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 To kameralne spotkania, w czasie których możemy wysłuchać
wiele ciekawych opowieści  mówiła przewodnicząca Rady Mia
stazyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Emilia Czembor witając w Oddziale Muzeum „Zbiory Ma
rii Skalickiej Władysława i Jadwigę Oszeldów, którzy byli głów
nymi bohaterami wieczoru. Nieprzypadkowo spotkanie odbyło
się z J. W. Oszeldami, gdyż tego dnia zastanawiano się jak po
wołać do życia, czy raczej reaktywować Klub Propozycji w Ustro
niu. Ustalono, że spotkania ustrońskiego Klubu Propozycji będą
się odbywać raz na miesiąc w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii
Skalickiej".
Cieszyński Klub Propozycji założył i od 44 lat prowadzi W.
Oszelda. Działanie Klubu polega na cotygodniowych spotkaniach
z ciekawymi osobami. Pierwsza część spotkania to prelekcja za
proszonego gościa, w drugiej jest możliwość zadawania pytań,
dyskusji. Nie bacząc na burze polityczne, zmiany ustroju, spo
tkania Klubu Propozycji w Cieszynie odbywają się regularnie
co tydzień od 43 lat. Na spotkania przychodzą cieszyniacy, czyli
mieszkańcy miasta Cieszyna, ale także ludzie z okolicznych miej
scowości. z Zaolzia. W Ustroniu Klub Propozycji także działał.
Prowadziła go Irena Maliborska, później Iwona Dzierżewicz
Wikarek. Obecnie to już trzecia próba powołania klubu w na
szym mieście.
W. Oszelda jest najstarszym czynnym dziennikarzem w Pol
sce. Mając 97 lat wydaje własnym sumptem gazetę, organizuje
spotkania, uczestniczy w wielu przedsięwzięciach. Znany nie
tylko w naszym powiecie, uhonorowany Złotą Cieszynianką, zaś
przede wszystkim ceniony za swą rzetelność i konsekwencję.
 Nikomu nie radzę być bardzo starym. Jest bardzo dużo kłopo
tów z samym sobą. Człowiek dziwaczeje  mówił z lekką ironią
W. Oszelda. Mógł sobie na to pozwolić, gdyż mimo swego wie
ku, jest w doskonałej kondycji. Ponadto podczas spotkania mó
wił m.in.:
 Jest kilka klubów propozycji w Szwecji, Stanach Zjednoczo
Nowy rok na rynku witały całe rodziny.
Fot. W. Suchta
nych, kilka w Czechach. Był okres gdy na Zaoziu działało 17
klubów propozycji. Jedyny wiejski Klub Propozycji jest w Ci
sownicy, a to dlatego, że jest tam pani Waszut, autentyczny ani
mator kultury. Po prostu trzeba być cierpliwym, a tej cechy brak
Polakom. A ja mam naturę systematyczną, żłobię tak długo, aż
Noc sylwestrowa upłynęła w Ustroniu spokojnie. Policjanci sta
zrobię dziurę w betonie. Dzięki temu klub istniał za dawnych,
rali się łagodzić wszelkie nieporozumienia, a konflikty zażegny
komunistycznych czasów. Nie było łatwo, choć ten komunizm
wać w zarodku. Nie byli też skorzy w tę wyjątkową noc do pako
miał polskie barwy. Co piątek, chorzy czy zdrowi, przez 44 lata
wania upojonych alkoholem i zabawą do izby wytrzeźwień. Stró
zjednaliśmy sobie masę przyjaciół. Łatwo umierać na placu boju,
że prawa byli jednak zmuszeni do pościgu. Zaczęło się od napadu
trudniej być bohaterem dnia codziennego. UTSROLGA
na kobietę, która wracała z sylwestrowej zabawy. Napastnik wy
•
•
•
rwał mieszkance Ustronia torebkę i wyciągnął z niej klucze. Po
 Mówi się, że klub działa bezinteresownie. Jeżeli chodzi o stro
szkodowana wezwała policjantów i razem z nimi jeździła samo
nę pieniężną, to bezinteresownie, ale gdy chodzi o satysfakcję,
chodem patrolowym po okolicy, żeby rozpoznać przestępcę. To
to jednak interesownie. Klub daje nam dużo radości, dużo przy
się nie powiodło, ale spotkała swojego męża. Zdecydowano, że
jaciół nam zjednał. Przecież gościliśmy 1500 tzw. prelegentów
policjanci odwiozą małżeństwo do domu. Było już po wpół do
z różnych stron świata. Rosła nieformalna rodzina i z tego mam
trzeciej, kiedy podjeżdżali pod blok jednego z ustrońskich osiedli.
wielką satysfakcję. Występowali u nas ludzie różnych orientacji
Zauważyli, że przez balkon wyskakuje złodziej, który wcześniej
politycznych, różnych przekonań, różnych wyznań i nigdy nie
napadł mieszkankę Ustronia, a następnie korzystając z jej kluczy,
mieliśmy spięć. Były dyskusje, nawet pogłębione, ale nigdy nie
obrabował mieszkanie. W ciągu 20 minut policjanci mieli sylwe
uważałem drugiego człowieka za wroga. Ten styl udało się utrzyzyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
strowego złodzieja i łup.
Monika Niemiec
(O zabawach sylwestrowych na str. 5.)
(dok. na str. 2)
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wiązkami, powinien mieć pasję. To przedłuża życie. Ostatnio
czytałem
wyniki badań amerykańskiego naukowca, który badał
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
dlaczego niektórzy żyją dłużej. Jedną z przyczyn jest pasja. Za
(dok. ze str. 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
interesowania, ale z pasją, żeby nie było to tylko zainteresowa
mać w Klubie Propozycji, a było to uczenie ludzi tolerancji.
nie stroną materialną. Jak się ma pasję, to i żołądek lepiej trawi.
A my nie należymy niestety do zbyt tolerancyjnych narodów.
Człowiek bez pasji żyje krócej. Zalecam więc pasje, ale nie te
W skali światowej istnieje potrzeba zbliżania człowieka do czło
związane z nadmiernym jedzeniem.
•
•
•
wieka. UTSROLGA
•
•
•
 Człowiek bogaty nie musi mieć dużo pieniędzy. Bogaty we
 Człowiekiem symbolem pozostaje dla mnie Jan Wantuła.
wnętrznie, duchowo, moralnie. Jest to zgodne z zasadami chry
Skromny, samouk, pracowity, uczciwy. Jego syn został bisku
stianizmu. Wydawałoby się, że Szwajcaria jest krajem ludzi bo
pem, bardzo cenionym w Warszawie i wszyscy się interesowali
gatych, szczęśliwych, radosnych. 35 lat temu grupa Szwajcarów,
z jakiej rodziny pochodzi. Odpowiadałem, że był to robotnik,
żyjąca poza Szwajcarią, wróciła do kraju. Mieli za sobą trudny
który przez 30 lat chodził przez Małą Czantorię do Trzyńca.
okres niedostatku, bo mieszkali w NRD. Uważali, że po powro
Z Wantułą żyłem w przyjaźni, mam od niego sporo listów i my
cie do Szwajcarii wszystko się zmieni na lepsze. Po latach jeden
ślę sobie, czy nie należałoby poświęcić jednego wieczoru w Klu
z nich napisał: „Kocham Szwajcarię, ale w minionych latach
bie Propozycji Wantule. Pokazać młodemu pokoleniu kim był.
miałem wiele okazji, aby zajrzeć do wnętrz tych zadbanych do
Postać niezwykła, chłop. Mówię: „chłop", ale daj Boże by po
mów i za fasady dobrobytu. Znalazłem tam niestety stale obecne
dobny do niego był każdy inteligent.
nieszczęście, nędzę, rozpacz, zgorzknienie, nienawiść, strach
•
•
•
i depresję, a więc ludzi chorych na duszy. Liczba tych, którzy
 Kiedyś trwał spór o to, czy Ustroń jest rodzaju męskiego czy
żyją w takim stanie, stale rośnie. Choroba ta szerzy się jak zaraza
żeńskiego. Komuś się wydawało, że to jest ta ustroń. Dopiero
z równocześnie rosnącą konsumpcją."
•
•
•
Wantuła napisał w tej sprawie do Poradnika Językowego dwie
rozprawy na ten temat udowadniając, że Ustroń zawsze był chło
 Przed wojną mieszkałem w Warszawie i zajmowałem się Po
pem, zawsze rodzaju męskiego.
lonią. Byłem redaktorem wydawnictw Związku Polaków Za
•
•
•
granicą, a związek ten był wzorem dla wielu państw europej
 Z Wantułą wiążą się też zabawne wspomnienia. Gdy miałem
skich. W czasach komunizmu miałem masę ponętnych propo
się żenić, z obecną tu panią, przyjechał do Cieszyna i mówi: „Pa
zycji, włącznie z wyjazdem zagranicę. Pracowałem wówczas
nie Władysławie, słyszałem że ma się pan żenić z panną nie
w Polskiej Agencji Prasowej. Zaproponowano mi wyjazd do
z tela." Był tym trochę zatroskany.
Pekinu, tudzież do którejkolwiek ze stolic europejskich. Pro
•
•
•
ponowano mi też posadę redaktora naczelnego wydawnictw
Towarzystwa Polonia. Miałem zagwarantowane luksusowe
Okazuje się, że każdy człowiek poza własnym zawodem, obo
mieszkanie w Warszawie, dobrą pensję. Ale gdy w pewnym
momencie prezes Towarzystwa Polonia powiedział mi, że te
raz jednak musimy iść do komitetu PZPR, to podziękowałem,
spakowałem walizki i wróciłem do domu. Oczywiście nie
można zakładać, że wszyscy członkowie PZPR byli ludźmi
złymi. Miałem do czynienia z paroma porządnymi członkami
partii.
•

Władysław Oszelda.

Fot. W. Suchta

t ozywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
i OWO
« okolicy
W Gołyszu nie zawsze hodo
wano ryby. W pierwszych po
wojennych latach część sta
wów obsiewano zbożem i rze
pakiem
oraz
uprawiano
w nich... warzywa. Gospodar
stwo Rybne powiększono na
wet o stado krów i trzodę
chlewną.
•

•

•

Ponad 75 lat temu (w 1927
roku) cieszyński przedsiębior
ca Jan Molin, uruchomił pierw

2 Gazeta Ustrońska

szą linię autobusową z Cieszy
na do Wisły przez Cisownicę.
W 1930 r. powstało połączenie
z Bielskiem. Przejazd trwał
niecałe pół godziny.
•

•

•

Jest szansa, że znowu owe dwa
kwadranse wystarczą, kiedy od
dana zostanie do użytku droga
ekspresowa S1 z Cieszyna do
BielskaBiałej. Roboty są tro
chę opóźnione, ale fragmenty
nowej trasy są powoli włącza
ne do ruchu, np. w Skoczowie.
Prawie gotowy jest odcinek
Ogrodzona • Między
• • świeć.
Najstarszy śląski ratusz ma ry
neu w Strumieniu. Barokowa
budowla ma ponad 370 lat.

•

•

W czasach gdy pluto w Polsce na Amerykę, wywiesiliśmy afisz
w Domu Narodowym o spotkaniu z prof. Pawłem Łyskiem
z USA. Profesor był w Polsce i bardzo żywo się nim interesowa
ła Służba Bezpieczeństwa. Żona tylko czekała kiedy do nas przyj
dą, bo to była bezczelność. Spotkanie z nim w Cieszynie, to był
dla nich skandal. Ale okazało się, że przechytrzyliśmy bezpiekę,
bo prawdopodobnie doszli do wniosku, że skoro się tego Łyska
tak reklamuję, to musi być załatwione z Warszawą. Łatwo to
było sprawdzić, ale nikt się nie odważył. W ogóle Cieszyniacy
nie są zbyt bohatersko nastawieni, nawet ci z bezpieki nie grze
szyli wielką odwagą. Tak więc zrobiliśmy z prof. Łyskiem spo
tkanie, w co on sam nie mógł uwierzyć. Był nawet cenzor. Trze
ba więc być upartym, a życie ma wiele odcieni i trzeba sobie
radzić w różnych sytuacjach.
Notował:zyxwutsrponmlk
(ws) zywutsrponm
Samo miasto jest dużo starsze.
Prawa miejskie Strumień
otrzymał bowiem
• • w
• 1482 r.

