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Rozmowa  z  Iwoną  Werpachowską,  pedagogiem, 
prezesem  stowarzyszenia  „Możn a  Inaczej" 

P r a c u j e sz  /  młodz ież ;)  p o n ad  d w a d z i e ś c ia  la l.  J a k ie  zasz ły 
p r z e m i a ny  o b y c z a j o we  w  o s t a t n i ch  dz ies ięc iu  l a t a c h? 
Wydaje  mi  się,  że  jest  mniej  subkultur.  Obecnie  jest  trochę  skej
tów.  metalowców.  Od  co  najmniej  l()  lal  baliśmy  się  całej  sub
kultury  związanej  z  używkami  i  narkotykami.  Kilkanaście  lat 
temu  słyszeliśmy  o  narkotykach  w  wielk ich  miastach,  a teraz  już 
sq u  nas  na co  dzień. 
Dużo  też  się  m ó wi  o  p ic iu  a l k o h o lu  w ś r ód  młodz ieży.  P a m i ę
tasz  j ak  to  w y g l ą d a ło  d w a d z i e ś c ia  lat  t e m u,  p a m i ę t a sz  s w o je 
czasy  szko lne.  Czy  to  z j a w i s ko  f a k t y c z n ie  n a r a s t a,  ho  m o im 
z d a n i e m,  ska la  p r o h l e mu  i  p r z ed  laty  by ła  t a ka  s a m a. 
A  może  mamy  doświadczenia  z. różnych grup  wspomnieniowych. 
Jednak  trzeba  stwierdzić,  że  obecnie  dostępność  alkoholu  jest 
dość  duża  i obniża  się  wiek  inicjacj i .  Istnieje  też  wśród  młodzie
ży  przekonanie,  że  p iwo  to  nie  alkohol. 
Al e  c h y ba  wszyscy  t ak  u w a ż a j ą.  Na  r y n ku  o d b y w a ją  się  k o n
cer ty  Rad ia  l i is ,  są  d idże je  a  na  w idowni  szesnasto le tn ie  dz iew
czyny  p i j ą ce  p iwo.  N i k o mu  to  n ie  p r z e s z k a d z a ł o. 
Ho  jest  tolerancja  na  picie  piwa.  Sporadycznie  dość  duża  grupa 
młodzieży  ma  kontakt  z  alkoholem.  Generalnie  jest  to  p iwo,  co 
nie  jest  uznawane  za  nic  złego. 

lYlamy  więc  p e w ne  z j a w i s k o.  C zy  w  ogó le  mu  p r zec iwdz ia ł a
cie  j a ko  p e d a g o d z y,  c z ł o n k o w ie  s t o w a r z y s z e n i a? 
To  jest  moda,  styl  bycia  młodych  ludzi  i  szalenie  trudno  temu 
przeciwdziałać.  Staramy  się  uświadamiać,  że  p iwo  to  też.  alko
hol.  że  nie  wolno  pić. 
A  z d a r z a ją  się  n ie t rzeźwi  uczn iow ie  w  szko le? 
W  czasie  lekc j i  nie  by ło  tak iego  przypadku.  Sporadycznie 
uczniowie  próbowali  alkoholu  i  bez  względu  na  lo gdzie  i  kiedy 
to  było  dowiadywa l i  się,  że  nie  ma  na  to  zgody  i  tolerancj i . 
Takich  sytuacji  nie  ukrywamy,  sprawę  doprowadzamy  do  l inału 
ze  wszystk imi  konsekwencjami,  czy l i  powiadamiamy  pol ic ję, 
rodziców.  Nie  ma  tłumaczenia:  „Proszę  pani.  to  było  ostatni  raz, 
ale  proszę  nikomu  nic  mówić . " 

O b e c n ie  p r a c u j e sz  w  g i m n a z j u m.  A  i n i c j a c ja  a l k o h o l o wa  to 
c h y ba  j u ż  szko ła  p o d s t a w o w a? 
Według  badań  jest  to  oko ło  dwunastego  roku  życia.  Na  ogół 
w  czasie  wakacji,  więc jest  to po  skończeniu  szkoły  podstawowej. 
Co  p o w i n ni  r ob ić  r o d z i c e?  N i e k t ó r zy  w y p e ł n i a ją  dz i ecku  ca ły 
wo lny  czas  z a j ę c i a m i.  Dotyczy  to  j e d n ak  n iew ie lu. 
Żaden  sposób  nie  zapewnia  stuprocentowej  skuteczności.  Na 
pewno  dobre  jest  wypełnienie  dziecku  wolnego  czasu  ale  tez 
poświęcenie  mu  czasu,  co  oznacza,  że  po  prostu  trzeba  rozma
wiać  i  słuchać.  Hardzo  często  słyszymy,  że  ktoś  z  dzieckiem 
rozmawia,  a  polega  lo  na  tym,  że  dziecko  zrobiło  coś  naganne
go,  słoi  ze  spuszczoną  głową,  a rodzice  przemawiają.  To  nie  jest 
rozmowa.  Jeżeli  będziemy  naprawdę  rozmawiać  i jeżeli  będzie
my  umieli  słuchać,  to  zawsze  się  zorientujemy,  że jest  jakiś  pro
blem.  Często jednak  rodzice  orientują  się, gdy  już  coś  się  stanie. 
Wiedy  jest  tendencja  do  tego,  by  wierzyć  dziecku,  że  lo  się  juz 
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Zima na całego.  Fot. W. Suchta 

O Z TYM M 
W  sobotę  o  godz.  18.00  rozpoczął  się  kolejny  koncert  organi

zowany  przez  Polskie  Radio  BIS  na  ustrońskim  rynku.  Wystąpił 
zespół  Habakuk,  który  powstał  w  IWO  roku  w  Częstochowie. 
Przez  13  lal  istnienia  dał  się  poznać  od  jak  najlepszej  strony 
łanom  muzyki  reggae  i  nie  tylko.  W  tym  momencie jest  uznawa
ny  za jedną  z czołowych  grup  tego  gatunku.  12 stycznia  ruszyła 
promocyjna  trasa  zespołu  Habakuk  pod  nazwij  „ L i v e  4  L i l e " . 
Zespół  promuje  swoją  najnowszą  płytę.  Już  na  pierwszym  kon
cercie  w  warszawskiej  Stodole  wystąpil i :  Muniek  Stasz.cz.yk.  Ja
nusz  „Yanina"  Iwański,  Pablopavo  i  Reggaeneralor,  Bob  One 
i  DaBassoraz  l)J  Haem.  21  stycznia  Habakuk  dotarł  do  Ustronia, 
zagrał  razem  z  DJem  Bidikostu.  Muzycznie  koncert  był  bez 
zarzutu,  artyści  ciekawi,  gorzej  z  publiczności;). 

(dok.  IKI  sti: V) 
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nigdy  nie powtórzy  i nic  robić  /  lego sprawy.  A  wtedy  na ogól  się 
to powtarza,  a rodzice  zwracaj;)  się o  pomoc  strasznie  późno.  Do 
szkoły  rodzice  się  nie  zwracaj;),  bo  się  boją  o opinię  dziecka.  Ale 
można  się  zgłosić  do  poradni  psychologicznej,  są  telefony  za
ufania.  Jest  sporo  instytucji  pomocowych.  Dotarcie  do  nich  nie 
jest  trudne. 
A nie jest  tak,  że dorośli  wolą  oglądać  telewizję, odpocząć  po 
pracy,  a  nie  użerać  się z nastolatkiem,  ho  wiadomo,  że  każdy 
przechodzi  taki  w iek. 
To  nie  to,  że  nie  chc;|  mieć  czasu  dla  dziecka,  ale  często  są  bez
radni,  bo  nic  potrafi;)  znaleźć  przyczyny,  nie  potraf  i;) spojrzeć  na 
swe  dziecko  bez  zaangażowania  emocjonalnego.  Kochaj;)  je , 
che;)  jak  najlepiej,  a  nie  potrafi;)  obiektywnie  ocenić  sytuacji. 
Dlatego  potrzebna  jest  pomoc  /  zewnątrz. 
Jak  wielkiej grupy  dotyczą  te problemy. Jaki  to  procent  ogó
łu? Jaka  to skala  zjawiska  w  Ustroniu? 
30%  ma  w  miarę  regularny  kontakt  z alkoholem.  Jeżeli  chodzi  o 

narkotyki,  jest  to  około  k i lku  procent.  M ó w i m y  tu  o  używaniu 
narkotyków,  a  nie  o  dostępności,  bo  ta jest  dużo  większa.  Prak
tycznie  każdy  kto  chce,  do  narkotyków  dotrze. 
Skoro nie ma  problemu  z kupieniem  narkotyków, a korzysta  z 
tego  niewielu,  to  młodzież  zdaje sobie  sprawę  z  zagrożenia. 
U  młodego  człowieka  to  jest  najgorsze,  że  wie  czym  to  grozi, 
twierdzi ,  że  nigdy  nie  będzie  a lkohol ik iem,  narkomanem.  On 
wie  że to jest  złe, wie czym  to grozi,  ale raz. spróbować  trzeba.  I  to 
jest  bardzo  groźne.  Faktem  też  jest.  że  ciągłe  mówienie  o  tym 
młodzieży  odnosi  skutek. 

Skoro 30%  pije alkohol,  to mamy  70%  młodzieży  nie pijącej. 
Moim  zdaniem  to wiele więcej niż  przed  laty. 
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Przewodnicząca  RM E. Czembor  wręcza  1. Werpachowskiej  wyróżnienie 
„Za zasługi dla miasta Ustronia". W głębi Cz. Matuszyński. Fot. W. Suchta 

galowy  z.  udziałem  k i lku  po
koleń  nadolziańskich  tancerzy 
i  śpiewaków. 

Krajowi  producenci  pepsicoli 
cukier  kupują  w  Chybiu.  Pro
dukt  miejscowej  cukrowni  jest 
najwyższej  jakośc i ,  jest  naj
czystszy.  Tutaj  zaopatruje  się 
także...  przemysł  farmaceu
tyczny. 

Zespół  Pieśni  i  Tańca  Z iemi 
Cieszyńskiej  obchodził  w  mi
n ionym  roku  swoje  55lecie. 
Tradycyjnie  odbył  się  koncert 

Chrześc i jańsk ie  .Studio  Na
grań  „Deorecording"  działa  od 
ponad  15  lat  w  Wiśle  Malince. 
Nowoczesny  sprzęt pozwala  na 
dokonywanie  profesjonalnych 
nagrań.  Wydano  dotąd  ki lka
set  kompak towych  k rążków 
różnych  wykonawców,  rów
nież  /  cieszyńskiego  regionu. 

Od  początku  lal  90.  dz ia ła 
w  Cics/ynic  biblioteka  dla  lu 
d / i  n iewidomych.  Ma  swoich 
stałych  słuchaczy.  Z  taśmote
ki  korzysta,  bo  znane  powie

Ale  narastają  takie  zjawiska  jak  narkotyki,  których  kiedyś  nie 
było.  Generalnie  jednak  wydaje  mi  się,  że  młodzież  jest  coraz 
lepsza.  Gdy  ich obserwuję,  to dostrzegam  niesamowitą  chęć  pra
cy  na  rzecz  swojego  miasta,  na  rzecz  innych.  W  naszej  szkole 
działają  cztery  grupy  wolontar iackie.  Młodzież  nic  za  to  nie 
chce.  M o i m  zdaniem  młodzi  ludzie  są  coraz  lepsi,  coraz  lepiej 
wykształceni.  z  szerszymi  horyzontami,  potrafiącą  stykać  się 
/  innymi  kulturami.  Do  lego  możliwość  korzystania  /  kompute
rów,  internetu. 

Al e zobaczmy  na jakie  strony  internetowe  wchodzi  młodzież. 
Wiem.  że głównie  grają,  ale  pol rafią  leż  zrobić  wiele  innych  r/e 
czy  związanych  /  komputerem. 
Jak  starasz  się  pracować  z  młodzieżą. 
M o i m  wzorem  pozostanie  pani  Jabezyńska,  kióra  nas  na  osiedlu 
zorganizowała  w  samodzielną  grupę.  Takich  grup  było  wledy 
mało,  a chyba  byl iśmy  jedyni  w  Ustroniu.  Właściwie  to  jedynym 
sposobem  pracy  na  rzecz  innych,  były  obowiązkowe  czyny  spo
łeczne,  ale  trudno  mówić  przy  tej  okazji  o  inicjatywie  młodzie
ży.  Dziś  jestem  zafascynowana,  patrzę  /  w ie lk im  podziwem  i 
wiele  się  uczę,  gdy  młodzi  ludzie  przychodzą  sami  i  pytają,  co 
by  jeszcze  można  zrobić.  Początkowo  myślałam  , że  robią  to  po 
to,  by  lekcje  odpadły.  A le  oni  pracują  równie  dobrze  po  lek 
cjacli, w  dni  wolne,  w  wakac je. To  że  lak  się d/ ie je  nie jest  zasłu
gą  moją  czy  innych  nauczycieli,  a  wynika  to  ze  stworzenia  im 
możl iwości  działania.  W  naszej  szkole  nigdy  nie  odmawia  się 
młodzieży,  gdy  coś  chce  robić.  Ws/ys tko  polega  na  stworzeniu 
życz l iwej  atmosfery,  daniu  możl iwości .  Wtedy  młodzi  ludzie 
będą  wspaniali  i  będzie  się  czym  chwalić. 
Stowarzyszenie  „Można  Inaczej" ma już  pięć  lat.  Macie  swo
j e  osiągnięcia  w  pracy  z dziećmi  i  młodzieżą. 
Nasze  stowarzyszenie  funkcjonuje,  gdyż  jest  grupa  życ / l iwych 
ludzi ,  udaje  się  współpracować  /  innymi  stowarzyszeniami. 
W  tej chwi l i  w  każdej  szkole jest  nasz  klub,  w  którym  prowadzo 
ne  są  zajęcia  psychoedukacyjne  i  pomoc  w  nauce. 
Korzystacie  z pieniędzy  gminy.  Na sesjach  radni  zadają  pyta
nie, jakie  są  efekty  waszej  działalności? 
Tego  nic  da  się  zmierzyć.  Możemy  jednak  mówić  o  frekwencji 
dzieci  w  ośrodku  przez  nas  prowadzonym.  Jest  bardzo  wysoka, 
także  w  ferie  i wakacje.  Do  klubów  dzieci  przychodzą  po  pomoc 
w  nauce  ale  zajęcia  w  klubach  przygotowują  też  na  sytuacje, 
gdy  proponuje  im  się  alkohol  czy  narkotyki .  Uczymy  d/.ieci 
odmawiać,  zachowań  asertywnych,  mów imy  czym  są  nałogi 
Nas/  ośrodek  powstał,  gdyż  miasto  zdecydowało  się,  że  chce 
mieć  placówkę  udzielającą  pomocy  dzieciom.  ()środek  jest  utr /y 
mywany  /  dotacji  miejskiej,  natomiast  nasza  pozostała  działał 
ność  odbywa  się  poza  budżetem  miasta.  Występujemy  do  in 
nych  instytucji,  pomagają  nam  inne  stowarzyszenia.  Towarzy
stwo  Opieki  nad  Niepełnosprawnymi  podzieli ło  się  /  nami  kwe 
stą  I  listopada  i  pieniądze  zbieramy  przy  cmentarzu  komunał 
nym.  Artyści  /  Brz imów  dają  mam część  pieniędzy  /  aukcji  dzieł 
sztuki.  Stowarzyszenie  Rodzina,  choć  samo  nie  ma  /byt  w iele, 
udziela  pomocy  merytorycznej.  Bardzo  życzl iwa  jest  Fundacja 
św.  Antoniego.  Bez  tych  ludzi  byłoby  bard/o  trudno  prowadzić 
działalność  jak  i  bez  przychylności  usirońskich  szkół. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

ści  nagrane  są  na  taśmie  ma
gne to fonowe j ,  k i lkadz ies ią t 
osób.  Książki  czytają  popular 
ni  aktorzy. 

