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WZROK DO KOREKTY 
Rozmowa  ze  Zbigniewem  Winterem, 

właścicielem  zakładu  optycznego 

Jak optycy patrzą na nowy 2007  rok? 
Zdrowymi, dobrze skorygowanymi oczami. 
Co na dzień dzisiejszy charakteryzuje  branżę optyczną? 
Wieloletnie  doświadczenie  zawodowe,  profesjonalna  obsługa, 
wysoka jakość wykonanych okularów. 
Jak ocenia pan miniony  rok w swojej   branży? 
Nie tylko w minionym  roku ale  i w poprzednich  latach daje się 
odczuć większe zainteresowanie  chęcią  sprawdzenia  oczu  i po
trzebą dobrego widzenia. To stwarza możliwość pozyskania no
wego klienta, a każdy  nowy klient  daje motywację do rozwoju 
firmy. 
Czy spotkał  się pan z opinią, że  lepiej  jest jak  najdłużej   nie 
nosić okularów, pomimo tego, że domagają się tego oczy? 
Jest to dość rozpowszechniony pogląd, oczywiście w 100% błęd
ny. Im dłużej zwlekamy z korygowaniem oczu, tym bardziej pro
blem narasta. 
Jak często powinniśmy kontrolować  wzrok? 
Należy to robić raz w roku. Najczęstszym sygnałem, że coś nie
pokojącego dzieje się z naszymi oczami jest ból głowy,  łzawie
nie, pieczenie  oczu  i utrata ostrości  wzroku. Ten ostatni  sygnał 
czyli spadek ostrości widzenia jest kluczowym stanem, który na
leży jak najszybciej skontrolować. 
Czy potrzebne jest specjalne  skierowanie? 
Oczywiście nie ma takiej potrzeby. Trzeba mieć świadomość tego, 
że taki pomiar wzroku należy wykonać zawsze w zakładzie optycz
nym, gdzie optyk  lub okulista wykona refrakcję wzroku  i całko
wicie skoryguje ostrość wzroku, a jeżeli jest taka potrzeba, oku
lista  dodatkowo  zbada  ogólną  kondycję  oczu.  Obecnie  bardzo 
modny komputerowy pomiar wzroku jest częścią pomiaru ostro
ści wzroku, potem musi nastąpić weryfikacja wyniku przy użyciu 
specjalnych urządzeń, testów, które pozwalają na idealne dobra
nie soczewek  okularowych.  Oczywistą  sprawą jest  też  to, że to 
optyk wie najwięcej o okularach i fachowo doradzi, jakie okulary 
są najlepsze i najbardziej atrakcyjne cenowo. 
Czy  Narodowy  Fundusz  Zdrowi a  przeznacza  jakieś  środki 
na refundację zakupu  okularów? 
Tak, ale niestety są to niewielkie kwoty. Więcej skorzystają dzie
ci  i osoby, które mają bardziej skomplikowane moce soczewek. 
Oczywiście sama wizyta u okulisty na NFZ jest bezpłatna. 
Czy warto chronić oczy przed monitorem  komputera? 
Grupy zawodowe, które pracują przy komputerze lub w pomiesz
czeniach, gdzie sztuczne oświetlenie nie jest najlepszej jakości, 
powinny szczególnie uważać na oczy. Są dwa sposoby na chro
nienie oczu w tych warunkach. Pierwszy to soczewki mające po
pularnie zwaną powłokę antyrefleksyjną. Są to soczewki ogólne
go stosowania czyli „wszystko w jednym". Drugim rodzajem są 
soczewki wykonane ze specjalnego materiału odpowiedniej kon
strukcji i dodatkowo powlekane odpowiednimi diafalami zabez
pieczającymi nasze oczy. Te drugie są naturalnie lepsze, dają więk
szy efekt i uczucie klarownego widzenia. 