W latach 30. działała w Cieszy
nie filia katowickiego Konser
watorium Muzycznego. Obec
na Państwowa Szkoła Muzycz
na powstała w 1934 r. i stuk
nęło jej właśnie 70 lat. Szkołę
założył wiślanin Jan Drozd,
który powrócił ze Stanów
Zjednoczonych i dał własne
pieniądze.
•

•

•

Ulica Przykopa, zwana Cie
szyńską Wenecją, stanowiła
przez kilka stuleci osadę rze
mieślniczą. W latach między
wojennych czynny był jeszcze

młyn wodny. Teraz dominują
tu bary piwne.
Garbarnia w Skoczowie jest
jednym z najstarszych zakła
dów w cieszyńskim regionie.
Ma 145 lat. Bogate tradycje
k o n t y n u u j e obecnie firma
„Skotan".
•

•

•

Wiadukt kolejowy w Wiśle
Głębcach ukończono w 1933
r. Realizacja tej skomplikowa
nej inwestycji trwała trzy lata.
Wiadukt ma 120 długości i
charakteryzuje się siedmioma
łukowymi przęsłami. Najwięk
sze z nich mają po 25 m wyso
kości i robią wrażenie na pod
różnych i turystach.
(nik)
6 stycznia 2005 r.

KRONIKA POLICYJNA
27.12.2004 r.
Między 17.30 a 18.30 informacja
W środę, 12 stycznia o godz. 17.00 swoje spotkanie z mieszkań
o włamaniu do pokoju w jednym
cami Ustronia rozpocznie Jadwiga Oszelda, dziennikarka, propa
z domów wczasowych w Jaszow
gatorka zdrowego trybu życia i medycyny naturalnej, autorka ksią
cu. Złodziej wypchnął okno,
wszedł do pokoju i ukradł pienią
żek „Zdrowie w twoich rękach" i felietonów w Głosie Ziemi Cie
dze mieszkance Rudy Śląskiej.
szyńskiej, prywatnie żona redaktora Władysława Oszeldy. Posłu
28.12.2004 r.
chać mądrych rad i ciekawych opowieści pani Oszeldowej będzie
Około godz. 15.30 na ul. Wiślań
można w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej" w ramach spotkań
skiej kierujący toyotą obywatel
w Klubie Propozycji, które na powrót znalazły miejsce w kalen
Niemiec nieprawidłowo skręcał
darzu imprez Muzeum na Brzegach. Teraz w gronie rodziny, przy
w lewo i doprowadził do zderze
jaciół, znajomych będziemy poznawać ciekawych ludzi i tematy
nia z volkswagenem cady, którego
w każdą drugą środę miesiąca o godz. 17.00. UTSROLGA
prowadził mieszkaniec Wisły.
•
•
•
29.12.2004 r.
Urząd Miasta w Ustroniu informuje, że zostały wywieszone
W biały dzień, niemal w samo po
łudnie, bo o godz. 12.48 na ustroń
na tablicy ogłoszeń wykazy zbywanych nieruchomości w trybie
skim rynku złodzieje zdołali ukraść
bezprzetargo wy m:
seata toledo. Właściciele twierdzą,
 sprzedaż nieruchomości ozn. nr 1101/21 i 4821/32 położo
że
samochód był zamknięty i wy
nych na osiedlu „Manhatan" na rzecz użytkownika wieczystego,
posażony we wszelkie zabezpie
 oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości ozn. nr 602/
czenia. Nikt nic nie widział.
2 i 695/5 położonych w rejonie ul. Kreta posiadaczowi gruntu.
29.12.2004 r.
 Powyższe wykazy wywieszone zostały na okres 21 dni.
Około godz. 18 na ul. Grażyńskie
•
•
•
zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
go doszło do kolizji kiedy miesz
kaniec Cieszyna jadący skodą okta
vią nieprawidłowo włączał się do
ruchu, wymuszał pierwszeństwo i
„stuknął" fiata 126p kierowanego
przez mieszkańca Jaworzynki.

STRAŻ MIEJSKA
27.12.2004 r.
Wspólnie z pracownikiem Urzę
du Miasta strażnicy miejscy prze
prowadzili wizję lokalną w rejo
nie
budowanej
obwodnicy
w Ustroniu Polanie.
29.12.2004 r.
W trakcie prowadzenia kontroli

29.12.2004 r.
O godz. 21.40 na ul. Lipowskiej
zatrzymano mieszkańca Ustronia,
który prowadził samochód w sta
nie nietrzeźwym, badanie wykaza
ło 0,78 i 0,76 mg alkoholu na litr
krwi.
1.1.2005 r.
O godz. 2.10 mieszkanka Skoczo
wa po zabawie sylwestrowej nie
ostrożnie wyjeżdżała z parkingu
fiatem 125p i uderzyła w stojące
go opla kadeta.
1.1.2005 r.
O godz. 7.15 policjanci zatrzymali
dwóch młodych mieszkańców Ka
towic, którzy pijani udawali się do
jednego z hoteli w Jaszowcu.
Z powodu agresywnego zachowa
nia zostali odwiezieni do izby wy
trzeźwień w BielskuBiałej.
1.1.2005 r.
O godz. 8.55 na ul. Daszyńskiego
nieznany kierowca fiata 170 wymu
szał pierwszeństwo i uderzył
w suzuki, którym jechała mieszkan
ka Ustronia. Kobieta zapisała nume
ry rejestracyjne sprawcy kolizji.
2.1.2005 r.
O godz. 13.40 na ul. Wiślańskiej
jadący audi Czech najechał na tył
daewoo matiza kierowanego przez
mieszkańca Bobrownik. (mn)
porządkowych w Ustroniu wyda
no nakazy zaprowadzenia porząd
ku na prywatnym terenie przy ul.
Partyzantów.
30.12.2004 r.
Wydano nakazy porządkowe przy
ul. Brody i przy ul. Źródlanej.
31.12.2004 r.
Straż Miejska zabezpieczała rynek
podczas trwającej tam imprezy
(ag)
sylwestrowej.

KRADNĄ PALIWO

Zniknęły baraki na Zawodziu przy Maciejce. Rozbiórkę przeprowadzono
w grudniu. Wiadomo, że mieszkali tam bezdomni. Nie zapomniano o nich.
Dla części, tych związanych z Ustroniem, przygotowano mieszkania, na
tomiast pozostałych umieszczono w noclegowniach. Bezdomni prosili nas,
by podziękować władzom miasta za opiekę.
Fot. W. Suchta
•

•

•

Muzeum Ustrońskie zwraca się z prośbą do wszystkich miesz
kańców Ustronia posiadających dawne fotografie dotyczące na
szej miejscowości o użyczenie ich na wystawę, która zainicjuje
działalność tej instytucji w roku jubileuszowym. Wszelkie stare
zdjęcia  zarówno widoki ogólne jak i rodzinne fotografie przod
ków prosimy wypożyczyć w terminie do 10 stycznia 2005 r.
•

•

•

Grażyna Kubica, za naszym pośrednictwem, prosi o kontakt
osoby, które przeprowadzały na terenie Ustronia badania socjo
logiczne i kulturoznawcze (na przykład do pracy magisterskiej
lub innego opracowania naukowego). Kontakt: tel. 8543672,
(12) 2947700 lub w redakcji „Gazety Ustrońskiej". Materiały
te będą pomocne w planowanej edycji monografii Ustronia.
•

•

•

W ostatnim czasie pojawili się na terenie Ustronia przestępcy
nowej specjalizacji  złodzieje paliwa. Już raz ustrońscy poli
cjanci ujęli grupę, która przyjechała do nas na gościnne występy
i uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącej swojej „pracy". Piszę pra
cy, bo ci zatrzymani złodzieje właśnie tak traktowali proceder.
Pochodzili ze Śląska, długo nie mogli znaleźć pracy. Kiedy przy
chodzą do nich znajomi mówiąc, że jadą po benzynę, nie namy
ślają się długo i robią rundkę. Zaczynają od Strumienia, potem
drogą szybkiego ruchu dojeżdżają do Wisły, po drodze „obra
biając" kilka firm, przejeżdżają przez Salmopol i do domu wra
cają przez Szczyrk, Pszczynę, Tychy. Poruszają się jakimś więk
szym pojazdem, przewożą duże pojemniki i najprawdopodob
niej ręczna pompę. Zatrzymują się przy przedsiębiorstwach trans
portowych, gdzie na parkingu stoi kilka samochodów ciężaro
wych. 30 grudnia złodziejom udało się opróżnić baki pięciu cię
żarówek należących do jednej z firm przy ul. Katowickiej. Łu
pem padło 2000 litrów paliwa, a w nocy z 2 na 3 stycznia przy
ul. Furmańskiej, około 130 litrów. Właściciele firm przewozo
wych muszą zwracać większą uwagę na swoje pojazdy, a o wszel
kich podejrzanych osobach kręcących się na parkingach jak naj
szybciej powiadomić policjantów.
Monika Niemiec
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Ustroń  Centrum, ul. 3 Maja 44
14 stycznia o godz. 17.30 w kościele ewangelickim w Ustro
tel. 854 41 67 zyutrponmlkjifedcbaZPONMKJIEDCA
niu odbędzie się koncert kolęd. Wystąpią: Schola Parafii św. Kle
mensa pod opieką siostry Anety Folkert, uczniowie Ogniska Mu
ZakupyzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJI
r ó w m e ż j n a telef on!
zycznego, chór „Gwiazdki i promyki" pod kierunkiem Urszuli
Śliwki. Na organach zagra Katarzyna Szkaradnik. zywutsrponmlkjigfedcbaZYUSRPONMLKJIGEDCBA
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0. Rafał Skrobacz.

SÓL

Fot. W. Suchta

DLA

ZIEMI

28 grudnia 2004r. odbyła się w kościele pod wezwaniem NMP
Królowej Polski w Hermanicach podniosła uroczystość wyświę
cenia na kapłana diakona Rafała Skrobacza. Taki obrządek wy
konuje się zazwyczaj w katedrze. Brat Rafał przebywa w tutej
szym Klasztorze Dominikanów już pół roku. Uczy religii mło
dzież gimnazjalną. Czuje się w Hermanicach dobrze przyjętym.
Jego osobistym życzeniem było poproszenie ks. biskupa Tade
usza Rakoczego o wyrażenie zgody na dokonanie ceremonii
święceń w tutejszym domu bożym. Do wypełnienia tego obrządku
został delegowany ks. biskup, dominikanin z Łotwy Wilhelms
Lapelis, Łotysz, przyjaciel polskiej prowincji dominikańskiej
mówiący doskonale w naszym języku. Ma 43 lata i od 8 lat pia
stuje sakrę biskupią.
Obrzęd święceń dokonuje się podczas sprawowanej Euchary
stii po odczytaniu Ewangelii, według określonych rytów.
Diakon, tu dominikanin z Krakowa, wzywa kandydata na ka
płana przed biskupa, przy czym odbywa się taki dialog, z które
go wynika, że diakon jest przygotowany do przyjęcia sprawo
wania godności kapłańskiej. Również jego przełożony, w tym
wypadku o. przeor Robert Reguła, poświadcza o tym jego eks
celencji i wyraża prośbę całego kościoła o dokonanie wyświęce
nia. Wtedy ks. biskup, po przepytaniu samego kandydata, stwier
dza, że można dokonać ceremonii a wszyscy wymawiają słowa:
„Bogu niech będą dzięki". W trakcie śpiewania litanii do Wszyst
kich Świętych diakon Rafał leży krzyżem przed ołtarzem, a wszy
scy wierni klęczą. Następnie ekscelencja nakłada ręce na głowę

Homilę wygłosił ks. Wincenty Skrobacz
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diakona Rafała przekazując mu moc Ducha Świętego i tak samo
czynią pozostali kapłani koncelebrujący mszę świętą. Następuje
także nałożenie stuły i ornatu oraz namaszczenie krzyżmem świę
tym. Nowo wyświęconemu księdzu biskup przekazuje chleb
i wino. Przekazany jest jeszcze przez biskupa, a następnie wszyst
kich obecnych księży, znak pokoju, który oznacza przyjęcie do
prezbiterium czyli do grona kapłanów. Następnie kontynuowa
na jest Eucharystia.
W homilii, którą biskup wygłosił jeszcze przed dokonaniem
święceń, nawiązał do Ewangelii i mówił o zadaniach, jakie stoją
przed uczniami Chrystusa, którzy winni być solą dla ziemi i świa
tłem świata.
 Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić. Na nic się
już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
[...] Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w nie
bie  mówił między innymi biskup.
Ceremonia wymaga przeczytania kolejnej obrzędowej homi
lii, która mówi o tajemnicy kapłaństwa i jego godności, i o tym,
jak kapłan ma służyć Bogu.
Rafał Skrobacz 9 lat temu studiował geologię w Krakowie na
UJ, po dwóch latach zadecydował jednak o przerwaniu nauki
i wstąpił do nowicjatu u dominikanów. Po roku już jako brat
Rafał zaczął studiować teologię i filozofię, która tak go zafascy
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
nowała,
że po uzyskaniu tytułu magistra teologii jest w tej chwili
w trakcie pisania pracy magisterskiej także z filozofii.

