK Piotr Jerzy, lat 45, zam. Jaworzynka
2. RUCKI Paweł, lat 61, zam. Jaworzynka
3. JAŁOWICZOR Jan, lat 37, zam. Jaworzynka
4. MICHAŁEK Mirosław, lat 36, zam. Jaworzynka

Lista nr 25 – KWW Edwarda Bielesza
1. WAŁACH Monika Irena, lat 40, zam. Jaworzynka
2. URBACZKA Andrzej Piotr, lat 27, zam. Jaworzynka
3. JUROSZEK Jolanta Bożena, lat 36, zam. Istebna
4. SIKORA Józef Jan, lat 38, zam. Istebna
Okręg Nr 4
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy PSL
1. WASZUT Jan, lat 45, zam. Koniaków
2. KOLASA Ryszard Kazimierz, lat 52, zam. Koniaków
3. LEGIERSKI Czesław, lat 46, zam. Koniaków
Lista nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
1. LEGIERSKI Stanisław, lat 46, zam. Koniaków
2. KUKUCZKA Marek Jerzy, lat 22, zam. Koniaków
3. KOHUT Andrzej, lat 40, zam. Koniaków
4. LIPOWSKI Dariusz, lat 38, zam. Koniaków
5. IDZINIAK Andrzej, lat 29, zam. Koniaków
Lista nr 23 – KWW „Wspólne Dobro”
1. BUJOK Leszek, lat 34, zam. Istebna
2. GAZUR Jan, lat 54, zam. Koniaków
3. GOLIK Jan, lat 54, zam. Koniaków
4. LEGIERSKI Stanisław, lat 43, zam. Koniaków
5. LIGOCKI Jacek Ignacy, lat 44, zam. Koniaków
Lista nr 24 – KWW TRÓJWIEŚ
1. KOCUR Franciszek, lat 49, zam. Koniaków
2. MICHAŁEK Władysław, lat 51, zam. Koniaków
3. TYC Wiesława Adriana, lat 27, zam. Koniaków
4. FIEDOR Stanisław, lat 53, zam. Koniaków
5. MATUSZNY Franciszek, lat 40, zam. Koniaków
Lista nr 25 – KWW Edwarda Bielesza
1. GRUSZKA Urszula Danuta, lat 52, zam. Koniaków
2. KNOPEK Zenon Eugeniusz, lat 27, zam. Koniaków
3. LEGIERSKI Tadeusz Stanisław, lat 54, zam. Koniaków
4. NIESŁANIK Władysław Franciszek, lat 49, zam. Koniaków
5. BIELESZ Agnieszka Janina, lat 27, zam. Koniaków

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Teresa Łaszewska
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Ogólne dane o gminie:
Powierzchnia Gminy – 84,25 km2

W dniu 27 października 2002r. odbyły się wybory do Rady 
Gminy na okres kadencji 2002-2006.

W skład Rady weszli:
1. Bocek Jan    Istebna 
2. Bujok Leszek   Istebna 
3. Gazur Jan    Koniaków
4. Gazurek Henryk   Istebna
5. Gburek Piotr   Jaworzynka 
6. Golik Jan    Koniaków 
7. Jałowiczor Paweł                  Jaworzynka
8. Juroszek Janusz   Istebna
9. Kędzior Stefania   Istebna 
10. Kubas Barbara   Koniaków 
11. Ligocki Jacek   Koniaków 
12. Michałek Józef   Istebna 
13.Muszalik Czesław   Jaworzynka 
14.Polok Józef    Istebna 
15.Rucki Paweł   Jaworzynka 
Funkcję Przewodniczącego Rady pełnił Radny Józef Micha-

łek, Zastępcy przewodniczącego - Radny Jan Gazur, Przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury Pomocy Społecznej i Ochro-
ny Zdrowia – Radny Józef Polok, Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego – Radny Paweł 
Rucki, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Radna Stefania 
Kędzior.

Wybory Wójta odbyły się w dniu 27 października 2002 r. oraz 
ponownie w dniu 01czerwca 2003r.Wójtem Gminy wybrano Da-
nutę Rabin.

Rada Gminy w okresie kadencji odbyła 42 sesje,  podjęła 388 
uchwał, które publikowane były w miesięczniku   „  Nasza Trój-
wieś ”.

Budżet Gminy w latach 2002- 30.09.2006r. kształtował się na-
stępująco:

W okresie mijającej kadencji duży nacisk położono na realiza-
cję zadań przy udziale środków pomocowych ,co widać w tabeli 
obrazującej wielkość budżetu w poszczególnych latach.

Z inwestycji, modernizacji i remontów należy wymienić:
I. Oświata 
1. Przy Gimnazjum w Istebnej  wybudowano halę  sportową i 

kolejny  budynek w którym mieści się biblioteka z czytelnią, kuch-
nia z częścią magazynową i świetlicą. 

Powstał obiekt sportowy który służy głównie młodzieży  gim-
nazjalnej ale również jest udostępniany  klubom sportowym i zor-
ganizowanym grupom przebywającym na terenie naszej gminy. 