Jesienią  l ł) l)()  roku  ukazał  się 
pierwszy  numer  prywatnego 
,. I 'y g(  i k a  S koczx) wsk  iego". 
Pomysł  był  ciekawy,  ale  wy
dawcy  nie  sprostali  na  dłuższą 
metę  wymogom  rynku  i  tytuł 
zniknął  /  kiosków. 

Na  początku  lal  00.  W  Wiśle 
działał  dziecięcy  zespół  folk 
loryslyc/ny  „Sałasznicy".  Na
leżeli  do  niego  dz iewczęta 
i  chłopcy  /  Głębiee,  .laworni 
ka  i  Centrum.  Opiekę  nad  ze

społem  sprawował  M ie j sk i 
Ośrodek  Kultury. 

Bl isko  20  lal  działa  pod  Bara
nią (iórą  Stacja Badawcza  Kul 
tury  Turys tyk i  Górskie j  Pol
sk iego  Towarzys twa  Tury 
styczno K rajoz na wczegt >  Po 
czątkowo  swoją  siedzibę  mia 
la w zabytkowym,  drewnianym 
zameczku  myś l iwsk im  prze
niesionym  do  centrum  Wisły, 
a  następnie  na  Przys łop iu 
u  wyremontowanym  budynku 
gospodarczym.  A t rakc ją  lej 
placówki  jest  bogaty  zbiór  do 
kumentów  /  historii  turystyki 
i  sprzętów  narciarskich,  (n i k ł 

2ó stycznia  2006  i 



KRONIKA  POLICYJNA 

17.01.2006 r. 
W  godz.  popołudniowych  na  ul. 
Katowickiej doszło do kolizji  dro
gowej nissana primery, kierowane
go  przez  mieszkańca  Wrocławia 
i  opla  astra,  prowadzonego  przez 
mieszkańca  Cz.echowicDz.iedz.ic. 
O  winie  rozstrzygnie sąd. 
17.01.2006 r. 
Około  godz..  16.30 na ul.  Szpital
nej policjanci zatrzymali mieszkań
ca Głubczyc, który nielegalnie han
dlował  alkoholem. 
18.01.2006 r. 
Przed południem włamanie do po
koju jednego z hoteli  na  Zawodzili. 
Złodziej zabrał pieniądze. 

18/19.01.2006 r. 
W  nocy  włamanie  do  dwóch  do
mów  mieszkalnych  przy  ul.  M. 
SkłodowskiejCurie. 
19.01.2006  r. 
Około godz. 20.30 w wyniku  pod
jętych  natychmiast  po  zgłoszeniu 
działań zatrzymano 3 mieszkańców 
BielskaBiałej,  którzy  napadli  na 
nieletniego  mieszkańca  Ustronia 
i ukradli  mu telefon oraz. gogle. 
19/20.01.2006  r. 
W ii(xy włamanie do pokoju w jed
nym  z. hoteli na Zawodzili. 
22.01.2006 . 
Przed  południem  zgłoszenie  kra
dzieży  aparatu  fotograficznego, 
który  złodziej  zabrał  narciarzowi 
w  okolicach  wyciągu  na  Czanto
rię.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSK A 
16.01.2005 r. 
Kontrola odśnieżania. Uwagi prze
kazywano firmie zajmu jącej się zi
mowym utrzymaniem dróg w mie
ście. 
17.01.2006 r. 
Przyjęto zgłoszenie o małym prze
pływie  wody  w  Młynówce  w  Po
lanie. Strażnicy  pojechali  na miej
sce. a tam  likwidacją  zatoru zajęła 
się  straż  pożarna.  Przywrócono 
normalny  przepływ  potoku. 
18.01.2006 r. 
Mieszkańcy  zgłaszają  zablokowa
nie  dróg.  Zwały  śniegu  znacznie 
zawęziły  ulice.  Wystarczy,  że  na 
poboczu parku je jeden  samochód, 
a  już  jest  utrudniony  przejazd. 
Strażnicy pomagają przestawiać za
sypane auta. odnajdują  właścicieli 
nieprawidłowo  zaparkowanych 
pojazdów. 

19.01.2006  r. 
Sprawdzano stan odśnieżania  i po
rządek  szczególnie w okolicach 
wyciągów  narciarskich i hoteli. 
21.01.2006  r. 
Od  godz. 9 rano  strażnicy  poma
gali  przy  organizacji  koncertu  na 
rynku, a potem  pilnowali  porząd
ku.  zabezpieczali  Urząd  Miasta, 
gdzie  na czas  imprezy  bazę  mają 
organizatorzy  i wykonawcy, ) 

SPECJALISTA CHIRURG 
Krzysztof  KUEICIU S 

KONSULTACJE I LECZENIE CHORÓB: 
|aniy brzuszne) 
żylaków i owizodzeA koi*:zyn 

oraz 
 scHorzert uioloęjicznycli 
( prostaty, pęcherza moczowego. 
Kamicy nerkowo)) 

.   /

M  i k m
 

r 
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W poniedziałek  23 stycznia  rano  było  bardzo  zimno. 0  nadchodzącym 
mrozie  przestrzegano  w  radiu i telewizji.  Zalecano,  by  bez  potrzeby  nie 
wychodzić  z domu.  Usłuchali  tego  handlujący  na  targowisku  miejskim. 
Zresztą kupujących  też nie było. Pierwszy  raz od kilku  lat w  poniedziałek 
rano można było na ul. Ks. Kojzara zaparkować  samochód  bez problemu 
w dowolnym miejscu. Ruch na innych  ulicach też był znikomy. Powyższe 
zdjęcie to targowisko w poniedziałek  o godz. 10.  Fot. W. Suchta 

Ci, którzy  od  nas  odeszli: 
Emil  Pod żorski  lat  55  os.  Manhatan  7/24 

Ę O Y 
W  KSIĘGOWOŚCI 
WYMAGANIA: 
  WYŻSZE  WYKSZTAŁCENIE 

EKONOMICZNE 
(PREFEROWANA  RACHUNKOWOŚCI 

  DOBRA  ZNAJOMOŚĆ 
PRZEPISÓW  PODATKOWYCH, 
RACHUNKOWYCH  I  PŁACOWYCH 

  ZNAJOMOŚĆ  PROGRAMOW 
PŁACOWOKSIĘGOWYCH 
NA  KOMPUTERZE  PC 

TEL. 0603 78 14 14 

JĘZYK 
NIEMIECK I 

(istnieje  od  roku  1995) 

UST KOŃ  L I P O W I EC 

Ul .  L i p o w s k a  84 

<el./fax: 033 / 854  74  67 

Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego  zaprasza  25  stycznia 
o  godz.  16.30 do  kościoła  katol ickiego  na  Koncert  Kolęd w wy
konaniu  M ł o d z i e ż o w e g o  Zespo łu  Woka lnego  „Sun r i se " , 
uczniów  Ogniska  Muzycznego  oraz.  „Scho l i  Cantorum"  przy 
parafii  św.  Klemensa. 

Na ślubnym  kobiercu  stanęli: 
A g n i e s z ka  H e r z yk  z Ustronia  i  M a r i u sz  M a r c ol  z Ustronia 

Dach też trzeba odśnieżyć.  Fot. W. Suchta 

SW  w  J0L  V 

Ustroń    Centrum 
ul.  3 Maja  44 
tel.  854  41  67 
pon.niedz.

Ustroń    Hermanice 
ul. Skoczowska  76 
tel.  854  76 24 
pon.sob.

Ustroń   Polana
ul.  Baranowa  I3a 
tel.  851  39  63  /noh\ 

Zakupy również na telefon ! 

26 stycznia 2006 i (.  ) 
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Rozmawiając  o  budżecie  gminy  najczęściej   ograni

czamy  się  do  wydatków.  Natomiast  nie  wszystkie  wy
powiedzi  na  zebraniach  mieszkańców  świadczą  o  peł
nym  zrozumieniu,  skąd  pochodzą  dochody  gminy, 
z  czego  powstaje  budżet  miasta.  Dlatego  o  przybliże
nie  struktur y  dochodów  poprosiłem  burmistrz a  Ire
neusza  Szarca. 

Dochody  budżetu  gminy  pochód/ą  /  dwóch  źródeł.  Są  lo  do
chody  własne  czyl i  podatki  lokalne  oraz  udział  w  dochodach 
skarbu  państwa.  W  Ustroniu  dochody  własne  stanowią  kwotę 
27.833.146  zł,  natomiast  cały  budżet  to  37.  883.097  / I .  Do  tego 
dochodzą  dotacje  i  inne  drobne  dochody.  Generalnie  można 
powiedzieć,  że  dochody  własne  to  73%  budżetu  miasta. 

W  dochodach  własnych  największe  wp ł ywy  pochodzą  z  udzia
łu  w  podatku  dochodowym  od  osób  f izycznych  i  prawnych,  co 
stanowi  ponad  9  min  zł  oraz  podatku  od  nieruchomości,  w  bu
dżecie  na  ten  rok  zaplanowany  w  wysokości  10  min  zł.  Z  tego 
widać,  że  podatki  lokalne,  uchwalane  przez  Radę  Miasta  nie 
stanowią  decydującego  narzędzia,  za  pomocą  którego  można 
kreować  gospodarkę  w  mieście,  ponieważ  nie  są  kwotą  decydu
jącą  o  wysokości  budżetu,  a  zmiany  w  tych  dochodach  ograni
czane  są  rozporządzeniami  Ministra  I  inansów.  Dyskusje  toczo
ne  przy  uchwalaniu  podatków  loka lnych  dotyczące  wzrostu 

0  ki lka  groszy,  dotyczą  dochodów  w  ciągu  roku  na  poziomie 
ki lkudziesięciu  tysięcy  złotych. 

PODATEK  DOCHODOW Y 
Udział  w  podatku  dochodowym  od  osób  f izycznych  i  praw

nych  stanowi  o  zamożności  mieszkańców,  gdyz  jest  to  udział 
w  podatkach  odprowadzanych  przez  mieszkańców  do  skarbu 
państwa.  W  ubiegłym  roku  po  raz  pierwszy  udało  się  nam  wyko
nać  plan  dochodów  w  zakresie  lego  podatku.  Wcześniej  było  lo 
około  mil iona  zł  mniej  w  stosunku  do  planu  ministerstwa. 

Od  wielu  lat  mówi  się  o  reformie  podatku  od  osób  prawnych, 
czyl i  podatku  O T ,  co  ma  się  wiązać  z  obniżeniem  docelowo  do 
wysokości  19%,  co  miało  sprawić,  że  przedsiębiorcy  będą  chęt
niej  płacić  len  podatek  i  gmina  będzie  miała  większe  dochody. 
W  naszym  przypadku  to  założenie  nie  jest  prawdziwe,  gdyż  ca
łość  podatku  od  osób  prawnych  w  Ustroniu  wynosi  300.000  zl. 
a  lo  wielkość  nie decydująca  o budżecie  miasta.  Widać  z  lego,  ze 
mimo  uproszczeń  wp ływy  z  podatku  O T  się  nie  zwiększają. 

PODATEK  OD  NIERUCHOMOŚC I 
Mówiąc  o  dochodach  własnych  myśl imy  zazwyczaj  o  podat

ku  od  nieruchomości.  Ten  podatek  jest  zupełnie  niezależny  i  nie 
ma  związku  z dochodami  mieszkańców.  Jest  to  podatek  związa
ny  z  posiadaniem  nieruchomości.  Niezależnie  od  zamożności 
mieszkańców  stawki  są jednakowe,  równocześnie  nigdy  nic  był 
ten  podatek  traktowany  przez  samorząd  jako  instrument  regulu
jący  budżet  miasta  po  stronie  dochodów. 

Podatek  od  nieruchomości  dzieli  się  na  ki lka  podgrup.  Naj
więcej  dochodów  jest  z  podatku  gruntowego  płaconego  w  za
leżności  od  klasyfikacji  gruntów.  Następnie  z  podatku  od  posia
danych  budynków  i  budowl i  czyl i  budynków  jednorodzinnych, 
mieszkań,  wyodrębnionych  lokal i  mieszkalnych,  garaży,  p iw
nic  itp.  Wysokość  podatku  od  budowl i  jest  stała  i  wynosi  2% 
wartości.  Chodzi  o  takie  budowle  jak  słupy  telefoniczne,  wieże 

1 inne  obiekty,  których  nie  można  zaklasyfikować  jako  budowl i 
mieszkalnych  czy  użytkowych.  Jest  również  kategoria  gruntów 
i  nieruchomości  związanych  z  działalnością  gospodarczą.  Te 
nieruchomości  opodatkowane  są  wyżej  niz  te  stanowiące  wła
sność  osób  f izycznych. 