(dok. na słr. 2) 

Petardy  na  Rynku  w  sylwestra.  Fot.  W.  Suchta 

BÓJK I  I PETARDY 
Po raz pierwszy podczas zabawy  sylwestrowej na rynku  zda

rzyły  się bójki. Większość  mieszkańców  Ustronia  i wczasowi
czów bawiła się hucznie, wesoło, ale kulturalnie. Strzelały korki 
od szampana, paliły się sztuczne ognie,  ludzie tańczyli,  składali 
sobie życzenia. Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwali stra
żacy ochotnicy, policjanci, strażnicy miejscy, strażnicy graniczni 
i pracownicy  firmy ochroniarskiej. Jednak po życzeniach nowo
rocznych, które o północy złożyła wiceburmistrz Jolanta Krajew
skaGojny i przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina, przez  « 
dźwięki muzyki zaczął przebijać się huk tłuczonego szkła. Orga
nizatorzy  prosili, żeby  butelki  wrzucać do kosza, jednak  nie do 
wszystkich  apele  docierały.  Później  uczestnicy  zabawy  zaczęli 
się rozchodzić, ale na rynku i wokół niego pozostały grupki mło
dych  pi janych  ludzi,  którzy  urządzili  sobie bijatyki. Według  stró
żów prawa byli to głównie przyjezdni. Konieczna była  interwen
cja mundurowych, w pewnym momencie zastanawiano się nawet 
nad wezwaniem posiłków. Jednego z bijących się mężczyzn trze
ba  było  odwieźć  do  szpitala,  bo  rany  cięte  dłoni,  zadane  stłu
czoną butelką, wymagały natychmiastowej interwencji chirurga. 
W sumie zabawa się udała, ale jak podkreślają jej uczestnicy rzu
canie  petardami  w tłumie, nie jest  dobrym  pomysłem.  Zamiast 
się bawić trzeba uważać żeby nie oberwać w głowę.  (mn) 



WZROK DO KOREKTY 
(dok.  ze str. 1) 

Co było największym  przebojem  w optyce okularowej  w mi
nionym  roku? 
Nie da się wybrać jednej rzeczy. Na osiągnięcia w tej dziedzinie 
składa  się  wiele  czynników.  Niewątpliwie  jednym  z  nich  jest 
materiał (tworzywo sztuczne), z którego wykonuje się  soczewki 
okularowe.  Dzięki  niemu soczewkę o mocy  np.: plus  10 dioptrii 
można  wykonać  o połowę  cieńszą  niż do  tej pory.  Dla osób  no
szących takie szkła to wielkie udogodnienie. Tak zwane denka od 
butelek odchodzą w zapomnienie. Drugim osiągnięciem jest moż
liwość noszenia okularów, przez które jesteśmy w stanie widzieć 
wyraźnie na każdą odległość  tzw. szkła  progresywne. 
A co z obróbką  takich  soczewek? 
Kiedyś cały proces wykonywania okularów odbywał się ręcznie, 
obecnie dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do szlifo
wania szkieł. Dokładność tego urządzenia pozwala nam  uzyskać 
perfekcyjne parametry wykonanych  okularów, jak  również  pod
nieść  estetykę  całego  produktu.  Cyfrowa  technologia  na  dobre 
weszła w nasz  zawód. 
Czy  istnieje w optyce  pojęcie  mody  okularowej? 
Oczywiście, każdy  rok niesie za sobą jakieś zmiany w stylistyce 
okularowej.  Nie  są  to  zmiany  drastyczne,  ale  istnieją  trendy 
w  kolorystyce,  kształtach,  sposobach  mocowania  szkieł  i mate
riałach.  Szczególnie  w oprawkach  metalowych  wiodący jest  ty
tan czyli metal antyalergiczny, bardzo lekki i wytrzymały na uszko
dzenia. 
Na co klienci zwracają  uwagę  przy wyborze  okularów? 
Osoby  starsze  wolą  oprawy  stonowane,  mniej  rzucające  się 
w oczy, modele  klasyczne.  Za  to młodzi  lubią  poszaleć.  Wybie
rająoprawy krzykliwe, wyraziste, podkreślające rysy twarzy i cha
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Z.  Winter  z  mamą  Bogumiłą  Winter. 
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Fot.  W.  Suchta 