Hala sportowa otrzymała nowe wyposażenie sportowe  za 74 
tys. zł. ( sprzęt sportowy, maszyna do mycia posadzki, elektryczna 
tablica wyników). 

Zakupiono również nowe wyposażenie kuchni warte 91 tys. zł. 
Koszt zadania wyniósł 4. 400 tys. zł, z czego środki budżetu gminy 
to kwota 1 640 tys. zł, kredyt z Fundacji Wspomagania Wsi Pol-
skiej  w wysokości 1 500 tys. zł, dotacja z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu w wysokości 1 260 tys. zł. 

Na dzień 30.09.2006 r. do spłacenia pozostaje kwota 392 tys. 
zł i jest to kredyt nieoprocentowany. 

 (Zobacz - zdjęcie nr 1 )
W roku 2005 opracowano dokumentację i uzyskano pozwo-

lenia na budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego dla dzieci 
i młodzieży.  Projekt przewiduje budowę boisk do piłki nożnej ze 
sztucznej trawy,  do piłki plażowej,  boisko wielofunkcyjne , try-
buny dla widzów, ogrodzenie i  oświetlenie terenu  oraz parking 
przy szkole.  Wartość projektu sięga 3 mln zł . Zadanie planowane 
jest do realizacji przy pomocy środków unijnych. 

2. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie  w 
latach 2002 - 2006  zmieniono  konstrukcję dachu,, wymieniono 
instalacje centralnego ogrzewania, docieplono strop na ostatniej 
kondygnacji, docieplono ściany i wykonano nową elewację, ad-
aptowano pomieszczenie na Bibliotekę Gminną  z czytelnią wy-
posażając czytelnię  w komputery, wyremontowano sanitariaty 
szkolne.  

Koszt remontu wyniósł  1 031 067,32 zł. 
Realizacja była możliwa dzięki otrzymaniu pożyczki z Woje-

wódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach w wysokości  340,4 tys.  zł, z możliwością jej 
umorzenia w wysokości 50 % oraz dotacji z rezerwy subwencji 
oświatowej w wysokości 44 889,00 zł. 

(Zobacz - zdjęcie nr 2) 
3.  Od jesieni 2005 r. realizowana była inwestycja pn:  Termo-

modernizacja szkoły podstawowej nr 1 w Jaworzynce oraz roboty 
ogólnobudowlane. W szkole wykonano: 

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- docieplenie ścian budynku i elewację,
- remont sali gimnastycznej (wymiana parkietu, instalacji elek-

trycznej, zdjęcie boazerii drewnianej ze ścian i wytynkowanie , 
malowanie, ocieplenie stropodachu wełną grubości 20 cm i pokry-
cie dachu folią dachową , remont sanitariatów i zaplecza sanitar-
nego przy sali, remont pokoju nauczycielskiego, pokrycie dachu 
biblioteki) 

Wartość inwestycji ogółem wynosi 686 tys. zł 
Inwestycja była możliwa dzięki zaciągnięciu w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach  preferencyjnej pożyczki w wysokości 260.920,00 zł z możli-
wością  częściowego umorzenia,  otrzymaniu dotacji w wysokości 
33.221,00 zł. 

I n f o r m a c j a  z  d z i a ł a l n o ś c i  R a d y  i  W ó j t a  G m i n y  I s t e b n a
z a  l a t a  2 0 0 2 - 2 0 0 6

Ludno  w latach 2002 2003 2004 2005    2006 
do30.09.2006

Pobyt sta y ogó em 
w tym: 
Istebna 
Jaworzynka 
Koniaków

11388

4805
3003
3580

11432

4842
3034
3556

11472

4852
3052
3568

11531

4880
3083
3568

11522

4873
3067
3582

Pobyt czasowy ogó em 
w tym: 
Istebna  
Jaworzynka 
Koniaków

202

138
31
33

203

129
25
49

203

126
34
43

207

123
49
35

196

120
35
41

      Lata      Dochody ogó em          Wydatki ogó em 
plan            15.574.400           15.532.600 2002

wykonanie            15.570.957,33           15.449.354,16 

plan            18.613.164           20.240.097 2003

wykonanie            18.568.273,28           20.157.939,15 

plan            18.746.839,08           21.082.390,08 2004

wykonanie            17.821.982,13           20.806.818,02 

plan            21.564.508           22.426.147 2005

wykonanie            21.443.052,37           21.959.494,86 

plan             27.865.344           30.524.720 2006
III kwarta y

wykonanie            19.437.319,30           20.953.774,83 
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Na to zadanie zaciągnięto w Banku Gospodarki Żywnościowej 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej   kre-
dyt preferencyjny  w wysokości 365 tys. zł.  

(Zobacz - zdjęcie nr 3) 
3. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej również 

w ramach  termomodernizacji wymieniono instalację centralnego 
ogrzewania, wykonano ocieplenie i izolację ścian piwnic, ocie-
plenie i elewację budynku, wymianę pokrycia dachu nad częścią 
lekcyjną szkoły, malowanie dachu nad salami gimnastycznymi i 
przedszkolem. Cały koszt inwestycji zamyka się w kwocie 819 
tys. zł. Realizacja tak dużego zakresu robót była możliwa dzięki 
dofi nansowaniu środkami WFOŚIGW

- pożyczka 376.314,00 zł oprocentowana w wysokości 3 % z 
możliwością częściowego umorzenia. 

