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GORSZY  NIZ  BRON 
Rozmowa z Jarosławem  Iwanem, 

instruktore m  tresury  psów 

Czy  psa trzeba  t resować? 
Psa trzeba wychowywać,  układać. To jest  podstawa,  natomiast  szko
lenie, jest  dodatk iem.  Sama  tresura  niewiele  da je. 
Na  czym  to w y c h o w y w a n ie  ma po legać?  Kiedy  się zaczyna? 
Zaczynamy  w momenc ie,  k iedy  przynos imy  psa do domu. Od tego 
czasu  musi  wiedzieć,  gdz ie jest  j e go  miejsce.  Gdz ie  śpi,  gdzie  jest 
jego  miska,  gdzie  się załatwia.  Przyzwycza jamy  go do imienia, pór 
spacerów.  W miarę  rozwoju  f izycznego,  psychicznego  uczymy go 
kolejnych  umiejętności.  Tego  t rzeba  pi lnować.  N i e możemy  trak
tować  psa,  j ak  cz łowieka.  Ludz ie  często  zapomina ją,  że jest to 
zwierzę.  T rak tu ją  go j ak  ma łe  dz iecko.  To jest  poważny  b łąd 
i z tym  wiążą  się  poważne  problemy. 
Jak i e  prob lemy? 

Pies  zaczyna  nami  rządzić.  Przychodzą  goście  i nie możemy  spo
kojn ie  porozmawiać,  chce  się bawić  w na jmn iej  odpowiedn im 
momencie,  staje  się agresywny,  na  spacerach  c iągnie  nas, gdzie 
chce,  demolu je  mieszkanie.  To wszystko  jest  wynik iem  b łędów 
wychowawczych.  . 
Powiedzmy  jednak  kró tk o o metodach.  Czy  wychowu jemy  psa 
poprzez  bicie,  nagradzan ie? 
Pamiętajmy,  że j ego  zachowan ie  zależy  ty lko  i wyłącznie  od  rela
cj i , jak ie  zbudu jemy  między  nami,  naszą  rodziną  i psem. Z natury 
jest  to zwierzę  stadne  i cz łowiek  musi  być dla psa  przywódcą,  na j
ważnie jszym  osobnik iem  w stadzie.  Wszyscy  domown icy  muszą 
stać  w hierarchii  wyżej  n iż pies.  Jeżeli  to się uda zrobić,  to  nie 
będziemy  mieć z nim  żadnych  problemów.  Wszystk ie  k łopoty  bio
rą  się stąd, że pies  chce  być  ważnie jszy od któregokolwiek  cz łonka 
rodziny.  Kończy  się to tak,  że pies  rządzi  w  domu. 
Często  jest  tak ,  że pies  wyb ie r a  sobie  p rzywódcę  spośród do
mown ików  i tylk o  j ego  s łucha. 

Jest  taki  stereotyp,  że pies  ma tylko  j e d n e go  pana.  Wychodzi  się 
z  założenia,  że jeśli  chciałeś  psa,  to się nim za jmu j.  A lbo:  Jesteś 
mężczyzną,  to go wytresuj. N i e  chce  s łuchać?  Powiedz  mu  coś. To 
jest  b łąd.  Wszyscy w domu  muszą  uczestniczyć  w  wychowywan iu 
psa.  Mąż,  żona,  dzieci,  dz iadek,  babcia.  Wszystk ie  te osoby  muszą 
w  jak iś  sposób  na niego  wpływać.  Musi  s łuchać  poleceń  przy jdź, 
zostaw,  idziemy,  bez względu  na to, z czyich  ust padają.  Dopiero 
kiedy  uzyskamy  odpowiedni  autorytet  u psa, będz ie  pos łuszny 
i nie  sprawi  nam kłopotu. 

Z  tego  co  Pan mówi  wyn ika ,  że jeśli  us tawimy  odpow iedn io 
psa,  to później   można  go nauczyć  wszystk iego. 
Właśnie.  Potem  można  go uczyć,  j ak j a to mówię  sztuczek:  siad, 
waruj, zostań, do nogi,  wszystk iego,  co pies jest w stanie  przyswo
ić. Jednak  u podstawy  musi  być  odpowiedn ia  więź z  właścic ie lem. 
Pies  musi  odczuwać  szacunek  do pana,  j a ko  przewodnika  stada. 
Czy  można  w y c h o w ać  doros łego  psa, k tórego  wz ię l i śmy ze 
schroniska? 
Psy  ze schroniska  są specyf iczne.  Tra f ia ją  tam  na ogół  dlatego, że 
właściciel  nie dawał  sobie  z nim rady.  Pies  był agresywny,  zbyt 
lękliwy ,  a lbo  się znudził  w łaśc ic ie lom.  Są to zwierzęta z  urazami 

(cd  na  sir. 2) 

Na  s toku  na Pon iwcu  rozeg rano  Puchar   Polski  w  Snowboar
dzie.  P i s z e my  o ty m  na s t ron i e  11.  Fot.  W. Such ta 

KOLĘDY ZE  „ŚLĄSKIEM " 
Piękny  Koncert  Noworoczny 

zapowiada  się 4 stycznia  2003 
r w kościele  ewangel ickoaugs
burskim  w Ustroniu  bowiem na 
Ga lowy  Koncert  Kolęd  zapra
sza  Z e s p ół  P ieśni  i  T a ń ca 
„ Ś l ą s k ".  P o n ad  4 0  o s o b o wy 
chó r,  2 0  o s o b o wa  o rk i es t ra, 
wspania łe  głosy  i stroje,  n ieco
dz ienna  świą teczna  a tmosfe ra 
  to atuty  wy ją tkowego  koncer
tu,  k tórym  zacznie  się nowy  rok 
w  ustrońskiej  kulturze. N i e  spo
sób  opuścić  tej muzycznej  uczty 
a  bilet  może  stać  się  mi łym  pre
z e n t em  d la  naszych  n a j b l i ż
s z y c h.  S p r z e d aż  p r o w a d zą 

M D K  „Prażakówka",  Kancela
ri a  Paraf ia lna  kościoła  ewange
l ickiego  i  Mie jska  In formac ja 
Turystyczna  w Ustroniu. Kon
cert  r o z p o c z n ie  s ię o  g o d z. 
18.00.  (bż) 
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GORSZY  NIŻ  BROŃ 
(dok. ze sir. 1) 

w  stosunku  do  ludzi.  Biorąc  psa  ze  schroniska,  musimy  wykazać 
się  cierpliwością  i zdać  sobie  sprawę,  że  czeka  nas  praca.  Zwie
rzę  ma  się  do  nas  przyzwyczaić,  a  przede  wszystkim  nabrać  sza
cunku  do  nowego  właściciela.  Wtedy  jest  szansa,  że  stanie  się 
naszym  sprzymierzeńcem. 
Skoro  wszystko  zależy  od  nas,  to  chyba  musimy  sobie  wybrać 
odpowiedniego  psa.  Czym  się  kierować? 
Psy  różnią  się  nie  tylko  wyglądem  zewnętrznym,  ale  również  cha
rakterami.  I charakter  psa  należy  dobrać  do  naszego.  Wybór  rasy 
odgrywa  duża  rolę,  bo  na  przykład,  jeśli  mamy  małe  mieszkanie, 
to  nie  powinniśmy  kupować  doga.  Jeśli  nie  lubimy  biegać,  nie 
preferujemy czynnego wypoczynku,  to nie kupujmy  np. husky,  dal
matyńczyka,  owczarka  niemieckiego. 
Jakie  rasy  poleciłby  Pan  właścicielom  małych  mieszkań? 
Z moich  doświadczeń  wynika, że taką  bardzo  dobrą  rasą  do  miesz
kań jest  terier  rosyjski. Te psy  nie znoszą  ogrodu,  nie nadają się  do 
kojca.  Bardzo  dobrze  znoszą  warunki  domowe,  nawet  małego 
mieszkania.  Są  to  piękne,  duże  psy,  pełnią  wszystkie  te  role,  które 
powinien  spełniać  pies    przyjaciela,  towarzysza,  obrońcy,  mają 
wspaniały  charakter,  nadają  się do  życia  z  dziećmi. 
Są  rasy  uznawane,  także  przez  prawo  polskie,  za  groźne.  Czy 
rzeczywiście,  trzeba  j e  traktowa ć  specjalnie? 
Tak.  ponieważ  od  początku  hodowli  były  ukierunkowywane  na 
określone  postępowanie    atak,  obronę,  ściganie.  Były  w  specjal
ny  sposób  wychowywane  i szkolone.  Al e  żaden  pies  nie  rodzi  się 
z czynnikiem  mordercy.  Nie  ma  czegoś  takiego.  To, jaki  jest  pies, 
zależy  wyłącznie  od  właściciela.  Jeśli  będzie  uczony  agresji,  nie
nawiści,  to  taki  będzie. 

Jak  by  Pan  skomentował  tragiczne  przypadki  zagryzienia  lu
dzi  przez  psy? 
Dla  naszego  środowiska  jest  rzeczą  oczywistą,  że  jest  to  tylko 
i  wyłącznie  wina  właściciela.  A  niestety,  w  takich  przypadkach, 
cała odpowiedzialność  spada  na  zwierzę.  Taki  pies,  najprawdopo
dobniej,  zostanie  uśpiony,  a  człowiek  dostanie,  powiedzmy,  pół 

roku  w  zawieszeniu.  Nie  wolno  zostawiać  małych  dzieci  z  psem, 
choćby  nie  wiem jak  był  łagodny.  Zabawa  może  przybrać  taki  ob
rót,  że  dziecko  będzie  chciało  uciec,  zacznie  się  bronić.  Instynkt 
zwierzęcia  mówi  wtedy:  Jeśli  coś  ucieka,  to j a  muszę  złapać,  jeśli 
coś  mi  się  wyrywa, j a  muszę  przytrzymać.  W  tym  momencie  pies 
przestaje,  po  ludzku  mówiąc,  myśleć,  zaczyna  brać  górę  natura. 
Tak może się zachować  nawet  ułożony  pies, dlatego dziecko,  które 
ma  w  domu  psa,  musi  znać  podstawowe  zasady  obchodzenia  się 
z nim. Jeśli  tego  wszystkiego  dopilnujemy,  ryzyko jest  minimalne. 
Jaki e  błędy  najczęściej   popełniają  właściciele  psów? 
Na  temat  popełnianych  b łędów  można  napisać  książkę.  I  my
ślę,  że  o  błędach  naj lepiej  rozmawiać  rozpat ru jąc  konkretne 
przykłady. 
Czy  na  spacer   trzeba  zakładać  kaganiec? 
Moim  zdaniem  w miejscach  publicznych, jest  konieczny.  Niechcą
co  ktoś może  go  nadepnąć,  wystraszyć  i wtedy  w obronie  własnej, 
zaatakuje.  Najczęściej  atakują  psy,  które  się  boją.  Jeśli  wiemy,  że 
mamy  lękliwego  psa, to kaganiec jest konieczny. Nie możemy  prze
widzieć  na  przykład  sytuacji,  kiedy  dziecko  lub  dorosły  miłośnik 
zwierząt  spontanicznie  wyciągnie  rękę  w  stronę  naszego  pupila, 
a  ten  czując zagrożenie,  ugryzie. 
Szkoli  Pan  psy  obronne? 
Tylko  wtedy,  gdy  wiem,  że  właściciel  będzie  w  stanie  nad  nim 
zapanować.  Pies w  rękach  nieodpowiedniego  człowieka jest  gor
szy  niż broń,  bo z broni  można  spudłować,  pies nigdy  nie  spudłu
je.  Pies  obronny  to  taki,  który  po  pierwsze,  unieszkodliwi  prze
ciwnika  nie  gryząc  go,  a  po  drugie  zrobi  to  tylko  na  żądanie. 
Właściciel  może  wdać  się z kimś w sprzeczkę,  ale jeśli  sobie  tego 
nie  życzy,  pies  nie  ma  prawa  się  ruszyć. 
Jak  zareaguje  pies  wyszkolony  na  obronnego,  kiedy  usłyszy 
komendę:  „Bierz" ? 
Obezwładni  przeciwnika,  chwytając,  na  przykład  za  rękę.  Al e  ma 
trzymać,  a nie gryźć. Chyba  tylko osoba  niespełna  rozumu  lub  pod 
wpływem  narkotyków,  będzie  się  wtedy  szarpać.  Raczej  poprosi, 
żeby  zabrać  psa.  Wtedy  pada  komenda  i  pies  odchodzi.  Nikomu 
nic  się  nie  dzieje. To jest  prawidłowe  zachowanie  psa  obronnego. 
Jednak  zawsze  trzeba pamiętać,  że  pies może  zareagować  instynk
townie,  na  przykład  w sytuacji,  kiedy  spotykam  wylewnego  znajo
mego,  który  lubi  „mówić"  rękami  i przywita  mnie  mocnym  klep
nięciem  w  ramię. 
Jak  powinniśmy  reagować  przy  spotkaniu  oko  w  oko  z  psem 
swobodnie  biegającym  bez  kagańca? 
Jeśli  możemy,  omijamy,  nawet  gdy  trzeba  nadłożyć  drogi.  Nigdy 
nie  wiadomo,  co  to  za  pies.  Kiedy  nie  ma  wyjścia  i trzeba  przejść 
obok,  idziemy  zdecydowanym  krokiem,  kątem  oka  obserwując 
zwierzę.  Nie  uciekamy,  nie  podnosimy  rąk,  kiedy  pies  się  zbliża, 
nie  próbujemy go  odgonić,  bo  to może  sprowokować  go  do  ataku. 
Stajemy  bez  ruchu,  a  w  ekstremalnych  sytuacjach  w  przypadku 
zagrożenia,  możemy  się  nawet  położyć  na  ziemi.  Normalny  pies 
podejdzie,  obwącha,  bywa,  że  chwyci  zębami,  jednak  nie  powi
nien  ugiyźć.  Wiem, że ciężko jest  się przełamać, ale jeśli  zachowa
my spokój, pies odejdzie. Miałem  kiedyś taką sytuację, że  mijałem 
sukę ze szczeniętami,  nie wiem, jakim  cudem  znalazła  się na  ulicy, 
ale  była  zdecydowana  bronić  młodych,  a j a  nie  miałem  się  gdzie 
wycofać. Dwa razy złapała mnie za  łydkę, nie robiąc żadnej  krzywdy 
i w  końcu  przepuściła. 

