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DROGA KULTURA 
Rozmowa  z  Rafałem  Walczakiem, 

prowadzącym  Liv e  Music  Club  AngePs 

Hol Miejskiego Domu Kultur y zyskał nowy wygląd dzięki  po
sadzce  i  parkietowi .  To zasługa  właścicieli  restauracji? 
Nie  było  spójności  pomiędzy  klasą  lokalu,  atmosferą  kultural
nej działalności,  a wyglądem holu  „Prażakówki".  Wydaje mi  się, 
że miasto przy  swojej działalności  zasługuje na  to,  żeby  wszyst
ko  było  do  końca  ładnie  zrobione.  Weźmy  chociażby  dzisiejszy 
przykład.  Odbywa  się  piękny  koncert  kolęd,  występują  wspa
niali  artyści,  widać  wielką  staranność  przy  organizowaniu  im
prez  tutaj.  Ale  na  wszystko  nie  wystarcza  pieniędzy,  więc  my 
staramy  się  pomóc. 
To ładnie brzmi , ale czy pan  rzeczywiście  widzi dla siebie  wy
mierne korzyści  inwestując w budynek, któr y nie jest  państwa 
własnością? 
Tak, wbrew  pozorom,  to są wymierne  korzyści. Jeśli  wzrasta  po
ziom  kultury  mieszkańców,  młodzież  chłonie  pozytywne  wzor
ce,  my  zyskujemy  potencjalnych  klientów.  W  przyszłości  wy
kształceni,  kulturalni  ludzie,  będą  woleli  przyjść  do  naszej  re
stauracji,  a  nie  do  byle jakiego  baru. 
Podłoga w holu to nie jedyne prace, któr e wykonaliście w domu 
kultury . 
Każdy,  kto  był  w  „Prażakówce"  zauważył  na  pewno  dość  duży 
zakres  prac,  które  wykonaliśmy.  Zaczęło  się  od  toalet.  Z  jednej 
strony  musieliśmy  inwestować,  żeby  lokal  miał  odpowiednie 
zaplecze  i  zrobiliśmy  to  niejako  dla  siebie.  Z  drugiej  jednak 
strony  możemy  tą  modernizację  nazwać  prezentem  dla  miasta. 
Tak jak  pani  powiedziała,  pomieszczenie  nie jest  nasze  i prędzej 
miasto zerwie z nami umowę dzierżawy  niż my zabierzemy  pod
łogi  i wyposażenie.  To  zresztą  dotyczy  również  samego  lokalu. 
Chyba  nie muszę  tłumaczyć,  że w  modernizację  i wystrój  lokalu 
włożone  zostały  duże  pieniądze.  Użyliśmy  dobrej  klasy  mate
riałów,  jest  dębina,  solidne  tkaniny,  długo  by  wymieniać  ...  I  to 
jest  nasz wkład, bo tego nie jesteśmy  w stanie odzyskać,  zrekom
pensować  sobie w jakiś sposób. Oczywiście  mówię czysto  teore
tycznie.  Mamy  nadzieję,  że  w  dalszym  ciągu  współpraca  z  mia
stem  będzie  się  układać  tak  dobrze  jak  teraz,  mieszkańcy  będą 
nam  sprzyjać,  nasz  lokal  będzie  istniał  i się  rozwijał. 
Jak  doszło do  tego, że akurat  w Ustroniu otworzyliście  swoją 
restaurację? 
Właścicielka  nie  pochodzi  z  Ustronia,  ale  parę  lat już  tu  miesz
ka.  Skoro  na  to  się  zdecydowała,  to  znaczy,  że  miasto  jej  się 
podoba  i  dlatego  właśnie  tutaj  chciała  otworzyć  swój  lokal.  To 
jest osoba, która ceni dobrą  muzykę, dobre jedzenie, piękne  wnę
trza.  Dzięki  jej  kontaktom  możemy  zapraszać  tak  dobrych  mu
zyków.  Niektóre  koncerty  to  prawdziwa  gratka  dla  miłośników 
nie  tylko jazzu,  ale  w  ogóle  muzyki,  bo jest  to już  liga  europej
ska.  Jeśli  ktoś  lubi  malarstwo,  to otworzy  galerię,  jeśli  muzykę, 
otwiera  klub  muzyczny.  Właścicielką  jest  osoba,  która  ceni  nie 
tylko  materialne  aspekty  naszego  życia,  ale  stara  się je  wzboga
cić o kulturę,  sferę duchową.  Największą  satysfakcję sprawia  jej 
rozmowa  z  klientami,  którzy  mówią,  że  wspaniale  spędzili  wie

(dok.  na  str.  2) 

 A*   J t S.: 

r 

r  \ 

Sylwestrowy  pokaz sztucznych ogni na  rynku.  Fot. W. Suchta 

XIV  FINAŁ  WOSP 
8 stycznia  rusza XIV  Finał  Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Po

mocy.  Również  w  Ustroniu  wolontariusze    uczniowie  szkół 
podstawowych,  gimnazjów  i  liceów  będą  zbierać  pieniądze. 
W  tym  roku  cel  Finału  to  nie  tylko  wypadki  komunikacyjne,  ale 
wszystkie  wypadki,  które  zdarzają  się  z udziałem  dzieci.  W  na
szym  mieście  koordynatorem  działań  WOSP  jest  Marek  Lan
dowski  z Urzędu  Miasta. Młodzi  ludzie, którzy w tym roku  zaan
gażują  się  w  kwestowanie,  będą  wyposażeni  w oryginalne  iden
tyfikatory  i autoryzowane  pudełka.  Zbiorą  się  w  budynku  Miej
skiej  Biblioteki  Publicznej,  który  zostanie  ich  siedzibą.  Wspo
mogą  ich  strażnicy  miejscy  i  już  piąty  rok  z  rzędu  cukiernia 
Delicje.  Na  stronie  www.ustron.pl  przeprowadzona  zostanie  au
kcja  fantów  przekazanych  przez  Fundację WOŚP,  aukcja  będzie 
trwała od 06.01.2006 do 20.01.2006.  (mn) 

http://www.ustron.pl


DROGA KULTURA 
(dok.  ze str.  I) 

czór  przy  dobrej  muzyce,  dobrym  winie,  jedzeniu.  I  nie  musieli 
po  takie  atrakcje  jeździć  na  przykład  do  Krakowa. 
Czy  ustroniacy  poznali  się  na  państwa  lokalu? 
Jest  grupa  stałych  klientów,  jest  grupa  ludzi,  którzy  przychodzą 
dla  dobrej  muzyki.  Szczerze  mówiąc,  moje  oczekiwania  wobec 
zainteresowania  działalnością  kulturalną  były  większe.  O  ile  je
stem  pozytywnie  zaskoczony  umuzykalnieniem  mieszkańców 
miasta,  ich  zaangażowaniem  w  działalność  kulturalną,  tym  ile 
osób gra  na  instrumentach,  śpiewa,  występuje, o  tyle dziwi  mnie 
brak  słuchaczy,  odbiorców  naszych  propozycji.  To  są  wciąż  te 
same  osoby  i  grono  jest  dość  wąskie.  Jak  do  tej  pory  zawsze 
przed  koncertem  mam  lekki  ścisk  żołądka,  czy  impreza  się  uda, 
czy  przyjdzie  trochę  ludzi,  czy  będą  to  przypadkowe  osoby,  czy 
może miłośnicy jazzu. Wielka niepewność charakteryzuje tą  naszą 
działalność. 
Chyba  aż  tak  źle nie jest? 
Nie mówię,  że jest  źle, mówię  o niepewności.  Oczywiście  są  dni, 
gdy  lokal jest  prawie w całości  zarezerwowany, jest  nawet  więcej 
chętnych  niż  wolnych  miejsc.  Brakuje jednak  większego,  stałe
go  grona  odbiorców,  klientów,  którzy  zagwarantowaliby  nam 
w  miarę  spokojną  pracę. 
W  lokalach  tego  typu  stosuje  się  biletowanie,  czy  nie  myśleli
ście  państwo o  tym? 
Zastanawialiśmy  się  już  nad  jakąś  formą  opłaty  za  wstęp.  Nie 
byłby  to  stricte  bilet,  ale  wejściówka,  w  której  zawierałaby  się 
konsumpcja.  Byłoby  to dla  nas  korzystne,  jeśli  chodzi  o  koncer
ty  bardziej  znanych,  droższych  zespołów.  Możemy  mówić 
w  nieskończoność  o  kulturalnej  działalności,  którą  chcemy  tu 
prowadzić,  ale jest  to  przecież  restauracja,  lokal,  który  powinien 
na  siebie  zarobić.  Jeśli  za  występ  gwiazd  polskiej  sceny  jazzo

Rafał Walczak.  Fot. M. Niemiec 

wej  płacimy  5  tys.  złotych,  a  tego  wieczoru  wpływa  do  naszej 
kasy  2  tys.  złotych,  to każdy  przedsiębiorca  przyzna,  że  tak  dzia
łalności  gospodarczej  się  nie  prowadzi.  Ja  nie  mam  nic  przeciw
ko  ludziom,  którzy  słuchają  koncertu  przy  herbacie,  czy  dwóch 
piwach,  ale  chciałbym,  żeby  obok  siedzieli  ci,  którzy  zjedzą 
kolację,  wypiją  dobre  wino. 
To  chyba  największy  pana  problem,  żeby  pogodzić  działal
ność  komercyjną  z  kulturalną . 
Cały  czas  mam  nadzieję,  że  to  jest  możliwe  i  że  nie  będziemy 
musieli  zmieniać  charakteru  lokalu.  Ustroń  jest  pięknym  mia
stem, jednym  z ciekawszych  w Polsce, żeby  tu żyć, pracować,  ale 
cały  nasz  kraj  ciągle  jest  jeszcze  zaściankiem,  prowincją  Euro
py.  Mamy  bardzo  dużo  do  nadrobienia  i  trudno  prowadzi  się 
działalność,  w  której  „towarem"  jest  kultura.  Wiem,  że  Polacy, 
ustroniacy  chcieliby  więcej  wydawać  na  rozrywkę  i  wierzę,  że 
idzie  ku  lepszemu.  Ale  żeby  doczekać  lepszych  czasów,  musimy 
przetrwać  te  gorsze. 
Al e  na  razie  lokal  będzie  funkcjonować  według  dotychczaso
wej   formuły ? 
Tak  i dalej chcemy  się  rozwijać. Chcielibyśmy  jednak  zwrócić  się 
z  apelem  o  wsparcie  naszej działalności.  Wiem,  że  kupowanie  bi
letów przez zakłady  pracy  może się źle kojarzyć z czasami  PRLu, 
kiedy  spędzano  ludzi  na  spektakle  teatralne  czy  opery,  ale  tak  się 
robi  również  na Zachodzie.  Bilety  na  mecze  koszykówki,  koncer
ty gwiazd  to  forma nagrody  dla  pracowników,  a dzięki  zapewnie
niu  przynajmniej  minimum  widowni,  możliwe  byłoby  zaprasza
nie  do  Ustronia  zespołów  z  najwyższej  półki. 
Jak  miałoby  to  wyglądać  w  praktyce? 
Żeby  taki koncert wyglądał przyzwoicie, musiałoby przyjść około 
150 osób.  Wyobraźmy  sobie,  że przedsiębiorcy  kupują  taką  licz
bę biletów,  wtedy  my  możemy  zaprosić  taką  samą  ilość  młodzie
ży  ustrońskiej,  uczniów  z  okolicznych  miast,  uczniów  szkół 
muzycznych.  Jeśli  przyjdą  ci,  którzy  bilety  dostali  plus  mło
dzież,  plus  jeszcze  30,  40  osób  z  miasta,  to  impreza  się  udaje, 
staje  się  wydarzeniem.  Jeśli  przyjdą  tylko  młodzi  i  zaintereso
wani  też jest  w  porządku,  bo  granie  dla  150200  osób  ma  sens. 
Czy  pracownicy  byliby  zadowoleni,  gdyby  zamiast  bonów  do 
supermarketu  dostali  bilet  na  koncert  jazzowy? 
Głód  pieniędzy  jest  u  nas  duży,  ale  myślę,  że  nasza  mentalność 
się  zmienia  i my  też  chcemy  ją  zmieniać.  Jesteśmy  w  stanie  za
prosić  naprawdę  dobrych  muzyków,  dla  których  w  samym  loka
lu  byłoby  trochę  za  ciasno.  Gra  warta jest  świeczki. 
Trochę  onieśmiela  wysoki  standard  tego  lokalu.  Spotkał  się 
pan  z opiniami,  że  ludzie  boją  się  tu  przyjść,  bo nie będą  wie
dzieli,  jak  się  zachować? 