- dotacja 33.837,00  zł 
oraz preferencyjny kredyt w Banku Gospodarki Żywnościowej 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wy-
sokości 390 tys. zł.  

(Zobacz - zdjęcie nr 4) 
4. W budynku Szkoły Podstawowa Nr 2 na Zapasiekach wy-

remontowano kuchnię i zaplecze magazynowe - łączny koszt 26 
tys. zł. Przy szkole wykonano  modernizację boiska  wraz z drogą 
i chodnikiem. Koszt zadania wyniósł 100.485,00 zł. 

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rastoce - wykonano modernizację 
boiska za kwotę 95.686,00 zł. Zamontowano dodatkowy kocioł cen-
tralnego ogrzewania na drewno co pozwoli na zmniejszenie kosztu 
opalania budynku. Wykonano nowe zadaszenie nad wejściem do 
szkoły, gdyż zniszczone zostało ostatniej zimy. 

6.  Szkoła Podstawowa Nr 2 na Zaolziu. Został opracowany 
projekt na wykonanie ogrodzenia szkoły i wykonanie remontu 
boiska sportowego.  Budowa boiska planowana jest do realizacji 
przy udziale środków pomocowych.  

7. Gminne przedszkole w Istebnej zostało przeniesione do 
szkoły Podstawowej Nr 1 w Istebnej (Na Dzielcu). Pomieszcze-
nia zostały przystosowane do wymagań stawianych tego rodzaju 
placówkom. Były budynek przedszkola został przystosowany na 
mieszkania. W budynku wymieniono stolarkę okienną, przekryto 
dach oraz wymieniono piec centralnego ogrzewania. Część budyn-
ku wynajmowana jest na gabinet stomatologiczny, który najemca 
przystosował na własny koszt łącznie z wymianą okien. 

II. Gospodarka  wodno -  ściekowa 
Ochrona wód i gruntów poprzez budowę oczyszczalni ścieków 

i kanalizacji sanitarnej była realizowana w Jaworzynce i Istebnej . 
Inwestycje realizowano w ramach  Programu SAPARD, oraz 

środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z Programu 
SAPARD oraz WFOŚiGW w Jaworzynce wykonano kanalizację 
sanitarną w takich przysiółkach jak: Gorzołki, Stańki, Klimki, 
Czepczory, Dragony, Duraje Polana, Czerchla, Krzyżowa. 

Wykonano 16 841  mb sieci kanalizacyjnej , podłączając 191  
budynków. Wartość wszystkich robót wynosi 2.823.838,00zł. 

W Istebnej z Programu SAPARD rozbudowano oczyszczal-
nię ścieków na Glinianym, oraz kanalizację sanitarną obejmując 
swym zasięgiem domy „ Rozlewni „ po Beskid, przysiółek Gazury 
i Gliniane.  Razem wykonano 11 km  sieci  kanalizacyjnej ,  pod-
łączając  140 budynków. 

(Zobacz - zdjęcie nr 5) 
1.  Latem 2005 roku rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków 

dla Andziołówki, Tartaku i Dzielca. Przepustowość oczyszczalni 
wynosi 200m3/dobę.  oraz kanalizację sanitarną obejmując  domy 
w Podolinach, Dzielcu, Potoczkach oraz Centrum Istebnej. 

Zadanie to realizowane jest ze środków Strukturalnych Unii 
Europejskie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu wynosi 3 334 

062 zł. Koszty kwalifi kowane projektu (czyli takie które mogą być 
dofi nansowane) stanowią kwotę 2.998.153,08 zł. Koszty niekwa-
lifi kowane obejmują podatek VAT oraz budowę podłączeń domo-
wych stanowią kwotę 335.909,02  zł. Dofi nansowanie wynosi 85 
% wartości kosztów kwalifi kowanych  (i jest to maksymalne dofi -
nansowanie jakie można uzyskać) w kwocie 2 548 430,11 zł. Z włas-
nych środków musimy zabezpieczyć 449 722,97 zł. Obecnie roboty 
na oczyszczalni ścieków dobiegają końca. Przeprowadzono wstępny 
rozruch technologiczny na wodzie. Na koniec III kwartału br.: 

-  poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 2 649.214,74 zł  
-  Środki Unii Europejskiej zostały  zrefundowane w wysoko-

ści 1 509 360 zł. 
-  z  budżetu Państwa otrzymano  161.751,35 zł. 
(Zobacz - zdjęcie nr 6) 
Poniższa tabela przedstawia długości głównej sieci kanali-

zacyjnej na początku i na końcu kadencji.

Tabela nie uwzględnia długość sieci inwestycji, która jest w 
trakcie realizacji. 

III. Zaopatrzenie w wodę. 
W  2003 r. zmodernizowano stację uzdatniania wody w Jawo-

rzynce Krężelce za 97.364,00 zł. 
Od paru lat obserwuje się obniżenie poziomu wód gruntowych 

i spadek wydajności ujęć. To spowodowało że nie można na bazie 
istniejących źródeł rozbudować wodociągów. 