Papieskie błogosławieństwo.

Fot. W. Suchta

Urodził się 21.03.1975 r. w Krzemienicy niedaleko Łańcuta.
Miał 5 lat, gdy zmarł mu ojciec, który był mechanikiem samo
chodowym. Wraz z dwoma starszymi siostrami wychowała go
matka z zawodu krawcowa. Już w szkole średniej miał kontakt
z ojcami dominikanami i myślał o życiu zakonnym. Jego wuj
Wincenty, brat ojca, jest księdzem.
Dominikanie składają śluby najpierw na rok, potem następuje
odnowienie ślubów na dwa lata, potem znów na rok, a przed
uzyskaniem diakonatu już składa się śluby wieczyste. Dopiero
potem można przyjąć sakrament kapłaństwa. W czasie obrządku
święceń ojciec Rafał ślubował posłuszeństwo biskupowi diece
zjalnemu i przełożonym.
Parafianie zaskoczyli ojców Dominikanów przygotowaniem
gościny dla zaproszonych księży, rodziny i przyjaciół oraz kle
ryków.
W niedzielę 2 stycznia ojciec Rafał odprawił swoją mszę świętą
prymicyjną udzielając papieskiego błogosławieństwa księżom
sprawującym z nim tę Eucharystię, swojej matce i licznie zebra
nym wiernym.
Homilię wygłosił ks. Wincenty Skrobacz, nakreślając m.in. dro
gę do kapłaństwa swojego bratanka.Uroczystość uświetnił swym
śpiewem zespół wokalny z Gimnazjum nr 2 „Gama 2" pod kie
runkiem Janusza Śliwki.
Maria Nowak
Fot. W. Suchta zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
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HEJNAŁ NA NOWY ROK

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Jak w latach ubiegłych mieszkańcy Ustronia i wczasowicze
bawili się w noc sylwestrową na rynku. Przed północą pod ratu
szem zebrał się już tłum świętujących koniec starego i początek
nowego roku, a wciąż jeszcze nadchodzili ludzie chętni do wspól
nej zabawy. I jak zawsze było bardzo sympatycznie. Dla jed
nych wyjście na rynek stanowiło największą atrakcję wieczoru,
dla innych urozmaicenie balu, prywatki. Wieczorowe kreacje pre
zentowane w plenerze dodawały blasku imprezie pod gwiazda
mi. Ludzie przyszli rozbawieni, weseli, witali się ze znajomymi,
ściskali przyjaciół, składali życzenia, wznosili okrzyki radości,
tańczyli w takt muzyki płynącej z głośników. Przed godz. 24
burmistrz miasta złożył wszystkim życzenia noworoczne, a na
stępnie pierwszy raz popłynęły w eter dźwięki hejnału Ustronia,
opartego na motywie pieśni „Tam gdzie Czantoria się wznosi".
Jako że dwie edycje konkursu nie zostały rozstrzygnięte, komi
sja konkursowa nie zaakceptowała ani jednej propozycji hejna
łu, kilku muzyków powiatu cieszyńskiego opracowało hejnał
i przekazało go bezpłatnie jako dar z okazji 700lecia naszego
miasta. Hejnał zrealizował muzycznie i nagrał Janusz Kania. On
też gra hejnał na trąbce.
O północy rozpoczął się trwający kwadrans pokaz sztucz
nych ogni i wszyscy wpatrywali się w niebo, ale potem znowu
Zadymiony.
Fot. W. Suchta
ruszyli w tany. Niestety młodzi ludzie przesadzali ze święto
waniem. Rzucali butelkami pod nogi, strzelali petardami nie
nia wczasowicze i mieszkańcy porzucili znacznie więcej śmieci
bacząc na sąsiadów. A było gdzie wrzucać śmieci i butelki,
niż w zwykły czas. Przed Sylwestrem i Nowym Rokiem było
było miejsce by bezpiecznie odpalać sztuczne ognie. Ostatni
generalne sprzątanie miasta, a mimo to w poniedziałek było
goście żegnali rynek po godz. 2, długo po tym, jak skończyła
co wywozić.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJI
Monika Niemiec
grać muzyka i wyłączono światła.
Rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożar
nej w Cieszynie st. kapitan Krzysztof Żaczek poinformował,
że sylwester na naszym terenie upłynął spokojnie. Tylko raz
musiała wyjeżdżać z siedziby w Polanie jednostka ratowni
c z o  g a ś n i c z a , p o n i e w a ż p o d c z a s z a b a w y na placu H o f f a
w Wiśle od petardy zapaliła się jedna z rosnących tam tui. Akcja
trwała kilkanaście minut. K. Żaczek w ogóle nie przypomina
sobie poważnych, dramatycznych zdarzeń, które rozgrywały
by się u nas w okresie świąt i sylwestra.
Na fotografii z lat 30. utrwalono widok na centrum Ustronia
Sylwester to dobra zabawa i sporo śmieci po niej. Krystian
z Zawodziem i Równicą w tle. Przypominamy nieco informacji
Wałach dyrektor Działu Technicznego Przedsiębiorstwa Ko
z okresu międzywojennego zawartych w protokołach gminnych,
munalnego powiedział, że na czas imprezy ustawiono na pły
które znajdują się w cieszyńskim archiwum. Można tam odna
cie dwa dodatkowe kontenery na odpady. Mimo to sporo po
leźć
wiele ciekawostek dotyczących ówczesnych problemów
tłuczonych butelek, papierów, resztek fajerwerków leżało na
miejscowości.
ziemi. Szkła było więcej niż w latach poprzednich. Od godz. 5
Przykładowo w latach 30. wielką plagą w Ustroniu były szczu
rano Nowego Roku sprzątaniem zajmowało się dwóch pracow
ry. Sprawę tę omawiano w ratuszu w 1931 r. i postanowiono pła
ników Przedsiębiorstwa. Również na pozostałym terenie UstroUSRONK
cić specjalny dodatek pomocnikowi sekretarza za przeprowadza
ną deratyzację. Problem nie został jednak definitywnie rozwią
zany, bo w 1935 r. znów go rozpatrywano na posiedzeniu gmin
nym. Na początku lat 30. przyjęto szofera do polewania dróg
konnym beczkowozem. Był on również zatrudniony przy obsłu
dze sieci elektrycznej, a ulice oświetlano zimą już około 6 rano.
zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUSRPONMKJGECB
W tym samym czasie kupiono dla gminy służbowy rower.
Lidia Szkaradnik

W dawnym

USTRONIU

KONKURS

Ustroń w 700ledu

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Mia
sta wraz z Muzeum Ustrońskim zapraszają na organizowany
po raz pierwszy Otwarty Konkurs Wiedzy o Ustroniu pt.
„Ustroń w 700  leciu". Wszyscy zainteresowani historią na
szej miejscowości mogą wziąć udział w konkursie, który od
będzie się 14 maja w Muzeum Ustrońskim.
Główną nagrodę  wycieczkę zagraniczną ufundowało BUT
„Ustronianka" Romana Macury. Pytania dotyczące historii
Ustronia zostaną zredagowane w oparciu o literaturę regional
ną. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni
są o zgłoszenie się w Muzeum Ustrońskim w terminie do 31
marca.
W kolejnych numerach gazety będą zamieszczone przykła
dowe pytania. Literatura: Kronika Ustronia 1305  2001, Wy
bór źródeł do dziejów Ustronia, t. 1  3, „Pamiętnik Ustroński"
numer 1  1 1 , „Kalendarz Ustroński" rocznik 17.
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PRUCIE NIE MA SENSU
W grudniu odbyło się w Nierodzimiu spotkanie mieszkańców
z przewodniczącą Rady Miasta Emilią Czembor i burmistrzem
Ireneuszem Szarcem. Zebranych w świetlicy Szkoły Podstawo
wej Nr 6 przywitała przewodnicząca Zarządu Osiedla Halina Ku
jawa, wśród nich radnego Józefa Kurowskiego, prezesa Przedsię
biorstwa Komunalnego Alojzego Sikorę, przedstawicieli policji
i straży miejskiej. H. Kujawa zaraz przeszła do omówienia proble
mów nękających dzielnicę i wśród najważniejszych wymieniła:
skrzyżowanie ulicy Katowickiej ze Skoczowską, brak miejsc par
kingowych przed przychodnią, bezrobocie. Mieszkańcy dorzucili
własne.
Na najwięcej krytycznych uwag zasłużyło Starostwo Powiato
we, a właściwie firma, która zajęła się przekwalifikowaniem grun
tów. Czyniąc to zza biurka wcale nie poprawiła zgodności ksiąg
z rzeczywistością, a jeszcze, w niejednym przypadku niesłusznie,
wyciągnęła gotówkę z portfeli ustroniaków. W działaniach będą
cych realizacją ustaw chodziło o to, żeby ludzie nie płacili podat
ku rolnego od gruntów, na których nic nie uprawiają. Za to upięk
szają je drzewami i krzewami, zakładają na nich oczka wodne,
sadzą porzeczki i maliny, ustawiają meble ogrodowe. Tego wła
śnie najbardziej nie mogą ludzie przeboleć. Nie większych opłat,
które są nieuchronnym wstępem do podatku katastralnego, nie
pomyłek firmy zaangażowanej przez starostwo, ale tego, że karze
się ich za dbałość o swój kawałek ziemi. Burmistrz tłumaczył skąd
się wzięły dopłaty. Mówił, że miasto nie podniosło podatku, tylko
płaci się inny podatek  od gruntu służącego celem mieszkanio
wym, a nie rolnym. Namawiał też mieszkańców, żeby protesto
wali, jeśli uważają, że grunt został nieprawidłowo sklasyfikowa
ny. Zawiłości związane z tą sprawą w Gazecie Ustrońskiej nr 50/
2004 tłumaczyła Aleksandra Luckoś, naczelnik Wydziału Finan
sowego Urzędu Miasta.
Wiele emocji wzbudziła również sprawa parkingu przed budyn
kiem Spółdzielni Usług Rolniczych, w którym mieści się przy
chodnia, poczta, oddział Banku Spółdzielczego. Najpierw miesz
kańcy domagali się miejsc parkingowych od miasta, ale po krót
kiej wymianie zdań z burmistrzem przyznali mu rację, że miasto
nie powinno budować parkingu dla prywatnych firm. Miejsc po
stojowych wystarczyłoby dla klientów i pacjentów, gdyby nie zaj

mowali ich pracownicy. Ci z kolei też muszą gdzieś ustawić sa
mochód. Jak po nitce do kłębka dochodzimy do właściciela bu
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