Jest  to  przykre.  Można  się  bać,  że  straci  się  oko  albo  portfel,  ale 
bać  się  kultury?  Każdy  z nas  znalazł  się  kiedyś w  sytuacji,  kiedy 
zastanawiał  się, jak  ma  się  zachować,  ale  tym  bardziej  powinni
śmy  chodzić  w  takie  miejsca. Poza  tym  nasza  restauracja  nie jest 
aż  tak  ekskluzywna.  Jesteśmy  uprzejmi,  staramy  się,  żeby  nasi 
goście  czuli  się  swobodnie  i dobrze  się  bawili. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 
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Leśniczówka  na  Czuplu 
w  Brennej  jest  pamiątką  po 
cieszyńskim  kolekcjonerze 
Brunonie  Konczakowskim. 
Utrzymywał  się  on  z  kupiec
twa.  W  drewnianym  dworku 
otoczonym  świerkowym  la
sem,  gościł  w  okresie  między
wojennym  m.  in.  prezydent 
Ignacy  Mościcki.  Obecnie 
obiektem  administruje  Nadle
śnictwo  Ustroń. 

Dawniej Olza nie płynęła  przez 
Pogwizdów,  lecz  przez  Podo

borę  pod  Cieszyniskiem.  Oko
ło  1710  r. tereny  te  nawiedziła 
powódź.  Rzeka  zmieniła  kory
to i jak pisze historyk:  „odwró
ciła  się  i poszła  ku  Pogwizdo
wu". 

Jednym z najpiękniej ubarwio
nych  ptaków  występujących 
w Polsce jest zimorodek. W  na
szym  regionie  można  go  spo
tkać  szczególnie  nad  Wisłą, 
Brennicą  i  Olzą. 

Jedna  sala  w  Muzeum  Śląska 
Cieszyńskiego  poświęcona 
jest Andrzejowi  Szewczykowi, 
uznanemu  miejscowemu  arty
ście,  jednemu  z  ciekawszych 
polskich  plastyków  końca  XX 
wieku,  który  zmarł  cztery  lata 
temu.  Można  obejrzeć  jego 

różne  prace:  od  charaktery
stycznych  form  przestrzen
nych,  płaskorzeźb  po  malar
stwo  akrylowe. 

Drogi  powiatowe  w  cieszyń
skim  regionie  mają  długość 
blisko  370  km.  Zimą  218  km 
tych  dróg  utrzymują  miasta 
i  gminy,  natomiast  powiatowe 
służby  dbają  o  149  km  dróg 
powiatowych  i  96  km  dróg 
wojewódzkich. 
Te  ostatnie  przebiegają  przez 
Cieszyn,  Ustroń,  Wisłę,  Isteb
ną,  Strumień  i  Skoczów. 

„Ciesz  się  Cieszynem"    tak 
brzmi  oficjalne  hasło  promu
jące  nadolziański  gród.  Mia
sto  posługuje  się  nim  od  2000 
roku. 

1750  członków  skupionych 
w  kołach  szkolnych  i  tereno
wych,  liczy  Liga  Ochrony 
Przyrody w cieszyńskim  regio
nie. 

Popularny  bar  „Beczka"  na 
Kubalonce  w  latach  30.  miał 
zgoła  inny  wygląd  niż  obec
nie.  Stała  tam  pokaźnych  roz
miarów  browarna  beka  i  speł
niała  rolę  bufetu.  Przykryta 
była  blaszanym  dachem  na 
drewnianych  słupach,  zwień
czonym...  miniaturą  Wieży 
Piastowskiej. 

Biała  i  Czarna  Wisełka,  Cza
deczka  i Krężelka, Olza,  Bren
nica  i Leśnica    to górskie  po
toki  i  rzeki  płynące  w  naszym 
regionie.  (nik ) 
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KRONIKA  MIEJSKA 
12 stycznia  (czwartek)  o godz.  17.00 w s'wietlicy  Szkoły  Pod

stawowej  nr  1 odbędzie  się  otwarte  zebranie  mieszkańców  Osie
dla  Ustroń  Górny. 

Najlepsze  życzenia 
Józef  Gogółka 
Józef  Kołder 
Karo l  Kurzok 
Jerzy  Mita s 
Ewa  Nogowczyk 
Genowefa  Stawarz 
Emili a  Tatara 
Matyld a  Troszok 

dla  jubilatów : 
lat  85  ul.  Konopnickiej  44 
lat  94  ul.  Różana  42 
lat  85  ul.  Skoczowska  45 
lat  80  ul.  Wczasowa  15 
lat  92  ul.  Drozdów  88 
lat  80  ul.  Sikorskiego  1 
lat  93  ul.  Konopnickiej  42 
lat  95  ul.  Ogrodowa  24 

Zjednoczone siły ustrońskich chórów dostarczyły ustroniakom wielu nieza
pomnianych  wrażeń.  Fot. M. Niemiec 

Pierwszy  z  trzech  zaplanowanych  ekumenicznych  koncer
tów  kolęd  chórów  ustrońskich  odbył  się  29  grudnia  2005  r. 
w  „Prażakówce".  Wystąpiły  wspólnie:  Chór  Ewangelicki,  Chór 
Katolicki"Ave"  i  Estrada  Ludowa  „Czantoria".  Nie  zabrakło 
też  młodych  solistów  i recytatorów.  O  zainteresowaniu  koncer
tem  świadczy  komplet  na  widowni.  Przypominamy,  że  następ
ne  koncerty  z  cyklu  „Hej,  kolędo  leć..."  odbędą  się  8  stycznia 
o godz.  16.00 w kościele katolickim  św. Klemensa oraz  15 stycz
nia  o  godz.  16.00  w  kościele  ewangelickim  Apostoła  Jakuba. 
Wstęp  wolny. 

W  artykule  „Święta  po  ustrońsku",  który  ukazał  się  w  51  nr 
GU  zapomnieliśmy  podać,  iż  na  muzealnym  spotkaniu  wystąpi
ła  również  pani  Stanisława  Jabłonkowa  z  Nierodzimia,  która 
w barwny  sposób opowiedziała  piękną  godke,  zasłyszaną  od  swo
jej  starki.  Pani  Jabłonkowa  jest  „skarbnicą"  wiedzy  na  temat 
dawnych  zwyczajów  i  obrzędów.  Za  pominięcie  jej  nazwiska 
w  artykule  przepraszamy. 

Serdeczne  podziękowania  za wsparcie  w  trudnych  chwilach, 
współczucie,  modlitwę,  wieńce,  kwiaty,  słowa  otuchy  oraz 
liczny  udział  w  pogrzebie 

ś.p.  Haliny  Macury 

Ks. Ojcu  Robertowi  Regule,  rodzinie,  znajomym,  sąsiadom, 

pracownikom  Szpitala  Reumatologicznego  w  Ustroniu,  pra

cownikom  KWK  „Zofiówka" w  Jastrzębiu 

składa  mąż z  rodziną 

KRONIKA POLICYJNA 

26.12.2005 r. 
Ok.  godz.  16 na  ul.  Wiślańskiej 
kierująca toyotą  yaris  mieszkanka 
Katowic  nie dostosowała  prędko
ści  do  trudnych  warunków  i wje
chała do rowu. Nikomu nic się nie 
stało. 
27.12.2005 r. 
W godzinach południowych miesz
kaniec  Ustronia  zgłosił  kradzież 
pieniędzy z własnego domu.  1500 
złotych  zniknęło  w  niewyjaśnio
nych okolicznościach z aktówki. 
27.12.2005 r. 
Na ul. 3 Maja w rejonie stacji ben
zynowej zdarzył się wypadek. Kie
rujący samochodem  suzuki  vitara 
mieszkaniec Zabrza jechał za szyb
ko na śliskiej jezdni, wpadł w po
ślizg  i zderzył się z jadącym z na
przeciwka  volkswagenem  passa
tem kierowanym  przez obywatela 
Niemiec. Ranni pasażerowie suzu
ki znaleźli się w szpitalu w Cieszy
nie. 
28.12.2005  r. 
Ok. godz.  12 policjanci zostali po
wiadomieni o wypadku, który zda
rzył się w jednym z domów wcza
sowych. Pracownik został porażo
ny prądem. Trwa dochodzenie, czy 
przestrzegane były przepisy  BHP. 
28.12.2005 r. 
Ok. godz.  18 na ul. Skoczowskiej 
kierujący fiatem seicento mieszka
niec  Skoczowa  za  szybko  jechał 
w  trudnych  warunkach,  wpadł  w 
poślizg i uderzył w ogrodzenie po
sesji. 
29.12.2005  r. 
Ok. godz.  11.20 na ul. Słonecznej 
kolizja z udziałem fiata dukato, pro
wadzonego przez mieszkańca Gó
rek Wielkich  i suzuki,  kierowane
go  przez  goleszowianina.  Żaden 
z  kierowców  nie  poczuwa  się  do 
winy. Prowadzone jest postępowa
nie. 
31.12.2005 r. 
Ok.  godz.  9.25  na  skrzyżowaniu 
ul. Sportowej  i Kuźniczej kolizja. 
Spowodował ją  mieszkaniec  Bro

niszewa,  jadący  cinquecento, 
a ucierpiało audi, którym kierował 
ustroń i ak. 
31.12.2005  r. 
Ok. godz. 14.25 na ul. Daszyńskie
go mieszkaniec  Ustronia, kierują
cy  vw  golfem  nieostrożnie  cofał 
i  uderzył  w  chevroleta,  którego 
prowadził  również  mieszkaniec 
Ustronia. 
31.12.2005 r. 
Ok.  godz.  14.35  na  ul.  Szerokiej 
kolizja, którą  spowodował  miesz
kaniec Cieszyna, kierujący fordem 
escortem. Nie zachował  ostrożno
ści  podczas  mijania  i  „stuknął" 
w  opla  astrę,  kierowanego  przez 
mieszkańca Zawartowa. 
31.12.2005  r. 
Ok. godz.  19.50 na ul. Wczasowej 
mieszkaniec Rudy Śląskiej prowa
dzący audi 80 nieostrożnie wymi
jał  i  uderzył  w  autobus,  którego 
kierowcą był zabrzanin. 
01.01.2006  r. 
Ok. godz. 5.40 na ul. 3 Maja ustro
niak jadący citroenem najechał na 
tył  audi  100,  kierowanego  przez 
mieszkańca  Koniakowa. 
01.01.2006 r. 
O godz. 5.30 policjanci zostali po
informowani,  że  w jednym  z do
mów  przy  ul.  Wiślańskiej  doszło 
do zatrucia  tlenkiem  węgla. Dwie 
dziewczynki  odwieziono do szpi
tala,  ich życiu nie zagraża niebez
pieczeństwo. 
02.01.2006  r. 
Ok. godz. 8.00 mieszkaniec Wisły 
kierujący vw busem  wpadł  w po
ślizg i potrącił pieszego. Mieszkań
ca Katowic odwieziono do szpitala 
w Cieszynie. 
02.01.2006  r. 
Ok.  godz.  9.20  kierujący  „malu
chem" mieszkaniec Goleszowa za
jechał drogę mieszkance Jaworzyn
ki, kierującej skodą octavią. 
02.01.2006 r. 
Ok. godz.  10.30 na ul. Lipowskiej 
mieszkaniec Brennej jadący fiatem 
punto nie dostosował prędkości do 
trudnych  warunków  i  uderzył 
w opla kadetta, kierowanego przez 
ustroniaka.  (mn) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

28.12.2005  r. 
Strażnicy  zabezpieczali  miejsce 
wypadku  przy  stacji  benzynowej 
przy ul. 3 Maja do czasu przyjazdu 
policji, straży pożarnej i pogotowia. 
29.12.2005 r. 
Pomagano właścicielowi samocho
du  odkopać  pojazd,  który  bloko
wał ul. Drozdów. Nie mogły prze
jechać  żadne samochody, ani  płu
gi. Zasypany samochód  wypycha
no przez 3 godziny. 