Udział  w  podatku  od  nieruchomości  podmiotów  gospodar
czych,  zakładów  pracy,  g łównie  hoteli ,  domów  wczasowych, 
lokali  gastronomicznych,  stanowi <  ogółu  wp ływów  z  lego 
podatku. 

INN E  OPŁAT Y  I  PODATK I 
W  budżecie jest  podatek  rolny  i  podatek  leśny, dające  w  sumie 

około  100.000  zł.  Wysokość  tych  podatków  nie  jest  ustalana 

przez  Radę  Miasta,  a podstawą  jego  wysokości  jcsl  cena  przeli 
ezeniowa  kwinta la  zboża,  ogłaszana  odpowiedn io  wcześniej 
przez  ministra.  W  tym  roku  w  związku  z  obniżeniem  się  ceny 
zbóż,  podatek  ten  nieco  spadł. 

Znaczącym  jcsl  podatek  od  środków  transportowych.  W  swo 
im  czasie  został  wprowadzony  do  ceny  benzyny,  jednakże 
w  zakresie dotyczącym  samochodów  ciężarowych  i  dostawczych 
pozostał  w  gestii  Rady  Miasta  i  co  roku  |csi  uchwalany.  W  tym 
roku  zaplanowano  700.000  / I  wp ływów  z  lego  podatku.  Icsi  lo 
na  poziomie  roku  ubiegłego,  ponieważ  podatki  v\  tym  zakresie 
nic  zostały  zmienione. 

Podatek  od  spadków  i  darowizn  przekazywany  |csi  gminie 
przez  Urząd  Skarbowy.  Jest  to  kwota  rzędu  150.000  zł  w  skali 
roku.  Podatek  len jest  trudny  do  zaplanowania,  gdy /  nikt  nie  ma 
danych  wskazujących  ile  czynności  związanych  ze  spadkami 
i  darowiznami  zostanie  przeprowadzonych.  Podatek  ten  w  cało
ści  jest  przekazywany  do  miasta. 

Podatek  od  posiadania  psów  budzi  co  roku  kontrowersje.  Od 
k i lku  lat  Rada  Miasta  uchwala  go  na  niezmienionej  wysokości, 
co  daje  w  skali  miasta  około  17.000  zł.  Opłata  targowa  przynosi 
180.000  zł. 

Nową jest opłata uzdrowiskowa,  które j wysokość  uchwala  Rada 
Miasta.  Po  wejściu  w  życie  ustawy  o  uzdrowiskach  opłata  miej 
scowa została  zmieniona  na uzdrowiskową.  Konstrukcja  tej  opła
ty  się nie  zmienia  płacą  osoby  przebywające  w  naszym  mieście 
powyżej  jednej  doby  w  celach  leczniczych,  wypoczynkowych 
lub  turystycznych.  W  lym  roku  dochody  z  tej  opłaty  zaplanowa
no  w  wysokości  1.300.000  zł. 

Są jeszcze  inne  opłaty  wpływające  do  miasta, jak  opłata  skai 
bowa  70.000  zl,  opłata  administracyjna  25.000  zl.  Wiele 
wyższe  są  wp ływy  z opłaty  za  zezwolenie  na sprzedaż  alkoholu. 
Z  opłaty  tej  tworzony  jest  fundusz  celowy,  a w  ciągu  roku  wpły
wy  kształtują  się  na  poziomie  około  500.000  zl. 

ŚCIĄGALNOŚ Ć 
Podatek  od  nieruchomości  w  Ustroniu  od  lat  wpłacany  jest  na 

poziomie  wyższym  niż 90%. Jest  lo ściągalność  wysoka.  W  ubie
głych  latach  zaległości  dotyczyły  g łównie  pewnych  obiektów 
z  branży  hotelarskoturyslycznej.  Zazwyczaj  działo  się  lak,  gdy 
dany  obiekt  zmieniał  właściciela.  Obecnie  te  zaległości  /.ostały 
odzyskane,  czyl i  przeprowadzono  skuteczne  postępowania  eg 
zekucyjne.  Tam  gdzie  właściciel  jest  na  miejscu,  dotyczy  to  lak 
ze  mieszkańców,  ściągalność  jest  bardzo  wysoka  i  realizowana 
sumiennie. 

UMORZENI A  I  DOTACJ E 
Umorzenia  kredytów  nie  stanowią  dochodów  gminy,  ale  jest 

to  źródło  zwiększonych  wydatków.  Tak  to  się  nazywa  w  nomen
klaturze  budżetowej.  Jeżeli  kredyt  zostanie  w  jakiejś części  umo
rzony,  to  te  pieniądze  w  wydatkach  gminy  można  przeznaczyć 
na  inne  cele.  Na  i lzieii  dzisiejszy  te  pieniądze  znajdują  się  po 
stronie  wydatków,  jako  spłata  kredytów.  W  naszym  przypadku 
dotyczy  to  umorzenia  części  kredytu  zaciągniętego  na  budowę 
oczyszczalni  i  kolektorów.  Decyzja  o  umorzeniu  należy  do  Rady 
Nadzorczej  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska.  Na 
razie  Rada  Nadzorcza  została  odwołana,  a  nic  powołano  nowej. 
Czekamy  więc  na  powołanie  i  l i czymy  na  umorzenia  rzędu 
800.000  zł.  Odpow iedn i  wniosek  został  przez  nas  z łożony 
w  końcu  ubiegłego  roku. 

W  lutym  będą  rozpatrywane  dwa  nasze  wnioski  o  dolinanso
wanie  rewital izacji  rynku  i  o  dofinansowanie  przebudowy  aml i 
teatru  i  parku  kuracyjnego.  Oba  wnioski  zostały  złożone  w  ubie
g łym  roku.  Notował:  (ws) 

Konkluzji/  wypowiedzi  burmistrzu  niech  będą  wysokości  po 
ddlków  vi' cieszyńskich  gminach  poilane  u  Dzienniku  /.achod 
nim  u doda/kii  cieszyńskim  20  stycznia.  Wynika  z tego.  że z zesta
wionych  gmin  czyli  Cieszyna.  Skoczowa.  Strumienia,  Wisł\ 
i  Ustronia,  właśnie  nasze  miasto  ma  najniższe  podatki.  Niż.sz.) 
jest  podatek  gruntowy  w  Strumieniu  i  podatek  gruntowy  pod 
działalność  gospoda  rcz.ij  ir  Wiśle,  niższy  też jest  podatek  od  środ
ków  transportu  w  Strumieniu.  Pozostałe  wymienione  podatki  s</ 
u  Ustroniu  najniższe.  Nie  dotyczy  to  oczywiście  podatku  rolne
go  i  leśnego,  który   wszystkich  gminach  jest  na  lej  samej
sokości.  Wojsław  Suchta 

Ca/eta  Ustrońska  4  2(> stycznia  2()0(> i 
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poniedziałek  3(1.(11 
ZABAWY  NA  ŚNIEGU 
konkurs  rzeźby  śnieżnej 

wtorek  31.01 
RAZ. DWA,TRZY  ZATAŃCZZ  NAMI  TY 
zajęcia  taneczne  sala 7 

środa  (11.02 
k( )l .OROWE FANTAZJE  PRZY  NICH Si l ;  R()ZMARZI; 
zajęcia  plastyczne  sala 8 

czwartek  02.02 
(iRY  I ZABAWY  INTEGRACYJNE 
sala  taneczna  sala 7 

piątek  03.02 
BAW  SIĘ RUCH FM  P( )KRI;Ć  BRZl K  III  M 
zajęcia  taneczne  sala 7 
SI>11:WAJM Y  I G R AJ M Y  Zl M1E SIĘ N11  DAJ M Y 
zajęcia  muzyczne  sala  13 

poniedziałek  06.02 
QUIZ M l JZY( 'ZNY  Z N A M Y WSZYSTKIE  PRZEB(  )IF 
zajęcia  muzyczne  sala  13 

W  dawnym 

W  10 numerze  ubiegłoroczne)  GU  przypomnieliśmy  loiogra 
lię  w  lal  U).. na której  utrwalono  młodzież  należąc;) do  Związku 
Młodzieży  Katolickiej  w  Ustroniu,  zwracając  się  do  Czytelni 
ków  z próśb;) o pomoc  w  zidentyfikowaniu  choć  kilku  osób  z  lej 
licznej  grupy.  ()kazuło  się, że opisanie  tej  fotografii  jesi  możliwe 
dzięki  paniom  Agnieszce  Krzysztowskiej  z  d.  Pesz.at.  Ludwice 
Palowiczowcj  oraz  Bronisławie  Wawrzyk.  A  zatem  przypomina 
my  jeszcze  raz  fotografię,  wymieniając  większość  osób  uwieez 
nionycb  na  zdjęciu.  Siedzą  od  lewej:  Emil  Banach  lub  Antoni 
Wawrzyk,  Franciszek  Niemiec,  Mider.  Pierwszy  rząd  od  lewej: 
Aurel ia  Michal ikówna.  Hi lda  Macic jezyk.  Palowicz.(')wna, 
Bónisch.  Emilia  Stec  (zam.  Jankowska),  nauczycielka  Tomasz 
kowa,  Gaiiczarczykowa.  ks.  Kupka.  ks.  I r.  Pastucha.  Maria  No
wakowa  (z  d.  Stec),  Buszowa,  Jadwiga  l.atochowa.  Aurelia  Mi 
chalikówna,  Anna  Michalikówna,  Błahutówna  (Olszar),  drugi 
rząd:  Lukoszówna,  Zolla  Korczów na  (zam.  Pacuła),  NN,  Glu

9  o 

K( )NKl  IRSTANC'AZ  REKWIZYTEM 
zajęcia  taneczne  sala 7 

wtorek  (17.02 
G R Y I Z A B A W Y  INTE( í RACY .IN F 
zajęcia  ruchowe  sala 7 
I  FRY.INIEC'Z'Y  NIENAM  Si l ; KI  IKAĆCHCF 
zajęcia  komputerowe  sala  13 

środa  08.02 
ZIM( )WE()KN( )  PEI .NE K( )l  ()R( )W 
zajęcia  plastyczne  sala 8 
TEATRZYK  NASZ M A I  Y ZIMĄ  I)()SK( )NAł  Y 
zajęcia  teatralne  sala  10 

czwartek  09.02 
W TANECZNYM  KRĘGU  ODNAJDLCIFBI I 
zajęcia  taneczne  sala 7 
STW()RKI  R()ŻNF()KRĄ(  ił  I  I P< )l >1.1 i/.NI 
zajęcia  rękodzieła  artystycznego  sala  10 

piątek  10.02 
ŚPIEWAĆ  KAŻDY  MOŻE 
zajęcia  wokalnoinstrumentalne  sala  I * 
TAŃCZYĆ  KAŻDY  MOŻI 
zajęcia  taneczne  sala 7 

Zajęcia  odbywają  się  od  30  stycznia  do  10  lutego  w  godzi
nach  od  10 do  14. 

z.ówna, Joanna Gluzów na. NN,  Palowiczówna,  Karolina  Palow i 
ezówna.  Husarówna. organista  Mat loch,  NN.  Madziowna.  Mana 
Niemców na (zam. Nawratil). Palowiczówna,  Palowiczówna,  NN. 
Paula Błahutówna, Maria  Macurów na (zam. Lehrich).  trzeci  rząd 
NN.  Kłapsiówna, Maria  I)uslor, Anna (iawlas. Zol ia I lalamów na. 
(ˇluzów na, I .atoszanka, NN, ('howańcówna.  NN. Maria  I aloszan 
ka  (zam.  Rycko),  Sztwicriniówna.  Slebiodówna,  Koz.akówua 
(zam.  Mider).  Misiorzówna.  Kopieczkowna,  Nowakówna,  NN 
czwarty  rząd:  NN.  NN,  Karol  Busz. Rafal  Dziech,  Błachut  „Jezu 
sek  ŃN.  NN.  Górecki.  NN,  Górka.  Mateusz  Madzia.  NN  NN 
łłelena  Błaliul  (zam. (ireń).  Misiorz  ( z d. Kozok). piż|iy  iząd:  NN 
Edward  Paszcza.  NN.  Kowalik.  Klancznik.  Franciszek  Kością 
lek. ('howanieć, NN.  I .udwik  (ireń,  NN. NN. NN.  NN.  NN.  NN 

Jeśli  ta  fotografia  sprzed  ponad  70  lal  została  w  większości 
opisana,  lo  icst  jeszcze  szansa,  że  również  na  innych  dawnych 
ujęciach  przynajmniej  niektóre  osoby  zostań;)  rozpoznane  A 
zatem  proszę  wszystkich  Czytelników  posiadających  stare  loto 
grafie, na których  uwieczniono  mieszkańców  I Istronia o  ich  opi 
sanie  i wypożyczenie.  Planuje  się wydać  album,  w  klorym  zosta 
;) zamieszczone  zdjęcia  z ustroniakanii  sprzeil  półw  iecza   |csz 

cze  starsze,  a rezultat  lego  przedsięwzięcia  zależy  ocl  zaangazo 
wania  jak  najszerszego  kręgu  osób  posiadających  dawne  loto 
grafie,  na których  znajduj;)  się  usironiący.  Lidi a  Szka radn ik 
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Zebranie  prowadził  F. Korcz.  Fot. M. Niemiec 

 SIĘ E 
19 stycznia  swoje  roczne  zebranie  spra

wozdawcze  odbyło  Koło  Gospodyń  Wiej
skich  Ustroń  Centrum  i  Kó łko  Rolnicze 
w  Ustroniu.  Przybyl i  zaproszeni  goście: 
Danuta  Cze r w i ńs ka  N i em czy k   prezes 
Spółdzielni  Usług  Rolniczych,  E l ż b i e ta 
Pruszkowska oraz Aneta  StaniekSikora 
ze  Śląskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolni
c /ego  w  Częstochowie  Rejon  Cieszyn, 
B a r b a ra  J o ń ca    naczelnik  Wydz ia łu 
Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Urzędu 
Miasta,  burmistrz  I r e n e u sz  Sza rzeć.  Bo
g u s ł aw  U c h r o ń s ki    prezes  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  Ustroń  Centrum,  J e r zy 
P e n k a la    prezes  Ko ła  Pszczelarzy 
w  Ustroniu. Zebranie otworzył  prezes  Kół
ka  Rolniczego  J an  D r o z d,  a  po  wyborze 
na  przewodniczącego  sprawnie  poprowa
dził  je  F r a n c i s z ek  K o r c z,  który  starał  się. 
żeby  część  oficjalna  trwała  jak  najkrócej, 

bo  chodzi  o  to.  Żeby mieć  więcej  czasu 
na  pogadanie"    stwierdził. 