dynku, który pobierając czynsz od wynajmujących lokale, powi
nien zapewnić im parking. Przypominanie w Nierodzimiu, że SUR
jest właścicielem budynku, zawsze wzbudza emocje. Padają pyta
nie: Dlaczego budynek, który niemal cegła po cegle zbudowali
w czynie społecznym mieszkańcy, został oddany Spółdzielni? Jak
w tej sytuacji, Spółdzielnia może się jeszcze ociągać z tworze
niem parkingów?
Paradoksalnie, smutno się zrobiło na sali, gdy mieszkańcy usły
szeli od burmistrza, że jesteśmy za bogaci. Chodziło o sprawę nie
przyznania środków z Unii Europejskiej na budowę sali gimna
stycznej przy „szóstce". Nie dostaliśmy pieniędzy, podobnie jak
inne gminy powiatu cieszyńskiego, bez słowa komentarza. Moż
na się jedynie domyślać, że dotacje rozdzielano według dochodu
na mieszkańca. Koszty inwestycji pokryje miasto, a dzieci gimna
stykować się będą na porządnej sali dopiero w przyszłym roku
szkolnym.
Być może uda się przekonać Zarząd Dróg do zmian na skrzyżo
waniu ulicy Katowickiej ze Skoczowską. Determinację mieszkań
ców Nierodzimia wzmacniają wypadki, w tym śmiertelne, któ
rych wiele zdarzyło się w tym miejscu. Udało się osiągnąć tyle, że
drogowcy nie będą wprowadzać nieprzemyślanych rozwiązań,
a na wiosnę spotkają się z władzami Ustronia i będą rozmawiać.
Do spraw dotyczących wszystkich mieszkańców dzielnicy, po
ruszanych na spotkaniu zaliczyć można jeszcze kanalizację i dro
gi. Wbrew pozorom są one powiązane. Remonty dróg, a potem
ich „prucie" przy kanalizacji nie ma sensu. Plan jest taki: jeszcze
przez dwa lata spłacamy po 4,5 miliona kredytu na oczyszczalnię
ścieków, prosimy o umorzenie reszty, zapada decyzja pozytywna,
ale tylko pod warunkiem zagospodarowania tych pieniędzy, tym
zagospodarowaniem będzie kanalizacja Nierodzimia. Potem przyj
dzie czas na nawierzchnie. Drobne remonty będą wykonywane na
wiosnę.
Mieszkańcy zgłaszali również, że przydałby się chodnik na uli
cy Szerokiej, poszerzenie Bładnickiej, modernizacja Bocznej, na
prawienie mostku na Młynówce, barierki na mostku przy Herme
sie, założenie lustra poprawiającego widoczność przy Meproze
cic, przy szkole naprzeciwko bloków, postawienie lampy na Wi
klinowej, oświetlenie przystanku autobusowego. zyxwutsrponmlkjihgfedc
Monika Niemiec

KONCERT NOWOROCZNY
Nowy rok zawsze niesie ze sobą wielkie nadzieje ale jest też
polem do nowych wyzwań  także kulturalnych. W MDK „Pra
żakówka" rozpocznie się pięknym Koncertem Noworocznym
w wiedeńskim stylu, w którym wystąpi Salonowa Orkiestra Jo
hanna Straussa. Powstała w Warszawie prawie 10 lat temu pod
patronatem Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowiec
kiego. Zagrała kikaset koncertów nie tylko w Polsce  odbyła
kilkutygodniowe tournee po Francji, USA, Kanadzie, Niemczech,
Szwajcarii, Włoszech wszędzie zachwycając niezwykłe melo
dyjnym, straussowskim repertuarem i zawodowym poziomem
wykonania. Obecnie Orkiestra grywa na balach sylwestrowych
w Filharmonii Narodowej, uczestniczy w muzycznych festiwa
lach, występuje w Sali Kongresowej, Łazienkach, na Gali „Te
raz Polska". W tym roku na specjalne zaproszenie pary prezy
denckiej Rzeczpospolitej Polskiej państwa Jolanty i Aleksandra
Kwaśniewskich , Orkiestra Salonowa Johanna Straussa koncer
towała z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Muzycy
posiadają własną bibliotekę nutową zawierającą 3.500 pozycji,
co pozwala im na koncerty dwa razy dziennie przez miesiąc bez
powtórki repertuaru.
Drodzy Państwo! Zapraszam wszystkich na Koncert Nowo
roczny. Przepiękna wiedeńska muzyka, perfekcyjne wykonanie
 to dla ucha i ducha; panie w balowych sukniach z XIX w, pa
nowie we frakach  to dla oka. Poczujmy klimat Wiednia  mia
sta ojca i syna Straussów.
A że mamy nowy rok, życzę wszystkim dużo zdrowia, pomyśl
nej przyszłości, optymizmu na co dzień i dystansu do własnych
problemów.
Barbara NawrotekŻmijewska
dyrektor MDK „Prażakówka"
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Po godzinie rynek pustoszał.

Fot. W. Suchta
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Uchwała budżetowa
§ 9.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
Nr XXVII/235/2004
Rady Miasta Ustroń
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów war
z dnia 16 grudnia 2004 r.
tościowych na pokrycie występującego w roku budżeto
w sprawie: budżetu Miasta na 2005 r. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wym deficytu budżetowego do wysokości 500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d" oraz pkt. 10, art.
lonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych
51 ust. 2, art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą
na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwesty
dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn.
cyjnych,
zm.) oraz art. 109, 116 ust. 1, art. 118, 124, 128 ust. 2 pkt. 1, art.
3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdzia
134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicz
łami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
nych (t. j. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych
Rada Miasta uchwala:
w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu
§1.
Miasta,
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 34.817.186 zł, jak
5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do
w załączniku nr 1 do uchwały.
wysokości 50.000 zł.
2. W kwocie dochodów budżetu określonej w ust. 1 wyodrębnia się:
§ 10.
1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu admini
Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniej
stracji rządowej i innych zleconych na podstawie odręb
szenie wydatków roku bieżącego.
nych ustaw w kwocie 1.960.642 zł, jak w załączniku nr 2
do uchwały,
Obsługę bankową prowadził będzie ING Bank Śląski S.A.
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napo
w Katowicach oddział w Ustroniu.
jów alkoholowych w kwocie 550.000 zł, jak w załączniku
§ 12.
nr 3 do uchwały.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§2.
§13.
1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 31.898.063 zł, jak
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w załączniku nr 4 do uchwały.
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obo
wiązującą od 1 stycznia 2005 r.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
§ 14.
1) wydatki bieżące kwotę 28.317.390 zł, w tym wyodrębnia się:
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w prasie lo
a) kwotę 14.394.965 zł z przeznaczeniem na wynagrodze
kalnej. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
nia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmio
towe dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem
nr 5 do uchwały,
c) kwotę 1.952.500 zł z przeznaczeniem na dotacje pod
Nazwa  treść
Dział
Plan
§
miotowe dla instytucji kultury oraz organizacji pozarzą
dowych innych instytucji, zgonie z załącznikiem nr 5a
010 ROLNICTWO
1 000 zyxwv
i 5b do uchwały,
I) Dochody z najmu i dzierżawy składników
1 000
majątkowych Skarbu Państwa, JST luh innych 0750
d) wydatki w kwocie 1.960.642 zł na realizację zadań
jednostek zaliczanych do sektora FP oraz
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
innych umów o podobnym charakterze
na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku nr 2 do
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
850 601
uchwały,
1) Dotacje otrzymane z powiatu na zadania
550 601
e) wydatki w kwocie 550.000 zł na realizację zadań okre
bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320
ślonych w programie profilaktyki i rozwiązywania proble
między jednostkami samorządu terytorialnego
mów alkoholowych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2) Środki na dofinansowanie własnych inwes 6290 300 000
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.580.673 zł, jak w załącz
tycji gmin, powiatów, samorządów wojewódz
niku nr 6 do uchwały, w tym na realizację wieloletnich
kich pozyskanych z innych źródeł
programów inwestycyjnych w kwocie 780.000 zł jak
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
3 282 800
w załączniku nr 6a do uchwały.
1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
125 700
i użytkowanie wieczyste nieruchomości
0470
§ 3.

§ 11.

DOCHODY NA ROK 2005

1. Ustalono spłatę pożyczki do NFOSr i GW i WFOSr
i GW w kwocie 3.960.000 zł.
§4.
1. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącz
nik nr 7 do uchwały.
§5.
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych
jak w załączniku nr 8 do uchwały.
§6.
Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr
9 do uchwały.
§ 7.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł.
§ 8.
Nadwyżkę budżetową w kwocie 2.919.123 zł przeznacza się
na spłatę pożyczek.

6 stycznia 2005 r.

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub JST
3) Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych
4) Pozostałe odsetki

710

1 555 100

0750
1 600 000
0840
0920

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1) Opłata parkingowa
0490
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020
podstawie porozumień z organami
admin istracji rządowej
0970
3) Wpływy z różnych dochodów

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

/ ) DochodyzZz najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub JST
0750
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
3) Dochody JST związane z realizacją zadań
Z zakresu administracji rządowej oraz innych 2360
zadań zleconych ustawami

2 000

170 400
150 000
400

20 000
118 422
14 000
102 222

2 200

Gazeta Ustrońska
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AST A 2005
751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2 500

Dział

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
754

758

0920
2920

OŚWIATA I W Y C H O W A N I E
0750
0830

OPIEKA SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W Z A K R E S I E
POLITYKI SPOŁECZNEJ
0830

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1) Wpływy z usług

900

0830

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA Ś R O D O W I S K A
1) Wpływy z opłaty produktowej
2) Wpływy z różnych opłat
3) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej

0400
0690
0960
RAZEM:

8 Gazeta Ustrońska

01095

12 047

2320

0010
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020
2) Podatek dochodowy od osób prawnych
0310
3) Podatek od nieruchomości
0320
4) Podatek rolny
0330
5) Podatek leśny
0340
6) Podatek od s'rod. transportowych
7) Podatek od działalności gospodarczej osób 0350
fizycznych opłacany w formie karty podatkow ej
8) Podatek od spadku i darwizn
0360
9) Podatek od posiadania psów
0370
10) Wpływy z opłaty skarbowej
0410
11) Wpływy z opłaty targowej
0430
12) Wpływy z opłaty miejscowej
0440
13) Wpływy z opłaty administracyjnej
0450
za czynności urzędowe
0460
14) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
15) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480
alkoholu
16) Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500
0910
17) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
podatków i opłat
2440
18) Dotacje otrzymane z funduszu
R Ó Ż N E ROZLICZENIA

1) Wpływy z usług
854

01030

02095

0570

0830
1) Wpływy z usług
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
2010
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin 2320
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
853

010

3 000

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NU
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1) Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
2) Wpływy z usług
852

Rozdz.