29.12.2005 r. 
Na prośbę prezesa  Kolei  Linowej 
na Czantorię strażnicy pomagali za
prowadzić porządek na terenie dol
nej stacji wyciągu i wokół niej. 
30.12.2005  r. 
Podobnie jak przez cały ostatni ty
dzień,  strażnicy  sprawdzali  prze
jezdność  dróg, odśnieżanie,  inter
weniowali w tej sprawie na prośbę 
mieszkańców. 
31.12.2005  r. 
Przygotowanie  imprezy  i  zabez
pieczenie porządku podczas zaba
wy sylwestrowej na rynku,  (mn) 

S  P AR  ® 
USIRON POLANA ul. Baranow a 13A 
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E. Czembor i I. Szarzeć  witają  gości w  „Orliku".  Fot. W. Suchta 

SPOTKANIE 
W  ORLIKU 

30  grudnia  w  hotelu  „Orlik "  odbyło  się  spotkanie  noworocz
ne  przedstawicieli  ustrońskiego  samorządu  z  duchownymi, 
przedsiębiorcami,  prezesami  organizacji  społecznych  działają
cych  w  naszym  mieście.  Warto  odnotować,  że  spotkanie  rozpo
częło  się z pewnym  opóźnieniem, a to  za  sprawą  obfitych  opa
dów  śniegu.  Nie wszystkim  udało się dostać  do  „Orlika" na  czas. 
Nie  wszystkim  samochodom  udawało  się  podjeżdżać  pod  górę, 
a  tym  samym  zagradzały  drogę  innym.  Powstawały  mniejsze 
i większe  korki. 

Otwierając  spotkanie  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emilia 
Czembor  mówiła  m.in.:  Rada  nasza  pracowała  bardziej  inten
sywnie  niż w  latach  poprzednich, jako  że w  tym  roku  podjęliśmy 
cały  szereg  uchwał  na  dalsze  lata,  jak  statut  uzdrowiska,  plan 
zagospodarowania,  potem  uchwały  wyprzedzające  nasze  stara
nia o pieniądze unijne. Przygotowaliśmy  uchwały  dotyczące  stra
tegii  rozwiązywania  problemów  społecznych,  co  jest  bardzo 
ważne  dla  mieszkańców,  szczególnie  tych,  którzy  korzystają z 
pomocy.  Jest  ich  niestety  coraz  więcej.  Ta  strategia  obejmuje 
lata  20052015.  Pracowaliśmy  nad  budżetem  od  października, 
przede  wszystkim 
w  komisjach  RM.  Było  dużo  dyskusji,  konsultacji  i  15  grudnia 
uchwaliliśmy  budżet  na  2006  r. Uchwała  została  podjęta  jedno
głośnie.  Mam  nadzieję,  że  będzie  to  budżet  pozwalający  reali
zować  wszystkie  zaplanowane  działania,  liczymy  też  na  to,  że 

w  trakcie  roku  pojawią  się nowe  środki.  Nie udało się z  rynkiem, 
ale  16  stycznia  odbędzie  się  kolejne  posiedzenie  komisji  kon
kursowej i mamy  nadzieję,  że  tym  razem  uda  się  koncepcję  wy
brać,  a czy  będzie  lepsza  od  poprzedniej,  trudno  powiedzieć. 
Nie  wiem  też,  czy  wszyscy  będą  zadowoleni,  ale  postanowili
śmy  nie  robić  niczego  na  siłę  i korzystać  z wszystkich  możli
wych  konsultacji.  Pracowaliśmy  jak  do  tej pory  zgodnie  i z tego 
miejsca  chcę  serdecznie  podziękować  burmistrzowi  i jego  za
stępcy. 

Głos zabrał  też burmistrz  Ireneusz  Szarzeć,  który  mówił:   Rok 
2005  był  dla  Ustronia  szczególny.  Z  jednej  strony  rok  jubile
uszu,  z drugiej  przedostatni  rok  kadencji.  Pewne  podsumowa
nia,  przygotowania  na  przyszłość.  Myślę,  że  tak jak  powiedziała 
pani  przewodnicząca.  Rada  Miasta  wykonała  szereg  prac  zwią
zanych z  tym,  aby  się  przygotować  do  funkcjonowania w  UE  w 
okresie  20072013,  by  mieć  zaplecze  instrumentalne,  do  korzy
stania  ze  środków  UE.  Nie  jest  to  proste.  Ostatnio,  niejako  rzu
tem  na  taśmę,  uzyskaliśmy  pierwsze  środki  unijne z programu 
rozwoju  regionalnego.  Chodzi o Prażakówkę,  która  została  od
dana  w  marcu, a środki  otrzymaliśmy  dopiero  w  grudniu.  Bę
dziemy  robić  wszystko,  by  usprawnić  pewne  metody,  technolo
gie,  nasze  działania,  ale  nie  tylko  nasze,  bo  dużo  do  zrobienia 
ma  nasz  rząd.  Rok  jubileuszu  700lecia  był  szczególny,  ale  też 
nie  podjęliśmy  żadnej  inicjatywy,  by w  sposób  huczny  obcho
dzić  jubileusz.  Stało  się  tak z różnych  względów,  także  dlatego, 
że  nie  ma  konkretnej  daty  obchodów  i stąd  cały  rok  był  jubile
uszowy.  Z  tego  miejsca  chciałbym  podziękować  tym z państwa, 
którzy  w  różny  sposób  włączyli  się  w  organizację  tych  wszyst
kich  imprez,  które  nosiły  miano  jubileuszowych. 

Później  wzniesiono  toast  za  pomyślność  w nadchodzącym 
roku, a następnie  dyskutowano,  poruszano  wiele  spraw  dotyczą
cych  naszego  miasta.  W  spotkaniu  uczestniczyło  kilkadziesiąt 
osób.  Wojsław  Suchta 

Spotkanie to okazja do wielu ciekawych  rozmów.  Fot. W. Suchta 

CIEMNO W SYLWESTRA 
Takiej  pogody  jaka  była  30  i 31  grud

nia  2005  roku  nie  pamiętają  najstarsi  gó
rale.  W  piątek bardzo  obfite opady  śniegu 
sparaliżowały  ruch drogowy  na  Podbeski
dziu.  Korki  spowodowane  niekorzystną 
aurą, ale  i dużą  liczbą  ciągnących na  urlop 
turystów,  tworzyły  się  niemal  na  wszyst
kich  drogach.  Zablokowana  była  dwupa
smówka, problemy z ruchem mieli  kierow
cy  szczególnie  w Polanie.  Natomiast 
w dzień Sylwestra po zasypanym  śniegiem 
mieście  zaczął  szaleć  mroźny  halny,  któ
ry  sypał  białym  puchem  w  oczy.  Na  skut
ki  wiatru  nie  trzeba  było  długo  czekać. 
Jak  zwykle  doszło  do  awarii  prądu,  tym 
dotkliwszej,  że  miała  miejsce  w  tym  wy
jątkowym  dniu.  Energii  elektrycznej  bra
kowało  na  Brzegach.  Przez  cały  dzień  31 

grudnia  przerywane  były  dostawy  prądu. 
Jeśli  ktoś  musiał  się  szykować  na  przyję
cie  czy  bal,  albo  przygotowywał  prywat
kę u siebie, miał  powody  do  zdenerwowa
nia.  A  i ci,  którzy  nie  planowali  hucznego 
powitania Nowego  Roku  nie byli  zachwy
ceni  sytuacją. Zwłaszcza,  że  w  niektórych 
przypadkach  straty były wymierne. W jed
nym z domów  przy  ul. 3 Maja ciągłe  prze
rwy  w  dostawach  prądu  doprowadziły  do 
awarii  pompy  elektrycznej.  Szczęście w 
nieszczęściu,  że sklep z odpowiednimi  ar
tykułami  był jeszcze  otwarty. Jak  potrzeb
ny  jest  prąd w wieczór  sylwestrowy  nie 
trzeba  nikogo  przekonywać.  I ci,  którzy 
się  bawili  i ci  którzy  spędzali  czas  przed 
telewizorem  musieli  pogodzić  się z tym, 
że około  półtorej godziny  przesiedzą  przy 

świecach.  Prądu  nie było  bowiem  od  oko
ło 21.00 do 22.30. Nie  lepiej było w  Nowy 
Rok.  Również  kilka  razy  trzeba  było  prze
trzymać  brak  prądu. Jeśli  dodamy  do  tego, 
że  w Wielkanoc  2005  roku  energetyka  za
fundowała  nam  podobną  sytuację  na  Po
niwcu, a w  Wigili ę  w  centrum  Ustronia, 
można  by  posądzić  dostawców  o złośli
wość.  Ale  ci  odpowiadają  niezmiennie: 
była  awaria.  W  punkcie  energetycznym 
w  Ustroniu  dowiedzieliśmy  się, że tym  ra
zem  awarię  spowodował  wiatr,  który  huś
tał  liniami  niskiego  napięcia  i  doprowa
dzał  do  spięć.  Można  mieć  tylko  nadzie
je,  że  tegoroczna  podwyżka  prądu  spowo
dowana  jest  ambitnymi  planami  energe
tyki  związanymi  z modernizacją  sieci. 
W  Ustroniu  nie od dziś wieją  halne  i może 
czas do  tych  warunków  dostosować  infra
strukturę,  a nie czekać  na zmianę  klimatu. 

Monik a  Niemiec 
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LIST DO 
REDAKCJ I 

W  krzyżówce  świątecznej  odpowiedzią 
na  hasło  „przodek  żubra  " jest  tur.  Tym
czasem  jest  to po  prostu  zoologiczna  nie
prawda.  Do  1627  roku  oba  te  gatunki 

5 stycznia 2006 r. 

występowały  wspólnie.  Wtedy  to  zmarła 
ostatnia  przedstawicielka  turzego  rodu 
wytępionego  w dużej  części  z naszej  winy. 
Tak  więc  tur  nie  mógł  być  przodkiem  żu
bra,  skoro  oba  te  gatunki  żyły  obok  sie
bie.  Są  to  dwa  odrębne  gatunki,choć  na
leżące  do  wspólnej  rodziny  krętorogich. 

Marcin  Sztwiertnia 

Za  zwrócenie  uwagi  dziękujemy.  Za 
pomyłkę  przepraszamy.  Redakcja 

C 

W  dawnym 

Jesienią  na początku  lat  pięćdziesiątych 
szalała  bardzo  silna  wichura,  która  łamała 
drzewa,  a  nawet  wyrywała  je  z  korzenia
mi.  Zdjęcia  ze  zbiorów  Janiny  Hazuki 
przedstawiają  złamane  lipy  rosnące  wo
kół  cmentarza  przy  zabytkowym  kościele 
p.w.  św.  Anny  w  Nierodzimiu.  Pozujący 

do  zdjęć  to  parafianie  z  Nierodzimia.  Na 
pierwszym  z  nich  stoją  od  lewej:  ojciec 
ofiarodawczyni  zdjęcia  Karol  Balcar  oraz 
dalsza  rodzina:  Franciszek  Balcar,  Julia 
i Józef  Dubielowie  wraz z dziećmi  Edwar
dem  i Anną,  Aniela  Balcar  i Jan  Balcar. 