rakter klienta  te właśnie oprawki  są dla nich najmodniejsze. 
Czy zdarzają  się klienci  kupujący  kilk a par   okularów? 
Nie za jednym  razem, ale są osoby, które potrafią każdego  dnia 
założyć  inne okulary. W zależności  od humoru  i ubioru. 
Państwa  firm a  istnieje w Ustroniu  od  lat. 
Początku firmy należy szukać dużo wcześniej. To zasługa dziad
ka  Jana  Morawca,  który  założył  firmę  optyczną  w  Cieszynie 
w  1946 roku. Od tego momentu koło nabrało rozpędu,  ponieważ 
moja babcia Danuta Morawiec, wujek Stanisław Morawiec, moja 
mama  Bogumiła  Winter,  ojciec  Rafał Winter,  mój brat  Przemy
sław Winter i ja prowadzimy nieprzerwanie działalność w branży 
optycznej. Na przestrzeni  tych  lat działo się wiele w firmie. Nale
żałoby wspomnieć o produkcji opraw okularowych, którą zajmo
wał  się  mój  ojciec,  gdzie  jednym  z  etapów  tej  produkcji  było 
wykonywanie oprawek z drewna na specjalne zamówienie, oczy
wiście  ręcznie. Także ważnym  działem  firmy  stała się aranżacja 
i wykonywanie wnętrz salonów optycznych,  zasięgiem  obejmu
jąca cały kraj. 
Jakie  plany  na nadchodzący  2007  rok? 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów podjęliśmy współ
pracę  z  autorytetem  w  dziedzinie  okulistyki  panią  doktor  nauk 
medycznych  Iwoną RokitąWalą, specjalistą chorób oczu z Kate
dry i Klinik i Okulistyki Śląskiej Akademii Medycznej w Katowi
cach, która będzie zajmować się diagnostyką  i leczeniem  chorób 
oczu,  schorzeniami  zaćmy, jaskry  i wyrównaniem  wad  wzroku 
przy  użyciu  najnowocześniejszego,  specjalistycznego  sprzętu. 
Będzie  prowadzić  badania,  dzięki  którym  możliwe jest  wykry
wanie chorób oczu w początkowej fazie rozwoju. 
Jak  chciałby  pan  zachęcić  do  skontrolowania  swoich  oczu 
osoby, któr e nie mogą  się  zdecydować? 
Oczy mamy jedne  i na całe życie. Dbajmy o nie! 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ustroń  infor
muje, że 4  lutego  2007  roku  odbędą  się wybory  do  nowych 
walnych zgromadzeń  izb rolniczych. 

Lokal wyborczy będzie się mieścił w budynku Miejskiej Bi
blioteki  Ustroń uL Rynek 4. 

Rolnicy, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Ślą
skiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące do
kumenty : 

Druk zgłoszenia kandydata wg wzoru, 
Druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie  wg. wzoru 
Czytelnie wypełnioną  listę,zawierającą co najmniej 50 pod

pisów rolników popierających kandydata  na druku. 
Wzory  wymienionych  druków  można  otrzymać  w  U.M. 

pok.25  lub  ze  strony  internetowej  Śląskiej  Izby  Rolniczej 
www.sirkatowice.pl 

Rolnicy, którzy będą kandydować do Rady Powiatowej Ślą
skiej Izby  Rolniczej muszą czytelnie wypełnione  dokumenty 
przesłać  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  16  stycznia 
2007  na  adres  :  Śląska  Izba  Rolnicz,  40159  Katowice,  ul. 
Jesionowa  15  tel./032/2580445. 

z 
M K f i S n H S H i okolic y 
Mamy  dwie  Leszne    Dolną, 
położoną w całości  na Zaolziu 
i Górną,  której część  wschod
nia należy do gminy Goleszów, 
a zachodnia  stanowi  zaolziań
ski  teren.  Wieś  powstała  na 
przełomie XII I  i XIV  wieku. *   * 

Rzeka  Piotrówka  zawdzięcza 
nazwę  Piotrowicom,  ale  jej 
źródła  znajdują  się  w  Zamar

skach. Wpada do Olzy w rejo
nie  Gołkowic,  płynąc  przez 
Haźlach,  Kończyce  Wielkie, 
Kończyce  Małe,  Zebrzydowi
ce, Marklowice  i Piotrowice. 