W związku z tym przystąpiono do opracowania dokumentacji  
na budowę ujęcia wody Na Olzie wraz z siecią która w I kolejności 
zasili istniejący wodociąg w Koniakowie i Istebnej.   

Dopiero po wybudowaniu ujęcia można rozbudowywać wo-
dociągi. 

Posiadamy pozwolenie na budowę ujęcia, Zakład Energetycz-
ny przystąpi do wykonania 800 mb sieci energetycznej na ujęcie. 
Wykupiono działkę pod stację uzdatniania wody i przepompow-
nie. Przebieg sieci wodociągowej jest obecnie uzgadniany z Ener-
getyką i Telekomunikacją. 

W roku bieżącym opracowano dokumentację na rozbudowę 
wodociągu  Jaworzynka z doprowadzeniem wody do 19 budynków 
na Glinianym. Wodociąg będzie połączony z siecią wodociągową 
z Istebnej . To zapewni przesył wody i wzajemne się uzupełnianie 
niedoborów. Ogłoszony zostanie  przetarg z terminem wykonania 
robót do 30.06.2007.r. 

Na ukończeniu jest budowa 700 mb sieci wodociągowej o 
średnicy 160 mm z Bucznika do zakładu Lys Fusion Poland. Tu-
taj nastąpiło zwiększenie średnicy sieci by zapewnić zakładowi 
odpowiednie ciśnienie na wypadek  zagrożenia pożarem. Zakład 
partycypuje w kosztach budowy w wysokości 48.800 zł. 

Sieć ta zostanie dalej rozbudowana w kierunku  Andziołówki. 
Aktualizowana jest dokumentacja na budowę sieci wodociągo-

wej i kanalizacyjnej dla Andziołówki. 
Projekt przewiduje podłączenie wszystkich budynków. 
Dla porównania  poniżej  zestawienie długości sieci wodocią-

gowej w poszczególnych wsiach na dzień 30.12.2005 r. 
Tabelka nie uwzględnia robót nie zakończonych. 

Na dzie  30.12.2002  Na dzie  30.12.2005 r.  

Nazwa wsi 
D ugo  sieci 

w mb 
Liczba

pod czonych
budynków

D ugo  sieci 
Kanalizacyjnej w 

km 

Liczba
pod czonych

budynków
Istebna 12,7 197 23,8 337 
Jaworzynka  6,6  86 23,5 277 
Koniaków  13,6  155 13,6 156 
RAZEM   20,8 439 60,9 770 

Nazwa wsi D ugo  sieci 
w km 

Ilo  pod czonych 
budynków 

Istebna 30,3 336 
Jaworzynka  41,1 494 
Koniaków  25,9 310 
RAZEM  97,3 1140 
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IV.  Komunikacja - Drogi gminne 
Zachęceni wykonaniem pierwszych asfaltów na drogach gmin-

nych podczas ubiegłej kadencji przystąpiliśmy do opracowania 
dokumentacji na modernizację  dróg gminnych. Szansą powodze-
nia  realizacji był Program SAPARD. 

I tak w ramach realizacji programu SAPARD wykonano na-
stępujące zadania:

(Zobacz - zdjęcia nr 7 i 8)
Ponadto wykonano: 
- Mur oporowy na Rastoce w Koniakowie - 35.878 zł,
- Remont drogi Pańska Łąka w Koniakowie - 53 tys. zł. 
- Bariery ochronne na podjeździe do Szkoły w Rastoce - 11,5 tys. zł.