W tym samym  miejscu ujęto jeszcze jed
ną  grupę  osób  w  nieco  innym  składzie. 
Od  lewej  stoją:  Karol  Balcar,  Konstanty 
Sztwiórok, Edwarda  Kostka, NN, NN,  NN, 
NN,  ksiądz  Augustyn  Pohl,  w  tym  czasie 
często  przyjeżdżający  kolasą  ze  Skoczo
wa  do  Nierodzimia,  aby  odprawić  w  nie
dzielę  mszę  świętą  oraz Franciszek  Ziętek 
z  Harbutowic   kościelny.  (LS) 

SYLWESTER 
2005/2006 

Przełom  roku  2005/2006  zapragnęło 
spędzić w Ustroniu  wielu  turystów. W pią
tek  nie  było  właściwie  szans,  żeby  zna
leźć  wolny  pokój.  W  siedzibie  Informacji 
Turystycznej  na  rynku  drzwi  się  nie  za
mykały,  ale  pracujące  tam  panie  rozkła
dały  bezradnie  ręce.  Wczasowicze  przy
jechali  nie  tylko  na  zabawę  sylwestrową, 
ale już  wcześniej. W czwartek,  29  grudnia 
trzeba  było  czekać  dłużej  niż  godzinę, 
żeby  wjechać  na  Czantorię.  Chętnych  do 
wjazdu  na górę  było  tak  wielu,  że  zaczęły 
się  przepychanki  i  trzeba  było  uspokajać 
narciarzy.  Robiło  się  niebezpiecznie,  bo 
turyści  chcieli  za  wszelką  cenę  dostać  się 
do  budynku  dolnej  stacji  wyciągu,  trzy
mając  na  sztorc  narty  i  kijki .  Na  prośbę 
prezesa  Kolei  Linowej  na  Czantorię,  na 
pomoc  przybyli  strażnicy  miejscy.  Porzą
dek  musieli  również  zaprowadzić  na  par
kingu.  Samochody  wyjeżdżające  bloko
wały te, które właśnie chciały wjechać. Nie 
miało  to większego sensu, bo  i tak  wszyst
kie  miejsca  postojowe  były  zajęte.  Kie
rowcy  musieli  parkować  nawet  500  me
trów  przed  wyciągiem.  Niektórzy  zosta
wiali  samochody  w  takich  miejscach,  że 
blokowali  ruch drogowy. Jeden  z nich  włą
czył  światła  awaryjne  i poszedł  na  narty. 

Mimo  takiego  najazdu  turystów,  poli
cjanci  i  strażnicy  mówią,  że  było  spokoj
nie.  W  okresie  między  Świętami  Bożego 
Narodzenia  a Nowym  Rokiem  było  kilka
naście stłuczek, ale przy  takich  warunkach 
drogowych,  trudno się dziwić.  Nie  zatrzy
mano  jednak  żadnego  nietrzeźwego  kie
rowcy,  mimo  iż  patrole  drogowe  policji 
ustrońskiej  i cieszyńskiej  „drogówki"  pra
cowały  intensywnie. 

Spokojnie  minęła  również  zabawa  syl
westrowa  na  rynku.  Muzykę  włączono 
około 22.30  i już od  tej pory  w stronę  cen
trum  ciągnęły  tłumy.  Grupy  młodzieży 
szły  środkiem  ulicy, ale ruch  był  tak  mały, 
że nie spowodowali  żadnego wypadku.  Co 
wrażliwsi  odczuwali  na  rynku  lekki  nie
pokój,  bo  petardy  strzelały  dookoła.  Nie 
pomógł  apel burmistrza,  który prosił,  żeby 
wstrzymać  się  z  wystrzałami  do  północy. 
Na  szczęście  nikt  nie  odniósł  obrażeń. 
Bawiono  się  znakomicie,  o  czym  świad
czyły  okrzyki  radości  towarzyszące  spo
tkaniom  ze  znajomymi,  rodziną. 

Najpierw  zagrano  hejnał  Ustronia, 
a  wspólne  odliczanie  czasu  do  Nowego 
Roku  rozpoczęto  15 sekund  przed  półno
cą.  Zaraz  po  24.00  w  niebo  wystrzeliły 
fajerwerki. Mieszkańcom  i wczasowiczom 
życzenia  złożył  burmistrz.  Bardzo  wido
wiskowy  pokaz  sztucznych  ogni  trwał 
5  minut  i  30  sekund.  Kiedy  skończył  się 
ten  zorganizowany  przez  Urząd  Miasta, 
oglądano  fajerwerki  na  Zawodziu. 

Służby porządkowe podkreślają, że było 
bardzo  spokojnie.  Nad  bezpieczeństwem 
bawiących  się  czuwali  strażacy,  strażnicy 
miejscy,  trzy  patrole  po  dwóch  policjan
tów  umundurowanych  i jeden  ubrany  po 
cywilnemu.  (mn) 
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15) Wpływy  z opłat  za 

zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu 
0480  520  000 

16) Wpływy  z  innych  lokalnych 
opłat  pobieranych  przez  jednostki 
samorządu  terytorialnego  na 
podstawie  odrębnych  ustaw 

0490  120  000 

17) Podatek  od  czynności 
cywilnoprawnych 

0500  747  000 

18) Odsetki  od  nieterminowych 
wpłat  z  tyt. podatków  i opłat 

0910  40  000 

ROŻN E  ROZLICZENI A  5  541  541 

1) Pozostałe  odsetki  0920  40  000 

2)  Subwencje  ogólne  z  budżetu 
państwa 

2920  5  501  541 

w  tym  : 

a) część  oświatowa  5  501  541 

OŚWIAT A  I  WYCHOWANI E  687  872 

1) Wpływy  z  usług  0830  662  872 

2) Wpływy  z wpłat  gmin  i 
powiatów  na  rzecz  innych 
JST oraz  związków  gmin 
lub związków powiatów  na 
dofinansowanie zadań  bieżących 

2900  25  000 

OPIEK A  SPOŁECZNA  4  244  619 

1) Wpływy  z  usług  0830  370  540 

2) Dotacje celowe  otrzymane 
z budżetu  pństwa  na  realizacje 
zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
ustawami 

2010  3  365  110 

3) Dotacje celowe  otrzymane  z 
budżetu  państwa  na  realizację 
własnych  zadań  bieżących  gmin 

2030  257  257 

4) Dotacje celowe  otrzymane 
z powiatu  na  zadania  bieżące 
realizowane  na  podstawie 
porozumień  między  jednostkami 
samorządu  terytorialnego 

2320  251  712 

POZOSTAŁ E  ZADANI A 
W  ZAKRESI E  POLITYK I 
SPOŁECZNEJ 

42  500 

1) Wpływy  z  usług  0830  42  500 

EDUKACYJN A  OPIEK A 
WTCHOWAWCZ A 

466  600 

1) Wpływy  z  usług  0830  466  600 

GOSPODARKA 
KOMUNALN A  I  OCHRONA 
ŚRODOWISK A 

1  198  030 

1) Wpływy  z opłaty  produktowej  0400  6  000 

2) Wpływy  z różnych  opłat  0690  1 001  530 

3)  Otrzymane  spadki,  zapisy  i 
darowizny  w  postaci  pieniężnej 

0960  190  500 

R A Z E M :  37  983  097 

Załącznik nr 4 
do  Uchwały 
budżetowej  nr 

X X X l X / 3 5 2 / 2 0 0 5 

PROJEK T  PLAN U 
WYDATKÓ W  NA   2 d n i a l 5 

R O K  2 0 06  grudnia  2005  r. 

Dział  Rozdz.  Nazwa   Treść  Plan  2006 

010  ROLNICTW O  27  000 

01030  Izby  rolnicze  2  000 

Wydatki  bieżące  2  000 

01095  Pozostała  działalność  25  000 

Wydatki  bieżące  25  000 

020  LEŚNICTW O  4  100 

02095  Pozostała  działalność  4  100 

Wydatki  bieżące  4  100 

600 
TRANSPORT  I 

3  011  060 600 
ŁĄCZNOS C 

3  011  060 

60014 
Drogi  publiczne 
powiatowe 

648  860 

Wydatki  bieżące  648  860 

60016  Drogi  publiczne  gminne  2 062  200 

Wydatki  bieżące  770  000 

Wydatki  inwestycyjne  1 280  000 

Wydatki  majątkowe  12  200 

60095  Pozostała  działalność  300  000 

Wydatki  inwestycyjne  300  000 

630  TURYSTYK A  73  000 

63095  Pozostała  działalność  73  000 

Wydatki  bieżące  73  000 

700 
GOSPODARKA 

1 213  116 700 
MIESZKANIOW A 

1 213  116 

70004  Różne jednostki  obsługi 
gospodarki  mieszkaniowej 
i  komunalnej 

605  000 

Wydatki  bieżące  605  000 

70005  Gospodarka  gruntami  i 
nieruchomościami 

421  116 

Wydatki  bieżące  20  000 

Wydatki  inwestycyjne  401  116 

70021  Towarzystwo 
Budownictwa  Społecz. 

187  000 

wydatki  inwestycyjne 
 wniesienie  wkładów  do 
spółki 

187  000 

710 
DZIAŁALNOŚ Ć 
USŁUGOWA 

55  000 

71014  Opracowania  geodezyjne i 
kartograficzne 

30  000 

Wydatki  bicżącc  30  000 

71035  Cmentarze  25  000 
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Wydatki  bieżące  25  000 

750 
ADMINISTRACJ A 
PUBLICZN A 

4  376  716 

75011  Urzędy  wojewódzkie  100  966 

Wydatki  bieżące, w  tym:  100  966 

wynagrodzenia  i 
pochodne 

100  966 

75022  Rady  gmin  120  400 

Wydatki  bieżące  120  400 

75023  Urzędy  gmin  3  990  000 

Wydatki  bieżące, w  tym:  3  894  000 

wynagrodzenia  i 
pochodne 

3  342  178 

Wydatki  majątkowe  96  000 

75075  Promocja  JST  121  350 

Wydatki  bieżące  121  350 

Dotacja  30  000 

75095  Pozostała  działalność  44  000 

Wydatki  bieżące  44  000 

751  URZĘDY  NACZE L 
NYC H  ORGANÓW 
WŁADZ Y 
PAŃSTWOWEJ ,  KO N 
TROLI I   OCHRONY 
PRAWA  ORAZ  SĄDÓW 
NICTW A 

2  600 

75101  Urzędy  naczelnych 
organów  władzy 
państwowej,  kontroli  i 
ochrony  prawa 

2  600 

Wydatki bieżące, w  tym:  2  600 

wynagrodzenia  i 
pochodne  2  600 

754  BEZPIECZEŃSTW O 
PUBLICZN E 
I   OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROW A 

572  825 

75412 
Ochotnicze  Straże 
Pożarne 

144  000 

Wydatki  bieżące  144  000 

w  tym  wynagrodzenia  17  400 

75414  Obrona  cywilna  11  905 

Wydatki  bieżące  11  905 

w  tym  wynagrodzenia  11 405 

75416  Straż  Miejska  416  920 

Wydatki  bieżące  416  920 

w  tym  : wynagrodzenia  i 
pochodne 

371  500 

756  DOCHOD Y  OD  OSOB 
PRAWNYC H  OD  OSÓB 
FIZYCZNYC H  I  OD 
INNYC H  JEDNOSTEK 
NI E  POSIADAJĄCYC H 
OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ  ORAZ 
WYDATKÓ W 
ZWIĄZANYC H  Z  IC H 
POBOREM 

135  000 

5 stycznia 2006 r. 