Dziękuję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

Styczeń  to miesiąc  kolędników, 
znanych  u  nas  jako  połaźnicy. 
Zwyczaj  odwiedzania  gospo
darzy  i śpiewania  im kolęd  zno
wu  odradza  się. 

470  lat  temu  Cieszyn  otrzy
mał  prawo  p ieczętowania  do
kumentów  wosk iem  czerwo

nym  (dotąd  w  użyciu  był  z ie
lony),  co  s tanow i ło  dowód 
pres t i żu.  Ko lor  używanych 
dz is iaj  p ieczą tek  raczej  nie 
ma  znaczenia. 

Jednym  z najpiękniej  ubarwio
nych ptaków jest zimorodek.  W 
naszym  regionie można go  spo
tkać  szczególn ie  nad  Wisłą, 
Brennicą  i  Olzą. 

Kiedyś  mieszkańcy  sąsiadują
cych  ze  sobą  Kiczyc  i  Wiślicy 
d o k u c z a li  sob ie,  u ż y w a j ąc 
przezwisk  „okonki"  i  „bobio

rze".  Chodziło  o prawo  do  po
łowu  ryb.  Z  latami  konf l ik t 
ucichł. 

Amatorski  Teatrzyk  Koła  Ma
c ierzy  Szko lnej  w  Górkach 
Wielkich  zasłynął  wystawia
niem  widowisk  scenicznych 
Walentego  Krząszcza.  Jednym 
z  takich  było  „Wesele  Cieszyń
skie"  zagrane  przed  70  laty. 
Starsi górczanie do dzisiaj mają 
co  wspominać. 

Pierwszy  opis  c ieszyńskiego 
zamku  pochodzi  z XVI I  wieku 

i  znajduje  się  w  kronice  Jaku
ba  Schickfussa.  Budowla  była 
wtedy  dobrze  obwarowana. 
Z b u r z o no  j ą  w  XI X  w ieku 
i zbudowano  nowy  zamek,  ist
niejący  do  dziś. 

Onegdaj  do  Wydziału  Gmin
nego  w  Skoczowie  traf i ło  po
dan ie  w o ź n e go  m i e j s k i e go 
Kaszy,  który  prosił  o zgodę  na 
napraw ien ie  czapki  s łużbo
wej.  Z  pomocą  przyszli  mu 
dwaj  radni  kapelusznicy,  któ
rzy  sami  uszyli  dw ie  nowe 
czapki.  (nik ) 

b&s"? 

J.  Iwan z owczarkiem  środkowoazjatyckim.  Fot.  M. Niemiec 
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KRONIKA  MIEJSKA 
Początkiem  grudnia  w sali gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej 

nr  5 odbył  się  turniej  tenisa  stołowego  dla  uczniów  szkół  podsta
wowych.  Wzięli  w  nim  udział  reprezentanci  i  reprezentantki 
z  wszystkich  ustrońskich  podstawówek.  Wśród  dziewcząt  naj
lepsza  była  Dominik a  Kozik  z  SP3  przed  Natalią  Miroch ą  z 
SP6  i Agnieszką  Frydel  z  SP3.  Naj lepszym  pingpongistą  oka
zał  się  Szymon  Kubicju s  z SP6,  2.  i 3.  miejsce  zajęli  uczniowie 
SP3:  Micha ł  Gomola  i Bartosz  Pilch.  Klasyfikacja  drużynowa 
przedstawiała  się  następująco:  dziewczęta    1.  SP3,  2.  SP6,  3. 
SP2,  chłopcy    1. SP3,  2.  SP6,  3.  SP1. 

30  uczniów  zapisało  się  do  szkolnego  kółka  PTTK  w  Szkole 
Podstawowej  w  Lipowcu.  Wszystko  to  za  sprawą  nauczyciela 
wychowania  f izycznego  Bogdana  Kozieła.  Sam jest  wicepreze
sem  oddziału  PTTK  w  Wiśle,  nic  więc  dziwnego,  że  stara  się 
zarazić  młodzież  turystycznym  bakcylem.  Wszystko  jednak  za
czyna się od poznania  historii  miasta, w którym  się mieszka.  Trze
ba  też znać  topografię  terenu,  występującą  faunę  i florę.  Lepsze
mu  poznaniu  swego  miasta,  czyli  Ustronia  służył  szkolny  kon
kurs.  Wzięli  w  nim  udział  uczniowie  klas  1VVI .  W  pierwszym 
etapie  pisano  test,  następnie  finalistów  wyłonił  drugi  etap.  Finał 
obserwowali  uczniowie  klas  wyższych,  natomiast  odpowiedzi, 
często  dość  trudne  i szczegółowe,  oceniało  jury  w  składzie:  dy
rektor  szkoły  Marek  Konowoł,  prezes  Zarządu  Oddziału  PTTK 
Józef  Ładoś,  przedstawicielka  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
Magdalena  Piechowiak  oraz  reprezentująca  UM  Grażyna  Wi 
niarska.  Ten  szkolny  konkurs  wiedzy  o  Ustroniu  wygrała  Dari a 
Jaworska.  Następne  miejsca  zajęli: 2.  Dawid  Lebioda,  3.  Jaro
sław  Balcar,  4.  Dariusz  Małysz,  5.  Micha ł  Madzia.  Naj lepsi 
otrzymali  nagrody  rzeczowe,  a  wręczał  j e  obecny  na  konkursie 
J. Ladoś  (na  zdjęciu).  Fot.  W.  Suchta 

Ci ,  którz y  od  nas odeszli: 
Jan  Czyż  lat  91  ul.  Leśna  33 
Emili a  Gomola  lat  85  ul.  Orłowa  la 
Ann a  Hussar  lat  81  ul.  Furmańska  23 
Ludwi k  Lipowczan  lat  77  ul.  Szpitalna  9 
Zuzanna  Stebel  lat  75  ul.  Pasieczna  19 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia,  złożone 
wieńce  i kwiaty  oraz  liczny  udział  w  ceremonii  pogrzebowej 

śp.  Ludwik a  Lipowczana 
krewnym,  sąsiadom,  znajomym 

składa 
żona  z  rodziną 

KRONIK A  POLICYJN A 

22/23.12.2002  r. 
W  nocy  nieznani  sprawcy  doko
nali włamania do sklepu  obuwni
czego  przy  ul.  Daszyńskiego. 
Skradziono  buty  i sprzęt  kompu
terowy. 
23.12.2002  r. 
O  godz.  12.15  na  ul.  Skoczow
skiej  kierujący  peugeotem  206 
mieszkaniec Skoczowa  wymuszał 
pierwszeństwo  przejazdu,  przez 
co  doszło  do  kolizji  z  fiatem  se

icento  kierowanym  przez  miesz
kańca  Ustronia. 
23.12.2002  r. 
O  godz.  19  na  ul.  Cieszyńskiej 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca Cieszyna kierującego suzu
ki . Wynik badania: 2,7 i 2,6 prom. 
28.12.2002  r. 
Między  godz.  17 a  19  dokonano 
kradzieży w 2 pokojach w jednym 
domów  wczasowych. 
28/29.12.2002  r. 
W  nocy  dokonano  włamania  do 
kiosku przy ul. Partyzantów.  Skra
dziono  papierosy.  (mn) 

Zapisując zdarzenia  cotygodniowej  kroniki  pol icyjnej  staramy 
się  język  urzędowy,  jak im  zapisywane  są  notatki  służbowe,  za
mienić  na  bardziej  ludzki.  Odnotowujemy  również  zdarzenia, 
które  jawią  się  w  zupełnie  innym  świetle  po  przeprowadzeniu 
dalszych  czynności.  Tak  było  na  przykład  z  wypadkiem  samo
chodowym,  który  miał  miejsce  22  listopada  z  udziałem  miesz
kanki  Goleszowa  i  mieszkanki  Chybia.  Jego  rzeczywisty  prze
bieg  można  było odtworzyć  dopiero  w trakcie  postępowania,  pro
wadzonego  przez  Sekcję  Ruchu  Drogowego  Komendy  Powiato
wej  Policji  w  Cieszynie.  (mn) 

STRA Ż  MIEJSK A 

16.12.2002  r. 
Wspólnie z policją  zabezpieczano 
od strony  porządkowej pobyt  am
basadora  Izraela w  Ustroniu. 
16.12.2002  r. 
Po otrzymaniu zgłoszeń od miesz
kańców  SM  informowała  odpo
wiedzialne służby o  konieczności 
posypywania  szczególnie  oblo
dzonych  fragmentów  dróg. 
17.12.2002  r. 
Straż  Miejska  kontrolowała  od
śnieżanie  i  posypywanie  dróg 
i chodników  w  mieście. 
18.12.2002  r. 
Kontrola  porządkowa  w  centrum 
oraz  sprawdzanie  terenów  wokół 
domów wczasowych  na Zawodzili 
i w Jaszowcu. 
18.12.2002  r. 
Wieczorem  patrol  na  osiedlach 
mieszkaniowych.  W  związku 

z  zakazem  używania  petard  poza 
nocą  sylwestrową  Straż  Miejska 
prowadzi  systematyczną  kontrolę 
na terenie  miasta. 
19.12.2002  r. 
Po otrzymaniu zgłoszenia  interwe
niowano  w  związku  z  paleniem 
ogniska  na ul.  Jelenica. 
20.12.2002  r. 
Wizja  lokalna  w Polanie  z  udzia
łem  pracowników  Wydziału  Śro
dowiska  i  Rolnictwa  UM  oraz 
przedstawiciela Starostwa  Powia
towego, w związku z możliwością 
wylania potoku  Młynówka. 
21.12.2002  r. 
Kontrola  okolic  wyciągu  na  Po
niwcu  podczas  odbywających  się 
tam zawodów  sportowych. 
23.12.2002  r. 
W czasie  kontroli  osób handlują
cych  na  targowisku  miejskim 
sprawdzano  przestrzeganie  regu
laminu  targowiska  oraz zasad  po
rządku publicznego.  (ag) 