Sprawozdanie  z  dz ia ła lnośc i  Ko ła 
w  ubiegłym  roku  przedstawiła  przewod
nicząca  KG W  Centrum  M a r i a  J a w o r s k a. 

W  2005  roku  Koło  l iczyło  66  członkiń. 
Dwie  panie  odeszły,  a  ich  pamięć  uczczo
no minutą ciszy. Do  Koła  zapisały  się  dwie 
nowe  członkinie.  Odbyło  się  8  zebrań  za
rządu,  w  tym  27  stycznia  zebranie  spra
wozdawcze.  12  marca  jak  co  roku  panie 
świętowały  wspólnie  Dzień  Kobiet.  I  maja 
podczas  Jarmarku  Ustrońskiego  członki
nie  Koła  sprzedawały  bigos.  Tradycją  sta
ło  się  pieczenie  kołaczy  na  odpust  orga
nizowany  z  okazj i  święta  parafi i  o jców 
dominikanów  w  I łermanicach,  które  przy
pada  w  maju.  Także  w  maju  ki lka  pań  po
jechało  na  wystawę  kwiatów  w  Chorzo
wie.  Na Zielone  Świątki  został  zorganizo
wany  wyjazd do pałacu w  Pszczynie, a wy
cieczka  zakończyła  się  wspólnym  smaże
niem  jajecznicy. W  czerwcu odbył  się  kon
kurs  Moje  Kulinarne  Dziedzictwo.  Ustro
nianki  zaprezentowały  schabowy  z  kapu
stą  i  ziemniakami  i  zdobyły  wyróżnienie. 
W  sierpniu  jubi leusz  I 10leeia  istnienia 
i  uroczystość  przekazania  sztandaru  orga
nizowali  strażacy  z  OSP  Centrum.  Panie 

K G W  sprzedawały  na  tej  uroczystości 
upieczone  przez  siebie  kołacze.  Nie  mo
gło  ich  zabraknąć  również  przy  organiza
c j i  Us t rońsk ich  Dożynek .  Cz ł onk i n i e 
K G W  Centrum  upiekły  bochen  dożynko
wy,  sprzedawały  kołacze  na  dożynkowym 
largu.  W  październiku  około  40  osób  po
jechało  na  wycieczkę  na  Słowację.  Sezon 
zakończono  hucznie  podczas  zabawy  zoi 
ganizowanej  wspólnie  z  Ko łk iem  Rolni
czym  na Sławach  w  I łermanicach.  W  tym 
roku  6  członkiń  obchodzi ło  <S0  rocznicę 
urodzin,  trzy  panie  świętowały  70  urodzi
ny.  Jubileusze  stały  się  okazją  do  spotka
nia.  złożenia  życzeń,  wręczenia  prezen
tów  seniorkom.  Mi łe  chwi le  spędziły  pa 
nie  również  podczas  wig i l i j k i . 

Na  koniec  M.  Jaworska  dziękowała  za 
wsparcie  materialne  władzom  miasta,  za 
pomoc  organizacyjną  pracownikom  wy
działu  rolnictwa.  Szczególnie  dziękowa
ła  strażakom  za  udostępnianie  pomiesz
czeń  nowej  strażnicy  i  cz łonkin iom  Koła 
za  pracowitość,  sumienność,  zrozumienie 
i  zaufanie. 

Sprawozdanie  z działalności  Kółka  Rol
niczego  również  zawierało  najważniejsze 
wydarzenia  ubiegłego  roku.  Był  to  mię
dzy  i nnym i  wybó r  delegatów  na  zjazd 
walny:  F.  Korcza,  J.  Drozda,  Ado l f a  C ie
ś l a ra,  udział  w  przygotowaniu  korowodu 
dożynkowego  oraz  scenek  rodzajowych. 
Wspólny  z paniami  z  Koła  wyjazd  na  Sło
wację.  wspólne  zakończenie  sezonu.  Na 
jednym  z  ubiegłorocznych  posiedzeń  za 
rząd  podjął  decyzję  o  zwe ry f i kowan iu 
i  uaktualnieniu  listy  członków  Kółka  Rol
niczego. 

Przyszedł  czas na rozmowy  o  finansach. 
Kasa  K G W  była prowadzona  prawidłowo. 
Na  przychody  złożyły  się  składki:  925  zl: 
sprzedaż  kołaczy  w  I łermanicach:  623,50 
zł;  sprzedaż  kołaczy  podczas  strażackich 
uroczystośc i  522  zl:  na  Dożynkach: 
693,59  zl :  dotacja  z  Urzędu  Miasta  za 
wyróżnienie  w  konkursie:  500  zl.  Razem 
z  oszczędnościami  z  zeszłego  roku  panie 
miały  na  plusie:  5.545,56  / I .  Pieniądze 
zostały  wydane  m.in.  na   obsługę  walne
go  zebrania:  318,17  zl;  opłaty  za  prąd 
w  strażnicy  za  rok  2004  i  2005:  100  zl: 
prezenty  dla  seniorek:  1288  zl;  zakup  na
czyń  potrzebnych  do  przygotowania  ko
łaczy:  813,44  zl;  wieńce  pogrzebowe:  200 
zl. dopłaty  do wycieczki  do  Pszczyny:  350 
zl:  produkty  spożywcze:  150  zl:  produk 
ty  na  pokaz  kul inarny:  100  zl:  zakończe
nie  sezonu:  456,98  zl.  Sprawozdanie  fi
nansowe  wypadło  tak  dobrze,  że  F.  Korcz 
powiedzia ł : 

  Jak  widz imy  panie  rządzą  się  wspaniale. 
Dużo  zarabiają  i dużo  wydają,  l ak  powi l i 
no  być.  Trzeba  pomyśleć  o  zacieśnieniu 
współpracy  i  wprowadzić  wspólne  rozli 
ezenie  Kółka  Rolniczego  z  Kołem  Gospo
dyń  Wiejskich. 

Za  zaangażowanie  w  działalność  dzię
kował  burmistrz,  o  pracy  w  SUR  opowia
dała D. Cz.crwińskaNiemczyk,  A.  Staniek 
Sikora  tłumaczyła  kampanię  promocyjną, 
w  której  Robert  Mak low icz  zachęca  do 
rejestrowania  produktów  regionalnych.  A 
potem  nadeszła  najprzyjemniejsza  część 
zebrania  czyl i  obiad  i  rozmowy  przy  aro
matycznym  cieście,  kawie  i  herbacie. 

Monika  Niemiec 

A. StaniekSikora  mówiła  m.in. o rejestracji  produktu  regionalnego.  Fot. M. Niemiec 
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<S stycznia,  w  Będzinie.  w  Sanktuar ium  Polskie j  Go lgo ty 
Wschodu  odbył  się  koncert  f inałowy  X I I  Ogólnopolskiego  Fe
stiwalu  Kolęd  i  Pastorałek.  W  nied/ ic lnyni  Koncercie  Ga lowym 
wzięło  ud/ iał  13  podmiotów  wykonawczych  oraz  laureaci  ubie
głorocznej  edycj i  Festiwalu.  Koncert  zakończył  zmagania  po
nad  17  tysięcy  uczestników  konkursu,  (ˇrand  Prix  tegorocznego 
Festiwalu  otrzymała  młodz iutka  Anna  Pioterczak  /  Koczarg 
Nowych,  która  swym  wokalem  urzekła  nie  ty lko  publiczność  ale 
również  jurorów. 

Nas  jednak  najbardziej  inciersujij  sukcesy  ustrońskich  zespo
łów.  W  prestiżowym  festiwalu  kolęd  wzięła  udział  Fstrada  Lu
dowa  ..Czantoria"  oraz  zespól  wokalny  „Sunrise". 

Impreza  Dzięki  szerokiemu  zainteresowaniu  stał  się  jednym  z 
najbardziej  prestiżowych  festiwali  tego  typu  w  Polsce.  Obecnie 
el iminacje  do  konkursu  odbywają  się  w  27  miastach  na  terenie 
całego  kraju  i w  Równem  na  Ukrainie,  len  Festiwal  nie  istnieje 
dlatego,  ze  chcą  tego  organizatorzy,  ale  dlatego,  że  chcą  lego 
uczestnicy,  których  z  roku  na  rok  jest  co  raz  więcej.  Fenomenem 
tego  konkursu  jcsl  lo,  że  ludzie  tworzą  go  /  potrzeby  serca,  a  nie 
dla  pieniędzy  czy  nagród  mówi  ks.  Piotr  Pilśniak,  pomysło
dawca  i  obecny  dyrektor  Festiwalu. 

120  zespołów,  chórów,  duetów,  solistów  etc.,  łącznie  ponad 
1600  osób  uczestniczyło  od  5  do  7  stycznia  w  przesłuchaniach 
f inałowych  X I I  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Kolęd  i  Pastorałek 
w  Będzinie.  I  wśród  tylu  wykonawców  błyszczały  nasze  zespo 
ły.  Jury  w  składzie:  prof.  Marek  Roclawski  z Akademii  Muzycz
nej  w  Gdańsku  przewodniczący,  prof.  Mirosława  Knapik  z
wersytetu  Śląskiego  w  Katow  icach  i  ks.  prof.  Kazimierz  Szymo
nik  z  Akademii  Muzycznej  i  U K S W  w  Warszawie  przyznało 
„Czantor i i "  2  miejsce  w  kategorii  Zespołów  Regionalnych,  co 
wiąże  się  z  nagrodą  przewodniczącego  Rady  Krajowej  NSZZ 
„Solidarność".lanusza  Sniadka  w  wysokości  1000  zl.  M łodz i 
wokaliści  tworzący  „Sunrise".  pracujący  pod okiem  I Irszuli  Śl iw
ki  zostali  docenieni  w  kategori i  zespół  wokalny  zdobywając 
drugie  miejsce  i  nagrodę  w  wys.  700  / I  od  NSZZ  „Solidarność" 
I luty  Katowice. 

Uczestnicy  byl i  zobowiązani  do  przedstawienia  trzech  kolęd 
lub  pastorałek,  w  tym  jednej  tradycyjnej,  polskiej.  Podczas  prze
słuchań  f inałowych  publiczności  najbardziej  podobał  się  utwór 
w  wykonaniu  Andrzeja  Sikory  z  lis trądy  pt.  „Dz iś  nadzieja  rodzi 
się".  Zespół  „Sunrise"  został  zaproszony  do  koncertu  galowego, 
kończącego  festiwalowe  zmagania. 

Ogólnopolski  Festiwal  Kolęd  i  Pastorałek  narodził  się w  1994  i. 
Od  początku  swego  istnienia  cieszy  się  w ie lk im  zainteresowa
niem  dzieci,  jak  i  młodzieży  oraz  dorosłych. 

Monika  Niemiec 

Sunrise podczas koncertu galowego. 

Młodzi  ludzie muzyki  słuchali,  a potem  rozrabiali.  Fot. W. Suchta 

O Z TYM M 
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la  i  inne  imprezy  są  organizowane  w  naszym  mieście,  ponie
waż  otrzymaliśmy  statut  Z imowej  Stolicy  Radia  BIS.  Jednak  po 
ostatnim  weekendzie  nie  wiadomo  co  zrobić  z  tym  k łopot l iwym 
prezentem. 

Promocja  Ustronia  w  ogólnopolsk im  radio  publ icznym  po
trwa  cały  miesiąc,  ale  nie  jest  to  stacja,  której  słuchają  mi l iony. 
Poza  tym  muzyczna  część  imprez  kierowana  jest  do  bardzo  mło
dych  słuchaczy,  którzy  preferują  muzykę  niestrawną  dla  więk 
szóści.  Subkultury  młodzieżowe  głośno  słuchające  muzyki  rag 
ga. hiphop  ni jak  nie  pasują  do  uzdrowiskowego  charakteru  mia 
sta. 

Można  powiedzieć,  ze  w  miniony  weekend  nic  wielkiego  się 
nie  stało,  na  płycie  rynku  policjanci  interweniowali  jeden  raz. 
kiedy  pokłóci l i  się  znajomi.  Dwóch  mężczyzn  przewieziono  do 
komisariatu,  gdzie  po  badaniu  alkomatem  okazało  się.  ze  są  nie 
trzeźwi.  Juz  po  koncercie  K osób,  które  przyjechały  w  Beskidy 
z  Lubelszczyzny  przeszło  na dworzec  kolejowy  11stroń  Centrum 
i  tam  wyb i ło  okno  w  poczekalni.  Młodzieńcy  byl i  pełnoletni, 
pijani, ale nie agresywni.  Nie  miel i  jak  wyjechać  z miasta.  ( 'hciel i 
się  przespać,  przeczekać  noc  i  wsiąść  do  pierwszego  pociągu. 
Właśnie  tej  nocy  miały  nadejść  największe  mrozy  i  policjanci 
nie  mogl i  zostawić  młodych  ludzi  na  mrozie.  Część  przewiezio 
no do  Izby  Wytrzeźwiel i  w  BielskuBiałej, część  została w  ustroń 
skim  komisariacie. 