75647  Pobór podatków,  opłat 
i nie  podatkowych 
należności  budżetowych 

135  000 

757  OBSŁUGA  DŁUG U 
PUBLICZNEG O 

300  000 

75702  Obsługa  papierów 
wartościowych,  kredytów 
i pożyczek  JST 

300  000 

758  ROŻNE 
ROZLICZENI A 

581  511 

75818  Rezerwy  ogólne  i  celowe  330  000 

75831  Część  równoważąca 
subwencji  ogólnej 

251  511 

801  OŚWIAT A 1 
WYCHOWANI E 

12 080  748 

80101  Szkoły  podstawowe  5  686  440 

wydatki  bieżące  5 370  580 

w  tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

4  389  700 

Wydatki  inwestycyjne  315  860 

80104  Przedszkola  3 426  912 

Wydatki  bieżące  3  326  912 

w  tym: 

1) wynagrodzenia  i 
pochodne 

2  316456 

2)  dotacje  280  000 

Wydatki  inwestycyjne  100  000 

80110  Gimnazja  2 642  820 

wydatki  bieżące  2 642  820 

wr tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

2 339  350 

80113  Dowożenie  uczniów  do 
szkół 

154  300 

wydatki  bieżące  154  300 

80146  Dokształcanie  i 
doskonalenie  nauczycieli 

55  876 

Wydatki  bieżące  55  876 

w  tym:  dotacje  11  182 

80195  Pozostała  działalność  114  400 

Wydatki  bieżące  114  400 

851  OCHRON A  ZDROWI A  647  000 

85149 
Programy  polityki 
zdrowotnej 

27  000 

Wydatki  bieżące  27  000 

w  tym:  dotacje  2  000 

85153  Zwalczanie  narkomanii  20  000 

Wydatki  bieżące  20  000 

85154  Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

500  000 

Wydatki  bicżącc  450  000 

w  tym  dotacje  330  000 

Wydatki  majątkowe  50  000 

85195  Pozostała  działalność  100  000 

Wydatki  majątkowe  100  000 

852  POMO C  SPOŁECZNA  5  836  527 
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85202  Domy  pomocy  społecznej  1  142010 

wydatki  bieżące  1  142  010 

w  tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

827  660 

85212  Świadczenia  rodzinne 
oraz  składki  na 
ubezpieczenia  emerytalne 
i  rentowe  z  ubezpieczenia 
społecznego 

3  264  100 

Wydatki  bieżące  3  264  100 

w  tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

40  200 

85213  Składki  na  ubezpieczenia 
zdrowotne  opłacane 
za osoby  pobierające 
niektóre  świadczenia  z 
pomocy  społecznej  oraz 
niektóre  świadczenia 
rodzinne 

10  146 

Wydatki  bieżące  10  146 

85214  Zasiłki  i pomoc  w 
naturze  oraz  składki  na 
ubezpieczenie  emerytalne 
i  rentowe 

380  309 

Wydatki  bieżące  380  309 

85315  Dodatki  mieszkaniowe  420  000 

Wydatki  bieżące  420  000 

85219 
Ośrodki  pomocy 
społecznej 

593  310 

Wydatki  bieżące  588  310 

w  tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

495  510 

Wydatki  majątkowe  5  000 

85295  Pozostała  działalność  26  652 

Wydatki  bieżące  26  652 

853  POZOSTAŁ E 
ZADANI A  W 
ZAKRESI E  POLITYK I 
SPOŁECZNEJ 

310  000 

85305  Żłobki  310  000 

wydatki  bieżące  310  000 

w  tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

219  847 

854 
EDUKACYJN A 
OPIEK A 
WYCHOWAWCZ A 

1 028  110 

85401  Świetlice  szkolne  1 028  110 

Wydatki  bieżące  1 028  110 

w  tym:  wynagrodzenia  i 
pochodne 

631  740 

900 

GOSPODARKA 
KOMUNALN A 
I   OCHRONA 
ŚRODOWISK A 

3  215  000 

90001  Gospodarka  ściekowa  i 
ochrona  wód 

882  000 

Wydatki  inwestycyjne  882  000 

90003  Oczyszczanie  miast  i wsi  884  000 

Wydatki  bieżące;  w  tym  884  000 

 oczyszczanie  miasta  504  000 

 akcja  zimowa  380  000 

90004  Utrzymanie  zieleni  w 
miastach  i  gminach 

396  000 

Wydatki  bieżące  396  000 

90015 
Oświetlenie  ulic,  placów 
i  dróg 

835  000 

Wydatki  bieżące  690  000 

wydatki  inwestycyjne  145  000 

90095  Pozostała  działalność  218  000 

Wydatki  bieżące  218  000 

Dotacje  2  000 

OSR  116  000 

IGG  100  000 

921  KULTUR A  I 
OCHRON A 
DZIEDZICTW A 
NARODOWEG O 

1 734  920 

92105  Pozostałe  zadania  w 
zakresie  kultury 

352  920 

Wydatki  bieżące  352  920 

w  tym  dotacje  167  475 

92109  Domy  i ośrodki  kultury, 
świetlice  i  kluby 

484  000 

Wydatki  bieżące  484  000 

w  tym  dotacje  484  000 

92116  Biblioteki  404  000 

Wydatki  bieżące  404  000 

w  tym  dotacje  404  000 

92118  Muzea  218  000 

Wydatki  bieżące  218  000 

w  tym  dotacje  218  000 

92195  Pozostała  działalność  276  000 

Wydatki  bieżące  140  000 

w  tym  dotacja    Gazeta 
Ustrońska 

140  000 

Wydatki  inwestycyjne 
(amfiteatr) 

136  000 

926 
KULTUR A  FIZYCZN A 
I   SPORT 

300  000 

92605 
Zadania  w  zakresie 
kultury  fizycznej 

300  000 

Wydatki  bieżące  300  000 

w  tym  dotacje  240  000 

OGÓŁE M  :  35  504  233 

Wydatk i  bieżące 

w  tym  : 

wynagrodzenia  i 
pochodne 

dotacje 

Wydatk i  majątkowe 

31  494  057 

15  106  512 

2 308  657 

4  010  176 
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Na drzewach zwały śniegu.  Fot. W. Suchta 

MOKATE PODWAJA 
EKSPORT 

W  ciągu  ostatnich  trzech  lat eksport  Mokate  podwoił  się.  Jego 
wartość  w  roku  2005  przekroczyło  67  min  zł,  stanowiąc  około 
1/3 sprzedaży  ogółem  w  grupie  fir m Mokate.  To efekt  zdynami
zowania  działalności  na  rynkach  40  krajów,  w  tym  również  na 
rynkach  dotychczas  nie  penetrowanych.  Do  nowych,  pozyska
nych  w  ostatnim  okresie,  należą  m.in.  trudne  rynki  Anglii ,  Ho
landii,  Niemiec.  Wyroby  z największych  zakładów  produkcyj
nych  Mokate  w  Ustroniu  i Żorach  docierają  też  poza  Europę,  na 
przykład  do kilku  krajów arabskich,  w  tym do Jordanii  i Algierii . 
Za szczególnie  rozwojowy  uważa  Mokate  rynek Chin, gdzie  roz
poczęto  już  dostawy. 

Kierunki  eksportu  są  zróżnicowane  asortymentowo.  Południo
wy  kierunek  zdominowany  jest  przez  cappuccino,  sztandarowy 
produkt  Mokate.  Preferowane  w  tym  obszarze  są  również  kawy 
instant  typu  „3  in  1"  oraz  śmietanki  w  proszku  „Carmen".  Na 
wschód,  poza  cappuccino,  eksportuje  się  przede  wszystkim  na
poje  kawowe,  kakao  oraz  półprodukty,  głównie  tzw.  zabielacze. 
Do  swoich  sukcesów  zalicza  Mokate  wejście  do  czołowej  sieci 
handlowej  Wielkiej  Brytanii,  Sainsbury's,  gdzie  pod  prywatną 
marką  trafiły  produkowane  w Żorach  dwa  rodzaje  napojów  cze
koladowych  oraz  kakao. 

W  Mokate  trwają  prace  nad  strategią  eksportu  na  najbliższe 
trzy  lata.  Wiele  uwagi  poświęca  się zabielaczom,  którym  eksper
ci  przypisują  znaczny  potencjał  rozwojowy  na  rynkach  zagra
nicznych.  Trwa  rozbudowa  lini i  produkcyjnych  przystosowa
nych  do  produkcji  unikalnej  liofilizowanej  kawy  pod  marką 
Mokate  Cafe.  Szwajcarskie  patenty  nadały  jej  walory  jakościo
we  dobrze  rokujące w  konkurencyjnych  zmaganiach  także  poza 
krajem. Wstępnie  zakłada  się,  że  do  roku  2008  wartość  sprzeda
ży  eksportowej  w  Mokate  ponownie  się  podwoi. 

Wartość  eksportu  Mokate  w  latach:  2002   34,3  min  zł,  2003 
 42,9  min  zł, 2004   60,7  min  zł, 2005  (przewidywane  wykona
nie)   67.4 min  zł.  (JCH) 

Z  nowym  rokiem  Oddział  Muzeum  Ustrońskiego  „Zbiory 
Marii  Skalickiej"  proponuje  nowe  wystawy  i nowe  atrakcyjne 
spotkania  w ramach  Klubu  Propozycji.  Rozpoczniemy  m.in.  cykl 
pod  wspólnym  tytułem  „Twórcza  obecność  Polaków  na  Zaol
ziu".  Zainauguruje  go  spotkanie z prof .  Danielem  KADŁUB 
CEM    zaolzianinem,  etnologiem,  folkloryst ą  i  wybitny m 
znawcą  regionu,  wykładowcą  uniwersytetów  w Ostrawie i 
Katowicach,  któr y  12 stycznia  2006  (czwartek)  o  godz.  17.00 
wygłosi  wykład  pt.  „Boże  Narodzenie  czyli  GODY  na  Śląsku 
Cieszyńskim".  O  tożsamości  historycznej  i narodowej  Zaolzia 
rozmawiać  będziemy z  historykiem,  prezesem  Kongresu  Pola
ków  w  Republice  Czeskiej Józefem  Szymeczkiem.  O  Jabłonko
wie,  uroczym  miasteczku,  sąsiadującym z nami  przez  Stożek 
mówić  będzie  prezes  Sekcji  Ludoznawczej  Polskiego  Związku 

ZAPROSZENI E 
NA  BRZEG I 

KulturalnoOświatowego    Leszek  Richter.  Poznamy  też  Anto
niego  Szpyrca,  świetnego  jabłonkowskiego  rysownika.  Czytać 
będziemy  piękną  i mądrą  poezję ludową  Anieli  Kupcowej z  Nyd
ku, a także  „Cudowny  chleb"   baśnie  i legendy  zebrane  przez 
Józefa Ondrusza. Nie sposób pominąć SCENY  POLSKIEJ  z Cze
skiego  Cieszyna   spotkamy  się z dyrektorem  i aktorami  tego 
jedynego  profesjonalnego  teatru  polskiego  za  granicą.  Spotka
niom  towarzyszyć  będą  wystawy  ilustrujące twórczość  plastycz
ną  Zaolzian    m.in.  plakatu  teatralnego  Sceny  Polskiej  oraz 
akwaforty  Bronisława  Liberdy   malarza,  grafika i kompozyto
ra. Artysty  związanego przez  całe  lata ze  Sceną  Polską  m.in.  po
przez  projektowaniem  scenografii.  Również  dzieci  znajdą  u  nas 
coś  ciekawego  dla  siebie.  Pokażemy  wydawnictwa  książkowe 
dla  dzieci  ilustrowane  przez  Bronisława  Liberdę,  wysoko  cenio
nego  również  w  tej  branży.  Nie  zabraknie  też  w  nowym  roku 
spotkań  familijnych,  literackich,  muzycznych  i  ekologicznych, 
a  także  interesujących  wystaw  czasowych.  Na  początek  temat 
muzyczny  w  ekslibrisie  różnych  krajów i fotografii Jerzego  Pu
stelnika  (Cieszyńskie Towarzystwo  Fotograficzne), a także  „Eks
presja drewna"  wystawa  rzeźby  w drewnie prof. Jerzego  Fobera 
oraz  studentów  Katedry  Rzeźby  Instytutu  Sztuki  Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie.  Irena  Maliborsk a 

Parkowanie  pod  pierzyną.  Fot. W. Suchta 

Prywatna Praktyka Lekarska 
Dr med . Tomas z  DYRDA 
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Wyszczuplanie  i modelowanie  sylwetki 
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D O  W Y N A J Ę C IA  ! 