Rozpoczęto  kopanie  fundamentów  pod  konstrukcj ę  zadasze
nia  amfiteatru .  Fot.  W.  Suchta 

o 
w " 

NOWA  MARKOW A  ODZIE Ż 
W  CENAC H  PRODUCENTA 
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Usł roń,  u l.  Daszyd iL i ego  7 0  A 
godziny  otwarcia:  pnpl  9.0017.00  soboly  uiecryuue 
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Ta  ses ja  Rady  Miasta  rozpoczę ła  s ię w  d o ść  n ietypowy  spo
sób.  Przed  obradami  z  Jasełkami  wystąpi ły  dzieci  z  Przed
szkola  w  Nierodzimiu.  Po przedstawieniu  młodych  ar tystów 
obdarowano  s łodyczami.  Fot.  W.  Suchta 

BUDŻET  2003 
19  grudnia  odbyła  się sesja  Rady  Miasta.  Obrady  prowadzi ła 

przewodnicząca  RM Emili a  Czembor. 
Podczas  sesji  p rzy ję to  ki lk a  uchwał,  w  tym  na jważn ie jszą 

uchwałę  budżetową.  Przed  przy jęc iem  budżetu  na 2003  r.  prze
wodniczący  Komisji  Budżetu  RM Józef  Kurowsk i  stwierdził, 
że  jest  to  budżet  przejrzysty  i  zrównoważony.  Opinia  Komisji 
jest  pozytywna.  Niepokój  natomiast  budzi  coraz  mniejszy  napływ 
środków  do gminy,  np.  subwencja  oświatowa  wyniesie  zaledwie 
5  min zł, natomiast  wydatki  gminy  na oświatę  wyniosą  8 min. Co 
gorsza  zauważalna  jest  tendencja  zmniejszania  się z roku  na rok 
ilości  pieniędzy,  które  gmina  ot rzymuje  na real izację  niektórych. 
zadań.  Budzi  to uzasadniony  n iepokój  co do f inansów  gminnych 
w  następnych  latach.  Projekt  budżetu  poparł  w  imieniu  Komisji 
Architektury  i Gospodarki  Komunalnej  Józef  Waszek.  Poparli 
budżet  także  Marzena  Szczotka  w imieniu  Komisji Ochrony  Śro
dowiska  i Stanisław  Malin a  w imieniu  Komisji  Kultury  i Oświaty. 
Wiesław  Śliż  zaproponował,  by w następnych  latach  szerzej  dys
kutować  nad proponowanymi  inwestycjami.  Celowe  wyda je się 
stworzenie  listy  podstawowych  inwestycji  i real izacja  ich zgod
nie  z  przyjętym  harmonogramem.  E. Czembor  mówi ła  na to,  że 
trzeba  skatalogować  zadania,  które  miasto  zamierza  zreal izować 
do  końca  kadencj i.  Radni  stwierdzili  też, że  dyskusja  nad  po
szczególnymi  zadaniami  winna  trwać  cały  rok, szczególnie w ko
misjach,  na których  posiedzenia  zapraszani  będą  eksperci. 

Budżet  na rok 2003  radni  przyjęli  jednogłośnie. 
Szerszą  dyskusję  wywołała  uchwała  o przyjęciu  statutu  uzdro

wiska  Ustroń.  E. Czembor  stwierdzi ła,  że nad statutem  szeroko 
dyskutowano w poprzedniej  kadencji.  Wypracowany  projekt  prze
słano  do Ministerstwa  Zdrowia  do akceptacj i.  Obecnie  zaakcep
towany  statut  powrócił  do miasta  i  Rada  może  pod jąć  uchwałę 
0  przyjęciu  nowego  statutu  uzdrowiska.  M. Szczotka  po informo
wała,  że Komisja  Ochrony  Środowiska  RM pozytywnie  przyjęła 
zmniejszenie  strefy  uzdrowiskowej  „A " i wnosi  o przyjęcie sta
tutu.  Podobnie  wypowiedział  się w imieniu  Komisji  Architektury 
1 Gospodarki  Komunalnej  J.  Waszek,  który  dodał,  że j ego zda
niem  strefa „A " jest  nadal  zbyt duża. Oczywiście  uzdrowisko  musi 
być chronione  specjalną  strefą, z drugiej  strony jest  to spore  ogra
niczenie.  J. Waszek  wyraził  zadowolenie,  że po przyjęciu  nowe
go  statutu,  ze strefy  „A "  wydzielony  zostanie  Jaszowiec,  co po
zwoli  zwrócić  uwagę  inwestorów  na tę dzielnicę.  Naczelnik Wy
działu  Inwestycyjnego Urzędu  Miasta  Andrzej   Siemiński  stwier
dził, że jest  to statut  kompetentny,  pozytywnie  zaopiniowany  przez 
ministerstwo,  a co najważnie jsze  będzie  to podstawa  do opraco
wania  planów  miejscowych.  Naczelny  lekarz  uzdrowiskowy Ka
ro l  Grzybowski  przyznał,  że uczestniczył  w pracach  nad statu
tem, niestety  nie znał j ego  ostatecznego  kształtu.  Przyszłość  uzdro
wiska  związana  jest  z prawid łowym  określeniem  obszarów  stref 
ochronnych  „A" ,  „B" ,  i „C" .  Obecnie  jest  nadzie ja  na  uchwale
nie  przez parlament  ustawy o uzdrowiskach,  co być  może  spowo
duje  konieczność  ponownej  redakcji  statutu.  Obawy  swe  wyraził 

także  Stefan  Bałdys.  Jego  zdaniem  wątpl iwość może  budzić  prze
prowadzenie  granicy  strefy  „A" .  Co prawda  otrzymał  zapewnie
nie,  że granica  ta nie przecina  działek,  posesj i,  jednak  nie  po
twierdził  tego  architekt  miejski.  Ponadto  radny  obawiał  się,  że 
niektóre  punkty  statutu  są niedoprecyzowane.  Np. mówi  się,  że 
coś  jest  „ istotne",  a  nigdzie  nie podaje  się na jakich  zasadach 
określa  się ową istotność.  Radczyni  prawna  UM Helena  Sikora 
odpowiadała,  że  pojęcie  „ istotny"  funkc jonu je  w  wielu  aktach 
prawnych,  a przy jmuje się,  że należy j e  interpretować  logicznie. 
Ponadto,  gdy ktoś  ma wątpl iwości  zawsze  istnieje  droga  odwo
ławcza  od  konkretnych  decyzj i.  S. Mal ina  natomiast  stwierdził, 
że  opinia  Ministerstwa  Zdrowia  chyba  świadczy  o  tym,  że statut 
został  dobrze  skonstruowany.  Tomasz  Dyrd a  przestrzegał  przed 
zbytnim  zaufaniem do opinii  Ministerstwa  Zdrowia.  K. Grzybow
ski  zauważył, że niektóre  zapisy  statutu  mogą  być  interpretowane 
inaczej  niż w planie  przestrzennego  zagospodarowania.  Burmistrz 
I reneusz  Szarzeć  wyjaśniał,  że  obecnie  właśnie  na  podstawie 
statutu  powstawać  będą  plany  miejscowe,  w  których  dokładnie 
zostanie  sprecyzowane,  która  działka  znajdzie  się w strefie  „A" , 
które w „B" , a która w „C" .  Określi  się  też,  która  droga jest  istot
na dla uzdrowiska  itp.  Logiczne  wydaje  się więc  powrócenie do 
bardziej szczegółowej  dyskusji  przy opracowywaniu  planów  miej
scowych. 

Większością  głosów  radni  podjęli  uchwałę  o przyjęciu  statutu 
uzdrowiska  Ustroń.  Wojs ław  Suchta 

GWIAZDKA Z ANGLII 
W  tym  roku  dzieci  z Wielkiej  Brytanii  przygotowały  dla  dzieci 

polskich  1000  paczek,  z czego  300  otrzymały  dzieci  z  Ustronia. 
Organizatorem  przedsięwzięcia  w naszym  mieście  był zbór  zie
lonoświątkowy  Betel  wraz z Urzędem  Miasta.  Wręczenie  paczek 
w  obecności  burmistrza  Ireneusza  Szarca  i  pastora  Andrzej a 
Luber a  odbyło  się 21  grudnia  w „Prażakówce".  Wręczenie po
przedzi ły  występy  dzieci  ze zboru.  Było  przedstawienie  kukieł
kowe,  scenka  teatralna,  piosenki,  a wszystko  odwoływało  się do 
wydarzeń  sprzed  2000  lat w Bet lejem, do obecności  Chrystusa w 
życiu  człowieka.  Dodać  należy,  że paczki  przygotowały  angiel
skie  dzieci  własnoręcznie  i każda  była  inna  tym jednak  większa 
niespodzianka.  (ws) 

W  „Prażakówce"   wys tępowa ły  mn ie jsze  i w iększe  grupy,  cza
s em  śpiewali  wszyscy.  Fot.  W.  Suchta 

*   NARTY    AUSTRIA (Karyntia) 

01.02  07.02.2003  r. od 630 zł 

W  o f e r c ie  r ó w n i e ż: 

Słowacja,  Włochy,  Francja 

*   OFERTY  SYLWESTROWE 

*   EGIPT,  KUBA ,  KENIA , 
TAJLANDI A 

B.U.T.  „Ustronianka" , 
tel .  8543288 

PIWNICA POD RÓWNICĄ 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego 1, 
poleca  promocyjne  dwuda
niowe  obiady  na miejscu lub 
na  wynos  w  cenie  6,50  zł, 
proponu jemy również 3 rodzaje 
pierogów  domowych  na kilo
gramy  w cenie: 
pierogi z mięsem    15 zł/kg 
pierogi  z kapustą  i  grzybami 
  12  zł/kg 
pierogi  ruskie   10 zł/kg 
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POWRACAJĄ C  DO ŚWIĄT 
Najpiękniejsze  święta już  za nami.  Ileż to tomów już  zapisano 

na temat ich niepowtarzalnej aury i wyjątkowości. A gdy ten ocze
kiwany czas jak  zwykle  niepostrzeżenie  przeminął  nastały  znów 
powszednie,  szare dni. Ale czy  istotnie święta wszystkim  wydają 
się piękne? 

Większość rodzin przygotowuje  się do nich na długo  przedtem, 
robiąc z wyprzedzeniem  wielkie zakupy  i generalne  sprzątanie. 
Już  po  Wszystkich  Świętych  pojawiają  się  nieśmiało  pierwsze 
bożonarodzeniowe  reklamy,  które  z  czasem  opanowują  każde 
handlowe  miejsce.  W połowie  grudnia  psychoza  zakupów  i po
rządków ogarnia  niemal wszystkich.  Wokoło świąteczna  euforia 
i wzajemne składanie  życzeń.  To  przyjacielskie  nastawienie  lu
dzi, nieraz wydaje mi się nieco wymuszone, zwłaszcza że po świę
tach często zapomina  się o dobrym  słowie. 

W przedświątecznym  czasie  wiele osób,  które spotykam,  zmę
czonych zakupami  i porządkami  mówi  mi, że nie  lubi świąt.  Są 
tacy, którzy  twierdzą,  że  ich wręcz  nie znoszą.  Zmęczeni  kilku
dniową bieganiną  a polem  świątecznym  obżarstwem  i wielogo
dzinnym spędzaniem  czasu przed  telewizorem,  dostrzegają  bez
sens tego wszystkiego, co wymuszają  komercyjnie  i współcześnie 
pojmowane  święta. Ale czy tak musi  być? Sami stajemy  się  nie
wolnikami  tradycji,  którą  wspólnie  tworzymy  i którą  w  mniej
szym,  czy większym  stopniu  akceptujemy  w myśl zasady, że  nie 
warto się wychylać oraz że nie chcemy  być gorsi od  innych. 