020

1) Pozostałe odsetki
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
a) część oświatowa
801

2 500

15 047

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od ludności
2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między JST

756

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2005

zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
Nazwa  Treść
ROLNICTWO
Izby rolnicze
Wydatki bieżące
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
LEŚNICTWO
Pozostała działalność
Wydatki bieżące

Plan 2005
27
2
2
25
25

000
000
000
000
000

4 000
4 000
4 000

2 250 601
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
550 601
Drogi publiczne powiatowe
550 601
Wydatki bieżące
1 400 000
Drogi publiczne gminne
60016
610 000
Wydatki bieżące
790 000
Wydatki inwestycyjne
20703538 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
300 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60078
300 000
Wydatki inwestycyjne
7 069 738
260 000
19 200
TURYSTYKA
630
9 800 000
19 200
Pozostała działalność
63095
70 700
19 200
Wydatki bieżące
27 100
G O S P O D A R K A MIESZKANIOWA 1 340 000
700
700 000
70004
Różne jednostki obsługi gospodarki
60 000
1 000 000
mieszkaniowej i komunalnej
1 000 000
Wydatki bieżące
150 000
110 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
17 000
20 000
Wydatki
bieżące
120 000
90 000
Wydatki inwestycyjne
180 000
230 000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
70021
1 100 000
Wydatki inwestycyjne  wniesienie
45 000
230 000
wkładów do spółki
135 400
D Z I A Ł A L N O Ś Ć USŁUGOWA
710
4 000
85 000
550 000
Plany zagospodarowania przestrzennego
71004
85 000
Wydatki bieżące
30 000
500 000
71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
30 000
50000
Wydatki bieżące
20 400
71035
Cmentarze
20 400
0
Wydatki bieżące
4
764
622
5 347 240
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
102 222
75011
Urzędy wojewódzkie
40 000
102 222
Wydatki bieżące
5 307240
102 222
w tym: wynagrodzenia i pochodne
120 400
75022
Rady gmin
5 307240
120 400
Wydatki bieżące
405 000
4 500 000
75023
Urzędy gmin
25 000
3 758 300
Wydatki bieżące
3 123 000
w tym: wynagrodzenia i pochodne
380 000
71 700
Wydatki majątkowe
670 000
Wydatki inwestycyjne
2 624 538
42 000
Pozostała działalność
75095
343 150
42 000
Wydatki bieżące
1 855 920
URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW
751
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
2 500
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
188 348
75101
Urzędy naczelnych organów
2 500
państwowych, kontroli i ochrony prawa
237 120
2 500
Wydatki bieżące
B E Z P I E C Z E Ń S T W O PUBLICZNE
754
582 047
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
174 000
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
24 0(H)
174 000
Wydatki bieżące
12 047
Obrona cywilna
75414
24 000
12 047
Wydatki bieżące
11 247
31 100
w tym: wynagrodzenia i pochodne
406 000
Straż Miejska
75416
31 100
406 000
Wydatki bieżące
1 241 000
362 380
w tym: wynagrodzenia i pochodne
120 000
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
756
6 000
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
1 150 000
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
85 000
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
120 000
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
34 817 186 zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
600

60014

6 s t y c z n i a 2 0 0 5 r.

zywutsr

B U D Ż E T M I AST A 2 0 0 5
757

758

801

851

852

Wydatki bieżące
390 000
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 470 000 zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
737 000
90015
Obsługa papierów wartościowych,
75702 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Wydatki bieżące
650 000
470 000
kredytów i pożyczek JST
wydatki inwestycyjne
87 000
Pozostała działalność
90095
260 000
375 407
RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatki bieżące
260 000
200 000
Rezerwy ogólne i celowe
75818
OSR
110 000
175 407
Część równoważąca subwencji ogólnej
75831
w tym dotacja
2 000
11386 845
OŚWIATA I W Y C H O W A N I E
IGG
150 000
5 551 260
Szkoły podstawowe
80101
921
KULTURA I O C H R O N A
5 071 260
wydatki bieżące
DZIEDZICTWA N A R O D O W E G O
1 926 000
4 138 600
w tym: wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe zadania w zakresie kultury
92105
317 000
480 000
Wydatki inwestycyjne
Wydatki bieżące
317 000
2
900
000
80104
Przedszkola
w tym: dotacje
152 000
2 900 000
Wydatki bieżące
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
770 000
w tym:
Wydatki bieżące
470 000
2 210 000
1) wynagrodzenia i pochodne
w tym: dotacje
470 000
240 000
2) dotacje
Wydatki majątkowe
300 000
2 629 380
80110
Gimnazja
92116
Biblioteki
397 000
2 569 380
wydatki bieżące
Wydatki bieżące
397 000
2 305 400
w tym: wynagrodzenia i pochodne
w tym: dotacje
397 000
60 000
Wydatki inwestycyjne
92118
Muzea
212 000
111 600
Dowożenie uczniów do szkół
80113
Wydatki bieżące
212 000
111 600
wydatki bieżące
w tym : dotacje
212 000
51
747
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała działalność
92195
230 000
51 747
Wydatki bieżące
Wydatki bieżące
230 000
10 341
w tym: dotacje
w tym: dotacja  Gazeta Ustrońska
140 000
142 858
80195
Pozostała działalność
KULTURA
FIZYCZNA
I
SPORT
926
198
000
142
858
Wydatki bieżące
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
198 000
577 000
OCHRONA ZDROWIA
Wydatki bieżące
198 000
27 000
85149
Programy polityki zdrowotnej
w tym dotacje
143 000
27 000
wydatki bieżące
2
000
w tym dotacja
OGÓŁEM:
31 898 063
550 000
Przeć i wdziałanie al koh o 1 i zmo w i
85154
Wydatki
bieżące
28 317 390
483 000
wydatki bieżące
w tym:
334 500
w tym dotacje
wynagrodzenia i pochodne
14 394 965
67 000
Wydatki majątkowe
dotacje
2 102 841
4 122 318
POMOC SPOŁECZNA
Wydatki majątkowe
3 580 673 zywutsr
1 060 000
Domy pomocy społecznej
85202
1 060 000
wydatki bieżące
796 040
w tym: wynagrodzenia i pochodne
20 000
dopłata do pensjonariuszy DPS
1 785 053
Świadczenia rodzinne oraz składki
85212
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
wydatki bieżące
1 785 053
25 550
w tym: wynagrodzenia i pochodne
8 439
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85213
8 439
wydatki bieżące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
85214
297 259
na ubezpieczenie społeczne
* zywutsrponmlkjihgfedcbaZYXWU
297 259
wydatki bieżące
425 000
Dodatki mieszkaniowe
85315
425 000
wydatki bieżące
546 567
85219
Ośrodki pomocy społecznej
532 567
wydatki bieżące
447 150
w tym: wynagrodzenia i pochodne
14 000
wydatki inwestycyjne
0
Pozostała działalność
85295
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
284 000
POLITYKI SPOŁECZNEJ
284 000
85305
Żłobki
284 000
wydatki bieżące
219 556
w tym: wynagrodzenia i pochodne

!!

853

zy

854
85401

900
90001
90003

90004

EDUKACYJNA OPIEKA
698 150
WYCHOWAWCZA
698 150
Świetlice szkolne
698 150
Wydatki bieżące
653 820
w tym: wynagrodzenia i pochodne
GOSPODARKA KOMUNALNA
2 604 973
I OCHRONA ŚRODOWISKA
420 973
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
420 973
Wydatki inwestycyjne
797 000
Oczyszczanie miast i wsi
797 000
Wydatki bieżące
497 000
w tym:  oczyszczanie miasta
300 000
 akcja zimowa
390 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6 s t y c z n i a 2 0 0 5 r.

Fotografowano ognie sztuczne.

Fot. W. Suchta
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ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2005
Rozdział

Nazwa zadania

Planowane wykonanie w 2005
rzeczowe

Środki własne
budżetu miasta
finansowe

INWESTYCJE DROGOWE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
30 000
30 000
60016
modernizacja ulic,
kładka dla pieszych ul. Wierzbowa
180 000
180 000
droga koło Motelu w Polanie
mostów i rynku
580 000
580 000
most na ul. Krzywaniec, przekładka
uzbrojenia Rynku, ul. Głogowa,
Orłowa, Spokojna i Brzoskwiniowa
300 000
usunięcie osuwiska ul. Sanatoryjna
300 000
60078
usunięcie klęsk żywiołowych
1 090 000
1 090 000
RAZEM
INWESTYCJE OŚWIATOWE
480 000
480 000
budowa sali gimnastycznej
80101
SP6
60 000
60 000
80110
remont dachu etap I
Gl
540 000
540 000
RAZEM
REMONT RATUSZA
670 000
670 000
remont ratusza
75023
Urząd Miasta
670 000
670 000
RAZEM
GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
330 000
400 000
90001
Sieć wodociągowa w dzielnicy przyłączą do budynków 28
Goje 1 etap
12 500
20 000
Kanalizacja sanitarna
90001
80m 0 200, 40m 0 160
ul. 3 Maja
342 500
420 000
RAZEM
OŚWIETLENIE ULICZNE
15 000
15 000
150 m
1. oświetlenie ul. Sosnowej
90015
(początkowy odcinek)
40 000
40 000
2. oświetlenie ul. Akacjowej
1000 m
32 000
32 000
3. oświetlenie ul. Leśnej
87 000
87 000
RAZEM
IDOM KULTURY PRAŻAKÓWKA
300 000
300 000
modernizacja sceny (zakończenie),
92109
„Prażakówka"
wymiana grzejników na sali
widowiskowej
300 000
300 000
RAZEM
3
029 500
3 107 000
OGÓŁEM INWESTYCJE

Pozostałe
źródła
finansowania

70 000
7 500
77 500

77 500

XIII FINAŁ WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w tym roku 9 stycz
nia. Młodzi ludzie w Ustroniu, zbierać będą pieniądze na wpro
wadzanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w neonato
logii i pediatrii. Proszeni o wsparcie Orkiestry najczęściej nie od
mawiają i wrzucają pieniądze do kolorowych tekturowych pude
łek udających puszki. Bywa, że symboliczny grosik, ale również
banknoty 50, 100 i nawet 200złotowe. O godz. 17.00 rozpocz
nie się w „Prażakówce" koncert, na który biletem wstępu jest
uśmiech. Zagrają: Orkiestra Świętego Mikołaja (folk z Lublina),
Silesian & Madman Band (reggae, ragga, dancehall), Wyraz Twa
rzy (hiphop).
Kwestujący w Ustroniu krytyczne uwagi wobec Orkiestry sły
szą najczęściej od przyjezdnych starszych osób. Jednak negatyw
ne nastawienie niektórych ustrońskich osobistości do Jurka Owsia
ka i jego akcji jest tajemnicą poliszynela. 12 lat działalności,
16 000 urządzeń z naklejonym czerwonym serduszkiem, zebra
nych 53 616 501 dolarów na urządzenia medyczne, wydanych na
sprzęt 55 100 497 dolarów, co było możliwe dzięki odpowiednim
lokatom bankowym, pełna jawność finansowa i dalej wielu prze
ciwników. A może bardzo niewielu wobec danych, że w tegorocz
nych badaniach CBOŚ, 86% respondentów, zadeklarowało zaufa
nie wobec Orkiestry. Ważnym aspektem akcji jest też integracja
różnych środowisk, poczucie wspólnoty rodaków, zgodne ich dzia
łanie, skierowanie uwagi młodzieży na osoby potrzebujące.
W 2005 r. pieniądze zbierać będzie 120.000 wolontariuszy, zor
ganizowanych w 1.200 sztabach w Polsce i za granicą. My swój
mamy tradycyjnie w Urzędzie Miasta, koordynatorem akcji w
Ustroniu jest Marek Landowski. Pod numerem tel. 8579300 moż
na uzyskać więcej informacji.
Monika Niemiec

10 Gazeta Ustrońska

Sylwestrowe race.