#  *  * 
Z wieloletniej tradycji  hodow
li koni znane są Ochaby. Tym
czasem również w Drogomyślu 
istniało  Państwowe  Stado 
Ogierów. Hodowlę  prowadzo
no w okresie międzywojennym 
w  upaństwowionym  folwarku 
rodzinnym  Kaliszów.   *

Zamek w Zebrzydowicach  zo
stał wzniesiony  w  XVI  wieku 
w  stylu  gotyckim.  Należał  do 

Liszków. Przebudowany został 
w  1760  r.,  a  kolejnych  zmian 
dokonano  w XIX w. Ze  znisz
czeń wojennych został odbudo
wany w latach 60. Obecnie ma 
tu  siedzibę  Gminny  Ośrodek 
Kultury, biblioteka  i poczta.   *

Przy  cieszyńskiej  Przykopie 
przez wiele pokoleń istniała kuź
nia,  którą  pod  koniec  XVI  w. 
założył  mieszczanin  Penkala. 
Dzisiaj na tym miejscu stoi dom 
mieszkalny, który starzy cieszy
niacy dalej nazywają... kuźnią. 

Po obu  stronach  Olzy, jak  rów
nież w  innych  regionach  Polski 

mieszka  sporo  osób  noszących 
nazwisko Korcz. Po raz pierwszy 
zanotowano je w  1370 r. w for
mie Karcz, od karczowania. 

  »  # 
Prawie  80  lat  temu  w  Zebrzy
dowicach założony został „pro
wizoryczny komitet dla zbudo
wania  lini i  kolejowej  Cieszyn 
  Moszczenica".  Pociąg na tej 
trasie  zaczął  kursować  dopie
ro w drugiej połowie  lat 30. 

#
Hotel  „Pod  Brunatnym  Jele
niem" stanął w Cieszynie w 1912 
roku. Ma zatem 95 lat. Poprzed
nio był tu zajazd „Pod Złotą Ko
roną".  (nik) 

fiiizet a  Ustrońska  2  4 stycznia 2007 r. 

http://www.sir-katowice.pl


KRONIKA  MIEJSKA 
RUSZYŁ  WYCIĄ G 

24  grudnia  ruszył  nowy  wyciąg  krzesełkowy  na  Czantorię. 
Mimo że śniegu ciągle nie ma, nie brak chętnych  do  skorzysta
nia z wyciągu.  *  *  * 

WIELK A  ORKIESTR A  ŚWIĄTECZNE J  POMOCY 
W  tym  roku  sztab  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy 

mieści się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka". W przepro
wadzeniu  akcji  pomagać  będzie  150  osób.  Większość  wyjdzie 
z puszkami na ulice naszego miasta  14 stycznia, część  młodzieży 
będzie pomagała  w  organizacji  sztabu  podczas  Finału. 

  »  * 

NA  ŚLUBNYM  KOBIERC U  STANĘLI 
Jolanta  Kowalik  z Ustronia  i Bogusław  Kowacz  z  Ustronia 

  #

MŁODZ I  WYBRAL I 
19 grudnia  odbyły  się wybory  do  Młodzieżowej  Rady  Ustro

nia, w których uczniowie wybrali swoich przedstawicieli   z Gimn
zjum Nr  1: Sarę  Grobiec,  Annę  Kawulok,  Agnieszkę  Krzok , 
Jadwigę Sztwiorok; z Gimnazjum Nr 2: Tobiasza Słowika, Paw
ła Waszka, Jacka Nieużyłę,  Patrycję Gawlas, Ewelinę  Kawu
lok; z Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych:  Marcin a  Wałacha, 
Weronikę Juroszek,  Katarzynę Szalbot, Adrian a  Biłko.  Mło
dzież uprawniona do głosowania, która uczy się poza  Ustroniem 
wybrała: Agnieszkę Kozieł i Darię Jaworską.  (mn) 

•  * 
NAJLEPSZE  ŻYCZENI A 

Bronisława  Cieślar   lat  80 
Emili a Foniok  lat  80 
Franciszka Gach  lat  85 
Antoni  Holeksa  lat  80 
Józef Kołder   lat 95 
Helena  Mark s  lat 85 
Józef  Michalski  lat 80 
Ewa  Nogowczyk  lat 93 
Adam  Plinta  *  lat 90 
Stefania  Sztwiorok  lat  80 
Elżbieta Śliwka  lat  80 
Erwi n  Świeży  lat  80 
Emili a Tatara  lat  94 
Emili a Wałach  lat 85 