Mogę jednak  powiedzieć  na podstawie  własnych  doświadczeń, 
że święta  naprawdę  można polubić  i nie  muszą one  koniecznie 
wiązać się z wielkim żarciem.  Ja  na przekór  ogólnej  psychozie 
świątecznych zakupów  i porządków  nie dokonuję  ich  po prostu w 
tym czasie. Lubię być sobą  i doprawdy  nie ulegam  wymuszonym 
tradycjom.  Zwierzając  się  w przedświątecznym  czasie  jednej 
z koleżanek, że nie biorę udziału w tym całym zbiorowym  komer
cyjnym cyrku, popatrzyła  na mnie jakoś  dziwnie jakbym  zmieniła 
wiarę. Dla mnie z kolei świecka  otoczka świąt niewiele z wiarą i 
tradycją chrześcijańską  ma  wspólnego. 

Tak,  więc z jednej  strony jestem  nieco wyalienowana ze  swoje
go środowiska,  lecz dzięki  temu, że nie uczestniczę  w zbiorowej 
psychozie  zakupowo  — porządkowej  naprawdę  dostrzegam  wy
jątkowość świątecznego  czasu. 

W Nowy Roku wszystkim  Czytelnikom gazety życzę, aby  każdy 
powszedni  dzień miał urok święta,  a wszystkie święta  posiadały 
nieco normalności  dnia codziennego.  Ustronianka 

Nowy  Rok  jaki , 
cały  rok  taki 

Zima  zadomowiła  się już  na dobre,  a zatem  podajemy  nieco  zapo
mnianych  przysłów  i powiedzeń  związanych z tą porą roku. Możnaje 
odnaleźć  w  regionalnych  almanachach,  których  mamy  dostatek,  bo 
niemal  każda miejscowość na ziemi  cieszyńskiej wydaje swój  kalen
darz.  Przypominamy,  że już  od  pięciu  lat mamy  „Kalendarz  Ustroń* 
ski", który można jeszcze  nabyć w muzeum  i bibliotece w cenie  15 zł. 
A oto niektóre  z zimowych  przepowiedni: 

© Co  zima  przychłodzi,  lato  wynagrodzi. 
© Gdy  woda  zimą  w  rzekach  huczy,  to na wiosnę  mróz  dokuczy. 
® Jaka  zima,  takie  lato. 
© Późna  zima  długo  trzyma. 
© Bój  się  w  styczniu  wiosny,  bo  marzec  zazdrosny. 
© Gdy  styczeń  jasny  i biały,  to  w  lecie  upały. 
© Gdy  w  styczniu  deszcz  leje,  złe  robi  nadzieje. 
© W  styczniu  grzmoty,  częste  słoty. 
© Gdy  Nowy  Rok  nastąpi  z czerwoną  zorzą, w  tym  roku  niepo

gody  i wiatry  się  mnożą. 
© Nowy  Rok  zapowiada,  jaka  pogoda  w  sierpniu  przypada. 
© Gdy  w  Trzech  Król i  mrozem  trzyma,  będzie  jeszcze  długa 

zima. 
© W  dzień  Trzech  Król i  każdy  się  do  pieca  tuli . 
© Gdy  luty  ciepłem  darzy,  marzec  mrozem  wysmaży. 
© Gdy  luty  z  wiatrami,  rychła  wiosna  przed  nami. 
© Gdy  mróz  w  lutym  ostro  trzyma,  to już  niedługo  zima. 
© W  lutym  wiele  wody,  całe  lato  bez  pogody.  L.  S. 

Burmistr z  Miasta  Ustroń 
ogłasza 

przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  ozn.nr 
3211/32  o  pow.  1360  m2  położonej  przy  ul.  Zdrojowej  zap.w  KW 
52666  Sądu  Rejonowego w  Cieszynie 

Zgodnie z zapisem planu ogólnego zagospodarowania  przestrzen
nego miasta  nieruchomość  położona  w jednostce  strukturalnej  E  17 
UZL  Lecznictwo  uzdrowiskowe. 
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  104.000,00 zł w  tym: 
grunt   30.000,00  zł 
nakłady  poniesione przez dzierżawcę   74.000,00  zł 
Przetarg  na  sprzedaż  nieruchomości  ozn.  nr  3211/32  odbędzie  się 
w dniu  22 stycznia 2003  r.o godz. 11 tej  w sali  nr 24  Urzędu  Miasta 
w  Ustroniu. 
Minimalna  wysokość postąpienia wynosi  1.800,00 zł 
Wadium w wys.  10.400,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu  Miasta 
w Banku  Śląskim O/ustroń Nr  10501096  102507308 w terminie  do 
dnia  17 stycznia  2003  r. 
Nieruchomość  obciążona jest dzierżawą  do dnia  15.09.2009  r. 
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  wygrał  przetarg  zostanie 
zaliczone na poczet  ceny  nabycia  nieruchomości. 
Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się uczestnika,  który 
wygrali  przetarg od  zawarcia  umowy. 
Wadium wpłacone przez osoby, które nic wygrały przetargu  zostanie 
zwrócone  w terminie 3 dni  po  przetargu. 
Bliższych  informacji udziela  Wydział  Inwestycji, Architektury  i Go
spodarki  Gruntami  pok. nr 32  tel.  8579322. 

M u s i e  B ar 

Każdy  piątek, 
sobota,  niedziela  od  21 .00 

t e l .  8 5 4  3 9  36 

W  dawnym 

Przeglądając  zbiory  fotograf iczne  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuź
nictwa  można  łatwo  zauważyć,  że  zdjęć  wykonanych  w  porze 
z imowej  jest  o  wiele  mniej,  niż  tych  wykonanych  w  słoneczne 
ciepłe  dni.  Jedno  z  nielicznych  zimowych  przypominamy  dziś. 
Jest  to znany  nie  tylko  mieszkańcom  Ustronia  urokliwy  widok  na 
Zameczek  z  lat sześćdziesiątych.  Jak  widać  wówczas  śnieg  dopi
sał.  „Głos  Ziemi  Cieszyńskiej"  w  porze  zimowej  systematycznie 
informował  o  pogodzie,  zaznaczając  często:  „ W  górach  zima  na 
całego".  Gazeta  w  okresie  przedświątecznym  podkreślała  rów
nież,  że  nie  braknie  niczego,na  świątecznym  stole,  mamy  zapew
nione  owoce  i warzywa,  a  Święta  i Sylwester  spędzimy  hucznie 
i wesoło.  Lidi a  Szkaradnik 

USTROŃ, ul. Ogrodowa 9A 

tel./fax  (033)  854 36 40 
Rok  założenia  1989  85138  69 

    A O 

AUT0RY fSY
s
DEALER nasliuatec 
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Uchwała  Nr  IV/34/2002 
Rady  Miasta  w  Ustroniu 

z dnia  19 grudnia  2002  r. 
w  sprawie  budżetu  miasta  na  2003r. 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9  lit. „d"  oraz pkt.  10 art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j.  Dz. 
U. z 2001  roku. Nr  142 poz.  1591 z późn. zm.)  oraz art.  109,  116 ust.  1, 
art. 118 ,  124,  128 ust. 2 pkt. 1,134 ustawy z dnia  26  listopada  1998 roku 
o  finansach publicznych  ( Dz. U. nr  155 poz. 1014 z  późn.  zm.) 

Rada  Miasta  w  Ustroniu 
uchwala  : 

1.Ustala  się  dochody  budżetu  w  wysokości  31.826.868  zł  jak 
w załączniku Nr  1 do  uchwały  . 
2.  W kwocie dochodów  budżetu  określonej w ust.  1 wyodrębnia  się: 
1)  dotacje  na  realizację  zadań  zleconych  z  zakresu  administracji 

rządowej  i  innych  zleconych  na  podstawie  odrębnych  ustaw  w 
kwocie 963.125 zł jak  w załączniku  nr 2 do  uchwały. 

2)  dotacje na realizację zadań realizowanych  na podstawie porozumień 
między jednostkami  samorządu  terytorialnego  w kwocie  781.809 
zł  jak w załączniku nr 3 do  uchwały 

3)  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych w kwocic 450.000 zł  jak w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 2  ' 

1.  Ustala się wydatki budżetu  w kwocie 33.710.248 zł jak w załączniku 
nr 5 do uchwały  . 

2.  Z wydatków  o których  mowa  w ust.  1 przeznacza  się  łącznie na: 
1)  wydatki  bieżące kwotę  27.148.748  zł w tym  wyodrębnia  się: 
a)  kwotę  13.852.087  zł  z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenia 

i pochodne od  wynagrodzeń; 
b)  kwotę  124.000  zł  z  przeznaczeniem  na  dotacje  podmiotowe  dla 

zakładów  budżetowych,  zgodnie z załącznikiem  Nr 6 
c)  kwotę  1.639.400 zł  z przeznaczeniem  na dotacje  podmiotowe  dla 

instytucji  kultury  oraz  dla  organizacji  pozarządowych  i  innych 
instytucji  zgodnie z załącznikami Nr  6a  i 6b 

d)  wydatki  w  kwocie  963.125  zł  na  realizację  zadań  zleconych  z 
zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań  zleconych  na 
podstawie odrębnych  ustaw, jak  w załączniku  nr 2 do  uchwały; 

e)  wydatki w kwocie 781.809 zł na realizację zadań realizowanych  na 
podstawie  porozumień  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego jak  w załączniku  nr 3 do  uchwały 

t)  wydatki  w  kwocie  450.000  zł  na  realizację  zadań  określonych  w 
programie  profilaktyki  i rozwiązywania problemów  alkoholowych 
jak w załączniku  nr 4 do  uchwały. 

2 )  wydatki  majątkowe w  kwocie  6.561.500  zł  jak  w  załączniku  nr  7 
w  tym:  na  realizację  wieloletnich  programów  inwestycyjnych 
w kwocie  4.488.000 zł  jak w załączniku  nr 7 „a" do  uchwały. 

§3 
1.  Deficyt budżetu  w kwocie  1.883.380  zł  pokryty  zostanie  z: 
1)  zaciągniętej pożyczki  z WFOŚ  i GW  w kwocie  1.304,290 zł 
2)  z wolnych  środków  na koncie  bankowym  pozostałych  z  pożyczek 

w kwocie  579.090  zł 
2.  Ustalono  spłatę pożyczki  do  WFOŚr  i GW  w kwocie  380.000 zł 

3.  Zestawienie  przychodów  i  rozchodów  budżetu  zawiera  załącznik 
Nr 8 do  uchwały. 

§4 
Ustala  się  plan  przychodów  i wydatków  środków  specjal

nych  jak w załączniku nr 9 do  uchwały. 

Ustała się plan przychodów  i wydatków  Miejskiego  Fundu
szu  Ochrony  Środowiska  Gospodarki  Wodnej,  jak  w załączniku  nr  10 
do  uchwały. 

Tworzy  się rezerwę  ogólną  w wysokości  200.000 zł 
§7 

Upoważnia  się Burmistrza  Miasta  do: 
1)  Zaciągania  kredytów  i  pożyczek  oraz  emisji  papierów 

wartościowych  na  pokrycie  występującego  w  roku  budżetowym 
deficytu budżetowego  do wysokości  500.000 zł 

2)  Zaciągania  zobowiązań  do  wysokości  wydatków  uchwalonych  w 
budżecie  gminy  po  zmianach  przewidzianych  na  realizację 
poszczególnych  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych. 

3)  Dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  i  między  rozdziałami  i 
paragrafami oraz między  zadaniami  w ramach  działu. 

4)  Lokowania wolnych  środków na rachunkach  bankowych  w  innych 
bankach,  niż bank  prowadzący  obsługę budżetu  miasta; 

5)  Udzielania pożyczek  i poręczeń w roku budżetowym  do wysokości 
50 000 zł 

§ 8 

Obsługę  bankową  prowadził  będzie  ING  Bank  Śląski  S. A 
Katowice oddział  w  Ustroniu. 

§9 
Uchwala  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa  Śląskiego  i opublikowaniu  w Gazecie  Ustrońskicj  oraz 
wywieszeniu  na tablicach  ogłoszeń. 