Nic  takiego  się  nie  działo,  ale  mieszkańcy  byl i  mocno  /.anie 
pokojeni ,  bo  po  koncercie  młod / ież  rozeszła  się  po  mieście 
w  grupach,  hałasowała,  śpiewała,  szukała  miejsca  w  lokalach. 
Każdy  zastanawiał  się.  co  będzie  dalej .'  Kolejne  koncerty  będą 
spokojniejsze,  czy  zamienią  się  w  burdy  wszczynane  prze/  mło
d/ ież?  Mają  przyjeżdżać  coraz  bardziej  popularne  grupy,  ale  |ak 
tu  się  cieszyć?  Po  godzinie  21  trudno  się  wydostać  z  Ustronia, 
gdzieś  dalej  niż  ty lko  do  Cieszyna.  Skoczowa  czy  Wisły.  Mozę 
koncerty  powinny  kończyć  się  wcześniej,  żeby  przyjezdni  zdą
żyl i  wsiąść  w  ostatni  pociąg  do  Katowic  i  pojechali  bawić  się  do 
domu. 

Jak  chuligani  zachowywali  się  tez  młodzi  uslroniaey.  (  i  dali 
się  we  znaki  k ierowcom  na  ul.  Daszyńskiego  |i i /  w  drodze  na 
koncert.  Jeden  z  mieszkańców  Ustronia  opisywał  juk  jadąc  oko 
lo  godz.  IX  obserwował  zachowanie  młodych  ludzi  idących  całą 
szerokością  ulicy  w  okolicach  poczty.  Za  grupą  bardzo  wolno 
jechał  samochód,  bo  mimo  trąbienia  nie  został  przepuszczony 
Chłopcy  w  końcu  się  zl i towal i  i  zeszli  na  bok.  Nasz  rozmówca 
chciał  skorzystać  z  okazji  i  tez  przejechać.  Nie  /.dążył,  m łod / i 
znowu  wkroczyl i  na  jezdnię.  Jednego  z  nich  udało  się  ominąć 
w  ostatniej  chwi l i .  Zahaczył  o  lusterko,  ale  na  szczęście  składa
ne.  Kierowca  odjeżdżał,  a młody  c / łowiek  odgrażając  się  chwi lę 
biegł  za  samochodem. 

Zabezpieczeniem  porządkowym  koncertu  zajmuic  się  wyna
jęta przez organizator«')w  f irma ochroniarska  Mondial Pol z l  Istro 
nia. policja,  straż  miejska,  straż  pożarna.  M o n i ka  N iemiec 
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Niezależnie od temperatury, gdy spadnie śnieg trzeba odśnieżać.  Fot. W. Suchta 

 ZIM
Kiedy  docierały  do  nas  pierwsze  infor

macje  o  mrozach  panujących  w  Polsce, 
w  Ustroniu  kapało  z  dachów.  W  sobotę 
wszystkie  wiadomości  rozpoczynały  się 
od  meteorologi i ,  doniesieniach  o  zmar
łych  z  powodu  zimna,  utrudnieniach  na 
drogach,  brakach  w  dostawie  ciepła,  prą
du.  A  u  nas  panowała  temperatura  powy
żej  zera.  Osoby,  które  nocą  z  soboty  na 
niedzielę  wracały  z  karnawałowych  im
prez,  twierdzą,  że jeszcze  około  godz.  I. 
było  dość  ciepło,  wiał  ty lko  zimny  wiatr. 
A le już  rano o godz. 7 przecieraliśmy  oczy 
spoglądając  na termometr,  bo słupek  spadł 
do  minus  dwudziestu  k i lku  stopni  poni
żej  zera.  Mieszkańcy  Hermanie  i  Niero
dzimia  mówią,  że  u  nich  jest  najzimniej. 
Tam  odnotowano  minus  27,  28  stopni. 

W  szkołach  podstawowych  nic  przerwa
no  zajęć.  We  wszystkich  lekcje  trwały  po 
45  minut,  p lacówki  funkcjonowały  nor
malnie.  Panie  sekretarki  podkreślały,  że 
w  szkołach  jest  ciepło,  przytulnie,  kuch
nia  wydaje  obiady,  jest  gorąca  herbata  dla 
uczniów.  Nie  ma  więc  powodu,  żeby  się 
nic  uczyć.  Zresztą  w  przypadku  odwoła
nia  lekcj i ,  trzeba  by je  odrobić.  W  Gimna
zjum  Nr  2  wszystkie  lekcje  odbywają  się 
normalnie.  W  Gimnazjum  nr  I  skrócono 
trzy  ostatnie  lekcje.  Wśród  dojeżdżają
cych  gimnazjal istów  była  niska  frekwen
cja   około  60%.  W  Zespole  Szkół  Ponad
gimnazjalnych  lekcje  zostały  skrócone  do 
25  m inu t .  W  szkole,  do  k tóre j  w ie l u 
uczniów  dojeżdża,  niektórzy  z  dalekich 
zakątków  Tró jws i .  prowadzenie  normal
nych  zajęć  nie  miało  sensu. 

Autobusy  wszystk ich  p rzewoźn ików 
i  we  wszys tk ich  k ie runkach  j eźdz i ł y 
w  kratkę.  Nie  było  wie lk ich  zastojów  w 
komunikacj i ,  ale  chyba  żaden  autobus  nie 
przyjechał  o  czasie,  niektóre  kursy  były 
odwołane.  Niestety  pasażerowie  nic  mo
gl i  się  o  tym  dowiedzieć,  bo  nie  mamy 
w  Ustroniu  dworca,  więc  musieli  cierpli
wie  czekać  na  autobus. 

Na  dworcu  PKP  Ustroń  Zdrój  pani  po
wiedziała,  że  jest  zajęta  i nie  może  rozma
wiać.  Nie  chciała  się  pochwalić,  że  z  na
szej  stacji  wszystkie  pociągi  odjeżdżały 
p lanowo,  mając  na jwyże j  k i l ka  minut 
spóźnienia. 

Z  komunikacją  codzienną  nie  mają  kło
potów  kuracjusze,  ale  muszą  do  nas  doje

chać,  a na  miejscu  mieć  zapewniony  spo
kojny  pobyt.  Kierownik  administracyjny 
Przedsiębiorstwa  U z d r o w i s k o w e g o 
„Ust roń"  S.A.  Andrzej  Piechocki  zapew
nia.  że  kuracjuszom  niczego  nie  brakuje. 
By ły  drobne  kłopoty  z  systemem  ogrze
wania.  ale  usterki  natychmiast  naprawio
no.  Nie  ma  problemów  z  zaopatrzeniem, 
normalnie  odbywają  się  wszystkie  zabie
gi.  A.  Piechocki  żartuje: 

  Goście  cały  czas  docierają  do  sanato
rium.  a większość  z nich jest  w  takim  wie
ku.  że  pamięta  mroźne  z imy  i  nie  widz i 
nic  wyjątkowego  w  takich  mrozach. 

Bywa  i  lak,  że  ktoś  przyjedzie  i  nie  ma 
się  gdzie  przespać.  Mieszkańcy  Ustronia 
zgłosil i  w  komisariacie,  że  w  zaparkowa
nym  samochodzie  śpi  mężczyzna.  Nic  jest 
to  najlepsze  schronienie  w  czasie  takich 
mrozów.  Policjanci  pojechali  na  miejsce 
i  pomogli  znaleźć  pokój  na  nocleg. 
  Jesteśmy  wyczuleni  na  takie  sytuacje  
m ó w i  komendant  Komisar ia tu  Po l i c j i 

w  Ustroniu  Janusz  Baszczyński.  Zbiera
my  z  ulicy  szczególnie  osoby  nietrzeźwe 
i  jeśli  zachowują  się  porządnie  nie  bawi
my  się w  wywożenie  do  izby  wytrzeźwień. 
Staramy  się, zęby dotarli  do domu.  W  cza
sie  takich  mrozów  życie  i  zdrowie  jest 
najważniejsze. 

Gorzej,  jeśli  nie  ma  gdzie  wrócić.  Bez
domni  są w najgorszej sytuacji, ale w  Ustro
niu  mają  się  gdzie  schronić.  Cały  czas 
przy jmuje  ich  ksiądz  A lo j zy  Wencepel, 
który  prowadzi  w  Polanie  Dom  dla  Ludzi 
Bezdomnych  przy  Parafii  Dobrego  Paste
rza.  Po  lali  mrozów  zrobiło  się ciasno,  ale 
jeśli  znaleźliby  się  jeszcze  ludzie  bez  (.la
chu  nad  głową,  mogą  przyjść  bez  obaw. 
  Jakoś  się  pomieścimy,  poprzesuwamy 
łóżka    mówi  ks.  proboszcz.  A.  Wencepel. 

Gdy  pytamy, czego  potrzebują  bezdom
ni  i  czy  jakaś  pomoc,  o  której  zapewniał 
premier  Marcinkiewicz  dotarła  na  Polanę 
ks.  A.  Wencepel  odpowiada: 
  Przede  wszystk im  brakuje  nam  opału. 
Jeśli  ktoś  mógłby  się  podzielić  z  bezdom
nymi  odrobiną  ciepła,  byl ibyśmy  bardzo 
wdzięczni.  Pomoc,  którą  rząd  obiecał  or
ganizacjom  zajmującym  się  bezdomnymi 
do  nas nie dotarła.  Prawdę  mówiąc  nie  za
interesował  się  nami  ani  nikt  z miasta,  ani 
nikt  z. powiatu.  Musimy  liczyć  na  siebie 
i  na  prywatnych  sponsorów,  którym  dzię
kujemy  za  każdą  pomoc. 

Strażnicy  miejscy  cały  czas  patrolowali 
miasto  sprawdzając, czy  bezdomni  nic  po
zostają  bez pomocy.  Wraz  z  pracownikiem 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
byl i  na  Zawodzi l i ,  gdzie  w  trudnych  wa
runkach  mieszka  ustroniak.  Nie  chciał 
skorzystać  ze schronienia  na Polanie.  Nie
którzy  bezdomni  nawet  w  takie  mrozy 
wolą  zostać  w  swoich  prowizorycznych 
noclegowniach,  bo  w  tych  prowadzonych 
przez  organizacje  pozarządowe  nie  mogą 
pić  alkoholu.  M o n i ka  N iem iec 

14 stycznia w pubie „Angel  s" gościliśmy czołówkę polskiego jazzu. Do lokalu trudno było się dostać, 
szczęśliwcy  przeżyli  wyjątkowy  muzyczny  wieczór.  Na zdjęciu  od  lewej:  Maciej  Sikała    saksofon 
numer  1 polskiego jazzu, Piotr Wojtasik   laureat Fryderyka 2003  muzyka  roku oraz za album  roku 
w muzyce jazzowej, Steven  McCreven z USA  perkusista  grający z czołówką  amerykańskiej  sceny 
jazzowej, Adam Lewandowski   kontrabas.  Fot. R. Wojtasik 
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Po  raz  kolejny  zawitał  do  Ustronia  autobus  z  Regionalnego 
Centrum  Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa  w  Katowicach.  W  roku 
2005  byli  u  nas  3  razy,  dobrą  współpracę  zapowiedziano  rów
nież  na  rok  2006.  Pierwsza  wizyta  banku  krwi  wypadła  trochę 
niefortunnie,  bo  w  największe  mrozy.  Odbi ło  się  to  na  l iczbie 
osób.  które  zgłosiły  się  do  autokaru.  By ło  ich  24,  krew  mogły 
oddać  22.  Pracownicy  katowickiego  CK iR  będą  przyjeżdżać  do 
nas  regularnie  co  trzy  miesiące.  Krew  będzie  można  oddawać 
w  poniedziałki:  2<S kwietnia,  23  lipca  i  24 października.  Z  ramie
nia  Urzędu  Miasta  akcję  pomaga  organizować  Zdzisław  Bracha
czek.  Miasto  zapewnia  energię  elektryczną,  prowadzi  promocję, 
rozpowszechnia  informacje. 

Honorowym  dawcą  może  zostać  osoba  pełnoletnia,  która  nie 
ukończyła  65  roku  życia.  W  dniu  oddawania  krwi  trzeba  zjeść 
lekki  posiłek,  wypi jać  dużo  p łynów  nie  przemęczać  się.  Cała 
procedura:  wypełnienie  ankiety,  rozmowa  z  lekarzem,  oddanie 
450  ml  krwi  trwa  około  20  minut.  Trzeba  pamiętać,  że  kobiety 
mogą  oddawać  krew  nie  częściej  niż  raz  na  12  tygodni,  męż
czyźni  raz  na <S  tygodni.  Dawcy  otrzymują  ekwiwalent  kalorycz
ny, czyl i  czekolady,  batony,  kawę.  konserwę.  (mn)  Przedszkolaki bardzo się starają dla babć  i dziadków.  Fot. M. Niemiec 

HONOROWI DRUHOWIE 

Mrozy  sprawiły,  że  niewielu  było  krwiodawców.  Większość  to  druhowie 
z ustrońskich jednostek OSP Nierodzim, OSP Lipowiec, OSP Kuźni Ustroń 
i  OSP Centrum.  Fot. W. Suchta 

21  i  22  stycznia  obchodzimy  Dzień  Babci  i  Dzień  Dziadka. 
W  przedszkolach  są  to  jedne  z  najważniejszych  uroczystości 
obok  Dnia  Matki  i  Mikołaja.  W  Przedszkolu  Nr  4  w  Hermani
each.  tak  jak  we wszystkich  innych  placówkach,  dla  babć  i  dziad
ków  przygotowano  piosenki  i  wierszyki.  Dzieci  były  poprzebie
rane,  grały  na  instrumentach,  prezentowały  swoje  umicjęności 
aktorskie.  Na  koniec  uściskały  bohaterów  dnia  i  wręczyły  im 
papierowe  kwiaty.  Po  występie  trzeba  się  było  posilić,  więc  dy
rektor  Maria Cholewa  zaprosiła  wszystkich  na poczęstunek.  Były 
ciasta, kawa, herbata.  Po drodze do sali  babcie  i dziadkowie  oglą
dali  prace  plastyczne  wnuków,  poznawali  ich  kolegów  i  kole
żanki.  W  miłej  atmosferze  seniorzy  mogli  porozmawiać  także  ze 
swoimi  znajomymi.  ( m n) 

T O I 
Czym  ogrzewać  i  czy  utrzymywać  ogrzewanie 
mieszkań  i  obiektów  komunalnych  z  kotłowni 

węglowej   poprzez  sieć  cieplną? 