DLA  JUBILATÓW : 
ul. A. Brody  72 
ul. Skoczowska  89 
ul. Katowicka  273 
ul. Fabryczna  28 
ul. Różana  42 
os. Cieszyńskie  4/4 
ul. Świerkowa  13 
ul. Drozdów  88 
ul. Katowicka  228 
ul. Skoczowska  144 
ul. Traugutta  6 
ul. Szeroka  48 
ul. M. Konopnickiej 42 
os. Cieszyńskie 4/4 

KONCER T  NA  ZAKONCZENI E  KONKURSU 
W czwartek  11 stycznia o godz.  17 rozpocznie się w  Oddziale 

Muzeum Ustrońskiego Koncert Świąteczny. Jest on  dedykowany 
ustroniakom,  laureatom  i uczestnikom  drugiej edycji  Konkursu 
Literackiego  „Wahadło Czasu" Ustroń  2006.  Podczas  spotkania 
na Brzegach zostaną ogłoszone wyniki  i rozdane  nagrody. 

CI KTÓRZ Y  OD NAS  ODESZLI : 
Henryk  Kubok 
Bronisława  Wolna 
Karo l  Kuczera 
Halina  Gomola 
Maria n  Guzkiewicz 
Paweł  Jurzykowski 

lat 66  os. Manhatan  10/29 
lat 79  os. Cieszyńskie  4/60 
lat 80  os. Cieszyńskie  4/58 
lat 43  ul. Kamieniec  22 
lat 56  ul. Grażyńskiego  13 
lat 74  ul. Skoczowska  39 

Serdeczne  podziękowania 
za  udział  w  uroczystości  pogrzebowej 

oraz  złożone  wieńce  i  kwiaty 

śp.  Pawła  Jurzykowskiego 
składa 

żona,  syn  i córka  z  rodzinami. 

KRONIK A POLICYJNA 

19.12.2006  r . 

Na  ul.  Szpitalnej  kierujący  rove
rem  mieszkaniec  Katowic  w  trak
cie  cofania  uderzył  w  zaparkowa
ne  daewoo  lanos. 
20 .12 .2006  r. 

Mieszkaniec  Ustronia  powiadomił 
policję, że między  18 a  19 grudnia 
z  jego  posesji  złodzieje  ukradli 
komplet  mebli  ratanowych. 
21 .12 .2006  r. 

O  godz.  18.44  funkcjonar iusze 
Komisariatu  Policji  w  Ustroniu 
zatrzymali  nietrzeźwego  miesz
kańca  Ustronia,  który  jechał  na 
rowerze.  Badanie  wykazało  0,81 
mg  alkoholu  na  lit r  krwi. 
23.12.2006  r. 

Ustrońscy  policjanci  zatrzymali 
Austriaka,  który  kierował  fordem 
transitem  w  stanie  nietrzeźwym  
0,39  mg/l. 
23.12.2006  r. 

O  godz.  11.50  personel  sklepu 
Hermes  przy  ul.  Katowickiej  zła
pał  na  gorącym  uczynku  złodzie
ja,  który  chciał  ukraść  artykuły 
spożywcze. 
24.12.2006  r. 

Ok.  godz.  19  na  ul.  Katowickiej 
ford  mondeo  prowadzony  przez 
mieszkańca  Iskrzyczyna  potrącił 
psa,  który  wtargnął  na  jezdnię 
wprost  pod  koła  samochodu. 