§  10 
Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta. 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem  podjęcia z mocą obowiązującą od 
I  stycznia 2003  r. 

Załącznik  nr  5 do  uchwały  budżetowej 
nr  IY734/2002 

z dnia  19 grudnia  2002  r. 

PLAN  WYDATKÓ W  NA  ROK  2003 

Dział  Rozdz.  Nazwa   Treść  Plan  na 2003 r. 

010  Rolnictwo  37  900 
01030  Izby  rolnicze  900 

Wydatki  bieżące  900 
01095  Pozostała  działalność  37  000 

Wydatki  bieżące  37  000 

020  Leśnictwo  5  300 
02095  Pozostała  działalność  5  300 

Wydatki  bieżące  5 300 

600  Transport  i  Łączność  2 094  082 
60014  Drogi  publiczne  powiatowe  524  082 

Wydatki  bieżące  524  082 
60016  Drogi publiczne  gminne  1 570  000 

Wydatki  bieżące  612  000 
Wydatki  inwestycyjne  958  000 

700  Gospodarka  mieszkaniowa  1 830  000 
70004  Różne jednostki  obsługi  1 000  000 

gospodarki  mieszkaniowej 
i  komunalnej 

1 000  000 Wydatki  bieżące  1 000  000 
70005  Gospodarka  gruntami  30  000 

i  nieruchomościami 
Wydatki  bieżące  30  000 
Wydatki majątkowe 

70021  Towarzystwo  Budownictwa  Społecz.  800  000 
Wydatki  inwestycyjne  800  000 
TBS wniesienie wkładów  do  spółki  800  000 

710  Działalność  usługowa  196 300 
71004  Plany  zagospodarowania  150 000 

przestrzennego 
150 000 Wydatki  bieżące  150 000 

71014  Opracowania  geodezyjne  30  000 
i  kartograficzne 

30  000 Wydatki  bieżące  30  000 
71035  Cmentarze  16 300 

Wydatki  bieżące  16 300 

750  Administracja  publiczna  4  183 366 
75011  Urzędy  wojewódzkie  95  993 

Wydatki  bieżące  95  993 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  95  993 

75020  Starostwa  powiatowe  19 455 
Wydatki  bieżące  19 455 
w tym: wynagrodzenia  i  pochodne  19 455 

75022  Rady  gmin  118 000 
Wydatki  bieżące  118 000 

75023  Urzędy  gmin  3 869  918 
Wydatki  bieżące  3 821  418 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  3 220  265 
wydatki majątkowe  48  500 

75047  Pobór  podatków  43  000 
Wydatki  bieżące  43  000 

75056  Spis  powszechny 
Wydatki  bieżące 

37  000 75095  Pozostała  działalność  37  000 

Wydatki  bieżące  37  000 

751  Urzędy  naczelnych  organów  2  400 
władzy  państwowej,  kontroli 
i ochrony  prawa  oraz  sądownictwa 

2  400 75101  Urzędy  naczelnych  organów  2  400 
państwowej,  kontroli  i ochrony  prawa 
Wydatki  bieżące  2  400 

754  Bezpieczeństwo  publiczne  653 270 

i ochrona  przeciwpożarowa 
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75109  Wybory do  Rad  Gmin 
75403  Jednostki  Terenowe  Policji  9  920 

Wydatki  bieżące  9  920 
75412  Ochotnicze  Straże  Pożarne  230  000 

Wydatki  bieżące  230  000 
75414  Obrona  cywilna 

Wydatki majątkowe 
413  350 75416  Straż  Miejska  413  350 

Wydatki  bieżące  413  350 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  356  230 

757  Obsługa  długu  publicznego  806  000 
75702  Obsługa papierów  wartościowych  806  000 

kredytów  i pożyczek  jednostek 
samorządu  terytorialnego 

758  Różne  rozliczenia  1  117 208 
75802  Część  podstawowa  subwencji  917  208 

ogólnej  dla  gmin 
Wydatki  bieżące  917  208 

75818  Rezerwy  ogólne  i  celowe  200  000 

801  Oświata  i  wychowanie  8  046  576 
80101  Szkoły  podstawowe  5 445  090 

wydatki  bieżące  5  195 090 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  4 089  500 
Wydatki  inwestycyjne  250  000 

80110  Gimnazja  2 369  200 
wydatki  bieżące  2 369  200 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  2 081  000 

80113  Dowożenie  uczniów  do  szkół  109  500 
80146  Dokształcanie  nauczycieli  51  080 
80195  Pozostała  działalność  71  706 

Wydatki  bieżące  71  706 

851  Ochrona  zdrowia  482  500 
85149  Programy  polityki  zdrowotnej  32  500 

wydatki  bieżące  32  500 
85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  450  000 

wydatki  bieżące  450  000 
w tym  dotacje  272  000 

853  Opieka  Społeczna  2 740  342 
85302  Domy pomocy  społecznej  880  000 

wydatki  bieżące  874  000 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  625  580 
wydatki majątkowe  6  000 

85305  Żłobki  245  200 
wydatki  bieżące  245  200 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  202  180 

85313  Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  9  191 
wydatki  bieżące  9  191 

85314  Zasiłki  i pomoc  w naturze  oraz  747  449 
składki  na  ubezpieczenie  społeczne 
wydatki  bieżące  747  449 

85315  Dodatki  mieszkaniowe  320  000 
wydatki  bieżące  320  000 

85316  Zasiłki  rodzinne,  pielęgnacyjne  36  886 
i  wychowawcze 
wydatki  bieżące  36  886 

85319  Ośrodki  pomocy  społecznej  498  616 
wydatki  bieżące  498  616 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  422  406 
wydatki majątkowe 

85395  Pozostała  działalność  3  000 
Wydatki  bieżące  3  000 
w tym  dotacje  3  000 

854  Edukacyjna  Opieka  3  441  404 
Wychowawcza 

85401  Świetlice  szkolne  703  900 
Wydatki  bieżące  703900 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  648  600 

85404  Przedszkola  2 730  000 
Wydatki  bieżące  2 730  000 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  2 090  878 
dotacje  119000 85495 
Pozostała  działalność  7  504 

Wydatki  bieżące  7  504 

900  Gospodarka  komunalna  4 972  700 
i ochrona  środowiska 

90001  Gospodarka  ściekowa 
i ochrona  wód  2 968  000 
Wydatki  inwestycyjne  2 968  000 
wydatki  bieżące 

90003  Oczyszczanie  miast  i  wsi  843  800 
Wydatki  bieżące  843  800 
w tym: oczyszczanie  miasta  470  800 
 akcja  zimowa  453  000 

90004  Utrzymanie  zieleni  w  miastach  386  800 
i  gminach 
Wydatki  bieżące  386  800 

90015  Oświetlenie  ulic, placów  i  dróg  696  500 
Wydatki  bieżące  635  500 
wydatki  inwestycyjne  61  000 

90095  Pozostała  działalność  77  600 
Wydatki  bieżące  77  600 
OSR  42  600 
1GG  35  000 

921  Kultura  i ochrona  dziedzictwa  2 993 900 
narodowego 

92105  Pozostałe  zadania  vi zakresie  kułtwy  300  000 
Wydatki  bieżące  300  000 
w tym  dotacje  160 000 

92109  Domy  i ośrodki  kultury,  świetlice  450  000 
i  kluby 
Wydatki  bieżące  450  000 
w tym  dotacje  450  000 
Wydatki  inwestycyjne 

92116  Biblioteki  .  378  400 
Wydatki  bieżące  378  400 
w tym  dotacje  378  400 

92118  Muzea  202  500 
Wydatki  bieżące  202  500 
w tym  dotacje  202  500 

92195  Pozostała  działalność  1 663  000 
Wydatki  bieżące  193 000 
w tym dotacja  Gazeta  Ustrońska  124 000 
Wydatki  inwestycyjne  1 470  000 

926  Kultura  fizyczna  i sport  107 000 
92605  Zadania  w zakresie  kułtwy  fizycznej  107 000 

i sportu 
Wydatki  bieżące  107 000 
w tym  dotacje  54  500 

OGÓŁEM:  33 710  248 

Wydatki  bieżące  27 218  748 
w  tym: 
wynagrodzenia  i pochodne  13 852  087 
dotacje  1 763  400 
wydatki  inwestycyjne  6 561  500 

Załącznik  nr  1 
do  uchwały  budżetowej 

nr  IV/34/2002 
z dnia  19 grudnia  2002  r. 

PLAN  DOCHODÓW  na  rok  2003 

Dział  Nazwa    treść  Plan 
na  2003 

1  2  3  5 

010  ROLNICTWO 

Dzierżawa  terenów 
łowieckich  075 

600  TRANSPORT  1 ŁĄCZNOŚĆ  524  082 
Dotacje otrzymane z powiatu  na 
zadania  bieżące realizowane  na 
podstawie porozumień  między 
jednostkami  samorządu 
terytorialnego  232  524  082 

700  GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA  1 789  000 
Wpływy  z opłat  za zarząd 
i użytkowanie 
wieczyste  nieruchomości  047  110 000 
Dochody  z najmu  i dzierżawy 
składników  majątkowych 
skarbu  państwa  lub jednostek 
samorządu  terytorialnego  075  1151  000 
Wpływy ze  sprzedaży 
wyrobów  i składników 
majątkowych  084  524  000 
Pozostałe  odsetki  092  4  000 
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710 

750 

751 

754 

756 

758 

851 

DZIAŁALNOŚ Ć  USŁUGOWA 
Otrzymane  spadki,  zapisy 
i darowizny  w postaci  pieniężnej 
Wpływy  z  różnych  dochodów 
Dotacje celowe  otrzymane 
z  budżetu  państwa  na  zadania 
bieżące realizowane  przez  gminę 
na  podstawie  porozumień  z  or
ganami  administracji  rządowej 

ADMINISTRACJ A  PUBLICZN A 
Wpływy  z opłaty  administracyjnej 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację bieżących  zadań 
z zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
Dotacje celowe  otrzymane  z  powiatu 
na  zadania  bieżące  realizowane  na 
podstawie  porozumień  między  jed
nostkami  samorządu  terytorialnego 

URZĘDY  NACZELNYC H  ORGA
NÓW  WŁADZ Y  PAŃSTWOWEJ, 
KONTROL I   I OCHRONY  PRAWA 
ORAZ  SĄDOWNICTW A 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizacje zadań  bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 
Grzywny,  mandaty  i kary  pieniężne 
od  ludności 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieążcych 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 

DOCHODY  OD  OSOB  PRAWNYCH 
OD OSÓB  FIZYCZNYCH  I OD  IN
NYCH  JEDNOSTEK  NIE  POSIADA
JĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 
Podatek dochodowy od osób  prawnych 
Podatek  od  nieruchomości 
Podatek  rolny 
Podatek  leśny 
Podatek  od  środków  transportowych 
Podatek  od  działalności  gospodarczej 
osób  fizycznych  opłacany  w  formie 
karty  podatkowej 
Podatek  od  spadku  i darowizn 
Podatek  od  powiadania  psów 
Wpływy  z opłaty  skarbowej 
Wpływy  z opłaty  targowej 
Wpływy  z opłaty  miejscowej 
Wpływy  z opłaty  administracyjnej 
Wpływy  z opłaty  eksploatacyjnej 
Wpływy  z opłat  za  zezwolenia  na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych 
Podatek od czynności  cywilnoprawnych 
Odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z 
tytułu  podatków  i opłat 

ROŻN E  ROZLICZENI A 

Pozostałe  odsetki 
Subwencje  w  tym: 
część  oświatowa 
część  podstawowa 
część  rekompensująca 

OŚWIAT A  I  WYCHOWANI E 
Dochody  z najmu  i  dzierżawy 
składników  majątkowych 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizacje  zadań  bieżących 
z zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  własnych  zadań 
bieżących  gminy 

OCHRON A  ZDROWI A 
Wpływy  z opłat  za  zezwolenia  na 
sprzedaż  napojów  alkoholowych 
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045 