W CENTRUMUSTROHIA 
NA  DZIAŁALNOŚ Ć 
GOSPODARCZ Ą 
I  CELE  B IUROW E 

I N F O R M A C J E: 
T E L . 03  3 / 8 5 4  3 3  81 

www.kserograf.com.p l 
bluro@ksarograr.coin.p l 

KSEROKOPIARKI  v 

TAKSY  i—    — 
TELEFONY 
URZĄDZENIA 
BIUROWE  , 

Wykonujemy: 
Pieczątki   w  1 godz.   III 

WIZYTÓWKI 
LAMINOWANIE 
KSEROKOPIE 

wydruk i cyfrow a kolo r i cxamobiat e 

Ustroń, Ogrodowa 9a 
tel. 854 3640, tel/fax 851 3869 

l U S r Rok loloionla 198» 
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Zanim  poznamy  nierodzime  gatunki  sosen,  koniecznie  trzeba 
wspomnieć  o  co  najmniej  dwóch  sosnach  naturalnie  rosnących 
w  naszym  kraju. Oba  gatunki  związane  są  z  górami.  Pierwszy  z 
nich  to  sosna  limba,  rosnąca  w  Karpatach  i  Alpach,  w  Polsce 
spotykana  na  stanowiskach  naturalnych  tylko  w  Tatrach.  Drze
wo  to  rośnie  bardzo  powoli,  co jednak  „nadrabia"  zarówno  dłu
gowiecznością,  dożywając nawet  do  1000  lat, jak  i urodą  swojej 
korony.  Korona  limby  jest  gęsta,  regularna,  o jajowatym  kształ
cie  i  gałęziach  zwisających  ku  ziemi.  Igły  limby  są  zebrane  w 
pęczki  po 5  i mają  drobno  piłkowane  krawędzie.  Limba  uchodzi 
za  drzewo  dobrze  przystosowujące  się  do  różnych  warunków 
siedliskowych  (całkiem  nieźle  rośnie  nawet  w  miastach  i w  rejo
nach  uprzemysłowionych),  wy
trzymałe  na mrozy  i silne  wiatry, 
a także na różne choroby  i szkod
niki  drzew.  Pięknie  zabarwione 
drewno  limby  służyło  góralom 
do  wyrobu  szaf  i skrzyń  oraz  na 
rzeźby,  co  przyczyniło  się  do 
trzebieży  limbowych  drzewosta
nów. W  literaturze  dendrologicz
nej  wspominana  jest  syberyjska 
odmiana  limby,  będąca  podsta
wowym  drzewem  rozległych  la
sów  Syberii.  Jadalne  nasiona  tej 
sosny,  zwane  „cedrowymi 
orzeszkami",  są  bardzo  cenione 
m.in.  jako  źródło  tłuszczu,  wy
korzystywanego  w  przemyśle 
spożywczym,  jak  i  mydlarskim. 
Obok  limby  w  naszych  górach 
(a  także  w  parkach  i  ogrodach) 
spotkać  można  sosnę  górską, 
czyli  kryjącą  się  pod  tą  nazwą 
kosodrzewinę,  zwaną  także  ko
sówką,  a  dawniej  kozodrzewem 
lub  krępulcem.  To  niski  krzew, 
w  wysokich  górach  tworzący 
własne  piętro  ponad  górną  gra
nicą  lasu,  a  poniżej  hal  i  turni, 
gdzie  drzewa  już  po  prostu  nie 
rosną.  Kosówka  spotyka  się  tak
że na torfowiskach, może być  sa
dzona  na  wydmach,  które  sku
tecznie  wzmacnia  i  zabezpiecza. 

Z  obcych  naszej  florze  gatun
ków  sosen  na  uwagę  zasługują 
przynajmniej  dwa,  najczęściej 
sadzone  w  naszym  kraju.  Do 
nich  należy  sosna  czarna,  zwana 
austriacką.  Drzewa  tego  gatun
ku  są  podobne  do  naszej  sosny 
pospolitej,  mają  także  po  2  igły 
w  pęczkach,jednak  kora  ich  pni 
i  konarów  jest  ciemna,  prawie 
czarna.  Sosna czarna  spośród  wszystkich  gatunków  europejskich 
sosen  jest  najbardziej żywicodajna,  a  podstawową  jej  zaletą  jest 
wytrzymałość  na  zanieczyszczenia  przemysłowe,  a  więc  drzewo 
to  jest  polecane  do  nasadzeń  w  miastach.  Do  często  spotyka
nych  w  parkach  i  ogrodach  drzew  należą  sosny  wejmutki.  Ich 
igły,  zebrane  w  pęczkach  po  5,  są  cienkie,  miękkie  i  delikatne. 
Drzewo  to  pochodzi  z  północnowschodnich  rejonów  Ameryki 
Północnej;  w  Europie  sadzone  jest  nie  tylko  ze  względu  na  swe 
walory dekoracyjne, ale także gospodarcze. Wejmutki rosną  szyb
ko,  nie  straszne  im  zanieczyszczenia  powietrza,  jednak  drzewa 
te  mają  jeden  minus    nie  powinny  być  sadzone  w  pobliżu  po
rzeczek,  bowiem  obie  te  rośliny  atakuje  rdza  wejmutkowopo
rzeczkowa. W stadium zaawansowanym  grzyb ten powoduje cha
rakterystyczne  wycieki  żywicy  i prowadzi  do  zamarcia  drzewa. 

Warto  także  wspomnieć  o  sośnie  żółtej, zwanej  tak  z uwagi  na 
barwę  drewna  i wewnętrznych  warstw  kory.  To  najwyższa  z  sa
dzonych  u  nas  egzotycznych  sosen,  dorastająca  do  55  m,  a  w 
ojczystych  zachodnich  rejonach  Ameryki  Północnej  nawet  do 
budzących  podziw  75  m  wysokości.  Najłatwiej  rozpoznawalną 
cechą  tego  gatunku  są  igły, wyrastające najczęściej po  3 w  pęcz

BLIŻEJ NATURY 
Sosny (2) 

kach,  sztywne  i długie  do  30  cm,  po  przełamaniu  pachnące  cy
tryną. 

Sosną,  z  którą  możemy  się  spotkać  podczas  śródziemnomor
skich  wakacji  jest  słynna  pinia.  To  drzewo    o  malowniczej, 
parasolowatęj  koronie  oraz  czerwonobrązowej,  podłużnie  spę
kanej  korze    jest  bardzo  charakterystyczne  dla  krajobrazu  kra
jów  położonych  w  basenie  Morza  Śródziemnego,  a  „portrety" 
pinii  zdobią  tło  tysięcy  obrazów  przede  wszystkim  włoskich 
mistrzów  pędzla.  Pinie  cenione  są  przede  wszystkim  z  uwagi  na 
jadalne  nasiona,  zwane  piniolami.  Dawniej  wierzono,  że  piniole 
są  skutecznym  afrodyzjakiem,  dziś  docenia  się  przede  wszyst
kim  ich  migdałowy  smak.  Szyszka  pinii  zdobiła  tyrs,  czyli  laskę 

Dionizosa,  wiodącego  swój  fry
wolny  i  wesoły  orszak.  W  cza
sach  chrześcijańskich  piniowa 
szyszka  wieńczyła  królewskie 
berła,  będąc  symbolem  wszel
kich  łask  i  płodności.  Sama  pi
nia  jest  często  przedstawiana 
jako  drzewo  życia,  a  tak  oto  pi
sze o niej jeden  z Ojców  Kościo
ła    św.  Ambroży:  Któż  patrząc 
na  pinię  nie  zdumiewa  się,  wi
dząc,  ile  piękna  udzielił  jej  na
turze  i  wyrył  w niej  rozkaz  Boży? 
(...)  Zachowuje  przywileje  nada
ne  jej  z  boskiego  i  niebiańskie
go  nakazu  i  działa  w  należytym 
porządku  w miarę  upływu  lat,  aż 
czas  się  skończy.  Schodząc  jed
nak  „z  nieba  na  ziemię"  zgaduję 
jedynie  jakże  może  smakować 
pasta  eon  sardę    specjalność  z 
Palermo    czyli  makaron  z  so
sem  z dzikiego  kopru,  rodzynek, 
smażonych  sardynek  i  pinioli i 
właśnie. 

Choćby  w kilku  tylko  słowach 
wspomnieć  należy  o  długo
wiecznej  sośnie  kolczastej  (lub 
ościstej),  żyjącej w  Górach  Bia
łych,  niedaleko  słynnej  Doliny 
Śmierci  w  USA,  na  wysokości 
3500  m  n.p.m.  W  skrajnie  trud
nych  warunkach,  gdzie  deszcz 
pada  raz  na  30  lat(!),  żyją  naj
starsze  drzewa  na Ziemi,  liczące 
sobie nawet 5000  lat! Najstarsza, 
niestety  martwa  już  sosna  tego 
gatunku,  przeżyła  ponad  7000 
lat    jakże  młodzieńczo  prezen
tują się przy niej najbardziej wie
kowe  polskie  sosny,  liczące  so
bie  zaledwie  coś  pod  400  lat. 

Sosny  to  drzewa  poświęcone 
wielu  bogom,  choćby  egipskiemu  Ozyrysowi,  greckiej  Afrody
cie i Artemidzie, a także Posejdonowi, bowiem z sosnowego drew
na  budowano  stępki  okrętów.  Japończycy  wierzą,  że  pomiędzy 
sosnowymi  konarami  mieszkają  dobre  bóstwa.  Na  Nowy  Rok 
umieszczają  więc  dwie  sosny  po dwóch  stronach  drzwi  wejścio
wych  wierząc,  że  skuszone  w  ten  sposób  bóstwa  pobłogosławią 
dom. 

W  mojej  pamięci  tkwi  natomiast  wspomnienie  spalonego  so
snowego  lasu  na  skalistym  chorwackim  wybrzeżu.  Na  tle  ster
czących  opalonych,  czarnych  kikutów,  jakże  malowniczo  pre
zentowały  się  pojedyncze,  pozbawione  kory,  wygładzone  przez 
wiatr  i  wybielone  przez  słońce  pnie. 