29.12.2006  r. 
Ok.  godz.  7  policjanci  z  Sekcji 
Ruchu  Drogowego  Komendy  Po
wiatowej  Policji  w  Cieszynie  za
trzymali  nietrzeźwego  obywatela 
Niemiec, który kierował  mercede
sem  i spowodował  kolizję, uderza
jąc  podczas  cofania  w  peugeota 
prowadzonego  przez  mieszkańca 
Puńcowa. 
28.12.2006  r. 
Zgłoszenie  włamania  do  automa
tów  gier  zręcznościowych  w  Ca
sablance. 
30.12.2006  r. 
Po południu  z parkingu  przed  ho
telem  Magnolia  złodzieje  ukradli 
vw passata  należącego do  obywa
tela  Niemiec. 
30.12.2006  r. 
O  godz.  19.10  na  ul.  Katowickiej 
policjanci  zatrzymali  nietrzeźwe
go  mieszkańca  Żor,  który  kiero
wał  fordem  scorpio. 
30.12.2006  r. 
O  godz.  21.45  na  Równicy  za 
szybko  jechała  kobieta  kierująca 
citroenem  ax  i uderzyła  w  zapar
kowaną  hondę. 
30.12.2006  r. 
Ok.  godz.  15.30 na  ul.  Sanatoryj
nej  dwóch  nieznanych  sprawców 
wyrwało  torebkę obywatelce  Nie
miec. 
30.12.2006  r. 
Policjanci  otrzymali  zgłoszenie 
o włamaniu do baru  Utropek. (mn) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

21.12.2006  r. 
Po otrzymaniu  zgłoszenia  interwe
n iowano  przy  ul.  Partyzantów, 
gdzie potrącony został pies.  Zwie
rzaka  zab rano  do  sch ron iska 
w  Cieszynie. 
22.12.2006  r. 
Strażnicy  prowadzili  kontrole  po
rządkowe w Hermanicach  i Niero
dzimiu. 
27.12.2006  r. 
Kontrole  porządkowe  w  Jaszow
cu.  Polanie  i  Poniwcu. 
28.12.2006  r. 
Na komendę  SM  przyprowadzony 
został  bezpański  pudelek.  Przeka
zano  go  do  schroniska. 
31.12.2006  r. 
Interweniowano  w  sprawie  bez

pańskiego  psa,  który  przybłąkał 
się do jednego z barów  w  centrum 
miasta.  Również  trafił  do  schro
niska  dla  zwierząt. 
31.12.2006  r. 
Wspólnie z innymi służbami  Straż 
Miejska  zabezpieczała  zabawę 
sylwestrową  na rynku.  ( m n ) 

l̂)n«d2«rił ogrodów 

4 r  / i b i e s 

P.P.H.U. ABIES, Dartusz Cichy 
43450  Ustroił,  ul  Długa 63. Regon  070941567 

lei. (033)8949(25; KI. kom. 0602916009 

USŁUGAODSNIEŻANIE 
maszynami 

 posesji    pojazdów 
  chodników    dróg 

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

Ustroń    Hermanice 
ul.  Skoczowska  76 
tel.  854  76 24 
pon.sob.  7m2100 
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UCHWALONO 
BUDŻET  2007 

21 grudnia odbyła się 3. sesja Rady Miasta. Obrady  prowadził 
przewodniczący  RM  Stanisław  Malina. 

BUDŻET 
Na ostatniej sesji w roku podjęto najważniejszą uchwałę w mie

ście a dotyczącą  budżetu  Ustronia  na 2007  r. S.  Malina  stwier
dził,  że  komisje  RM  pracowały  skrupulatnie.  Burmistrz  Irene
usz Szarzeć  natomiast  mówił,  że jest  to budżet  wzrostu.  Zapla
nowano  większe  dochody  i wydatki.  Przy  czym  dochody  to 
45.352.344  zł, a wydatki  44.402.450  zł.  Wzrośnie  subwencja 
oświatowa. Miasto  liczy także na środki unijne. Zapewnione jest 
bieżące funkcjonowanie miasta. Jest też lista wydatków  inwesty
cyjnych, być może nic taka jakiej by sobie wszyscy  życzyli,  ale 
ważne,  że jest.  Na  wniosek  komisji  RM  dokonano  w  budżecie 
korekt. Budżet otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Ob
rachunkowej. W imieniu  Komisji  Budżetu  i Przestrzegania  Pra
wa jej  przewodnicząca  Olga  Kisiała  wydała  budżetowi  pozy
tywną opinię, a radni  uchwałę o budżecie miasta na 2007 r. pod
jęli  jednogłośnie 

TARYF A  ZA  WODĘ 
Podjęto uchwałę zatwierdzającą taryfę za zaopatrzenie w wodę. 