232 

057 

201 

092 
292 

075 

203 

048 

64  800 

57  800 

7  000 

115  448 

95  993 

19  455 

2  400 

2  400 

19 890  200 

001  8  090  000 
002  200  000 
031  8  400  000 
032  33  500 
033  20  700 
034  600  000 

035  100  000 
036  100  000 
037  16  000 
041  120  000 
043  180  000 
044  1 000  000 
045  30  000 
046 

048  450  000 
050  500  000 

091  50  000 

6  142  374 

120  000 
6  022  374 
5  006  354 

9  075 
1 006  945 

66  706 

66  706 

853 

854 

900 

921 

OPIEK A  SPOŁECZNA 
Wpływy  z  usług 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację zadań  bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację własnych  zadań 
bieżących  gminy 
Dotacje celowe  otrzymane  z  powiatu 
na  zadania  bic^ącc  real izowane  na  pod
stawie  porozumień  między  jednost
kami  samorządu  tery torialnego 

EDUKACYJN A  OPIEK A 
WYCHOWAWCZ A 
Dochody  z najmu  i  dzierżawy 
składników  majątkowych  skarbu 
państwa  lub  jednostek  samorządu 
terytorialnego  oraz  innych  umów 
o  podobnych  charakterze 
Wpływy  z  usług 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację własnych  zadań 
bieżących  gminy 

GOSPODARKA  KOMUNALN A 
I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 
Wpływy  z  różnych  opłat: 
Otrzymane  spadki,  zapisy  i  darowizny 
w  postaci  pieniężnej 
Wpływy  z  różnych  dochodów 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację  zadań  bieżących 
z  zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
Dotacje  otrzymnane  z  funduszy  celo
wych  na  finansowanie  lub  dofinanso
wanie  kosztów  realizacji  inwestycji 
i zakupów  inwestycyjnych  sektora 
finansów  publicznych 
Środki  na  dofinansowanie  własnych 
inwestycji  gmin,  powiatów  i samorzą
dów 

KULTUR A  I  OCHRONA 
DZIEDZICTW A  NARODOWEG O 
Wpływy  z  różnych  dochodów 

RAZE M 

083 

201 

203 

232 

075 
083 

626 

629 

097 

1 303  604 
342  600 

722  732 

238  272 

513  544 

5  040 
501  000 

203  7  504 

1 404  710 
069  737  000 

096  425  000 
097 

142  000 

100  710 

31  826  868 

MIKOŁA J  W  SP3 
Brak  śniegu  nie  odstraszył  M iko ła j a  od  wizyty  w  Szko le  Pod

s tawowej  Nr  3  w  Ustroniu  Polanie.  Już  drug ie  spotkanie  z  Miko 
ła jem  odby ło  się  dzięki  o f ia rności  sponsorów.  W  tym  roku  roz
szerzy ła  się  grupa  darczyńców.  Na  rozes łane  prośby  pozytywnie 
odpow iedz ie l i:  PSS  „ S p o ł e m ",  Wy twórn ia  Na tu ra lnych  W ód 
Mineralnych  „Ustronianka",  „Zbó jn icka  Chata"  na  Równicy,  sklep 
spożywczy  „Wanda",  sk lep  spożywczy  Zof i i  i Mi ros ława  Gaj  oraz 
rodzice.  Spotkanie  z  M iko ła jem  było  bardzo  radosne.  Dzieci  śpie
wały  p iosenki  i recytowały  wiersze,  a  M iko łaj  obdarował  wszyst
kich  s łodyczami.  Dyrekc ja  szkoły  o raz  Zespół  Nauczyc ie li  Edu
kacji  Począ tkowej  pragnie  serdeczn ie  podz iękować  za  z rozumie
nie,  życz l iwość  i o f ia rność.  E.  Bi łk o 
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Tak  to  pamiętam 
Józef  Szymaniak,  autor   poniższych  wspomnień,  przez  wie

le  lat  związany  był  z  ustrońską  Kuźnią . 

K Ł O P O T Y  K A D R O W E  I  N A W R Ó C E N I E 

Siedziała  w  rogu  i była  „n iczego  sobie"   mówiąc  bardziej  ob
razowo,  serce j ej  bi ło  w  „pr ima  sor t"  opakowaniu,  ale  nie  ma  co 
się  dziwić,  bo  była  na  kozim  mleku  chowana  i dorastała  w  czy
stym,  podczantory jsk im  powietrzu  ( jak  mi  to  zagorzały  fan  spod 
znaku  „stela"  wyjaśni ł ).  I j ak  to  w  życiu  czasami  bywa,  właśnie 
to  „opakowanie"  było  powodem  dość  n iespodziewanej  dla  niej 
zmiany  miejsca  pracy    z  wydziału  Kuźni  do  wydziału  gospo
darki  narzędziowej  (matrycowni).  Rzecz  w  tym,  że  będąc  for
malnie  na  etacie  Kuźni  pracę  miała  nieźle  płatną,  a  do  j ej  obo
wiązków  należało  przyrządzać  w  wydz ia łowej jadalni  dla  kowa
li kawę  zbożową,  herbatę  miętową,  podgrzewać  mleko  itp.  Man
kamentem  była  praca  na  trzy  zmiany. 

Otóż  w  owym  czasie  (rok  1963),  pełn iąc  funkc ję  k ierownika 
Gospodarki  Narzędziowej,  toczyłem  „wojnę" z personalnym  (kie
rownikiem  Działu  Kadr,  a  był  nim  Adolf  Pal imąka), o to,  że  zgło
siłem  zapotrzebowanie  na  20  pracowników    mężczyzn,  a  przy
słano  mi j ednego  „abso lwenta"  Wronek    po odsiadce  wyroku  za 
demolkę  GSowsk iej  restauracj i.  W  tym  mie jscu  „oseskom" 
z  lat  50tych  i  tym,  którzy  jeszcze  w  owym  czasie  byli  ty lko 
w  planach  swoich  rodz iców  wyjaśn iam,  że  były  to  takie  czasy, 
iż  największe  bezrobocie  było  w  Urzędach  Pracy.  Panował  tam 
prawie  kompletny  bezruch.  Personalny  na  moje  monity  odpo
wiadał,  że jak  przyprowadzę  do działu  Kadr pięciu  chętnych  pod
jęcia  pracy,  to  czterech  z  nich  sk ieru je  do  Gospodarki  Narzę
dziowej.  Była  to  iście  „zag łobowska"  oferta!  (Nider landy  Szwe
dom).  Czasami  żartem  dodawał,  że  stara  się,  ale nawet  przy  mak
symalnej  mobi l izacji  i  e fektywności  z  j ego  strony,  to  t rzeba  by 
czekać  co  na jmniej  19  lat  na  efekty,  „ a  to  was,  k ierowniku  i  tak 
nie  urządza". 

A ż  tu  pewnego  dnia  przychodzi  personalny  i składa  mi  propo
zycję  nie  do  odrzucenia.  „Przy jmiec ie,  k ierowniku  j edną  kobie
tę    to  dam  wam  czterech  mężczyzn". ..  Jakie  to  były  dz iwne  cza
sy,  Drogi  Czytelniku,  j ak  to  kobiety  były  w  cenie,  że  czterech 
chłopów  równoważyło  j edną  kobietę;  tyle  tylko,  że  trzeba  bacz
nie zwrócić  uwagę,  na jak iej  wadze  i w jak im  kontekście  to  „ rów
noważono".  Myśląc  o  tak  ho jnym  geście  personalnego  podej
rzewałem  jak iś  podstęp,  ale  on  mi  wyt łumaczył,  że  ta  kobieta 
pracuje  na  trzy  zmiany,  a  na  nocnych  zmianach  niektórzy  kowa
le  przes iadują  w  jada lni  wydz ia łowej  i  „d rz is ta ją"  (dz iwnym 
zbiegiem  okol iczności  odczuwa ją  w  tym  czasie  zwiększone  pra
gnienie)  zamiast  wyda jn ie  pracować.  Argument  uznałem  za  za
sadny  i ofertę przy ją łem.  1  tak  „T a  niczego  sobie"  znalazła  się  na 
stanowisku  ślusarza  w  matrycowni,  a do j ej  obowiązków  należa
ł o  czyścić    po lerować  har towane  matryce.  Praca  nie  była  cięż
ka,  ale  za  to  brudna    kurz,  t łusty  pył  ze  spalonego  oleju  hartow
niczego,  ubrana  w  „modro l"  (czyli  strój ochronny)  dosyć  szczel
ny, chustka  na głowie,  umorusana  twarz   jednym  słowem,  nawet 
miss  Europy  w  tych  warunkach  i w  takiej  odzieży  nie  zwabi łaby 
żadnego  zalotnika.  To  wszystko  razem  wzięte  dawało  gwaran
cję,  że  narzędziowcy  nie  pó jdą  w  ślady  kowal i,  a j a  nie  zanotu ję 
zakłóceń  w  pracy. 

*   Aby  być  w  zgodzie  z  prawdą,  pragnę  podkreśl ić,  że  wyżej  wy
mieniona  sumiennie  wykonywała  swoją  pracę  i  była  zdyscypl i
nowana. 

Al e  do  rzeczy!  W  tym  czasie,  na  tym  samym  wydziale  praco
wał  świetny  fachowiec,  wysokiej  klasy  specjal ista  od  wykony
wania  „marek"  na  matrycach  (wykonanie  marki  było  ostatnią 
czynnością  na  wykonywanej  matrycy).  Na  imię  miał  Jura,  a  po 
pracy  dorabiał  sobie  na  prywatnych  budowach  j ako  dekarz.  Ów 
Jura  miał  opinię  „n ieobadanego"  Casanovy.  Złośliwi  w  ludowym 
przekazie  i  poczcie  panto f lowej  mówi l i ,  że  to  wszystko,  co  na 
drzewo  uciekło  i wielka  woda  zalała,  ustrzegło  się od  utraty  cno
ty  z  Jurą...  Skrajn ie  złośl iwi  mówil i ,  że  nawet  „szal ter"  (gniazd
ko  elektryczne)  nie  byłby  bezpieczny,  gdyby  nie  „kopoł " .  Otóż 
ten  Jura,  p rzy łapany  p e w n e go  razu  na  „go rącym  u c z y n k u" 
(w  tym  miejscu  przytaczam  def in ic ję  „gorącego  uczynku"  wg 
oryginalnego  protokołu  mi l ic janta  z  roku  1956    cytu ję    „gdy 
zbl iżyłem  się  do  sypialni  to  przez  uchylone  drzwi  doszły  mnie 
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odgłosy  charakterys tyczne  dla  czynności  pozamałżeńsk ich") 
  został  tak dokumentn ie  potraktowany  przez  prawowi tego  ślub
nego,  że  zaskoczony  zdążył  w  panice  z łapać  tylko  koszulę  i  wy
skoczył  przez  okno  (na  szczęście  był  to  parter!),  prawie  że  pro
sto  na  stojący  pod  murem  rower.  I tak  w  l is topadową  bezśnieżną 
noc,  przy  tempera tu rze  m inus  p ięć  s topni,  p rze jechał  ty lk o 
w  koszuli  przez  pół  Ustronia  do  domu.  Dopiero  w  cieple  domo
wego  ogniska,  gdy  j uż  minął  szok,  okazało  się,  że  ma  złamaną 
prawą  nogę  (w  kostce),  a  twarz  w  takim  stanie,  j akby  stoczył 
walkę  z  rozwścieczonym  niedźwiedziem.  W  tym  miejscu  trzeba 
wyjaśnić,  że  zdradzony  ślubny  był  cz łonkiem  Ochotn iczej  Stra
ży  Pożarnej,  a  do  wymierzenia  sprawiedl iwości  użył  s łużbowe
go  pasa  strażackiego  ze  stalowymi  k lamrami  i  wiszącymi  przy 
nim  karabinkami,  które  to właśnie  uczyni ły  spustoszenie  na  twa
rzy  Jury.  Oczywiśc ie  w  Pogotowiu  Ratunkowym,  gdzie  litości
wa  połowica  zawiozła  Jurę,  za łożono  mu  gips  na  nogę,  a  w  opi
sie  wypadku  zanotowano,  że  „spadł  z  rusztowania"  (czyli  wg 
słów  Jury  „spodłech  z  runsztunku").  Jak  mówi  przysłowie,  nie
szczęścia  chodzą  parami    tu  Jura  ma  prawie  zapewnione  ki lk a 
tygodni  chorobowego,  a j e go  dubler  nagle  zaniemógł  na  choro
bę  zakaźną  i powstało  zagrożenie  przestoju  w  produkcji  matryc. 
Ówczesny  dyrektor  naczelny  Karol  Bort l iczek  dowiedziawszy 
się,  że  Jura  ma  zdrowe  ręce,  zaproponował  mu  codzienny  do
wóz  do  pracy  zak ładową  sanitarką,  a  mnie  zobowiązał  do  przy
gotowania  wygodnego  siedziska  i  pomocnika,  aby  Jura  mógł 
wykonywać  swoje  marki,  a  Wydział    wykonywać  plany.  Sąsie
dzi  Jury  komentowal i,  że  „ten  Jura  to  j e  wielki  fachowiec,  bo 
werk  nie  może  się  bez  niego  obejść,  jeżeli  go  do  pracy  dowożą 
fabrycznym  autem".  I  tak  w  sześć  dni  od  wypadku  Jura  jeszcze 
z  kolorową  twarzą  (od  f ioletu  i czerwieni  do  brązu  i żółci),  kon
tynuował  swoją  pracę.  No  ale  miało  być  o  nawróceniu.  Otóż 
w  ki lk a  tygodni  po  powroc ie  Jury  z  cho robowego  do  pracy 
(a  było  to  w  okresie  przedświątecznym)  poszedłem  do  wydzia
łowej jadaln i,  aby  porozmawiać  z  pracownikami  o  ich  ewentual
nych  propozycjach  w  sprawie  pracy  w  okresie  przed  i  poświą
tecznym.  W  poko ju  śn iadaniowym,  tuż  przy  drzwiach  siedziel i: 
Jura  i doskonały  fachowiec    ś lusarz  Cholewa,  a  w  drugim  koń
cu,  w  rogu,  nasz  nowy  nabytek  z  kuźni    „T a  Niczego  Sobie". 
Chcąc  być  dowcipnym,  c icho  zapytałem  Cho lewę  (ale  na  tyle 
głośno,  aby  to  usłyszał  Jura),  czy  aby  „N iczego  Sobie" jest  bez
pieczna,  biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  Jura  wrócił  j uż  do  pracy? 
A  Cholewa,  spożywający  kawałki  s łoniny  zagryzane  razowcem, 
przeżuł  ostatni  kęs,  połknął  go  i  odpowiedzia ł:  „Eeee,  Ona  j e 
całkiem  bezpieczno,  bo  Jura,  od  czasu  jak  spodł  z  runsztunku,  to 
już  na  cudze  nie  chodzi" . ..  „ i  to  j e  prowda",  bąknął  Jura  samo
krytycznie  pod  nosem. 