Przed  IV70  rokiem  dlii  potrzeb  ogrzewaniu  z.ukkulu  oraz  obiek
tów  komunalnych  i mieszkali  miasta  w  Kuźni  Ustroń  wybudowa
no  kotłownię  o  mocy  15  Cual/h  z  wodnymi  koliami  La  Monta 
opalanymi  miałem  węglowym.  Wybudowano  2  ciepłociągi  na 
terenie  miasta.  Ciepłociąg  Kuźnia  ul.  Słoneczna  zasilał  ener
gie/  ciepłiuj  szklarnie  /jeleni  Miejskiej,  mieszkaniu  przy  ul  Sło
necznej  oraz  bazy  biulow  lane  przy  ul  Sportowej.  Ciepłociąg 

  stronę  ul.  ('ieszyńskiej  dostarcza  energię  cieplną  do  ogrzewa
nia  mieszkali  Spółdzielni  Mieszkaniowej  ../.m  isze",  sali  gimna
stycznej.  MDK  „l'rażakówka"  i  Szkoły  l'odstawowej  nr  2.  Cie
płociąg  do  ul.  Słonecznej  l)\j  zarządzimy  przez  M PCK,  drugi 
<ieplocii/g  przez.  Kuźnię  Ustroń  i  SM  „Zacisze".  Kiedy  Ustroń 
leżał  u  administracyjnych  granicach  województwa  bielskiego 
gospodarki/  cieplną  na  terenie  Ustronia  zajmowało  się  Woje
wódzkie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  (  iepluej.  Po  reformie  ad 
ministruc  yjnej  W PI X  zlikwidowano.  W  Cieszynie,  Skoczowie 
powołano  Miejskie  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej 
u  lˇstronili  cos  takiego  nic  powstało.  (  icpłociąg  ir  kierunku  ul. 
Słonecznej  \wi</cz.ono  .  eksploatac  j i ,  a  ciepłociągiem  u  strony 
ul.  (  ies.  ynskiej  zai zx/dza SM  „  Zacisze" 

.lak  długo  energia  cieplna  z kotłowni  Kuźni  będzie  dostarcza
na  do  mieszkań  spółdzielni  mieszkaniowej  i  obiektów  miejskich? 
Czy  zaprzestać  w  Ustroniu  ogrzewania  mieszkali  i  obiektów  ko
munalnych  z. sieci  cieplnej  zasilanej  z  kotłowni  węglowej  Kuź
ni'?  Obecnie  cena  miału  węglowego,  który  może  być  spalany 
vr kotłach  z.  ruchomym  rusztem,  wynosi  ok.  200  z.l za tonę.  Porów
nując  kocioł  węglowy  ciepłowni  z kotłem  gazowym  można  przy
jąć  ż.e  z. 2  kg  miału  węglowego  produkuje  się  tyle  samo  energii 
cieplnej  co  z.  I  Nm  sześciennego  gazu  ziemnego.  Cena  gazu  jest 
dosyć  wysoka,  trudno  go  magazynować,  trzeba  więc  pamiętać 

0  pewności  zasilania.  Współczesne  ciepłownie  opalane  węglem 
są  wyposażone  ve skuteczny  układ  odpylania  spalin  i  powinny 
spalać  węgiel  o  niskiej  zawartości  siarki  lub  odsiarczany.  Cie
płownie  wyposażane  są  w  aparaturę  kontrolnopomiarową  do 
prowadzenia  odpowiednio  procesu  spalania  i  rejestracji  da
nych  z. zakresu  ochrony  środowiska.  Dystrybuc  ja  energii  ciepl
nej  przy  obec nej  technologii  wykonania  sieci  może  się  odbywać 
przy  niskich  stratach  przesyłu.  Odbiorca  ciepła  z. sieci  ciepłow
niczej  ma  wysoki  kom/ort  nie  potrzebuje  pomieszczeń  na  paliwo 
1  kocioł,  ma  łatwą  regulac  ję  temperatury  i  rozliczenie  zużytej 
energii,  dodatkowo  brak  spalin  .agiożenią  wybuchem  v  .:</ 
iruciem.  Jeżeli  by  miasto  dysponowało  ciepłociągami  z  tanie/ 
energie/  cieplną  wiele  domów  opalanych  /lotem  czy  mułem  pod 
łączyłoby  się  do  ciepłoch/gu. 

W  obecnej  sytuacji  energetycznej  warto  wszystko  prz.eanałi
:ować  i   istniejącej  infrastruktury  zbyt  szybko  nie  rezy
gnować  Inżynier  energetyk 

Artur  Koj nut 
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W  statystykach  Komisar ia tu  Po l i c j i 
w  Ustroniu  rok  2005  jawi  się  jako  spokoj
ny.  Podobnie  jak  2004,  w  którym  nastąpił 
wyraźny  spadek  l ic /by  najgroźniejszych, 
najbardziej  dokucz l iwych  dla  obywatel i 
przestępstw.  W  ubiegłym  roku  znacznie 
spokojn ie jsza  by ła  p ierwsza  po łowa, 
a najmniej  zdarzeń, co w mieście  turystycz
nym  jest  zaskakujące,  mia ło  miejsce 
w  sierpniu.  W  ciągu  12  miesięcy  popeł
niono  596  przestępstw,  /  czego  wykry to 
65,3%.  Daje  to  wzrost  wyk rywa lnośc i 
o  4,2%  w  stosunku  do  roku2004.  Odno
towano  jednak  wzrost  zatrzymań  nietrzeź
wych  kierowców  ze  106  w  2004  roku  do 
140  w  2005.  Zwiększyła  się  też  ujawnial
ność  przestępczości  narkotykowej  /  12 
spraw  w  2004  do  31  w  roku  ubiegłym. 

Cieszy  nas  spadek  liczby  rozbojów,  bo 
takie  przestępstwa  najbardziej  obniżają 
poczucie  bezpieczeństwa  obywate l i 
mów i  Janusz  Baszczyński ,  komendant 
Komisariatu  Policj i  w  Ustroniu.    Rozbój 
to  napad,  użycie  siły  wobec  kogoś  w  celu 
zdobycia  pieniędzy,  jakichś  przedmiotów. 
Takich  zdarzeń  odnotowal iśmy  w  roku 
2003   15, w  2004  6, a w  2005   3 i wszyst
kie  są  wykryte. 

W  ciągu  dwóch  lal  spadła  liczba  kra
dzieży  z włamaniem:  2003  r.   155, 2004  
93,  2005    90.  Wzrosła  liczba  kradzieży 
ze  158  w  2004  roku  do  161  w  2005. 

Można  przypuszczać,  że  działania  poli
cj i  prowadzące  do  obniżenia  przestępstw, 
dałyby  skutek  również  w  tej  kategorii.  Tu 
jednak  muszą  pomóc  sami  obywate le. 
Przede wszystkim poprzez większą  ostroż
ność  i  nie  dawanie  okazji  złodziejom. 

Chodzi  tutaj  o  kradzieże  niemal  na  ży
czenie.  Pozostawianie  torebek  w  nie  za
mkniętych  pomieszczeniach  b iurowych. 

noszenie  otwartych  torebek.  Zamknięte  w 
samochodzie  leż  nie  są  bezpieczne  i  do
datkowo  narażają  nas  na  straty  związane 
ze wstawieniem  nowej  szyby.  Jakakolwiek 
teczka,  torba,  paczka,  reklamówka  pozo
stawione  na siedzeniu  są zaproszeniem  dla 
złodzieja.  I wtedy  tracimy  najczęściej  port
fel,  dokumenty,  które  niepotrzebnie  trzy
mamy  wszystkie  razem.  A  kiedy  złodziej 
ma  już  karty  bankomatowe,  kredytowe, 
nierzadko  z  wypisanymi  na  nich  pinami, 
jak  po  nitce  do  kłębka,  dotrze  tło  naszych 
oszczędności.  Zdarzało  się  wybranie  ki l 
ku  tysięcy  złotych.  Nie  pi lnujemy  lez  te
le fonów  k o m ó r k o w y c h .  Tc  najczęściej 
giną  w  lokalach,  kiedy  leżą  na  stol iku, 
a  właściciel  się  baw  i.  Często  pozostawia
my  bez  zabezpieczenia  także  rowery.  Sto
ją  nie  przypięte  przed  sklepami,  pod  pło
tem.  przed  blokiem.  Coraz  częściej  zda 
rzają  się  kradzieże  jednośladów  z  terenu 
posesji.  W  każdym  przypadku  kradzieży 
trzeba  jak  najszybciej  zgłosić  zdarzenie 
na  pol ic ję .  Zgłaszanie  kradzieży,  klóre 
miały  miejsce  w  hotelach,  lokalach,  do
piero  na drugi  dzień,  a bywa.  że  i  po  k i lku 
dniach,  un iemożl iw ia  podjęcie  skutecz 
nych  działań.  Właściciele  zwykle  nie  c/e 
kają  tak  długo  ze  zgłoszeniem  kradzieży 
samochodu.  W  zeszłym  roku  miało  miej 
sec  10  takich  przestępstw,  w  2004  roku 
9, a w  2003    13. 

Na  drogach  lez  było  spokojniej.  Mia ło 
miejsce  36  wypadków,  czyl i  zdarzeń  dro 
gowych,  w  których  ucierpieli  ludzie.  42 
osoby  były  ranne,  nikt  nie  zginął.  W  sio 
sunku  do  roku  2004  jcsl  lo  spadek  o  oko 
lo  25%.  Ko l iz j i  drogowych  odnotowano 
236  i jest  to  spadek  o  0,6f/<. 
  Tych  kol iz j i  nic  jcsl  lak  dużo,  jeśli  spoj
rzeć  na  natężenie  ruchu    mówi  komen

Dużo stłuczek, ale co się dziwić w takich warunkach. Na zdjęciu bardzo trudny przejazd pomiędzy ul. 
9 Listopada  a 3 Maja. Wąska jezdnia,  brak  chodnika.  Na szczęście dla pieszych teren wokół  swojej 
siedziby odśnieża Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja.  Fot. W. Suchta 

dani  Baszczyński.  Kierowcom  pomaga
ją  dobre  rozwiązan ia  komun ikacy jne , 
szczególnie  ronda  i  światła  na  skrzyżo
waniu  ulicy  Katowickiej  /.Cieszyńską.  Na 
terenie  Ustronia  są  montowane  fotorada
ry  i  k ierowcy  lubiący  szybką  jazdę  po
winni  być  tego świadomi.  Swoje  robią  wi
doczne  patrole  funkcjonariuszy  z  Sekcji 
Ruchu  Drogowego  Komendy  Powiatowej 
Policj i  w  Cieszynie. 

W  sezonie  centrum  miasta  było  prze 
jezdne,  chw i l owe  utrudnienia  w  ruchu 
zdarzały  się  w  okolicach  parkingu  Kolei 
L inowej  oraz  tradycyjnie  przy  wjeździe 
na  Równicę.  Nic  ly lko  na  drogach  było 
spokojnie  w  sezonie.  Także  w  parkach 
i  w  lokalach.  M i m o  że  odbyły  się  duże 
imprezy,  koniecznych  by ło  t y l ko  k i lka 
drobnych  interwencji.  Nie  doszło  do  burd, 
bi jatyk,  zakłócania  porządku,  aktów  wan
da l i /mu. 

Zauważamy  tendencję  zmniejszania  się 
l iczby  poważniejszych  przestępstw,  ale 
drobnych  nic  ubywa.  Podobnie  jak  inier 
weneji  s twierdzaj .  Baszczyński.    Kiedy 
otrzymujemy  jakieś  zgłoszenie,  musimy 
działać.  Reagujemy  zawsze,  jak  ly lko  się 
da  najszybciej.  Takich  wyjazdów  jcsl  co 
raz  więcej.  W  2000  roku  było  ich  l .2l)8. 
w  2002    2.460.  a w  2005  v260. 

Mógłby  niepokoić  wzrost  udziału  nie 
letnich  w  przestępstwach  kryminalnych 
z  10  w  2004  roku  do  21  w  2005.  Jednak 
komendant  ust rońskiego  Komisar ia tu 
uspokaja,  ze  lo  raczej  skutek  wzrostu  ak 
lywności  pol icj i ,  ' len  wzrost  możl iwy  jest 
między  innymi  dzięki  współpracy  z  jed 
nostkami  powia towymi ,  oddziałami  pre 
weneji  z  BielskaBiałej.  Strażą  Graniczną 
oraz z samorządem,  który  w  ubiegłym  roku 
sfinansował  system  monitoringu  i  zakup 
samochodu.  Również  dzięki  stabilności 
kadrowej.  Liczba  pol icjantów  utrzymuje 
się  na  stałym  poziomie,  a  I  Baszczyński 
zapewnia,  ze  są  to  dobrze  wykształceni 
funkcjonar iusze  z  cennym  doświadczę 
niem  zawodowym.  Obsługują  nie  l y lko 
l  'stroń,  ale  też całą gminę  (Joleszów  aż  po 
granice  Cieszyna. 