Obecny  na  sesji  prezes  Wodociągów  Ziemi  Cieszyńskiej  Jan 
Kubień  informował, że taryfa jest jednolita dla wszystkich  gmin 
skupionych  w WZC. Cena netto wzrasta z 3,33 zł do 3,42 zł na
tomiast  opłata  abonamentowa  spada z 8,10  zł  miesięcznie  do 
15,99  zł  za  dwa  miesiące.  Część  gmin  już  taryfę  zatwierdziło. 
Radni podjęli stosowną  uchwałę. 

ZMIAN Y  W  BUDŻECI E 
Jeszcze  na ostatniej  sesji w  roku  zmieniano  budżet  miasta  na 

2006  r. Uchwałę  prezentowała  skarbnik  Mari a  Komadowska. 
Dochody zwiększyły się o 34.000 zł z tytułu wpływów z opłat za 
zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu.  Pieniądze  te  postanowiono 
przeznaczyć na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dokonano także 
zmiany w budżecie Gazety Ustrońskiej zwiększając pulę fundu
szu obrotowego do wysokości 5.000 zł. Po zmianach w budżecie 
Ustronia  dochody  wynoszą  39.757.936  zł,  natomiast  wydatki 
38.339.659  zł. 

Skrzyżowanie  ulic  Konopnickiej  i Daszyńskiego.  Fot. W.  Suchta 
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PROFILAKTYK A  I   PRZECIWDZIAŁANI E 
Rada  zatwierdziła  Miejski  Program  Profilaktyki i Rozwiązy

wania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkomanii 
w Ustroniu na 2007 r. Jak wyjaśniał burmistrz  I. Szarzeć program 
proponuje  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alko
holowych oraz pełnomocnik  burmistrza. Na realizację programu 
jest  rocznie  około  600.000  zł. Są  to środki  celowe,  które  muszą 
być wykorzystane zgodnie z programem. Główny nacisk  kładzie 
się na chronienie przed  nałogami  dzieci  i młodzieży  i stąd sporo 
przeznacza się na sport  i kulturę. Jest w programie też profilakty
ka, diagnoza problemu  w naszym  mieście,  terapia dla  uzależnio
nych, pomoc  dla rodzin. Przewodniczący  Komisji Ochrony  Śro
dowiska,  Zdrowia,  Rolnictwa  i Leśnictwa  Przemysław  Korcz 
stwierdził z żalem, że podczas omawiania programu na posiedze
niu Komisji nie było pełnomocnika  burmistrza  i nikogo z Komi
sji  RPA.  Zwracano  uwagę  na  duże  rozczłonkowanie  środków. 
Dlatego Komisja wnioskowała, by środki  komasować  i przezna
czać na większe zadania. Chodzi o to by powstawały  także rzeczy 
trwałe jak  np. sale gimnastyczne.  I. Szarzeć odpowiadał,  że  taka 
jest  polityka  miasta  i tymi  środkami  są wspierane  właśnie  takie 
cele jak  też  np.  monitoring  miasta.  Wiesław  Sliż  chciał  się  do
wiedzieć z czego wynika wynagrodzenie członków Komisji RPA 
w wysokości  13% minimalnego  wynagrodzenia.  M.  Komadow
ska odpowiadała, że takie wynagrodzenie zapisano w ustawie. 

PROGRAM  ZDROWOTN Y 
Naczelnik  Wydziału  Środowiska  i Rolnictwa  Barbara  Jońca 

przedstawiła radnym projekt uchwały o Miejskim Programie Zdro
wotnym  na  2007  r. Program  taki  uchwala  Rada  co  roku,  a jego 
celem jest  poprawa  stanu  zdrowia  mieszkańców  miasta.  Jest  to 
jedno z zadań własnych gminy. Wymieniono w programie cztery 
główne cele: 

1. Profilaktyka wad postawy dzieci  i młodzieży: wykonanie ba
dań wad postawy  i kwalifikowanie uczniów z wykrytymi  wadami 
do  leczenia. 