Tym  wszystkim,  którzy  powyższe  doczytali  do  końca,  życzę 
Dosiego  Roku  i  real izacji  ostatniej  decyzji  nawróconego  Jury... 

Przed  Świętami  B o ż e go  Narodzenia  Towarzystwo  Miłośnikó w 
Ustroni a  przekazało  m ieszkańcom  Miejskiego  Domu  Spokoj
nej  Starości  ostatni  numer  Pamiętnika  Ust rońsk iego,  poświę
cony  w  g łównej   mierze  architekturz e  Ustronia.  Michał  Pilch 
sk ładał  życzen ia  w s z y s t k i e go  co  naj lepsze,  z aś  Pamiętniki 
wręczały  Bożena  Kubień  i Elżbieta  Sikora.  Spotkanie  przebie
ga ło  w  świą tecznej   a tmosferze.  Fot.  W.  Suchta 
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CO  NAS  CZEKA 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

„ U  Marusia".  ul. Grażyńskiego  27, 
teł. 8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Biuro  rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  Teł.  8544720  od  15.30. 

Pokój do wynajęcia. 
Teł.  8542922" po  19.00. 

Wycinka  drzew.  Tel.  854 44 98 
wieczorem. 

„Warzywa  i Owoce",  ul. P iękna 5 
(przy  Os. Manhatan,  obok  prawa 
jazdy).  Zapraszamy  na  świątecz
ne  zakupy,  o feru jemy  świeży  to
war  i atrakcyjne  ceny. 

Malowanie,  kafc lkowanic. 
Tel.  8541264. 

Wideorejestracja. 
Tel.  06Ö0348845. 

Sprzedam  Matiz  Lire,  1999. Tel. 
8544041. 

Wideorejestracja cyfrowa,  zdjęcia. 
Tel.  8547036. 

Protezy  dentys tyczne,  naprawa, 
odnawianie.  SerwisDent,  Ustroń, 
ul.  Stawowa 2. 
Tel.  8543566.  0606820807. 

Sprzedam  garaż  na  Manhatanie. 
Tel.  0 608372155  po  18.00. 

Pro fes jona lny  serwis  RTVSAT, 
Sony,  Panasonic,  Philips,  Grundig, 
Pioneer,  Samsung,  LG,  Sharp, te
lefony.  faxy,  CBRadia,  monitory, 
Play  Station,  rozkodowywanie  ra
dioodbiorników.  Ustroń,  Daszyń
skiego  26.  Tel.  0605311548. 

Sprzedam  dwa  nowe  koła  z imowe 
R12.  Tel.  8545481. 

Zamien ię  mieszkanie  w  Katowi
c a ch  o  p o w.  6 0 m2  l ub  k u p ię 
w  Ustroniu. 
Tel.  (0pref ix) 32  2546942. 

Kupię  „malucha"  wyrejestrowane
go  „na chodzie". 
Tel.  0604250182,  8543270. 

Umeblowany  pokój do wynajęcia, 
kuchenka,  łazienka do  dyspozycj i. 
Tel.  8545334  po  17.00. 

w w w . u s t r o n . pl 

ul.  Hutnicza 3, tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  zc skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Fotografie  i pamiątki z wyprawy  A. Kozika do Papui  Nowej Gwinei  doi 5.1 
—  Stroiki  bożonarodzeniowe  wykonane  przez  uczniów  ustrońskich  szkół 
podstawowych   do 5.1 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9   17, od środy do piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele 9   13. 

ul. 3 Maja 68,  teł.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9   17, środy 9  14, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1. tel.  8543108. 

ul.  Błaszczyka  19,  teł.  8541100.  Galeria  czynna  cały  ezas. 

ul.  Sanatory jna  7, tel.  8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9  13. 

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż.  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od poniedziałku  do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

ul. 3 Maja  14,  tel.  854 45 22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach  wiekowycli  (szk. podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00: 
—  Konwersacyjny  Klub  Języka  Angielskiego dla młodzieży 
piątki:  "  godz.  15.3017.00. 

Tymczasowa  siedziba w parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  8545106 

ul.  Daszyńskiego  28.  tel.  8542906. 

Rynek 2, tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna 7, 8542025. 
— od poniedziałku  do piątku  8.30   16.00 
— sobota  8.30   13.00 

KULTUR A 
3.01  godz.  17.00  Debata  Europejska  młodzieży z udziałem  posła  Jana 

Szwarca   MDK  „Prażakówka  " 
4.01  godz.  18.00  Koncert  Noworoczny  Galowy  Koncert  Kolęd w wyk. 

Zespołu  Pieśni  i Tańca  „Śląsk"   kościół  ewangelic
koaugsburski  Apostoła  Jakuba 

KIN O  „ZDRÓJ" ,  ul. S a n a t o r y j na  7 (baseny),  tel/ fax  8541640 

2.1  godz.  16.45  Wielki  powrót   kontynuacja  Piotrusia  Pana    anim(blo.) 
godz.  18.15  Pianista   biograficzny  (151.) 
godz. 20.45  Czerwony  smok  thriller   (181.) 

DYŻURY APTEK 
2.1  apteka  Pod N a j a d ą,  ul. 3 Ma ja  13, tel.  8542459.1 
35.1   apteka  Na Zawodz iu,  ul. Sanatory jna 7. tel.  8544658. 
68.1   apteka  E lba.  ul. Cieszyńska  2,  te l . '8542102. 
911.1   apteka  Myś l iwska,  ul. Skoczowska  111,  teł.  8542489. 

Przejęc ie  dyżuru  następu je o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się  z chwi lą  zamknięc ia  ostatn iej  apteki. 

P r z ed  s n o w b o a r d o wą  p u b l i c z n o ś c i ą . ..  Fot.  W.  S u c h ta 

...  a m b i c j ą  t u s z o w a no  brak i  t e c h n i c z n e.  Fot.  W.  S u c h ta 
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c  NOKIA 

NOKI A 

SNOWBOAR D  NA  PONIWCU 
2122  grudnia na stoku  slalomowym  na Poniwcu  prowadzonym 

przez  f i rmę  Bie lenda  odby ły  się  zawody  w  snowboardz ie 
z  cyklu  Pucharu  Polski  w  ramach  zawodów  FIS. Z  tej  okazji 
w  Ustroniu  zjawiły się ekipy  snowboardzistów z Austrii,  Niemiec, 
Czech,  Słowacji,  Węgier,  Belgii,  Ukrainy,  Holandii  i Polski. Na 
starcie stanęło 30 kobiet  i 70 mężczyzn. W sobotę 21 grudnia  roze
grano slalom gigant  równoległy. Niestety  przez eliminacje nie  uda
ło się przebrnąć  Marcinow i  Szei,  młodemu  zawodnikowi  z Ustro
nia.  Wyłoniono  16 najlepszych  mężczyzn  i 8  kobiet.  Wśród  tej 
ósemki  znalazła  sie  Katarzyn a  Wiejacha  z Ustronia.  Jej  rywalką 
w  walce o półfinał  była  Małgorzata  Kukucz.  Niestety  w  pierw
szym  przejeździe  K. Wiejacłia zahacza o przedostatnią  bramkę  i w 
tym  przejeździe  liczy  się jej  czas  karny. W rewanżu,  też  wyrówna
nym, nie udaje się odrobić  strat. W ogóle slalom gigant  równoległy 
nie  był szczęśliwy  dla polskiej  ekipy.  Już w eliminacjach  odpada 
najlepszy w ubiegłym  sezonie  Łukasz  Starowicz,  natomiast  fina
ły  to rozgrywka  niemieckoczeska  wśród  kobiet  i  niemieckoau
striacka  wśród  mężczyzn.  Po zakończeniu  konkurencji  K. Wieja
cha  stwierdziła: 

  Startowałam  w  parze z Gosią  Kukuc z  i w  pierwszym  prze
jeździe  nie zmieściłam  się w  slalomie,  uderzyłam  w  płachtę 
i  przegrałam  czasem  karnym .  Drugi  przejazd  wypadł  wiele 
lepiej   i wjechałyśmy  razem  na metę.  Szkoda,  że nie udało się 
wygrać, ale  i tak jestem  zadowolona z piątego  miejsca. W ogóle 
startowało  się na  Poniwcu  bardzo  dobrze,  może  tylk o  stok 
był za  krótki . Od  tego  rok u jestem w kadrze  narodowej  i może 
uda  się mi  jeszcze  powalczyć.  Głównie  nastawiam  się na  Mi 
strzostwa  Świata  Juniorów,  któr e w tym  rok u  odbędą  się we 
Włoszech.  Następnie  Uniwersjada,  też we Włoszech. 

Po  zakończeniu  równoległego  slalomu  giganta  odbyły  się po
kazy  skoków.  Snowboardowi  skoczkowie  trenowali  j uż od połu
dnia,  natomiast  zasadniczy  pokaz  odbył  się wieczorem  przy 
sztucznym  świetle. W zawodach  Big  Ai r na skoczni  o  wysokości 
2,5  m zdecydowało  się wziąć  udział  16 zawodników.  Ten poka
zowy  konkurs  skoków  wygrał  Jakub  Honcz,  przed  Dorianem 
Ciąglińskim  i Pawłem  Deżakowskim. 