Fot. W. Suchta
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zyxwutsrp

Pani Redaktor! Faktem jest, że prosiłem, wręcz domagałem
się zrozumiałego dla mnie stanowiska dyżurnego policjanta, który
na moje interwencje i zapytanie, dlaczego policja nie reaguje na
zywutsrponmlkjihgfedcbaZWUSRPONMKJGECB
hałasy związane ze strzelaniem petard w okolicach „Belwede
ru " po godz. 22.00 odpowiedział: „Nie możemy interweniować,
Pragnę odnieść się do artykułu pani redaktor Moniki Nie
bo nie wiemy, czy Burmistrz nie zezwolił na to strzelanie." Jeżeli
miec, zamieszczonego w GU nr 50, w dniu 16.12 br.
Pani Redaktor traktuje to jako wrzucanie do jednego worka pt.
W artykule tym pisze Pani Redaktor, że najgłośniej się wypo
„winny", to się zgadzam, ale niech przynajmniej czytelnicy wie
wiadałem, kierując zarzuty do Gazety Ustrońskiej, za niewy
dzą, o co chodzi.
drukowanie jednego listu. zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
Moim zdaniem, zebranie było nietypowe, ale otwarte na peł
No właśnie. Dlaczego nie wydrukowano i czego ten list doty
ną wymianę poglądów, a były one według mnie wyartykułowa
czył? Co stoi na przeszkodzie, aby taką odpowiedź otrzymać?
ne tak w treści, jak i w formie w rzadko spotykany sposób. Pani
W tym miejscu, czytając ten fragment znajomemu emerytowi, uzy
redaktor nie napisała, a ja wymieniam:
skałem radę, aby tego pytania nie kierować do sympatycznej Pani
Członek samorządu lokalnego zarzucił Wiceprzewodniczące
Redaktor, bo „ DZISIO JE LOGROMNIE CIEŃSZKÓ O ROBO
mu
Rady Miasta, że kłamie i podaje nieprawdziwe dane. Zarzut
TĘ"... Nie wiem, o co emerytowi chodziło, ale na wszelki wypa
według mnie straszny, a riposty żadnej nie było, ani na zebra
dek pytanie to kieruję do Rady Programowej. Dlaczego przez
niu, ani w dwóch kolejnych numerach Gazety Ustrońskiej. Gdzie
cztery tygodnie „leżakowania " na półce w Redakcji list nie do
leży prawda?
czekał się publikacji? Może w treści leży przyczyna? Obserwa
Jasno i wyraźnie, bez ogródek oskarżyłem Urząd i Radę Miej
tor zebrania musiał zauważyć (co wynikało z merytorycznych
ską o robienie przedsiębiorstwa dochodowego z Cmentarza
przesłanek dyskusji), że komuś zależy na blokadzie informacji
Komunalnego. Niech mieszkańcy wiedzą, że opłaty za grób na
od obywateli pod adresem Ratusza. Jasnym jest, że chodzi o in
Cmentarzu Komunalnym w Ustroniu są o 100% wyższe niż na
formacje krytyczne ze stratą dla opinii pozytywnych o działalno
Cmentarzu Ewangelickim i innych cmentarzach w powiecie.
ści Ratusza, jak i opinii takich, które mogą wnieść konstruktyw
Najbardziej przykre jest to, że pieniądze te nie trafiają z powro
ne, cenne wnioski. Jedno jest pewne: słuchając nierzadko emo
tem na utrzymanie cmentarza.
cjonalnie wyrażonych poglądów, można wyciągnąć bezbłędnie
Opłata za przechowywanie zwłok jest 8 do 10krotnie wyższa
wniosek, że do „hamulcowych " na pewno nie należy Burmistrz i
niż
w Goleszowie i Cieszynie. Szczytem pazerności jest opłata
Przewodnicząca Rady Miasta. Jest to fakt o pierwszorzędnym
za korzystanie z kaplicy cmentarnej w wysokości 150 zł! Pano
znaczeniu, co z pewnością cieszy środowiska skupiające ludzi,
wie Radni  wierzę, że to przeoczenie, ale chyba do naprawie
którym dobro i piękny wygląd miasta leży na sercu. Jeżeli „wo
nia?
dzowie " nie boją się obywatelskiej oceny, to znaczy, że są „dzia
W artykule zostało pominięte zabranie głosu przez P. inż.
łacze", którzy chcieliby forsować swoje pomysły zza parawanu.
Korneliusza Świątka, człowieka, pod którego kierownictwem
Wydaje mi się, że najlepszym lekarstwem na wszystkie anonimo
zbudowano drugi Ustroń, a może i więcej, który ostro krytyko
we pomysły jest wolny, niekonspiracyjny dostęp do wyrażania
wał przyjęcie projektu zagospodarowania rynku (burza okla
swoich poglądów przez obywateli.
sków i bardzo miłym dla mnie zaskoczeniem udział w tym Bur
Wydrukowanie tego listu w całości będzie jednym z dowodów,
mistrza  czapka z głowy Panie Burmistrzu).
że w Ustroniu „idzie do przodu" w tej materii. Na zebraniu zde
Jeżeli do tego wszystkiego ujawnić, że punkty 1,2 i 6 „Wnio
konspirowano chytre próby wyeliminowania samorządów z gry i
sków mieszkańców" są mojego autorstwa, to chyba to wrzuca
w ten sposób powstało pierwsze forum (co prawda na szczeblu
nie inaczej będzie wyglądać po ujawnieniu wrzucanych treści do
lokalnym) do wyrażania poglądów mieszkańców. Otwarcie ła
worka, zwłaszcza że wszystkie głosowania, poza jednym punk
mów Gazety Ustrońskiej w tej materii dałoby szansę wszystkim
tem,
zostały przyjęte jednogłośnie.
mieszkańcom. Może by tak Gazeta Ustrońska skorzystała z od
Uprzejmie proszę redakcję o sprostowanie, że nie rozmawia
wróconego złotego motto: „nie muszem, ale chcem" i odpowie
łem przez telefon komórkowy, tylko odebrałem wiadomość (dla
działa na pytanie, zadane w tym liście?
wyjaśnienia podaję, że jestem po bardzo ciężkiej chorobie serca,
Prawo prasowe i demokracja nie tylko nie zabraniają dzienni
a
rodzina nie mogąc się dodzwonić na telefon stacjonarny, pyta
karzowi stawiania własnej oceny opisywanych wydarzeń i wy
ła gdzie jestem i czy coś mi się nie stało).
Józef Szymaniak UTS
powiedzi, ale dają mu nawet możliwość wybiórczego relacjono
•
•
•
wania przebiegu zdarzeń. Ta sama demokracja jednak daje dru
Staramy się nie polemizować z naszymi czytelnikami i dlate
giej stronie prawo dopominania się o odtworzenie całości wypo
go
zdecydowana większość listów ukazuje się bez żadnego ko
wiedzi a nie tylko wyrwanych z kontekstu fragmentów. zurponmlieda
mentarza. Jeżeli jednak czytam po raz kolejny, że testem na de
mokrację w Ustroniu będzie opublikowanie listu, to naprawdę
ręce mi opadają. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że autorzy
takich niewinnych szantaży uważają, że są niesamowicie spryt
ni. Pozwolę sobie być odrębnego zdania.
Faktycznie nie opublikowaliśmy listu Józefa Szymaniaka, ale
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
tylko ze względu na jego objętość. List miał kilkanaście stron,
a autor nie godził się na jakiekolwiek skróty twierdząc, że jest to
całościowe ujęcie problemów Ustronia.
Rozpoczął się rok jubileuszowy, w którym będziemy obcho
dzić 700lecie naszej miejscowości, biorące swój początek od
Trzeba się też pogodzić z tym, że pisząc relację z zebrań, nie
pierwszej archiwalnej wzmianki o Ustroniu, pochodzącej z 1305
umieszczamy w gazecie stenogramów z dokładnymi wypowie
roku. Z pewnością obchody tej rocznicy będą bogate i różnorod
dziami uczestników. Byli też na tym zebraniu mieszkańcy, dla
ne  upamiętniające dawne dzieje Ustronia, ale też dorobek współ
których artykuł M. Niemiec bardzo dobrze oddał to, co działo
cześnie działających instytucji i osiągnięcia jego mieszkańców.
się podczas zebrania osiedla Ustroń Górny.
Wojsław Suchta
Jesienią zostanie wydana monografia, zawierająca naukowo opra
cowaną historię Ustronia. Jest jednak wiele wątków z dziejów
JASKINIA
Piwnica dla smakoszy
naszej miejscowości, które nie znajdą miejsca w tej publikacji,
„Równica"
SOLNOJODOWA
jako wydarzenia epizodyczne, a my chcielibyśmy je przypomnieć.
li. slntti. ul. / )cl.s/.vn.sklcyu 1.
„
G
A
L
O
S
"
zywutsrponmlkjigfedcbaZYUSRPONMLKJIGEDC
Historia Ustronia jest nie tylko długoletnia, lecz również prze
teL/fax: 033 854 10 05
w Ustroniu, ul. Szpitalna 45
bogata, toteż zapraszamy wszystkich zainteresowanych dzieja
O f e r u j e m y usługi g a st ro n o m ic z n e :
Sanatorium
Uzdrowiskowe
mi swej miejscowości do współpracy. Zachęcamy do składania
• bankiety • rauty • uroczystości • mprezy zamknięte
• udostępniamy sale na szkolenia
„Malwa"
materiałów w Muzeum Ustrońskim, aby jak najwięcej osób za
• obiady abonamentowe w cenie 7,50 zl
zaprasza na seanse lecznicze  nocne
angażowało się w popularyzację zapomnianych zdarzeń i ich
• przyjmujemy zamówienia na pierogi
• przyjmujemy zamówienia na posiłki
od godz. 22.006.00
bohaterów. Mogą to być kilkustronicowe teksty opracowane na
regeneracyjne na miejscu lub na wynos
podstawie dawnych dokumentów lub opis z autopsji ludzi i fak
Planowanie zabiegów zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPO
Naszą dewizą jest:
tów, które warto ocalić od zapomnienia.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Lidia Szkaradnik
t e l. 0 3 3 8 5 4 54 9 8
niska cena! miła obsługa! miła atmosfera!

LIST DO REDAKCJI

zapomniani ludzie
zapomniane zdarzenia
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wśród osób najstarszych, największą pomocą i wsparciem jest
sama obecność. Dlatego tak wielką wagę przywiązuje się do wizyt
u osób najstarszych, chorych, tych, które nie mogą czynnie włą
czyć się w życie społeczne.
Chwila rozmowy potrafi zdziałać cuda i podnieść na duchu,
ale gdy trzeba, pomoc ma bardzo wymierny charakter. Może to
być zrobienie zakupów, sprzątanie, wizyta w urzędzie, zapłace
nie rachunków. Zapału i energii starcza na pomoc również dla
nie należących do sekcji emerytowanych nauczycieli.
 Prowadzimy klub nauczyciela, spotykamy się ciekawymi ludź

mi, na przykład z poetką Teresą Waszut z Cisownicy. Była kilka
razy u nas, czytała wiersze, wieczór upłynął w poetyckiej atmos
ferze. Tak się dzieje również za sprawą naszej rodzimej poetki
Teresy Chwastek, która jako polonistka pracowała w Szkole Pod
stawowej Nr 1, a teraz jest naszą członkinią i umila nam spotka
nia czytaniem wierszy. Jeśli nasi członkowie sobie życzą wpro
Własne wypieki degustują Anna Brudny, Michalina Mendrek, Krystyna
wadzamy bardzo przyziemne tematy i dlatego podczas klubo
Chwastek, Maria Krysta.
Fot. M. Pasterna
wego spotkania uczestniczyliśmy w prezentacji garnków.
Do najprzyjemniejszych spotkań należą te kulinarne, podczas
których odbywają się degustacje ciast i innych potraw, a potem
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
wymiana przepisów. Żeby nie przybrać na wadze podczas tych
W listopadzie na spotkaniu podsumowującym rok zebrali się
degustacji, panie założyły grupę gimnastyczną. Prowadzi ją
emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z ustrońskiej Sek
J. GlencSzafarz  wuefistka z zawodu, a dyrektor Zbigniew Gru
cji Emerytów i Rencistów, która działa w ramach Oddziału Związ
szyk użycza bezpłatnie sali gimnastycznej i siłowni.
ku Nauczycielstwa Polskiego.
 Oczywiście nasze ćwiczenia różnią się od tych aplikowanych
Prezesem oddziału ZNP jest Joanna GlencSzafarz, a szefową
młodym sportowcom. Wszystko jest dostosowane do możliwo
sekcji emerytów Elżbieta Tyrna, która przybliżyła nam w redak
ści uczestniczek i na baterflaju robimy nie 20, tylko 5 ćwiczeń.
cji działalność organizacji. E. Tyrna została szefową sekcji po
Latem nie chce się siedzieć w czterech ścianach i grupa najru
tym jak 29 czerwca z przyczyn zdrowotnych z funkcji zrezygno
chliwszych organizuje wycieczki na Tul, do Jónka na Kempę, na
wał długoletni przewodniczący Zygmunt Zwardoń.
Małą Czantorię do bunkra partyzantów. Bierzemy chlebak, pro
wiant i podziwiamy widoki. I za każdym razem przekonujemy
 To był człowiek 25 lat aktywnie działający w związku  pod
się, że Gustaw Morcinek miał rację mówiąc, że ziemia cieszyń
kreśla obecna przewodnicząca.  Dbał o nauczycieli, był życzli
ska powstała z uśmiechu Pana Boga.
Monika Niemiec
wy, walczył o sprawy swoich kolegów. Nie tylkozyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
nauczycieli,
ale wszystkich pracowników oświaty. Związany był z inspekto
ratem oświaty w Cieszynie, pełnił funkcję dyrektora Domu Na
uczyciela w Jaszowcu, pracował w Szkole Podstawowej nr 3
w Polanie i Szkole Podstawowej Nr 6 w Nierodzimiu. 25 lat to
dużo, jeśli chodzi o niewdzięczną pracę społeczną.
Na co dzień z członkami sekcji można spotkać się w SP2,
gdzie raz w tygodniu, w środę pełnione są dyżury od godz. 10 do
12. Tam można przyjść ze swoimi problemami, uzyskać infor
macje, po prostu porozmawiać.
 Spotykamy się, robimy np. kartki świąteczne, urodzinowe. Może
te kartki nie są ładniejsze niż w sklepie, ale wkładamy w ich
zrobienie wiele serca. Na święta ręcznie wykonane życzenia
otrzymują wszyscy członkowie sekcji  opowiada E. Tyrna.
Przewodnicząca mówi, że największym problemem emeryto
wanych nauczycieli są czasem bardzo niskie emerytury. Bywa,
że miesięcznie jest to 600 zł, a na dzień dobry w aptece płaci się
50 złotych i więcej. Członkowie sekcji pomagają na przykład
złożyć wniosek o zapomogę, która uratuje domowy budżet.
 Koleżanki i koledzy z sekcji pomagają sobie wypełniać wnio
Rozmowy w gronie przyjaciół podczas listopadowego spotkania. Na zdję
ski o pomoc finansową, inne dokumenty, ale jak to zwykle bywa
ciu Bolesław Kiecoń i Julia Zakrzewska.
Fot. M. Pasterna