(Zobacz - zdjęcie nr 9)
 - Modernizację  drogi Połom - Leszczyna na długości 3 584 mb 
- wartość zadania wyniosła 840  tys. zł. Połowę wartości robót
  uregulowano z budżetu gminy, a połowę z preferencyjnego kredytu.
- Modernizację drogi na Tokarzonce na długości 367 mb, - 72 tys. zł.,
- Remont drogi Jasnowice na długości 700 mb, -  57 tys. zł. 
- Remont drogi do Kawuloka na Stecówce o długości 642 mb, - 94 tys. zł
- Remont drogi Cisowe w Koniakowie na długości 1 472 mb, -  80 tys. zł. 
- Modernizację drogi Gronik - Do Nowaka w Koniakowie
  o długości 210 mb, - 47 tys. zł.   
- Modernizację drogi Do Kępy na Pietraszynie, -  35.721 zł, 
- Na Śliwkuli w Jaworzynce odbudowano przepust drogowy -  21 tys. zł. 
- Remont drogi wołowa w Koniakowie.  Wartość robót - 22.939 zł. 
- Remont drogi Przez Moczorkym - 20.181 zł,
- Przebudowa skrzyżowania dróg Wilcze - Bystre - Tartak
  - za 79.418 zł
- Remont drogi do Jureczka w Koniakowie - 115.580 zł,
- Remont drogi Tyniok w Koniakowie - 32.668,
- Remont drogi Szkatółka - 68.292,
- Remont drogi Maciejka w Jaworzynce - 34.945,
- Remont drogi Bystre w Istebnej - 59.869 zł,
- Remont drogi Podoliny w Istebnej - 34.199 zł,
- Remont drogi Do Waligóry w Istebnej - 64.072 zł,
- Remont drogi na Andziołówce  - 30.972 zł,
- Remont drogi do Gazury w Istebnej - 27.985 zł,
- Zatokę autobusową na Wilczym - 14.661 zł, 
- Remont drogi Na Bagno w Koniakowie - 12.544 zł, 
- Remont drogi Żurówka w Koniakowi - 31.629 zł,
- Remont drogi do Kapasia w Istebnej - 19.180 zł,
- Remont drogi Kępka Na Gróń w Istebnej - 28.354 zł,
- Remont drogi Do Dziury w Istebnej - 39.527 zł,
- Remont drogi Łabaje w Jaworzynce - 42.012 zł,
- Remont drogi do Kaprola w Jaworzynce - 35.447 zł. 
- Remont drogi Do Galeja  w Jaworzynce - 14.260 zł,
- Remont drogi Do Grenia w Koniakowie  - 30.462 zł, 
- Remont drogi do przepompowni ścieków na Durajach
  w Jaworzynce - 16.053 zł, 
- Remont dojścia do SP Nr 1 w Koniakowi - 18.815 zł, 
- Przepust na Glinianym  w Istebnej - 44.280 zł,
- Remont drogi Polana  w Jaworzynce - 13 tys. zł.
- Remont drogi do Listonosza w Jaworzynce - 40 tys. zł. 
- Remont drogi Matyska w Koniakowie - 55 tys. zł. 
- Wymianę nawierzchni na moście Suszki w Istebnej - 

W ramach posiadanych środków było prowadzone bieżące 
utrzymanie dróg polegające na wykonaniu remontu cząstkowego 
drogi.

Została również opracowana ewidencja dróg gminnych. 
Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego drogą  gminnym na-
dano odpowiednią numerację. Zwiększono wydatki na zimowe 
utrzymanie dróg gminnych co obrazuje poniższa tabela

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej pojawiła się szansa 
uzyskania dofi nansowania  modernizacji układu komunikacyjnego 
środkami strukturalnymi. Nie udało się uzyskać dofi nansowania 
na drogę Wilcze - Mikszówka. Zostały złożone 4 wnioski, z któ-
rych 3 uzyskały wsparcie fi nansowe i są to: 

(Zobacz - zdjęcia nr 10 i 11)
Wartość zadania wyszczególniona w wierszu III ulegnie zmia-

nie po przeprowadzeniu procedury przetargowej. 
Urząd Marszałkowski z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  

wspiera inicjatywy zmierzające do poprawy warunków poprzez 
zapewnienie odpowiedniego dojazdu do gruntów rolnych . 

Wykorzystaliśmy tę szansę, a przykładem tego jest wykonanie 
następujących dróg rolniczych: 

Należy zaznaczyć, że roboty były prowadzone przy udziale 
czynu społecznego mieszkańców którym w imieniu własnym 
oraz Rady Gminy Istebna  dziękuję za zaangażowanie i trud. 

 Środkami z budżetu Państwa w ramach programu  usuwania 
skutków powodzi  oraz zniszczeń spowodowanych obfi tymi opada-
mi deszczu otrzymaliśmy dofi nansowanie na następujące zadania:

Nadleśnictwo Wisła w roku bieżącym wyremontowało dro-
gę Filipionka w Istebnej oraz zmodernizowało drogę Stecówka - 
Leszczyna. Bardzo dziękujemy Nadleśniczemu Nadleśnictwa Wi-
sła za wykonane drogi, które służą również mieszkańcom naszej 
gminy jak też odwiedzającym nas turystom. 

Nazwa drogi D ugo  drogi w 
mb

Warto  robót Wielko
dofinansowania 

Zapasieki - Szkawlonka 3 800 797.737,00 588.421,00 
Rastoka 2 223 590.211,09 436.417,00 
Zimna Woda - Sztoczek 2 810 649.021,78 479.006,21 
Bryje - Deje  1 973 413.987,64 305.786,00 
RAZEM  10.806 2.450.957,51 1.809.630,21 

Rok bud etowy Nak ady finansowe w z .
2003 84.105 
2004 187.512 
2005 322.327 
2006 444.570 

RAZEM  1 038 514 

Lp. Nazwa zadania  D ugo  w 
km 

Warto
projektu 

Wielko
dofinansowania 

1 Modernizacja dróg lokalnych Polana - 
Korbasy - upienie  w Jaworzynce 3,2 794.447,72 595.835,79

2 Modernizacja drogi lokalnej Olecki  w 
Istebnej 4,4 1 098.978,00 824.233,00

3 Budowa transgranicznego po czenia
komunikacyjnego Jaworzynka -  Cierne 
( droga z chodnikiem i k adka nad 
potokiem ) 

droga  0,9 
chodnik o,1 360.771,00 270.578,00

Wie  Istebna 

Nazwa drogi Warto  robót w 
z

Warto
dofinansowania w z

Wielko rodków
w asnych w z .