Tekst  i zdjęcie: Aleksander   Dorda 

DZIĘKUJEMY 
Czytelnikom,  firmom  i  instytucjom  współpracującym  z  nami 

dziękujemy  za  przesłane  i  przekazane  osobiście  życzenia  świą
tecznonoworoczne.  Redakcja  „Gazety  Ustrońskiej" 
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Rynek 4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek: 8.00    18.00; wtorek:  8.00   15.00; środa  12.00   18.00; 
czwartek: — piątek: 8.00   18.00; sobota 8.00   12.00. 
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci  i młodzieży 
poniedziałek:  12.00  18.00; wtorek: 8.00  15.00; środa  12.00  18.00; 
czwartek: — piątek: 8.00   18.00. 

ul. Hutnicza 3, tel. 8542996. 
Wystawy  stałe: 
— Hutnictwo  i kuźnictwo Ustronia ze skansenem  przemysłowym 
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych  Muzeum 
— Galeria Sztuki  Współczesnej B.K.  Heczko 
— Obraz Ludwika  Konarzewskiego  (juniora) „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  fotografii  z  wypraw  zagranicznych  znanej  ustrońskiej 
podróżniczki  Lidii Troszok  (od  10 stycznia). 
Muzeum czynne:  w poniedziałki  9  14 

we wtorki 9 17,  od środy  do piątku  9  14 
w soboty,  niedziele 9.30   13. 

ul. 3 Maj a 68,  teł.  8542996. 
Ekspozycja  prac  wybitnych  polskich  twórców:  P.  Stellera, 

J. Wałacha, S. Jaworskiego.  L. Konarzewskiego,  M. Siary, Z. Jóźwika 
i  innych. 

Kolekcja  medali:  poczet  królów  i książąt  polskich,  dzieje  oręża 
polskiego, medale z dziedziny kultury i sztuki. 

Starodruki ,  kolekcja  3,5  tysiąca  exlibrisow,  druk i  bibliofilski e 
i  unikatowe.  Cenny  zbiór   książek    Cieszyniana  {możliwość 
korzystania  ze zbiorów przez  uczniów  i  studentów). 
— Walka o niepodległość w czasie II  wojny światowej: Polskie Państwo 
Podziemne, Polskie Siły Zbrojn e na Zachodzie, Żołnierze Września 
1939 r., Wojsko Polskie na Wschodzie  i martyrologi a  mieszkańców 
Ustronia. (Zapraszamy nauczycieli  i uczniów na ciekawe lekcje historii) 
Atrakcyjne wystawy czasowe, wernisaże  i koncerty. 
KLU B PROPOZYCJI    klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi 
ludźmi;  LATAJĄC A  AKADEMI A  SZTUK     warsztaty  artystyczne 
dla dzieci  i młodzieży; OPOWIEŚCI NIESŁYCHAN E   cykl spotkań 
etnograficznych. 
Oddział  czynny: 
od środy do niedzieli w godz. 1116 

B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 85411 (X). Galeria czynna cały c/as. 

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

Rynek 3A, teł. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Biur o 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 

KM) Abstynenta „R0DZMA" . Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe  liceum koło  ZUS) 
MITYN G AA   czwartek  od  17.30 MiTYN G AlAnon.  wtorek od  17.30 
KM>Abstynenta   w pozostałe dni od  17.00 
Telefon: 8541984,  tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

u l .  Kościelna 21, tel. 854  17 72 
Spotkania  z  instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzaleinień 

wtorek  9.0010.00 
czwartek  16.0017.00 

Psycholog   każdy  ostatni  piątek  miesiąca 
Punkt wydawania odzieży   pon. śr. pt.  10.00   14.00 

ul. Partyzantów 1 
Od wtorku do niedzieli   godz.  10.00   18.00 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel. 8542906. email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
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plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski, rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, 
akrobatyka   zajęcia  odbywają  się po  południu. 
kur s j . angielskiego dla dorosłych   czwartek godz.  17.00   sala nr 8 
aerobic  (gimnastyka  lecznicza)   poniedziałki  i czwartki 

godz. 19.0020.00,  sala nr 7 

  nauka  gry  na: fortepianie,  keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze, 
klarnecie,  skrzypcach,  akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki, 
zajęcia  wokalne   zajęcia odbywają  się po  południu. 

Zw. Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych 
 poniedziałek  10.0012.00 sala nr 17 

Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I  i II I  wtorek miesiąca   10.0012.00 sala nr 2 
Związek  Inwalidów  Wojennych  RP  i  Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich  Więzień  i Obozów  Koncentracyjnych 
czwartek  10.0012.00  s. nr 2 
Polski  Komitet Opieki  Społecznej  Zarząd w Ustroniu 

środa  10.0012.00 sala nr 2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała Czantoria   wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "    wtorek  18.0020.00 

Rynek 2, tel. 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30  17.00 
 sobota 8.30  13.00 

ul. Sanatoryjna 7,8542025  od poniedziałku do piątku 8.45  16.00 
 sobota 8.45  13.00 

KOMISARIA T  POLICJI  USTROŃ 
ul. 3 Maj a 21, (tel. alarm. 997); tel. 8542413;  8543413. 

ul. Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy  986 

Gdy świeci słońce popularnym miejscem spacerów są bulwary nad Wisłą. 
Tam zjawiają  się  całe  rodziny,  najczęściej  z małymi  dziećmi.  Ulubionym 
zajęciem jest dokarmianie pływających po rzece kaczek. Bulwary są regular
nie odśnieżane,  ale  ubiegłotygodniowe,  obfite opady  śniegu  sprawiły, że 
trudno było tam dotrzeć.  Fot. W. Suchta 
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KULTUR A 
06.01  godz.  19.00 

piątek 

08.01  godz.  16.00 
niedziela 

12.01  godz.  17.00 
czwartek 

KIN O 
02.0105.01 

06.0112.01 

06.0112.01 

„Grup a  MoCarta " 
Koncert  Noworoczny 
MDK„   Prażakówka  "sala  widowiskowa 
„Hej ,  kolędo  leć" 
Ekumeniczny Koncert Kolęd 
Kościół  katolicki  pw.św.  Klemensa 
„God y  na  Śląsku  Cieszyńskim" 
spotkanie z prof. Danielem KADŁUBCE M 
Zbiory  Marii   Skalickiej    Brzegi 

godz.  19.00  CZŁOWIE K  RINGU 
biograficzny  USA  (15  1.) 
godz.  18.15  DUMA  I  UPRZEDZENI E 
komedia  romantyczna  USA  (15  1.) 
godz.  20.00  REWOLWE R 
sensacyjny  W.Brytania  (15  1.) 

DYŻURY  APTEK 

Niezależnie od  wieku... 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Specjalista chirurg Krzysztof  Ku
bicius  konsultacje  i  leczenie  cho
rób  jamy brzusznej, odbytu, żyla
ków, owrzodzeń kończyn dolnych 
oraz schorzeń urologicznych (pro
staty, pęcherza moczowego, kami
cy nerkowej). Tel. 033 8544314. 
0602269027. 

Szukam  pracy jako opiekunka  do 
dziecka. Tel. 0338545126. 

Sprzedam  Fiat  126 P,  1987,  cena 
150 zł, tel. 0607332242. 

Zatrudnię panią do sprzątania i pra
sowania. Ustroń, ul. 3 Maja 61. 

Sprzedam  drewno  opałowe    ol
cha  10 m\  0338543169. 

Blacharstwo samochodowe. Szyb
ko i solidnie. 0504163122. 

Sprzedam parkiet dębowy. 0504
163122. 

Pokój  do  wynajęcia.  Tel.  0512
122095. 

Zatrudnię  pilnie  kucharkę z prak
tyką w gastronomii zamieszkałą w 
Ustroniu  lub okolicy  w wieku  do 

Fot. W. Suchta 

35 lat. Zgłoszenia pod nr tel. 033
8543273. 

Pokój do wynajęcia na dłużej. Tel. 
0338547137. 

Umeblowane biuro w ścisłym cen
trum do wynajęcia. Tel. 033854
1838 wieczorem. 

Przyjmę do  pracy  kucharza    za
jazd „Alias", Ustroń, tel. 033854
5864  lub 0601402229. 

Ośrodek WczasowoWypoczynko
wy „Gwarek" w Ustroniu Jaszow
cu, ul. Wczasowa 49, przyjmie do 
pracy wykwalifikowanego kucha
rza i kelnera. Zgłoszenia osobiście 
(CV, list  motywacyjny). 

Ustroń Centrum   will a   2 pokoje 
dwuosobowe  dla  studentów,  pra
cowników. WC, łazienka, kuchnia, 
osobne wejście, garaż, umeblowa
nie luksusowe, komputer,  internet. 
0502686430. 

Berneński pies pasterski, szczenia
ki,  rodowodowe,  szczepione,  od
robaczone,  sprzedam. Tel. 0604
963640. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, 
tel. 033/8544997.  Bankiety,  do
mowa kuchnia. Zapraszamy 

0507.01   apteka  Bba, 
0810.01    apteka  Myśliwska, 
1113.01    apteka  Centrum, 

ul. Cieszyńska 2,  tel.  8542102 
ul. Skoczowska 111,  tel.  8542489 
ul. Daszyńskiego 8,  tel. 8545776 

U S T R O K S K J i 
dziesięć  lat  temu 

Na  sesji  dyskutowano  nad  uchwałą  o  przejęciu  przez  miasto 
dróg  na  osiedlu  domków  jednorodzinnych  przy  ul.  Pięknej  i  ul. 
Wantuły  od  spółdzielni  „Jelenica".  [...}  Takie  postawienie  spra
wy  wzbudziło  wątpliwości  innych  radnych,  szczególnie  tych  za
mieszkałych  w blokach.  Bronisław  Brandys  pytał  dlaczego  koszty 
utrzymania  ulic  Wantuły  i  Pięknej  ma  ponosić  miasto,  podczas, 
gdy  SM  „Zacisze"  utrzymuje  drogi  i place  na  swoich  osiedlach. 

Ustroniacy  mieli  duży  wybór  w  poszukiwaniach  odpowiednie
go  miejsca  na  ten  wyjątkowy  wieczór,  a  i ceny  w miarę  przystępne. 
Na  przykład  za  300  złotych  od  pary  bawiono  się  w  hotelu  „Rów
nica",  w  „Narcyzie"  czy  „Jaskółce",  a  o  100  złotych  więcej  mu
sieli  zapłacić  goście  hotelu  „Aleksado"  i  motelu  „Polana". 

14  grudnia  z  krótką  wizytą  w  Ustroniu  przebywał  minister 
transportu  Bogusław  Liberadzki.  Wraz  z  nim  przyjechał  woje
woda  Marek  Trombski,  posłowie  Ewa  Spychalska  i Antoni  Ko
bielusz,  dyr.  generalny  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Publicznych 
Tadeusz  Śuwara.  Podczas  spotkania  B.  Liberadzki  poinformo
wał  władze  miasta  o  rozpoczęciu  na  wiosnę  budowy  obwodnicy. 

Przed  Świętami  Bożego  Narodzenia  odbyły  się  w  Jaworzu 
I Międzynarodowe  Wyścigi  psich  zaprzęgów.  Na  starcie  stanęły 
załogi  z  Polski,  Czech  i Słowacji,  łącznie  58  zaprzęgów.  Janusz 
Godycki  z  Ustronia  w klasie  Cl  (w  zaprzęgu  4 psy  husky)  zajął 
II   miejsce,  drugie  wśród  Polaków.  [...ˇAndrzej  Georg  biegnąc  z 
pojedynczym  psem,  suczką  Mają  z hodowli  psów  syberian  husky 
państwa  Godyckich  z  Ustronia,  zajął  czwarte  miejsce. 