POMOC I WSPARCIE

TEKSTÓW OD METRA
W świątecznonoworocznej „Polityce" Jerzy Pilch rozstrzy
gnął ogłoszony rok wcześniej konkurs literacki. Wyróżnił 52 opo
wiadania, które stanowić będą podstawę antologii konkursowej,
która wiosną ukaże się nakładem wydawnictwa Świat Książki.
O konkurs pytał jeden z uczestników spotkania w „Prażaków
ce", które odbyło się 14 maja 2004 roku. Chciał wiedzieć, czy
pisarz traktuje nadesłane prace bardziej socjologicznie czy lite
racko? J. Pilch odpowiadał:
 W tym momencie jako arbiter nie czuję się wcale, bo na razie
poległem. Nie doceniłem potencjału pisarskiego narodu polskie
go. Zle go oszacowałem. Założyłem, że nadejdzie kilkaset prac:
300,500.500 opowiadań jestem w stanie przeczytać. W tej chwili
wiem, że nadal mam do przeczytania metr dwadzieścia tekstów,
bo jest ich kilka tysięcy. Nie mogę zmienić reguł w trakcie trwa
nia konkursu i dobrać jurorów. Zresztą moi koledzy z redakcji
patrzą na mnie z głębokim politowaniem i nie są skorzy do po
mocy. To powoduje oczywiste opóźnienie, więc jeśli ktoś z pań
stwa jest zainteresowany losami swojego opowiadania, to musi
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się przygotować na jesień, ta perspektywa daje mi możliwość
uczciwego przeczytania każdego opowiadania. Rzeczywiście
trzymam się reguł, które na początku ogłosiłem. Ilościowo opo
wiadania są przygniatające, imponujące, jakościowo, mimo że
czasem się odpada, lektura tych tekstów jest bardzo ciekawa.
Promuję te prace, które spełniają rygory wyznaczone przeze mnie.
Ma to być prosta, z życia wzięta, realistycznym sposobem opo
wiedziana historia, najlepiej przez autora, który nigdy w życiu nie
parał się piórem. Nie mogę zakazać zawodowym pisarzom udzia
łu, czy tej najgorszej kategorii pisarzom pół zawodowym, co tam
tomik wydali, wydrukowali coś w gazecie. Ale to od razu widać,
bo najbardziej mordercza dla tych opowiadań jest kultura literac
ka, używanie gładkich zdań, napisanie przesadnie kwiecistego
wstępu. One bardzo wyraźnie się wyróżniają. Skala tematów  od
pijaństwa na studniówce po wspomnienia łagrowe, wiek autorów
od lat 10 do 90. Wszystkie pokolenia i wszystkie możliwe tematy.
Lektura musi być wolna, robię to sam, chcę być w miarę sprawie
dliwy. Zdaję sobie jednak sprawę, że poniosę kolejną klęskę, bo
jeśli się uda zrobić z tych czterech tysięcy opowiadań antologię, to
wejdzie do niej kilkadziesiąt opowiadań, te parę tysięcy odrzuco
nych to moi potencjalni wrogowie.
(mn)
6 stycznia 2005 r.

M I E J S K I D O M K U LT U RY „P R A Ż A K Ó W K A "

28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
u s t r o ń s k i ezywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
ga le rie , muzea, ul.KołaDaszyńskiego
zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe, szachowe,
wokalnoinstrumentalne,
taniec nowoczesny,
taniec
pla c ów k i zywutsrponmlkjigfedcbaZYUSRPONMLKJIGEDCBA
kultury, funda c je , plastyczne,
towarzyski,
rękodzieło artystyczne, fotograficzne,
modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu.
stowarzyszenia, policja, straż miejska zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
kurs języka angielskiego  wtorki godz. 17.0018.00  sala nr 8
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 poniedziałki i czwartki godz. 19.00  20.00,
 piątek godz. 8.30  s. nr 7

M I E J S K A B I B L I O T E K A P U B L I C Z N A zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
TOWARZYSTWO KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO nauka gry na:
Rynek 4, tel. 8542340,
fortepianie,
keyboardzie, flecie, saksofonie, gitarze,
klarnecie,
Wypożyczalnia dla dorosłych zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
skrzypcach, akordeonie. Kształcenie słuchu, teoria muzyki, zajęcia
poniedziałek: 8.00  18.00: wtorek: 8.00 15.00: środa 12.00 18.00;
wokalne  zajęcia odbywają się po południu.
czwartek: — piątek: 8.00  18.00; sobota 8.00  12.00.
Stowarzyszenia
i związki:
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
poniedziałek: 12.00 18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa 12.00 18.00;
 poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
czwartek: — piątek: 8.00  18.00.
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesiąca  10.0012.00 sala nr 2
M U Z E U M U S T R O Ń S K I E im . J . J a r o c k i e g o
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
Wystawy stałe:
 czwartek 10.0012.00 s. nr 2
— Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
 środa 10.0012.00 sala nr 2
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Wystawy czasowe:
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
— Koń w malarstwie i rzeźbie Ewy Tyki  czynna do 15 stycznia
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00 zyutrponmlkjifedcba
Muzeum czynne: we wtorki 9  17, od środy do piątku 9  1 4 ,
Klub działający przy Ośrodku Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „MOŻNA INACZEJ".
w soboty, niedziele 9.30  13.
Ustroń, ul. Wantuły 47 (sala świetlicowa).
O D D Z I A Ł M U Z E U M „Z B I O R Y M A R I I S K A L I C K I E J "
 poniedziałki :
Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
15.00  16.30
zajęcia rozwijające (plastyczne,ruchowotaneczne),
Wystawy stałe:
 wtorki:
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców P. Stellera, J. Wałacha, S.
14.0017.00
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Jaworskiego, L. Konarzewskiego, M. Siary, Z Juźwika i innych. Kolekcja
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale
środy: 15.00 16.30 Pomoc w nauce dla dzieci młodszych (kl. IIV)
z dziedziny kultury i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisów, druki
zajęcia rozwijające (plastyczne.ruchowotaneczne),
bibliofilskie i unikatowe. Cenny zbiór książek  cieszyniana (możliwość
 piątki:
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów)
14.00  17.00
Pogotowie naukowe dla dzieci klas VVI szkoły
Wystawy czasowe:
podstawowej i młodzieży gimnazjalnej;
Wystawa twórczości Bogusława Heczki.
przygotowanie do testów gimnazjalnych,
Oddział czynny: środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele 913
M I EJ SK A I N FORM ACJ A T U RY ST Y CZ N A
G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „N A G O J A C H "
Rynek 2, teł. 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30  16.00
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tek 85411 00. Galeria czynna cały czas.
 sobota 8.30 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00
G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó Ł C Z E S N E J „Z A W O D Z I E "
 sobota 8.45  13.00
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9  16, w soboty 9  13.
K OM I SARI AT POLI CJ I U ST ROŃ
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413; 8543413.
BI U RO PROM OCJ I I WY ST AW ART Y ST Y CZ N Y CH
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.coni
ST RAŻ M I EJ SK A U ST ROŃ
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986
C H R Z E Ś C I J A Ń S K A F U N D A C J A „Ż Y C I E I M I S J A "
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14
U ST ROŃ SK I E ST OWARZ Y SZ EN I E T RZ EŹ WOŚCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum kolo ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 M I T Y N G AlAnon. wtorek od 17.30
Klub Abstynenta
 w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
F U N D A C J A Św . A N T O N I E G O .ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72
wtorek 9.00 spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależn.

Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ustroniu
serdecznie zapraszają na

tradycyjny

BAL RODZICIELSKI

^

który odbędzie się 5 lutego 2005 r. o godz. 19.00
w hotelu „Ziemowit".
W programie zapewniamy
liczne
atrakcje:
loterię fantowy, licytacje, wyborowe}
kuchnię,
wspaniałą zabawę przy zespole
muzycznym.
Cena biletu  120 zł od pary.
Zapisy w sekretariacie SP1, ul. Partyzantów 2
d o dnia 28 stycznia 2005 r. (tel. 8543564)

6 stycznia 2005 r.

j

Siatkarki już rozpoczęły karnawał.

Fot. W. Suchta
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CO MAS CZEKA
w

zyxwvutsrpo

zyxwutsrponm

u s t r o n . p l

KULTURA
8.01

godz. 18.00

Koncert noworoczny  Salonowa Orkiestra
Johanna Straussa  MDK „ Prażakówka "

9.01

godz. 17.00

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 wystąpi Orkiestra pod wezwaniem św.
Mikołaja  MDK „Prażakówka"

12.01

godz. 9.00

„Wesele Figara"  Audycja muzyczna Fil
h a r m o n i i Ś l ą s k i e j dla g i m n a z j a l i s t ó w
 MDK „ Prażakówka "

14.01

godz. 16.30

„Kochamy Babcię i Dziadka"  koncert
w wyk. dzieci z zespołów artystycznych
MDK  MDK „Prażakówka"

17.01
Na rynku w sylwestra...

OGŁOSZENIA DROBNE

Fot. W. Suchta

Jasełka najmłodszych w wykonaniu dzie
ci z Przedszkola nr 2  sala

widowiskowa

zywutsrponmlkjigfedcbaZYUSRPONMLKJIGEDCBA
w MDK „ Prażakówka "

Cinquecento, 97 rok, przebieg:

K I N O „ Z D R Ó J " , ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel/fax 8541640
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
11 tys. Tel. 8544281 po 13.0(1

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,
tel. 8544997. Bankiety, domowa
kuchnia. Zapraszamy.
Kancelaria podatkowa  pełny za
kres usług księgowych, kadry,
szkolenia BHP, rozliczenia rocz
ne,
fa.pl tel. 8547045 Ustroń, 821
1731 BielskoBiała.
Wynajmę komfortowe mieszkanie
w Goleszowie.
Tel. 8527468, 8528112.
Zatrudnię pielęgniarkę z samocho
dem, w niepełnym wymiarze go
dzin. Tel. 8543566.

6.1.
Język niemiecki  kursy naucza
nia indywidualnego, istnieją od
roku 1995.Ustroń, ul. Lipowska
84. Tel/fax 8547467.
1 stycznia zaginął czarny pies,
wysokości ok. 50 cm, z obciętym
ogonem, o krótkiej sierści, z ob
rożą na szyi. Dla znalazcy nagro
da. Za psem tęskni mały chłop
czyk! Telefon komórkowy:
0602530129.
Pokój do wynajęcia.
Tel. 8541435 po 18.00.
Sprzedam dom mieszkalny.
8547426.