Kulonki 62.573 24.000 38.573 
Zaglinianne  60.365 24.000 36.365 
Od Burego Pod Beskid 
( w trakcie realizacji )

113.044 46.750 66.294 

Razem:  235.982 94.750 141.232 

Wie  Jaworzynka 
Ondrusze 76.962 33.000 43.962 

abaje 55.758 18.000 37.758 
Sta ki 109.341 36.000 73.341 
Kikula - Zakikula  134.662 43.500 91.162 
Do Matusznego 
 ( w trakcie realizacji

56.291 21.250 35.041 

Razem : 433.014 151.750 281.264 

Wie  Koniaków 
Zimna Woda  157.045 63.000 94.045 
Bukowina
( w trakcie realizacji )

51.678 21.250 30.428 

Razem:  208.723 84.250 124.473 

Nazwa zadania Warto  robót Wielko  dofinansowania 
Przepust  na Glinianym  44.280 0,00 
Droga Jasnowice - Las  26.483 20.000 
Droga Jasnowice - Szymcze 108.902  50.000 
Droga Pasieki  77.000 50.000 

RAZEM 256.665 120.000 
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V.  Drogi wojewódzkie: 
1. Na początku kadencji w Koniakowie Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Katowicach na odcinku 1 km wybudował chodnik. To 
zadanie było realizowane ze środków Banku Światowego i Gmina 
nie  partycypowała w kosztach budowy, jedynie przygotowała in-
westycję ponosząc koszty opracowania dokumentacji.

2. Urząd Gminy opracował dokumentację na budowę chod-
ników w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 941 na odcinkach Istebna 
Centrum - Gliniane i Andziołówka - Dzielec wydatkując  na ten 
cel 56 tys. zł. W czerwcu bieżącego roku pomiędzy Marszałkiem 
Województwa Śląskiego, a Wójtem Gminy Istebna zawarte zo-
stały porozumienia w sprawie budowy chodników w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 941 na odcinkach: Istebna Centrum - Gliniane i 
Andziołówka - Dzielec. Realizacji zadań podjęła się gmina po-
cząwszy od opracowania dokumentacji, uzyskania pozwolenia na 
budowę, przeprowadzenia procedury przetargowej. 

2.1. chodnik do glinianego: 
Jest to budowa chodnika o długości ponad 1 km i szerokości 

1,5 mb wraz z kanalizacją deszczową.  
Powstaną również dwie zatoki autobusowe (przystanki). 
Z własnych środków musimy zabezpieczyć 10 % wartości ro-

bót co stanowi kwotę 150 tys. zł. Pozostałą kwotę 1 342 tys. zł 
ponosi Urząd Marszałkowski. 

Roboty mają zostać zakończone w listopadzie a całe rozlicze-
nie inwestycji w grudniu br.

2.2.  chodnik od Andziołówki po Dzielec
Budowa chodnika zaplanowana jest na dwa lata a roboty mają 

zostać zakończone do 30 sierpnia 2007 r.  Na  prośbę Wójta od-
stąpiono od 10 % udziału Gminy w kosztach budowy. To zadanie 
zostanie w całości uregulowane ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego. Wartość inwestycji wynosi 2 643 tys. zł. 

3. Jeszcze w listopadzie br. mają zostać wykonane zatoki au-
tobusowe na Słowiaczonce. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Katowicach. Z budżetu gminy zostanie uregulowane 
40 % kosztów budowy tj. około 40 tys. zł.

4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w Koniakowie 
wyremontował 700 mb drogi wojewódzkiej, pozostałe brakujące 
700 m jest zaplanowane do wykonania w roku 2007.

5. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zlecił opracowanie 
dokumentacji na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 941 na odcin-
ku Głębce - Istebna Tartak (po mosta na Olzie  - około 10 km.)

VI. Drogi powiatowe.
1. Rozpoczęły się prace na drodze powiatowej od Krzyżowej 

po Trzycatek. Całość zadania realizuje i fi nansuje Starostwo Po-
wiatowe w Cieszynie przy udziale środków Unii Europejskiej. 

2. Starostwo Powiatowe w Cieszynie przystąpiło do opraco-
wania dokumentacji na modernizację drogi powiatowej od Cen-
trum w Istebnej po Beskid  (2 400 mb drogi). 

Zakłada się budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku, 
przeniesienie przystanków autobusowych z Centrum na wysokość 
Urzędu Gminy, chodnik na całej długości drogi oraz nową na-
wierzchnię asfaltową. Gmina na mocy porozumienia zabezpiecza 
swój udział  w wysokości  188 tys. zł. 

VII. Oświetlenie 
1. W  2003  r. wykonano oświetlenie w ciągu drogi wojewódz-

kiej Nr 943 na odcinku  Byrty - Krzyżowa. Zabudowano 23 punkty 
świetlne. Wartość robót wyniosła 203.999,09 zł. 

2.  W połowie  2006 roku wykonano oświetlenie drogi od Koś-
cioła na Kubalonce po Wyśni Pole o łącznej długości 1 km.  Zabu-
dowano 15 nowych słupów oświetleniowych. Wartość inwestycji 
zamknęła się w kwocie 119.089,33 zł.