  Najbardziej  zależy  nam  na  współpracy 
z  mieszkańcami  mówi  komendant  Bas/ 
czyński.  l y l ko  wtedy,  gdy  mieszkańcy 
będą  sygnalizować,  że  dzieje  się  coś  nie 
dobrego, będziemy  mogli działać.  I  /apew 
niani  ustroniaków.  że  każde  /.głos/cnie 
traktowane  jest  poważnie.  Ze  koniaki  / 
ludźmi  mamy  raczej  dobry,  świadczy  co 
raz  częstsze  zatrzymywanie  przestępców 
na  gorącym  uczynku.  W  2004  roku  w  20 
zdarzeniach  ujęl iśmy  w  trakcie  dokony 
wania  przestępstwa  23 osoby, w  2005  roku 
w  27  zdarzeniach  39  osób 

Polepszeniu  kontaktów  z  odwiedzają 
cyni i  pol icję  ma  służyć  nowy  wygląd  Ko 
misariatu  Policj i  w  Ustroniu.  Petenci  nie 
będą  już  wi tani  żelazną  kratą,  gdyż  |ak 
mówi  J.  Baszczyński  9()'/i  osób  zgłasza 
jących  się  na  policję  to  załatwiający  róz 
ne  sprawy  ludzie  uczciwi.  Wnętrza  mają 
być  przy jazne  i  estetyczne.  Siedziba 
ustrońskicj  pol ic j i  wreszcie  dostosowana 
zostanie  do  standardów  europejskich  X X I 
wieku,  zwłaszcza,  ze znajduje się w  u/dro 
wisku.  mieście  turystycznym. 

M o n i k a  Niemiec 
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ustrońskie   muzea, 
  kultury,   stowa

rzyszenia,   straż  miejska 
w w w   u s t r o n . p i 

. .
Rynek  4,  tel.  854234«, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek: 8.00  18.00: wiórek:  8.00  15.00: środa  12.00 
czwartek: —  piątek:  8.00  18.00: sobola  8.00  12.00 
( 7 \  tclnia  ogólna oraz  wypożyczalnia  dla dzieci 1 młodzieży 
poniedziałek:  12.00  18.00; wtorek:  8.00  15.00: środa  12.00 
czwartek: —piątek:  8.00  18.00. 

M E . .
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996. 
Wystawy  stałe: 

Hutnictwo  i kużnietwo  Ustronia  ze skansenem przemy słowym 
Wystawa etnograficzna  ze zhiorów  własnych  Muzeum 
Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Ileezko 
Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  ( juniora)  „Wesele" 

W yst a wy  czasowe: 
Wystawa  lologralii  z  wypraw  zagranicznych  znanej  usironskiej 

podróżniczki  Lidii Troszok  (od  10 stycznia) 
Muzeum  czynne:  w poniedziałki  9  II 

we wtorki  9  17, od środy  do  piąlku  9  I I 
w soboty,  niedziele 9.30  13. 

M Y I
ul. 3  Maja  68,  tel.  8542996. 

Lkspozveja  prac  wyb i tnych  polskich  twórców:  l'.  Siellera. 
I. Wałacha, S. Jaworskiego,  I  . Konarzewskiego.  M.  Siary.  /..  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,  d ruk i  bibliofilskie 
i  un ikatowe.  Cenny  zb iór  książek    Cieszyniana  {możliwość 
korzystaniu  ze  zbiorów  przez  uczniów  i  simlemów). 

Walka o niepodległość w czasie  II wojny światowej: Polskie  Państwo 
Podziemne, Polskie Siły  Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze  Września 
1939 r.. Wojsko  Polskie  na  Wschodzie  i martyrologia  mieszkańców 
l  I s t ron ia .  {/upraszamy  nauczycieli  i  uczniów  nu  ciekawe  lekcje  historii) 
Atrakcyjne wystawy czasowe, wernisaże  i  koncerty. 
KLUB  PROPOZYCJI  klub  tysiąca  inicjatyw  i spotkań z ciekawymi 
ludźmi: LATAJĄCA  AKADEMI A  SZTUK   warsztaty artystyczne 
illa dzieci  i młodzieży: OPOWIKŚCI  NIKSLYCHANK   cykl'spotkań 
etnograficznych. 
Oddział  czynny: 
od środy do niedzieli  w godz.  1116 

I
B&K1 łcczkowie  ul. Błaszczyka 19. teł. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

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

O I  I W
Rynek  3A,  tel. 8545458, email  bpiw a  polbox.com 
Biuro  i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

E  I
ul. 3  Maja  14, tel. 854 45  22,  lax  854  18  L4

E E I 
.  Ustroń,  ul.  Rynek  4 (byłe  liceum  koło  ZlIS) 

G   czwartek  od  17.30 G .  wiórek  od  17.30 
   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  16.00  17.00 

Psycholog  każdy ostatni piątek  miesiąca 
I'mikt  wydawania  odzieży    pon.  sr.  pi.  10.00    14.00 

I
E Y 

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

pluslyt.ne.  wokalna  instrumentalne,  tania  nowoczesny,  taniei 
towar.  \ski,  rękodz.ieło artystyc:ne,  teatralne  i recytatorskie,  modelarskii. 
akrohatyka  zajęcia  odbywam  się po  południu. 
kurs j .  angielskiego dla dorosłych  czwartek  godz.  17.00  sala nr 8 
aerohic  (gimnastyka  lecznicza)  poniedziałki  i czwartki 

godz. 19.00 20.00,  sala nr 7 
O O 

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

  I
Z«.  Kombatantów  RP i  Byłych  Więźniów  Politycznych 

poniedziałek  10.0012.00 sala ni  17 
Slow.  Kombatantów  Polskich  Sil  Zbrojnych  na  Zachodzie 
I  i  III  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 
Kstrada  Ludowa  Czantoria  i  Mała  Czantoria  wtorek  17 JO2( ).<)() 
Zespól  Wokalny  „Us t roń"  wtorek  18.0020.00 

oil poniedziałku do piątku 8.30  17.00 
sobola 8.30  13.00 

Rynek  2, tel. 8542653, 

ul. Sanatoryjna  7.8542025  16.00 od poniedziałku do piąlku 8.45 
sobota 8.45   13.00 

T I
ul. 3 Maja  21, (lei. alarm.  997):  tel. 8542413;  8543413. 

Ż
ul.  Rynek  4, tel. 8543483;  kom. 604558321  z liRY: darniowy  986 

I M Y
ul.  Daszyńskiego  28.  tel.  8542906. email:  indk("ustron.pl 
Kola  zainteresowali  d|ą  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe  \  aeliowi  Mrozy zmusiły  nas do ostrego  palenia.  Fot. W. Suchta 

26 stycznia 2006  i (.  ) 



Niektóre  panny...  Fot. M. Niemiec 

OGŁOSZEŃ [A DROBNE 
„U Matusia", ul. Grażyńskiego 27. 
lei. 8544997. Bankiety,  domowa 
kuchnia. Zapraszamy. 

Zatrudnię pani;) do sprzątania i pra
sowania. Ustroń, ul. 3 Maja 61. 

Pokój do wynajęcia na dłużej. 
Tel. 03385471 37. 

Nowo otwarta AutoMyjnia zapra
sza.  UstrońHermanice,  ul.Sko
czowska  19. Niskie ceny. 

Wycinka drzew, cięcie drewna. 
Teł.  0888632165. 

Sprzedani garaż murowany  na os. 
Manhatan. 
Tel.  0691532287,  0606953
063. 

Agencja  Pracy  Tymczasowej  za
irudni  kucharzy,  kelnerów  i  kon
serwatorów  do  pracy  w  hotelu 
w  Ustroniu. Tel.  0338142002. 

Restauracja  „Kubuś"  w  Ustroniu 
zatrudni  kucharkę  z. Ustronia  lub 
okolicy. Zgłoszenia pod numerem 
telefonu  0338543273. 

Punlo  1.2;  3drzwiowy,  bogate 
wyposażenie, rocznik 2002. Sprze
dam  0604956655. 

Y
2628.01   apteka  Centmm,  ul. Daszyńskiego  8,  tel.8545776 
2931.01   apteka  Pod Najadą,  ul. 3  Maja 13,  tel.  8542459 
0103.02   apteka  Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna  7,  tel.  8544658 
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KULTUR A 

27.  01  godz.  9.00 
piątek 

27.  01  popołudniu 
piątek 

29.  01  godz.  11.00 
niedziela 

30.  01    10.02 
godz.  10.0014.00 

KIN O 
20.  01    26.  01 

20.  01    26.  01 

27.  01    02.  02 

27.  01    02.  02 

27.  01    02.  02 

„ W O L F G A N G  A M A D E U S Z  M O Z A R T 
w  250.  roczn icę  u r o d z i n" 
audycja  muzyczna  Fi lharmonii  Śląskiej 
dla  gimnazjal istów 
Sala  widowiskowa  MDK  „Praiakówka" 
Międzyszko lny  d r u ż y n o wy  t u r n i ej  szacho 
wy  o  m is t r zos two  Us t ron ia 
Sala  widowiskowa  MDK  „Praiakówka" 
5.  Z a w o dy  N a r c i a r s k ie 
o  M a s k o t kę  Us t ron ia 
Stok  narciarski  „Polanka    Czantoria" 
F E R IE  Z I M O W E  Z  „ P R A Ż A K Ó W K Ą " 
MDK  „Praiakówka"  szczegóły  na  str.  5 

godz.  17.00  H A R RY  P O T T ER  I  C Z A RA 
O G N I A  przygodowy  L/SA  (7  I.) 
godz.  19.30  PAN  Ż Y C I A  I  Ś M I E R CI 
sensacyjny  USA  (15  I.) 
godz.  17.00  S Z E R E G O W I EC  D O L OT 
animowana  bajka  USA  (bez.  ogr.) 
godz.  18.15  E L I Z A B E T H T O W N 
komedia  romantyczna  USA  (15  1.) 
g o d z.  20.30  „ 3 6 " 
thriller  Francja  (15  I.) 

to naprawdę  przesadzają.  Fot. M. Niemiec 

Biuro  Ewidencji  Ludności  Urzędu  Miejskiego  podało  dane 
statystyczne  za  rok  1995.  Łatwo  zauważyć,  że w  Ustroniu  miesz
ka,  rodzi  się,  a  nawet  przyjeżdża  więcej  kobiet  niż.  przedstawi
cieli  brzydszej  pici.  Generalnie  natomiast  w  porównaniu  z.  2SO 
urodzeniami  w  1980  roku  i  190  w  1990  roku,  w  ubiegłym  roku 
przyszło  na  świat  znacznie  mniej  ustroniaków,  co  jest  zgodne 
Z. ogólnopolskii  tendencją.  /.../  W  1995  roku  urodziło  się  ˇ36 
dzieci. 

O  godz.  5.00  pracownik  klubu  bilardowego  przy  Motelu  „Ma
rabu"  zgłosił  kradzież,  bil  bilardowych  wartości  około  270  zło
tych.  W  wyniku  podjętego  pościgu  funkcjonariusze  Komisaria
tu  Policji  zatrzymali  sprawcę  kradzieży  i  odzyskali  skradzione 
bile.  Sprawcą  „rabunku"  okazał  się  mieszkaniec  Dąbrowy  Cór
niczęj. 

/ ó  stycznia  rozpoczął  *ię  remont  ul.  3  Maja.  Brak  opadów 
deszczu  i  śniegu  umożliwił  spółce  „Beskidzkie  Drogi"  S.A.  na
prawę  nawierzchni,  głównie  łatanie  dziur.  Jest  to  droga  krajo
wa  i  finansowanie  jej  utrzymania  nie  leży  w gestii  gntiny  Ustroń. 
Na  wypełnienie  dziury  o  pow.  /  m2  cz.tcrocentymetrową  war
stwą  potrzeba  ˇ00  kg  asfaltu,  a  położenie  jednej  tony  kosztuje 
300  zł.  Remont  trwał  do  19  stycznia,  gdyż.  rankiem  lego  dnia 
zaczęło  sypać. 

W  końcu  grudnia  1995  roku  w  Rejonowym  Urzędzie  Pracy 
w  Cieszynie  zarejestrowanych  było  429  bezrobotnych  z.  Ustro
nia,  w  tym  279  kobiet.  W porównaniu  z.  401S'  vi' końcu  listopada 
liczba  bezrobotnych  wzrosła.  Zastępca  kierownika  RUP  Anita 
Labus  powiedziała  nam,  że jest  to  zjawisko  normalne,  ponieważ, 
osoby  zatrudnione  na  czas  określony,  mają  często  podpisane 
umowy  i/o  końca  roku. 

W  1995  r.  w  Urzędzie  Stanu  Cywilnego  w  Ustroniu  zawarły 
z.wiąz.ek małżeński  94  pary,  w  tym  dwie  osoby  posiadające  oby
watelstwo  francuskie  i ukraińskie.  (mn) 
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Młodzi skoczkowie Wisły Ustronianki coraz  lepsi.  Fot. W. Suchta 

PUNKTY W PUCHARZE 
Dobrze  skakali  reprezentanci  Wisły  Ustronianki  w  zawodach 

Pucharu  Świata,  który  odbywał  się  14  i  15  stycznia  w  Sapporo. 
Na  skoczni  HS134  zarówno  P i o tr  Ży ł a  z  Ustronia  jak  i  jego 
klubowy  kolega  Ka lał  Sl iż  w  obu  konkursach  zdobyli  punkty 
do  klasyf ikacj i  Pucharu.  Szczególnie  P.  Ży ła  rokuje  duże  na
dzieje.  Może  warto  by  pojechał  na  Igrzyska  Ol impi jskie?  Sobot
ni  konkurs  wygrał  Bjoern  Finar  Romoeren  z  Norwegi i ,  drugi  był 
jego  rodak  Roar  Ljoekclsoey,  a  trzeci  reprezentant  gospodarzy 
Takanohu  Okabc.  Skoczkowie  Wisły  Ustronianki  w  pierwszej 
serii  skoków  zajmowali  wysokie  miejsce.  Żyła    ósme,  a  Sliz  
czternaste.  W  drugiej  serii,  większość  zawodników  oddawała 
znacznie  krótsze  skoki,  niestety  nasi  reprezentanci  jeszcze  krót
sze  niż  inni  i  obaj  spadli  o  ki lkanaście  miejsc  w  k lasyf ikacj i 
zawodów.  ()statecznie  Żyła  zajął  dziewiętnaste  ( IW, . }  pkl.;  125,5 
i  100.5  in). a Śliz  dwudzieste  dziewiąte  miejsce  (IK1.4  pkl..  I 22,5 
i  05.5  m).  Natomiast  23  stycznia  nasi  skoczkowie  słabiej  skakali 
w  serii  pierwszej.  Sliz  był  dwudziesty  ósmy  (175,6  pkl.;  100,5 
i  I 14,0  m),  a  Ży ła  dwudziesty  dz iewiąty  (170.7  pkl . ;  102.0 
i  100,5  m).  W  drugiej  było  znacznie  lepiej  przez co  Piotrek  awan
sował  na  dwudzieste,  a  Ralał  na  dwudzieste  trzecie  miejsce. 
Zwyciężył  Roar  Ljokelsoey  z Norwegi i  wyprzedzając  japońskich 
skoczków  Daiki  Ito  i  Takanohu  Okabc.  W  klasyfikacja  Pucharu 
Świata  po  trzynastu  konkursach  P. Żyła  zajmuje  48  miejsce  z  23 
punktami,  a  R.  Śliz  miejsce  5556  z  15  punktami.  W  Sapoporo 
w  dniach  konkursu  wiał  wiatr,  nic dla  wszystkich korzystny,  (mi i ) 

I Z
W  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  odbyły  się 

miejskie  zawody  w  minikoszykówcc.  17  stycznia  rywal izowały 
dziewczęta.  W  poszczególnych  meczach  f inałowych  SP6  poko
nało  SP3  2144 ,  SP2  pokonało  SP3  36:4  i SP2  pokonało  SP6 
13:6.  Tym  samym  zwyciężyła  drużyna  SP2  w  składzie:  Ka ro l i 
na  Chmiel,  Anna  Bróztla.  Dominika  Cichy,  Anna  Pustówka. 
Żaneta  Najniuła, Natalia  Surowiec. Justyna  Szela. Aneta  koz'
lak.  Noemi  Kluż,  Żaneta  ł lulhój ,  Monika  Matuszek.  Domini
ka  Skrzypczak.  Agnieszka  Kossakowska,  Mar ta  Błaluit.  Dru
żyną  opiekuje  się  A g n i e s z ka  A d a m i e c.  Drucie  miejsce  zajęła 
SP6, trzecie  SP3. 