DYŻURY APTEK
46.1
79.1
1012.1

godz. 16.00

 apteka Pod Najadą, ul. 3 Maja 13,
 apteka Na Zawodziu, ul. Sanatoryjna 7,
aptekaElba,
ul. Cieszyńska2,

tel. 8542459.
tel.8544658.
tel.8542102.

godz. 16.30
godz. 18.15

Iniemamocni bajka anim. (b.o.) USA
Bridget Jones: W pogoni za rozumem
kom. (15 1.) USA
godz. 19.45 zywutsrponmlkjigfedcbaZYWUTSRPONMLKJIH
Bridget Jones: W pogoni za rozumem
kom. (15 1.) USA

USTROŃSKA
Któregoś dnia do redakcji wpadł zasapany i zbulwersowany
starszy pan z wiadomością, że kilkuosobowa grupa czternasto
latków zabawiała się wrzucając petardy do kościoła pod wezwa
niem św. Klemensa. Trudno wymagać od kilkunastoletnich dzie
ci poczucia obowiązku, ale takie zachowanie świadczy o braku
elementarnego wychowania. UTSROLGA
•

•

•

Towarzystwo KulturalnoOświatowe Ludności Pochodzenia
Niemieckiego w Ustroniu liczy 55 członków /.../ Wszelkie kon
flikty powstają na skutek zacietrzewienia osób starszych, co czę
sto wynika z osobistych urazów i podtrzymywania historycznych
uprzedzeń. Zresztą takie postawy zdarzają się po obu stronach 
podkreślał Gunter Jenkner, szef Towarzystwa.
•

•

•

W artykule „Kontrowersyjne ciepło" Gabriela Madzia o tym
jak trudno zdobyć informacje dotyczące opłat za centralne ogrze

wanie na os. Manhatan: W sumie dzwoniłam pięciokrotnie po to,
aby w końcu usłyszeć z ust dyrektor Barbary Kapickiej, iż „ takich
informacji nie udziela się przez telefon, jeżeli więc chcę się czego
kolwiek dowiedzieć, będę musiała się pofatygować do spółdzielni
i wylegitymować". Nieco zdezorientowana zapytałam jeszcze, jak
w takim razie udziela się informacji mieszkańcom, na co dyrektor
Kapicka odpowiedziała, że mają do nich wolny dostęp.
•

•

•

„No to złapaliśmy złodziei prawie w pana samochodzie "  stwier
dził podkomisarz Zbigniew Kowalski, kiedy w czasie nocnego
patrolu policja przeszkodziła w kradzieży samochodu wczasowi

...ta para bawiła się do upadłego?

14 Gazeta Ustrońska

Fot. W. Suchta

cza. Sierżant z podkomisarzem przeszukują chłopców odbierając
im wszystkie przedmioty, które mogą stanowić narzędzie przestęp
stwa. Przy jednym z zatrzymanych sierżant znajduje gaz. „ Co ty
chłopie, z gazem, bez zezwolenia?"  dziwi się Baszczyński. „Te
raz strach chodzić bez"  tłumaczy chłopak. „Rzeczywiście strach,
bo takich jak ty jest więcej"  replikuje podkomisarz Kowalski, a
potem zwraca się do funkcjonariusza: „Załóż kajdanki i dopilnuj,
żeby nie zamienili ze sobą słowa ".
(mn)
6 stycznia 2005 r.

PRZED TURNIEJEM

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

Zakończyły się rozgrywki grupowe siatkarskiej wojewódzkiej
ligi juniorek. Drużyna TRS „Siła" Ustroń zajęła w swej grupie
trzecie miejsce i o awans do półfinału wojewódzkiego będzie
musiała walczyć w turnieju barażowym, który odbędzie się 11
stycznia po południu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Ustroniu.
W ostatnich dwóch meczach siatkarki „Siły" bez najmniejszych
problemów wygrały w Ustroniu z drużyną z Rybnika 3:0. Wszyst
kie trzy sety „Siła" wygrała ze znaczną przewagą punktową. Tre
nerzyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA
Zbigniew Gruszczyk mimo tak wyraźniej dominacji przez
cały czas w napięciu obserwował co się dzieje na boisku. Wszak
było już i tak, że nasze siatkarki po wygraniu seta do 15, potrafi
ły następnego przegrać. Szczęśliwie ani przez moment zwycię
stwo nie podlegało dyskusji. Rozgrywki grupowe siatkarki siły
zakończyły meczem wyjazdowym z BKS „Stal" BielskoBiała.
Niestety przegrały 3:0, choć w trzecim secie prowadziły 20:17,
by go ostatecznie przegrać do 23.
BKS „Stal" okazała się najlepszą drużyną rozgrywek grupo
wych. Grano systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Drugie
miejsce zajęła drużyna MKS Wodzisław, trzecie „Siła" mająca
tyle samo punktów co MOSiR MOSM Tychy, jednak korzyst
niejszy bilans setów. W sumie w województwie grano w trzech
grupach. Dwie pierwsze drużyny każdej z grup awansują bezpo
średnio do półfinału wojewódzkiego, trzy trzecie drużyny o pół
Atak.

USTROŃ

Blok.

Fot. W. Suchta

finał będą walczyć w turnieju barażowym, z którego awansują
dwie drużyny. Półfinały to dwie grupy po cztery drużyny. Awan
sują do finału wojewódzkiego po dwa najlepsze zespoły, po czym
z finału dwa najlepsze wystąpią w turnieju o mistrzostwo Polski.
W ubiegłym roku siatkarki „Siły" występując w niższej katego
rii wiekowej kadetek, po barażach awansowały do najlepszej
ósemki w województwie.
11 stycznia w turnieju barażowym prawdopodobnie rywalka
mi „Siły" będą drużyny z Piekar Śląskich i Świętochłowic. Nie
jest to jeszcze przesądzone, gdyż w pozostałych grupach roz
grywki jeszcze nie zakończyły się. W kategorii juniorek mogą
występować zawodniczki roczników 1986 i młodsze. Siatkarki
„Siły" w kategorii juniorek grają pierwszy raz.
W rozgrywkach grupowych „Siłę" reprezentowały: Anna Pie
tras, Maria Haratyk, Luiza Haratyk, Zuzanna Gońda, Nata
lia Żebrowska, Katarzyna Kuraczowska, Sylwia Szlaur, Syl
wia Szindler, Katarzyna Sikora, Kaja Romaniuk, Małgorza
ta Wilk.
Po zakończeniu rozgrywek grupowych trener Z. Gruszczyk
powiedział:  W rozgrywkach brały udział 22 zespoły. Zajęli
śmy trzecie miejsce w grupie, ale trzeba pamiętać, że jeste
6 stycznia 2005 r.

Fot. W. Suchta

śmy zespołem najmłodszym. W naszej drużynie nie ma dziew
czyn rocznika 1986. Wiadomo było, że o awans trzeba będzie
walczyć. Grupę mieliśmy mocną z takimi drużynami jak BKS
i Wodzisław, które od lat startują w mistrzostwach Polski.
Zresztą drużyny ze Śląska co roku zajmują miejsca medalo
we. Liczę na to, że we własnej sali jesteśmy w stanie wywal
czyć jedno z dwóch miejsc premiowanych awansem do półfi
nału. Trochę prześladują nas w tym sezonie kontuzje. W cza
sie rozgrywek grupowych odpadła przez kontuzję kolana
Sylwia Szindler. Wnosiła ona bardzo wiele do zespołu bar
dzo dobrym przyjęciem zagrywki, niezłym atakiem, wiele też
widziała na boisku. Trudno taką zawodniczkę zastąpić.
Z różnych przyczyn nie gra w tym roku Sylwia Szlaur, a też
by się przydała. Dobrze wkomponowała się w zespół nasza
najmłodsza zawodniczka Katarzyna Sikora. Jest ona młod
sza o pięć lat od juniorek z 1986 r. Mam nadzieję, że w przy
szłości będzie to bardzo dobra zawodniczka. Przede wszyst
kim jest utalentowana i pracowita. Drużyna oparta jest
o własne wychowanki. Mam nadzieję, że i inne młode zawod
niczki wejdą z czasem do zespołu. Na pewno na wyróżnienie
po rozgrywkach grupowych zasługuje Maria Haratyk. Wi
dać u niej boiskowe obycie, choć są elementy, nad którymi
musi jeszcze popracować. Jeżeli chodzi o organizację gry, nie
ustępujemy zespołom najlepszym. Nawet z taką drużyną jak
BKS mieliśmy szansę wygrać u siebie. Poszczególne sety prze
grywaliśmy na przewagi. Wniosek stąd, że z każdym zespo
łem można powalczyć. Nie wiem jak mocne są zespoły z in
nych grup, więc trudno cokolwiek wyrokować przed turnie
jem barażowym.
Wojsław Suchta

Obrona.

Fot. W. Suchta
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USTROŃSKI
BAL SPORTU

YWTONA

22 stycznia 2005 roku o godzinie 20.00 w hotelu „Daniel" roz
pocznie się IV Ustroński Bal Sportowy.
Organizator  Zarząd Klubu Sportowego „Kuźnia Ustroń" 
zapewnia znakomitą orkiestrę, wyśmienitą kuchnię, bogatą lote
rię oraz wiele niespodzianek. Bilety w cenie 190 zl od pary do
nabycia w biurze Klubu Sportowego „Kuźnia" oraz Restauracji
„Adriático".
(zk)

GAZELA BIZNESU
Jak co roku Dziennik „Puls
Biznesu" ogłosił listę Gazel
Biznesu  grona najbardziej
dynamicznie rozwijających się
firm w naszym kraju.
Po raz kolejny na liście tej
znalazła się „Ustronianka" 
producent naturalnej wody
mineralnej, napojów Grappa i
soków Finto.

Ustronianka, firma Michała
Bożka, obchodząca w 2005
roku swoje 25lecie jest jedną
z niewielu firm w branży roz
lewniczej z całkowicie pol
skim kapitałem, tym bardziej
na podkreślenie zasługuje
przynależność „Ustronianki"
do elitarnego Klubu Gazel Biz
Jakoś ten autorytet zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
trzeba budować.
Fot. W. Suchta
nesu.zyxwutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIHGFEDCB
(u)

N A T Y N N OWY

zyxwvu

Ludeczkowie moji roztomili, posłóchejcie mie w tej chwili,
ho chcym Wóm dzisio powinszować, by łobyczaj uszanować.
Dyć stareczka powiadali, te se downi wszyscy winszowali.
Tóż kościelny z łopłatkami i dziywczynta ze synkami
po chałupach chodzowali i życzynia se skłodali.

Z zimy to na razie mamy tylko przymrozki.

Fot. W. Suchta

P O Z I O M O : 1) b o k o b r o d y , 4) z g r z y t a w m a s z y n i e ,
6) prawosławny ksiądz, 8) przysmak bociana, 9) zadrapanie
na karoserii, 10) presja, straszenie, 11) święta księga maho
metan, 12) imię męskie, 13) dostarczana przez kuriera,
14) wyspa koralowa, 15) wielopokoleniowe obyczaje, 16) po
pularnie o m e r c e d e s i e , 17) w r o c ł a w s k i k a b a r e t ,
18) świdrate oko, 19) chorowita rzeka, 20) kontynent.

Na poczóntek Wóm życzym moc radości i słodyczy,
coby każdy dzionek nowy był szczyńśliwy nó i zdrowy.
Czyś je stary, czy też młody byś piniyndzy mioł jak wody.
A jeszcze życzym do tego kogosi sercu miłego,
Coby tyn roczek latosi, prziniós kożdymu dobrego cosik. zywutsrponmlkji
Ustróniok z Zowodzio

KRZYZOWKA KRZYZOWKA KRZYZOWKA
30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł

PIONOWO: 1) rezyduje w ratuszu. 2) uczestnik „betono
wych gier", 3) uliczny lub rzeczny, 4) włoska pieśń ludowa,
5) kolor, 6) zdrewniała część łodygi, 7) prawnuki ją cieszą,
11) świńska micha, 13) pies z kreskówek Disneya, 14) też
tatarak.
Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi ocze
kujemy do 14 stycznia br.

Rozwiązanie krzyżówki z nr 50
CHOINKOWE OZDOBY
Nagrodę 30 zl otrzymuje KRYSTYNA DZIDA z Ustronia,
ul. Długa 37. Zapraszamy do redakcji.
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