(Zobacz - zdjęcie nr 12)
3. Jesienią 2005 r. rozpoczęto budowę oświetlenia  w ciągu 

drogi wojewódzkiej Nr 941 na odcinku Od Andziołówki Po Dzie-

lec. Roboty zakończono we wrześniu br. Budowa obejmowała  po-
stawienie nowych słupów oświetleniowych, a na odcinkach gdzie 
przebiegała linia energetyczna nowych punktów świetlnych (tylko 
montaż opraw). Za każdy zajęty przez Gminę słup energetyczny 
pod oświetlenie Gmina płaci energetyce dzierżawę. 

Wartość inwestycji zamyka się kwotą  201.613,25 zł.
Wszystkie wydatki na  budowę oświetlenia dróg zostały ponie-

sione ze środków własnych gminy.
Nieczynne oświetlenie drogi od przystanku  Kubalonka Osied-

le do Sanatorium, zostało w styczniu 2005 roku przejęte od Wo-
jewódzkiego Centrum Pediatrii Kubalonka przez Gminę, która  
wykonała remont oświetlenia. Wartość remontu  zamknęła się w 
kwocie 10.862,58 zł. 

VIII. ZDROWIE i BEZPIECZEŃSTWO
Od Starostwa Powiatowego w Cieszynie zostały zakupione 

ośrodki zdrowia w Jaworzynce i Koniakowie. Przy zakupie wyne-
gocjowano upust w wysokości 40 % wartości.  

Niezależnie od kosztów zakupu, w Ośrodku Zdrowia w Jawo-
rzynce w części mieszkalnej Gmina wymieniła stolarkę okienną, 
kocioł centralnego ogrzewania oraz dokonała podziału instalacji 
elektrycznej w budynku. 

2. Z budżetu Gminy wspierana jest działalność Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych  co przedstawia poniższa tabela.  
Oprócz wydatków na bieżące utrzymani należy wymienić dofi nan-
sowanie zakupu samochodów bojowych w wysokości 165 tys. zł.

(Zobacz - zdjęcie nr 13)
 

IX. Park w Istebnej
W 2003 roku wykonano pielęgnację drzewostanu. Wartość 

projektu wyniosła 12.668,40 zł, ze środków własnych ponieśli-
śmy wydatki w kwocie 4 tys. zł, uzyskując na ten cel dotację z 
WFOŚiGW w wysokości 8.668,00 zł.  

Latem 2004 r. dokonano modernizacji Parku w Istebnej. Na 
to zadania Gmina złożyła wniosek na dofi nansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej. Roboty obejmowały przebudowę linii 
energii elektrycznej i oświetlenie terenu, przebudowę linii tele-
technicznych i urządzeń telekomunikacyjnych  oraz roboty bu-
dowlane (ławki, ogrodzenie, chodniki). Wartość projektu wynio-
sła 171.934,12 zł z czego dofi nansowanie wynosiło 80.610,62 zł. 
Zadanie zostało rozliczone i uregulowane w całości w 2004 roku.  
Jesienią przystąpiono do wykonania kiosku handlowego. Wartość 
prac wyniosła 118 tys. zł i pokryta została z budżetu Gminy.

(Zobacz - zdjęcie nr 14)
X. Budynek Administracyjny Urzędu Gminy i budynki ko-

munalne
1. W budynku Urzędu Gminy została wymieniona stolarka 

okienna oraz wykonano zadaszenie nad wejściem głównym do 
budynku. Nad częścią mieszkalną  zmieniono konstrukcję dachu 
wykonując jednocześnie ocieplenie stropodachu. Wymieniono in-
stalacje elektryczną w budynku. Wartość wszystkich robót zamyka 
się kwotą 174 tys. zł. 

Nazwa o rodka zdrowia Warto  budynku Kwota zakupu Wielko  upustu

O rodek zdrowia w 
Jaworzynce  250.539,42 153.379,42 97.160,00
O rodek zdrowia w 
Koniakowi e 282.759,82 172.959,82 109.800,00

Razem  533.299,24 326.339,24 209.960,00

Rok kalendarzowy Nak ady na OSP w z .
2002 79.863,72 
2003 92.855,54 
2004 136.655,63 
2005 116.643,83 

2006 ( za III kwarta y )  198.417,16 
RAZEM 624.435,88 
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3. W budynku Nr 732  w Istebnej wymieniono stolarkę okien-
ną , wykonano zadaszenie nad wejściem do budynku, wymieniono 
balustradę na klatce schodowej, poniesiono koszty remontu miesz-
kania. Wartość robot wynosi 20 tys. zł

4. W budynku Nr 751 w Istebnej wymieniono piec centralnego 
ogrzewania - 7,5 tys. zł. 

5. W budynku Nr 380 w Koniakowie Kosarzyskach  wykona-
no remont łazienki, wymieniono piec do centralnego ogrzewania 
wraz z wkładem kominowym, odwdniono piwnice, wymieniono 
wewnętrzną instalację wodociągową, częściowo wyremontowano 
rynny. Wartość robót wynosi  24,5 tys. zł. 