Pierwsze  opady  śniegu  nie  były  tak  niebezpieczne  na  ustroń
skich  drogach,  jak  pierwsza  tej zimy  gołoledt  [...]   Na  ul. 3  Maja, 
na  wysokości  skrzyżowania  z  ul.  Skalica  doszło  do  tragicznego 
wypadku  drogowego.  Kierujący  oplem  kadetem  mieszkaniec 
Ochab  Małych  nie  dostosował  prędkości  do  panujących  warun
ków  drogowych,  wpadł  w poślizg  i prawą  stroną  uderzył  w  pra
widłowo  jadący  w  kierunku  Wisły  renault  clio.  Śmierć  na  miej
scu  poniósł  kierowca  i pasażer  opla.  (mn) zabawy na śniegu takie same.  Fot. W. Suchta 
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ZIMOWA  STOLICA  RADIA  BIS 

Polskie Radio już gościło  na rynku. W wielkim gotowaniu  uczestniczyły  tłumy.  Fot. W. Suchta 

Ustroń  został  zimową  stolicą  BIS  Pol
skiego  Radia.  Jak  piszą  organizatorzy 
będzie  to oryginalna  alternatywa  zdro
wego  spędzenia  czasu  podczas  zimowe
go  wypoczynku  w  górach.  Zimowa  sto
lica Radia  BIS  to miejsce,  którego  zada
niem  jest  uczenie  aktywności  poprzez 
propagowanie  sportu  oraz  kreowanie 
zdrowego stylu życia  przy  sporej   dawce 
dobrej   muzyki. 

IMPREZ Y 
Program  zimowej  stolicy  BIS  Polskie

go  Radia  jest  bogaty  i  obejmuje  wiele 
dyscyplin  sportowych.  Jest  wśród  nich 
snowboard,  slalom  narciarski,  konkursy 
skoków,  oraz  kulturalne  animacje  na  sto
ku.  Liczne  quizy  i  wykłady,  dotyczące 
zasad  udzielania  pierwszej  pomocy  jak 
i  szkoła  jazdy  samochodem  w  ekstremal
nych  zimowych  warunkach    to  dodatko
wa propozycja dla wczasowiczów.  Dodat
kowo przez każdy  weekend  DJ'e  BIS  Pol
skiego  Radia  będą  puszczać  muzykę  na 
stoku.  Co  tydzień  w  sobotę,  na  rynku  od
bywać  się  będą  koncerty  zespołów  zapro
szonych  przez  BIS  Polskie  Radio 

INFRASTRUKTUR A 
Zimowa  Stolica  to także cała  infrastruk

tura    stok  Czantorii  z  profesjonalnym 
wyciągiem, snowpark wyposażony  w pro
fesjonalne przeszkody,  namiot  dj'ski,  sce
na  na  której  co  tydzień  pojawiać  się  będą 
muzyczne  gwiazdy    a  wszystko  to,  bez
pośrednio  w  centrum  górskiego  kurortu 
Ustroń. Dodatkowo w zimowej stolicy  BIS 
Polskiego  Radia  powstanie  stacjonarne 
studio  zimowe,  z  którego  reporterzy  BIS 
Polskiego  Radia  codziennie  będą  dawać 
relacje  na  żywo. 

SNOWBOARD 
Zostaną  rozegrane  imprezy  sportowe: 

pokazy  snowboardowe  w  stylu  dowol
nym,  pokazy  narciarskie  w  stylu  dowol
nym,  zawody  snowboardowe,  slalom  gru
powy,  zjazdy  na  workach,  nauka  trików 
snowobardowych  i  narciarskich,  nauka 

jazdy, uczestnictwo snowboardowej  kadry 
olimpijskiej oraz  innych znanych  sportow
ców  w  animacjach  na  stoku. 

ZORBIN G 
Organizatorzy  promować  będą  tzw.  zor

bing.  Zorb  to  duża,  przezroczysta,  dmu
chana  piłka,  o  średnicy  3  metrów,  we
wnątrz  której  znajduje się  mniejsza  piłka, 
wyposażona  w  uchwyty  i  uprząż.  Po 
umieszczeniu  i  przypięciu  „zawodnika" 
wewnątrz piłki , jest ona staczana ze wznie
sienia. Zorbing może być uprawiany  przez 
cały  rok   na wzniesieniu  porośniętym  tra
wą  lub  pokrytym  śniegiem. 

SNOWTUBIN G 
Atrakcją  będzie  też  snowtubing  czyli 

szybki  zjazd  po  śniegu  na  gumowej  opo
nie,  tzw.  tubes,  po  specjalnie  do  tego  celu 
przygotowanej  trasie.  Snowtubingi  trans

portowane  są  wyciągiem  do  góry  i  potem 
zaczyna  się  świetna  zabawa  nie  tylko  dla 
dzieciaków. 

KONCERT Y 
BISkowe  koncerty  w  Zimowej  Stolicy 

odbywać  się  będą  co  tydzień  w sobotę,  na 
rynku  w Ustroniu. Ze stoku  na rynek  mło
dych  ludzi  przewieziemy  specjalnymi, 
obrendowanymi  busami.  Organizatorzy 
planują  zaprosić  muzyczne  gwiazdy  mło
dzieżowe,  m.in.:  14 stycznia CINQ  G + dj 
Frodo  Selecta,  21  stycznia  HABAKU K 
+  dj  Bidikostu,  28  stycznia  HAPPYSAD 
+  dj  Radical  Irie,  4  lutego  ŁONA/PSIO 
CREW  +  dj  Spox,  11  lutego  MITCH 
&  MITCH  +  dj  Swim,  18  lutego  OLAF 
DERIGLASOFF  +  dj  Kwazar,  25  lutego 
HURT + dj Frodo  Selecta. 

NA  ANTENI E 
Od  poniedziałku  do  piątku  na  antenie 

radia  BIS  pojawiać  się  będą  reporterskie 
materiały  opisujące  bieżące  wydarzenia 
dziejące  się  w  Ustroniu  i jego  okolicach 
(od  wydarzeń  kulturalnosportowych  po 
uroki  regionu).  „Wszystko  gra"  w  godzi
nach  6.008.55  oraz  w  programie  „Biso
wisko"  w  godzinach  16.0018.55. 

W  sobotę  od  godz.  11.00  do  13.00  słu
chać  będziemy  audycji  na  żywo  „Co  Was 
kręci    na  sportowo",  podczas  której  re
porterzy  przeprowadzają  liczne  animacje 
na  stoku.  Słuchacze  dzielą  się  swoimi 
emocjami  na bieżąco na antenie. Od  godz. 
11.00  do  16.00  to  czas  na  sety  dj'skie  na 
stoku,  a  od  godz.  13.00  do  16.00  na  BIS 
snowboard  open    zawody  snowboardo
we dla  zawodników  i amatorów.  Od  godz. 
18.00  do  20.00  mieszkańcy  i  wczasowi
cze  spotkają  się  na  rynku  na  koncercie, 
który  będzie  transmitowany  w  radio.  W 
niedzielę  zabawa  na  stoku  rusza  o  godz. 
11.00  i potrwa  do godz.  16.00.  Będą  wej
ścia  reporterskie  na  antenie  radia. 

Pierwsze  imprezy  planowane  są  na  14 
stycznia. 

Tak wyglądał rynek podczas tegorocznego Sylwestra. Czy w imprezach Radia Bis też ludzie będą się 
bawili  i  licznie  przybędą?  i. Fot. W. Suchta 
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Stary  rok żegnał się z nami zamiecią.  Fot. W. Suchta 

W  Us t ron iu  zag inął  p ies, 
wilczur  „Bela" .  Ma  obrożę 
z  numerem  iden ty f i kacy jnym 
2144  o raz  beczu łkę  z  n u m e
rem  te le fonu  właścic ie l i. 

Te le fony  kon tak towe: 
0604  88  03  77; 
033  854  43  81; 
033  851  39  60 
Na znalazcę czeka nagroda! 

H A R M O N O G R AM 
wa lnych  zebrań  s p r a w o z d a w c z y ch 

o c h o t n i c z y ch  s t raży  p o ż a r n y ch 
CENTRUM 
NIERODZI M 
LIPOWIEC 
KUŹNI A 
POLANA 

14.01.06 
28.01.06 
11.02.06 
18.02.06 
25.02.06 

remiza OSP 
remiza OSP 
remiza OSP 
stawy  rybne  Kuźni 
remiza OSP 

Winsz  na Nowy  Rok1 
Wszyckim  znómym  i nieznómym,  co  Was móm  rod,  abo  ni, 
winszujym  na  Nowy  Roczek  samych  radosnych  dni. 
Niech  Wóm  sie  latoś  darzi    dyć  przeca  nie  dziwota, 
że  człowiek  chce  na  tym  świecie  jak  nejlepszego  żywota. 
Toż  zdrówka  na  poczóntek  winszujym  kożdymu, 

i  małymu  bajtlowi  i  tymu  nejstarszymu. 
Nó,  a  w  kapsie  doś  grosza  na  godne  żywobyci, 
byście  dycki  byli  łobleczóni  i  dobrze  łodbyci. 
A do  tego  życzytn  Wóm  na  tyn  rok  calutki 
coby  radość  Was  czakała,  a  łomijaly  smutki. 
Niech  sie  dni  wiesiołe  jedyn  za  drugim  kulajóm, 
a szczyńści  i dostatek  niech  u  Was  zamiyszkajóm. 

r 

Paweł 

0  jubileuszach  Ustronia 
Minął  rok jubileuszowy,  lecz  chyba  to już  wiecie, 
że  po  siedemsetleciu  nastąpi  pięćdziesięciolecie. 
Taki  cud  odnowy  marzy  się  każdej  niewieście, 
a  tutaj  jest  przecież  mowa  o naszym  drogim  mieście. 

Cały  rok  miniony,  choć  nie  był  doskonały 
Obrodził  w  uroczystości,  wciąż  fanfary  grały. 
Tu koncerty,  tam  promocje   wszystko  na  urodziny, 
naszej  ustronnej  osady,  czyli  dawnej  gminy. 

Siedemsetlecie  sporo  miejscowości  obchodziło, 
w  niejednej  cieszyńskiej  wiosce  społeczeństwo  się  bawiło. 
Dla  innych  już  się  skończyły  świąteczne  okazje, 
a  podobno  w  Ustroniu  mają  jeszcze  fantazję, 
by  świętować  swego  miasta  pięćdziesięciolecie, 
już  jako  jedyna  miejscowość  w  powiecie. 

Czy  się  tymi  obchodami  nieco  nie  zmęczymy? 
Ano  pożyjemy,  to  zobaczymy. 
Byle  byśmy  wśród  kwiatów  i błysku  fleszy, 
nie  zapomnieli  o  tym,  że  nie  wszystkich  cieszy 
codzienna  rzeczywistość  w  tym  naszym  mieście 
1 zapewne  warto  coś  zmienić  jeszcze.  Ustroniak 

POZIOMO : 1) kuzyn wrony, 4) złodziejska akcja, 6) organi
zacja  pokojowa,  8)  w  ręku  kowala,  9)  strzała  do  kuszy,  10) 
biustonosz, 11) nieprzetłumaczalny wyraz, 12) belgijskie góry, 
13) łyżwy na kółkach,  14) „patrzałki",  15) zgorzelina,  16) ra
bat, upust,  17) malaria,  18) kacze gadanie,  19) hutniczy  pro
dukt, 20) przydomek Zygfryda Szołtysika  (wspak). 
PIONOWO: 1) ubranko skrzata, 2) zabawa logiczna 3) plony 
z ogrodu, 4) „uzdrawia" instrumenty, 5) statek rybacki, 6) znaw
ca ptaków, 7) każe tańczyć wężom, 11) objęcie biskupstwa, 13) 
zwierzak wodnolądowy, 17) na pięciolinii. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter  z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na  rozwiązania ocze
kujemy do  13 stycznia 2006 roku 

Rozwiązanie  krzyżówki  świątecznej   w następnym  nume
rze GU wraz z rozwiązaniem  krzyżówki z ostatniego 

numeru  w 2005 r. 

ZA  ROZWIĄZANI E  KRZYŻÓWK I  ŚWIĄTECZNE J 
JEST  WIEL E  ATRAKCYJNYC H  NAGRÓD.  PEŁNA 

LIST A  ZWYCIĘZCÓ W  ZA  TYDZIE Ń 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 
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