IX  stycznia  rywa l izowa l i  chłopcy.  W  meczach  f ina łowych 
padły  rozstrzygnięcia:  SP  I  pokonało  SP6  13:2.  SP2  pokonało 
SP6  49:0,  SP2  pokonało  SPI  59:8.  Pierwsze  miejsce  zajęła 
drużyna  SP2 w  składzie:  M a t e u sz  M a c u r a,  A r t u r  P o s m y k,  Mi 
chał  Karchut,  Bartłomiej  Rott.  Dawid  Siemiennik.  Adrian ii
jok.  Michał  Błaluit.  Kamil  Świerć,  Tomasz  Kubowicz.  Michał 
Krysta,  Robert  Skrzypczak.  Marcin  Cieślar, Jakub  Jaworski 
Drużyną  opiekuje  się  S ł a w o m ir  K r a k o w c z y k.  Drugie  miejsce 
zajęła  SP1.  trzecie SP6.  (ws) 
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Tyczkarki  i  tyczkarzc  z  Międzyszkolnego  Klubu  Sportowego 
w  Ustroniu  przebywali  na  siedemnastodniowym  obozie  szkole
n iowym  w  Spale.  Jak  mówi  trener  ustrońskieh  tyczkarek  M a r ek 
K o n o w oł  było  to  17  dni  ciężkiej  pracy.  Razem  z  młodymi  za
wodnikami  trenowali  najlepsi  w  kraju,  a  wśród  nich  M o n i k a 
P y r ek  i A n na  R o g o w s k a.  W  obozie  z M K S  uczestniczyły  A g a ta 
B i jok ,  M a ł g o r z a ta  Mo l ck  i  P a t r y c ja  M o s k a ła  jako  zawodnicz 
ki  kadry  Polski.  K lub  na  zgrupowanie  wysiał  także  T o m a s za 
Klytę.  Martę  Andrzejak  i Martynę  Cyganek  Na  zakończenie 
obozu  odbyły  się  Halowe  Mistrzostwa  Slaska,  w  których  wśród 
juniorek  zwyciężyła  P.  Moskała  pokonując  tyczkę  na  wysoko 
sci  3,30  ni.  Wśród  juniorek  młodszych  tytuł  halowej  mistrzyni 
Śląska  zdobyła  M.  Molck  (3,25),  zaś  wiccni is t rzynią  została 
M.  Andrzejak  (2,<S5).  Z. uwagi  na  zbyt  młody  wiek  M.  Cyganek 
startowała  poza  konkursem  i  skoczyła  3,10  m.  Nic  startowała 
kontuzjowana  A.  Bi jok. 

22  stycznia  w  Opawie  odbyły  się  zawody  w  skoku  o  tyczce 
zaliczane  do  Mistrzostw  Województwa  Morawskośląskiego, 
w  których  wzięl i  udział  zawodnicy  M K S  Ustroń.  W  otwartym 
konkursie  dziewcząt  A .  B i jok  skoczyła  3,25  m,  a  następnie 
w  obawie  przed  odnowien iem  się  kontuzj i  została  wycofana 
z zawodów  przez, trenera.  Wygrała  M.  Molck  pokonując  w  pierw
szej  próbie  wysokość  3.41  nt, co jest  je j  rekordem  życiowym.  Na 
trzeciej  pozycj i  uplasowała  się  P. Moskała  (3.25)  również  wyco 
fana  z zawodów  w  obawie  przed  kontuzją.  Czwarta  była  M.  Cy
ganek  (3.15).  Wśród  chłopców  zwyciężył  T.  Kly la  osiągając  wy
sokość 3.15 in, przed  M iche łm  Kłodą  (2,85).  (ws) 

l ls ironiak  P i o tr  Ś l iwka  wywalczył  złoty  drużynowy  i  brązo
wy  indywidualny  medal  podczas  ostatniego  dnia  Mistrzostw 
Polski  Seniorów  w  narciarstwie  biegowym,  które  odbywały  się 
od  18 do  22 stycznia  na  trasach biegowych  C.O.S.  IstcbnaKuha
lonka.  Zawodnik  AZS  A W F  Katowice  przybiegł  trzeci  na  metę 
biegu  na  30  k i lometrów  techniką  klasyczną  Pod  nieobecność 
najlepszego  obecnie  polsk iego  biegacza  Janusza  Krężeloka, 
zwyciężył  Maciej  Krccznier( AZS  AWI  Katowice).  P Śliwka  osią
gnął  czas  1:36.47.4,  zwycięzca  lepszy  był  o  ponad  4  minuty. 
Złoto  dał  mu  czas:  1:32.40,0.  Srebrny  medalista  Kami l  Funda
niez  z  M K S  Halicz.  Ustrzyki  Dolne  pokonał  naszego  zawodnika 
zaledwie  o  10 sekund,  jego  czas  to:  1:36.24,8. 

Drużyna  AZS  A W F  Katowice  wywalczyła  na  Kuhalonce  złote 
medale  mistrzostw  Polski  w  narciarstwie  biegowych  w  biegach 
sztafetowych  w  składzie:  P.  Ś l iwka,  D a w id  W a l u ś,  M a r i u sz 
l l l u c h n i k  i J a n u sz  K ręże lok.  Biegli 4x10  ki lometrów.  ( m n) 

Snowboardziści popisują się pod Czantorią. Duże zawody w snowboardzie 
odbędą się 4 lutego.  Fot. W. Suchta 

(. ) 



Na stok dzieci zaprasza Ustroniaczek.  Fot. W. Suchta 

Już  po  raz  piąty  na stoku  Polanka  Czantorii)  odbędą  się  Zawo
dy  Narciarskie  o  Maskotkę  Ustroniaczka.  Są  to  zawody  dla  naj
młodszych  narciarzy,  rzecz  jasna  rozgrywane  na  prawdziwych 
bramkach  i  z  profesjonalnym  pomiarem  czasu.  W  poprzednich 
latach  była  to  jedna  z  bardziej  udanych  imprez  z imowych. 

Startować  mogą  dzieci  w  wieku  od  410  lat  czyl i  roczników 
19962002.  Startujący  będą  k lasyf ikowani  osobno  w  każdym 
roczniku.  Pierwszy  zawodnik  wyruszy  na  trasę  o  godz.  I  1.30, 
natomiast  zapisy  przyjmowane  będą  w  dniu  zawodów  w  Gospo
dzie  pod  Czantorią  od  godz.  9.30  do  I  1.00. 

Zarząd  Klubu  Sportowego  „Kuźn ia  Ustroń"  zaprasza  na 5.  Bal 
Sportu,  który  odbędzie  się  I I  lutego  2006  r.  od  godz.  20.00 
w  Hotelu  „Tu l ipan"  w  Ustroniu.  Bi lety  do  nabycia  w  Smażalni 
„Adr ia t ico" ,  tel.  kontaktowy  033  /  8545029. 

Witejcie ludzie! 
Ferie  już  sie  zoczyły,  zima  na  całego,  lóż  kapkę  narodu  tu 

prz.ijechało  na  narty,  Byłech  loto  raz.ytn  z  wnuczkom  u  Wiśle  u 
rodziny  i  z.do mi  sic,  że je  lam  wiyncyj  przijezdnych..  Moj  brat 
z. Wisty  już.  dycki  po  Wszyckich  Swiyntych  rycliluje  sie,  coby 
u'  zimie  na  tych  lufciorzacli  zrobić  jaki  interes.  Co  roku  jednóm 
izbę  wynajtnujćun  tym  miastowym,  co  clicóm  tu  z dzieckami  kap
kę  pobyć.  Nale  czy  je  to  jaki  interes?  Lufciorz.e  deliny  z.amara
.sz.<>m,  w.sz.ynilzi bajzel  zosniwióm,  b<>  nic  itkhidzom  se za  sohóm. 
dyć  sóm  na  wczasach.  Je  to  doi sta  niezapłacona  robola. 

Sz.wagierka  przez  cały  grudziyń  robiła  kopytka  i  rynkawice 
z. łowczej  wełny,  a  mo  już.  strasznucnóm  wprawę.  Snoci  jedno 
kopyco  sztrykuje  przez  jedyn  wieczór,  /.as  jeja  siostra  już  łod 
downa  sztrykuje  swetry  z.  łowczej  wełny  ir  rozmaite  mustry.  lóż 
jak  ż.ech tam  loto  był  w  Wiśle,  a  zoz.drz.Hech na  targ,  tocli  zaraz 
Z. daleka  uwidzioł  brata  jak  kopyca  a  łowcze  swetry  i  kamizele 
zachwalał.  Pogodołech  kapkę  z  niojóm  wnuczkom  Agatkom,  że 
trze ja  łujcowi  purnóc  i  że  łodegrómy  takóm  scynke.  Przisz.li  my 
do  jego  stojiska,  a  je  lam  dycki  kapkę  takich  co  łogłóndajóm, 
a  niewielu  tych,  co  kupujóm.  Agatka  zgodnie  z.  pianym  zucz.yłu 
mie  strasznie  pytać,  cobycli  ji  kupił  takóm  pieknóm  czapkę,  bo 
wszystki  jeji  koleżanki  w  szkole  majom  taki  czopki  i  zoczyła  po
twora  przebiyrać  w  tych  czopkach  i prz.imierzać.  Wybrała  se  jed
nóm.  a  potym  zoczyła  swetry  łoglóndać  i  też  mie  pytać  zoczyła, 
coby  ji  taki  kupić,  że  znómym  zaszpanuje  nowóm  łoblycz.kóm. 
Jedyn  panoczek,  co  stoi  z. boku  i pasłóchoł  też z.aroz.iunko  sweter 
nabył.  Jo  sic  nie  naraził  na  koszta,  bo  tak  naprawdę,  to  dziełclia 
Z.a nic  w świecie  nie  chce  takich  łowczych  łobłycz.ek,  a bral  sprze
da!  sweter  i  był  zadowolony,  bo  interes  mu  tam  kiepsko  idzie. 
Muszym  też  po  Ustroniu  poszpacyrować  i  podziwać  sic  jako  se 
nasi  radżom  z. tymi  lufciorz.ami.  Paweł 

T Y 
Szachowa  drużyna  Szkoły  Podstawowej  nr  2  wywa lczy ła 

awans  do  turnieju  powiatowego.  W  drużynie  grają Justyna  Gaz
da  i  Sandra  Szlajss.  Z  zawodów  powiatowych  do  rejonowych 
awansowali  tcnisisci  stołowi  z. SP2:  M icha ł  B la lu i t .  A d a m  Kur 
czak,  P io t r  Cholewa,  A d r i a n  Bu jok .  Pingpongistami  i szach ist
kami  opiekuje  się  Ka ta rzyna  K r a k o w c z y k .  Dla  klas  I  I I I  szkół 
podstawowych  zorganizowano  gry  i  zabawy.  Była  to jednak  ry
walizacja  wieloosobowych  drużyn.  Rywal izowano  na  szczeblu 
miejskim,  a zwyciężyła  drużyna  SP2  przed SP5  i SP3.  (ws) 

POZIOMO:  I)  na głowie budowlańca, 4) w  lampie naftowej. 
6)  prawosławny  duchowny,  8)  lajtłapa.  niezdara  gwarowo, 
9) Don ... 10) wciśnięta między  I liszpanię a Francję,  11) płynie 
przez Wadowice,  12) do pocałowania u drzwi,  13) efekt działa
nia.  14) popularne  imię żeńskie,  15) bronił jej  Ordon,  16) syn 
Dedala.  17)  stare  żelastwo,  18)  miara  powierzchni  gruntu, 
19) metropolia włoska, 20) dymi  na Sycylii. 
PIONOWO:  I)  zawodniczka  z  wiosłem.  2)  ubiór  płetwo
nurka. 3) cos z pieczywa, 4) protestancka doktryna  teologicz
na,  5)  gorzkawy  napój  gazowany,  6)  figura  geometryczna, 
7) maszyna przydatna szczególnie zimą,  11) kuzyn motocykla. 
13) duży  pokój. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na  rozwiązania  ocze
kujemy  do 3 lutego 2006  roku. 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru  2 
STYCZNIOWE  MROZY 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  H E L E NA  K R A L  z.  Ust ronia, 
ul.  Lipowska  59. Zapraszamy  do  redakcji. 

30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 

GAZETA  . 
USTROtfSKA 
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