XI. Cmentarze
Wykonano ogrodzenie cmentarza w Jaworzynce. Roboty pro-

wadzono przy udziale czynu społecznego. Gmina pokryła jedynie 
zakup materiałów w wysokości 12  tys. zł. 

W Istebnej realizowane są prace polegające na wykonaniu 
ogrodzenia wzdłuż drogi gminnej. 

Wartość robót zamknie się kwotą około 30 tys. zł, 
XII. Kultura, Sport, Turystyka
Zestawienie projektów z zakresu turystyki, kultury i sportu re-

alizowanych w latach  2004 -2006 z udziałem funduszy zewnętrz-
nych realizowanych przez Urząd Gminy Istebna oraz Gminny 
Ośrodek Kultury  – Bibliotekę Publiczną w Istebnej.

(Zobacz - zdjęcie nr 15)
ROK 2004
1. „VIII Dni Istebnej z Ochodzitej przez Skalite po Kozu-

bową”
(dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego)
- wartość                 11 932 zł
- dofi nansowanie    3 000 zł
- okres realizacji     10.-11.07. 2006r.
2. Biblioteka (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego)
- wartość                1 300 zł
- dofi nansowanie     1 300 zł
- okres realizacji    02.-03.2004
3. Biblioteka (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego)
- wartość               3 500 zł
- dofi nansowanie    3 500 zł
- okres realizacji    12.2004
ROK 2005
1. „IX Dni Istebnej z Ochodzitej przez Skalite po Kozubową”
(dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego)
- wartość                 26 483,07 zł
- dofi nansowanie    7 000,00 zł
- okres realizacji     16.-17.07.2005r.
2. Biblioteka
(dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- wartość                9 400,00
- dofi nansowanie     9 400,00
- okres realizacji     11.2005
3. I Beskidzki Przegląd Grup Kolędniczych i Obrzędowych 

„Od Adwentu do Wielkanocy”
(dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego)
- wartość                6 700,00
- dofi nansowanie     4 000,00
- okres realizacji     01.-02.12.2005r.
ROK 2006
1. II Międzynarodowy Konkurs Gwarowy „Nasióm Rze-

cióm” (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)
wartość                4 952,88
dofi nansowanie     2 994,87
okres realizacji       30.03.2006r.

2. „X Dni Istebnej z Ochodzitej przez Skalite po Kozubową” 
(Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Pol-
ska Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński)

wartość                 27 816 zł
dofi nansowanie    20 862 zł
okres realizacji     15.-16.07.2006r.
3. Doposażenie biura oraz zakup sprzętu na działalność kół 

dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury-Bibliote-
ce Publicznej w Istebnej (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego)

wartość                 40 000 zł
dofi nansowanie    30 000 zł
okres realizacji     20.06-31.10.2006r.
5. Wystawa Jana Wałacha  wraz z publikacją katalogu wy-

stawy i widokówek poświęconych „Artyście spod Złotego Gró-
nia”. (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego)

wartość                 10 380 zł
dofi nansowanie    7 200 zł
okres realizacji     20.06-31.10.2006r.
6. Biblioteka (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego)
wartość                 8 000 zł
dofi nansowanie    8 000 zł
okres realizacji     w trakcie
7. Publikacja katalogu wystawy „Górale Ojcu Świętemu”
(dotacja z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego)
wartość                - 3 125 zł
dofi nansowanie   - 2 500 zł
okres realizacji    - w trakcie realizacji
8. „II Obóz Integracyjny Młodzieży Pogranicza - Istebna 

2006” (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-
Polska Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński)

Wartość  33 970 zł
dofi nansowanie  28 870 zł
okres realizacji: zakończony rzeczowo
   – trwa rozliczenie projektu
(Zobacz - zdjęcie nr 18)
9. „Produkt turystyki kwalifi kowanej na polsko-czeskim 

pograniczu - utworzenie i promocja transgranicznych tras ko-
larstwa górskiego - etap 1” (Program Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Czechy-Polska Fundusz Mikroprojektów – Eu-
roregion Śląsk Cieszyński)

wartość   46 900 zł 
dofi nansowanie 35 175 zł 
okres realizacji:  II-X.2007
(Zobacz - zdjęcie nr 16)
10. Promocja sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży 

polsko-czeskiego pogranicza – Dzieci na Trójstyku
(Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-

Polska Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński 
- wniosek w trakcie oceny)

(Zobacz - zdjęcie nr 17)
wartość   25 000 zł
dofi nansowanie 18 750 zł 
okres realizacji:  w trakcie oceny
Urząd Gminy Istebna opracował również wniosek o dofi nan-

sowanie dla Związku Podhalan Oddział Górali Śląskich na pro-
jekt pt.: „5. Międzynarodowe Spotkanie Gajdoszy i Dudziarzy 
- Istebna Stecówka 2006”

(Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-
Polska Fundusz Mikroprojektów – Euroregion Śląsk Cieszyński)

wartość   39 894,00 zł
dofi nansowanie  33 909,00 zł
Rada i Wójt Gminy Istebna składają serdeczne podziękowania 

mieszkańcom za zaufanie, jakim zostali obdarzeni w IV  kadencji.
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