Pierwszego  dnia  zawodów  nagrody  najlepszym  wręczał bur
mistrz  Ireneusz  Szarzeć.  Przed  tym zapewnił  organizatorów 
i zawodników,  że zawsze  będą  mile  widziani  w naszym  mieście, 
a  zawody o takiej  randze  zawsze  wspierane  przez  władze  miasta. 
Burmistrz  wręczył  naj lepszym  puchary  ufundowane  przez  mia
sto.  Centrum  Bielenda  natomiast  ufundowało  nagrody  dla najle
piej  zapowjadających  się polskich  snowboardzistów.  Otrzymali 
j e  Dorota  Żył a  i M. Szeja  oboje z  Ustronia. 

Drugiego  dnia  polska  ekipa  spisała  się  znacznie  lepiej.  Slalom 
równoległy  dość niespodziewanie  wygrał  Piotr   Pinkas,  natomiast 
wśród  kobiet  Blanka  Iselonis  dopiero  w finale uległa  Zuzannie 
Vojtechovej   z  Czech. 

Sporym  utrudnieniem  w przeprowadzeniu  zawodów  była nie
wielka grubość pokrywy  śnieżnej. Zawodnicy w swych  dynamicz
nych  przejazdach  wyrywali  bramki,  a  ich ponowne  ustawienie 
nastręczało  sporo  kłopotów. Nad  wszystkim  czuwał  delegat  tech
niczny  FIS,  Austriak  Siegfried  Schmolzer,  który  dość  ściśle za
biegał  o to, by wszyscy  startujący mieli  takie  same  warunki. 

Podkreślić  należy  bardzo  dobre  przygotowanie  zawodów. Na 
wcześniej  naśnieżony  stok  spadło  nieco  śniegu,  tak że  warunki 
do jazdy  były  całkiem  dobre.  W ogóle  przygotowanie  stoku,  czy
li  ustawienie  bram  na starcie  i na mecie,  kolorowe  transparenty, 
wszystko  to wyglądało  bardzo  efektownie,  z jednym  wyjątk iem 
  spikera.  Osobom  nie znającym  startujących  dość  trudno  było 

się  zorientować,  co aktualnie  dzieje  się na stoku.  Spiker  nato
miast  bardziej  skupiał  się na swych  dość  wątpl iwej jakości  dow
cipach,  niż na rzetelnym  komentowaniu  zawodów. 

Po  zawodach  prezes  Polskiego  Związku  Snowboardu  Stani
sław  Richter   zgodził  się na krótką  rozmowę: 
  Jak  ocenia  Pan  zawody  na  Poniwcu? 
  Stok  bardzo  dobry. Trochę  mało  śniegu,  ale na te warunki,  które 
obecnie  panują,  wszystko  zostało  bardzo  dobrze  przygotowane. 
Powiem  tylko,  że moim  zdaniem,  wszystko  było  lepiej  zorgani
zowane  niż w  Czechach,  gdzie  ostatnio  byliśmy  na  zawodach. 
Przede  wszystkim  trzeba  podkreślić  zaangażowanie  właścicieli 
obiektu  na Poniwcu.  Przy  takiej  współpracy  zawsze  można za
wody  zorganizować,  nawet  przy  tak znikomej  ilości  śniegu. Co 
cenne  w  ostatnim  okresie  przed  zawodami  udało  się  wydłużyć 
trasę  slalomu. 

 Czy  jest  szansa  na inne  zawody  snowboardowe  na  Poniwcu? 
  Na pewno  tak.  Tym  bardziej,  że  jak  już  mówiłem,  współpraca 
z  właścicielami  ośrodka  na  Poniwcu  układa  się tak dobrze. To 
powinno  zaowocować  częstszymi  kontaktami,  z  pożytkiem dla 
obu  stron.  My mamy  gdzie  zorganizować  zawody  w przyjemnej 
atmosferze,  dla  właścicieli  obiektu jest  to natomiast  dobra  rekla
ma. Z dwóch  dni zawodów  na Poniwcu  będzie  łącznie 40 minut 
relacji w trzecim  programie  TVP.  Relacja  wyemitowana  zostanie 
w  tej części  trzeciego  programu  TVP,  która  z Warszawy  idzie na 
całą  Polskę. 
Jaki  był,  Pana  zdaniem,  poziom  sportowy  zawodów? 
Był  wysoki.  Ekipy  z  siedmiu  krajów.  Zresztą  o  poziomie  niech 
świadczy  fakt, że nasze zawodniczki  zajmujące w Pucharze  Świata 
często  miejsca  w  pierwszej  dziesiątce,  tutaj  nie wygrały. Uwa
żam, że mogły  się lepiej  postarać.  Ten  sport  obecnie jest  j uż  wy
czynowo  uprawiany  przez  tak wiele  osób,  że i poziom  czołówki 
się  wyrównał.  Zawodniczki  często  się  zmieniają  na  najwyższych 
miejscach. 

Wyniki :  slalom  gigant  równoległy:  kobiety:  1. Sandra  Michel 
(Niemcy), 2. Zuzanna  Vojtechova (Czechy), 3. Blanka  Iselonis  (Pol
ska), mężczyźni:  1. Sven  Unger  (Niemcy), 2. Walter Jecel  (Austra), 
3. Łukasz  Hołdy  (Polska);  slalom  równoległy:  kobiety:  I. Z. Vojte
chova, 2. B.  Iselohnis, 3. S. Michel, mężczyźni:  1. Piotr Pinkas  (Pol
ska), 2. S. Unger, 3. W. Jecel.  Tekst  i zdjęcia: Wojsław  Suchta 

Puchary  zwyc ięzcom  wręczał  burmistr z  I. Szarzeć.  Na  zdjęciu 
na  podium  naj lepsze  kobiety  w  s la lomie  gigancie:  od  lewej 
Z. Vojtechowa,  S. Michel,  B.  Iselonis. 
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Umiejętności  prezentowali  najmłodsi.  Fot.  W.  Suchta 

VII I   Mikoła jkowy  Turniej Tenisa  Stołowego  odbył  się  19  grud
nia w Gimnaz jum  nr  1. Wzięło  w nim  udział  28 młodych  tenisi
stów.  Dziewczęta  rywal izowały  w osobnej  kategori i,  ale j uż bez 
podziału  na  szkołę  podstawową  i g imnaz jum.  Naj lepszą  ping
pongistką  okazała  się Dominik a  Kozik z SP3,  2. miejsce  przy
padło  Sylwii  Mynarsk ie j   z G  1,  3. za ję ła  Mar tyn a  C ichoń 
z  G2,  4.  Agnieszka  Frydel  z SP3,  5. Edyta  Rymaszewska, 
6.  Diana  Szajwa,  obie z G2.  Wśród  ch łopców  ze szkół  podsta
wowych  zwyciężył  Anton i  Gburek  z Jedynk i1 ' ,  przed  Grzego
rzem  Matuszkiem  z „ t ró jk i " i Mi ros ławem  Martynk ie m  z J e
dynki".  4. pozycję  za jął  Marci n  Lazar   SP1,  5.  Robert  Wal 
czysko, 6. Marci n  Chraśc ina,  obaj z SP2.  W kategorii  „g imna
zjalnej" pierwsze  dwa  miejsca zajęli  uczniowie  G  l :  Tomasz  Gra 
czyk  przed  Mateuszem  Durajem,  a na kolejnych  pozycjach  upla
sowali  się chłopcy z G2:  Arkad ius z  Wantu lok ,  Mateusz  Cap, 
Szymon  Tomiczek,  Adam  Tomiczek. 

Tydzień  wcześninej  przy  stolach  rywal izowało 9 dorosłych  nie
zrzeszonych  zawodników  Wśród  panów  nie grających na co  dzień 
w  p ingponga,  na j lepszym  okazał  się  Wojc iech  Koz łowsk i, 
2.  mie jsce  za jął  Zb ign iew  Ho łubow icz,  3. M i ros ła w  Stec, 
4.  Janusz  Groborz ,  5. Krzysztof  Wróbel ,  6. Zdzis ław  Żółty . 

Organizatorem  otwartych  turn ie jów  była  Sekcja  Tenisa  Stoło
wego  TRS  „Si ła"  przy  udziale  Urzędu  Miasta,  Komisji  d.s.  Roz
wiązywania  Problemów  Alkoholowych,  G imnaz jum  nr 1.  ( inn) 

Życzym  Wóm roztomili  ludeczkowie,  cobyście  sie wszyscy  radzi 
mieli, 

Do kożdego  sie dycki  uśmiychali  i byli dobrzijako  anieli. 
Życzym  też  Wóm  zdrówio  i wszelijakich  radości,  niech 

w  Waszych sercach  nadzieja  zagości. 
Czy żeście  sóm młodzi  czy  też starzi,  niech sie wszyckim  kożdy 

dziyń podarzi.  Jewka 

Winsz  na Nowy  Rok 
Roztomile  gaździnki  a szwami  gazdowie 
niech  Wóm sie wszycko fąjniacko  chowie. 
Życzym  też moc gowiedzi  i inszego  bydła 
a coby  Wóm codziynno  piłoba  nie  zbrzidla. 
Tóż gaździnki jak  na śćmiywku  dojicie  krowy 
to nie zawracejcie  se przeca  głowy, 
czy  Wóm starczy piniyndzy  na miesiónc  cały, 
choć  to je  doista  kłopot  niemały. 
A gazdoszki  jak  przi piwie  rozprawiocie  lo tym  świecie 
to nie fómcie  se głowy,  bo i tak go  nie  zrozumiycie. 
Nale życzym  Wóm zdrowiczka  i wszelijaki  radości, 
coby  Was tomijaly  kożdego  dnia  starości. 
Miyjcie  uśmiych  dlo bliźnigo  i dobre słowo  przecie 
to wszyckim  nóm bydzie sie  lepi żyło  na  tym  świecie. 
Coby  tyn rok byl  szczyńśliwy, 
a Pónbóczek  litościwy.  Paweł 

SPOTKANIE 
W MUZEUM 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza na Spotkanie  Nowo
roczne,  które  odbędz ie  się w dniu  8 stycznia  2003  r.  (środa) 
o  godz.  10.00.  W programie:  wernisaż  wystawy  dziecięcego  ma
larstwa  na szkle  z Regionalnego  Ośrodka  Kultury  w Bielsku  
Białej,  prelekcja  Małgorzaty  Kiereś  na temat:  „Osobl iwości  ar
chaicznego  winszowania na ziemi  c ieszyńskie j" oraz  występ  gru
py  śpiewaczej  „Czernianie" z Wisły. 

Ze  względu  na z imową  aurę  i w iążące się z tą porą  roku  długie 
wieczory  po raz pierwszy  zapraszamy  na spotkanie  przedpołu
dniowe,  w którym  oprócz  dorosłych  mogą  wziąć  udział  ucznio
wi e  ustrońskich  szkół. 

POZIOMO:  1) pomidorowa  lub kapuśniak,  4)  państwo 
w Afryce, 6) dobrze,  super. 8) natchnienie  twórcze, 9)  morski 
ptak,  10)  słowo  zniewagi,  II ) na boisku,  12)  rzeczywistość, 
fakty,  13) kuzynka  jeżyny,  14) Kraków  założył,  15) moneta 
bita  dla władcy,  16) podatek  drogowy,  17) na kopercie, 18) 
lód na rzece,  19) szpara,  szczelina,  20)  indyjska  bogini. 

P IONOWO:  1) upierzony  rybak, 2) lokal  piwoszy, 3)  środki 
przekazu,  4) bal  karnawałowy,  5)  tropikalna  przyprawa, 
6)  rolada  drobiowa  w galarecie,  7) włoski  trener  piłkarski, 
11) złota  moneta  hiszpańska,  13)  chęć przystąpienia,  14) ka
cze  słówko. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija  13  stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i z nr   49 
B A R B A R A  P O  L O D Z I E 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  M A R I A  S Z Y M C Z A K .  Ustroń, 
os. Cieszyńskie  3/20.  Zapraszamy  do redakcji. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A 
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł 
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