2. Profilaktyka stomatologiczna dzieci w przedszkolach  i szko
łach:  nauka o zębach  w  formie  zabawy,  nauka  szczotkowania 
i  instruktaż  higieny  jamy  ustnej,  zabezpieczenie  profilaktyczne 
zębów. 

3. Profilaktyka okulistyczna dzieci w szkołach  podstawowych: 
wykonanie badań  wzroku. 

4. Zwiększenie dostępności  do opieki  lekarskiej w soboty. 
Radni podjęli uchwałę. 

NAUCZYCIELSKI E  DODATK I 
Radni  podjęli  uchwałę o przyjęciu  regulaminu  wypłacania 

w 2007 r. minimalnego wynagrodzenia  oraz dodatków  do wyna
grodzeń  i innych  świadczeń  nauczycielom  szkół  i przedszkoli. 
Jak  wyjaśniał  burmistrz  I.  Szarzeć  wzrastają  dodatki  funkcyjne 
0  50 zł oraz dodatki  dla  wychowawców,  które  obecnie  wynosić 
będą  od  40  do  70  zł.  W  czterech  przypadkach  nauczyciele  nie 
uzupełnili  wykształcenia,  co  powinno  skutkować  finansowo. 
I. Szarzeć zaproponował by okres na uzupełnienie  wykształcenia 
przedłużyć.  Te cztery  osoby  pracują  w  przedszkolach, z czego 
trzy  przechodzą  na  emeryturę.  Uchwała  otrzymała  pozytywną 
opinię  dyrektorów  szkół  i związków  zawodowych.  Pozytywną 
opinię o uchwale wyraziła również Bogusława  Rożnowicz, prze
wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Turystyki. 

INN E  UCHWAŁ Y 
Radni podjęli także uchwałę o zatwierdzeniu dotacji przedmio

towej  dla  Gazety  Ustrońskiej.  Koszt  wyprodukowania  jednego 
egzemplarza GU wynosi 4,11 zł z czego z tytułu sprzedaży  gazet 
1 reklam GU wypracowuje 2,17 zł, zaś dotacja miasta wynosi  1,94 
zł. 

Podjęto także uchwałę o przychodach  i wydatkach  Miejskiego 
Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na 2007 r. 
Wpływy  to głównie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środo
wiska. W 2007 r. Fundusz będzie dysponował  kwotą  110.000 zł. 

W  sesji  uczestniczyła  radna  powiatowa  Emili a  Czembora. 
W skrócie poinformowała o konstytuowaniu  się władz  powiatu. 
Ustroń w Radzie Powiatu reprezentuje dwóch radnych. E. Czem
borjest przewodniczącą Komisji Oświaty natomiast Czesław Glu
za przewodniczącym  Komisji Budżetu. Jak stwierdził S. Malina, 
zajmują ustroniacy  w Radzie Powiatu  miejsca  strategiczne. 

Wojsław  Suchta 
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Je żech Nowy Roczek, malusinki    tyci, 
prziśzełech  tu do Was, by umilić  życi. 
Przinoszym nadzieje, szczyńści  i  radości, 
coby nie chybiło wiary a miłości. 
Miyjci e sie tu dobrze,  ludeczkowie  mili , 
byście dycki w zgodzie miyndzy sobóm  żyli. 
Wszelakigo dobra moc Wóm tu  przinoszym 
i ło jedno jyny dzisio Was  poproszym. 
Dni hónym  mijajóm, czas ni mo  litości, 
i nie bydym przeca u Was dłógo  gościł. 
Tóż mi dejcie słowo u progu  żywota 
i nie zapatnoście w codziynnych  klamotach 
mie, kiery sie przeca  isto nie powtórzym  
zróbcie co dobrego, nie zwlykejcie dłóżyj. 

Nowy 2007  Rok 

Na  zdjęciu  obok  Magdzia  Łukosz,  która  kolędowała  w  stro
ju  Nowego  Roczku. 

Przypominamy unikalne zdjęcie ze szkubaczki sprzed pół wie
ku, która miała  miejsce u państwa  Szlaurów  na „Zadkach"   na 
granicy  Ustronia  i Lipowca,  w drewnianym  domu,  rozebranym 
w  latach  80.,  zamieszkałym  przez  rodzinę  Czyż  i Szlaur,  przy 
obecnej  ulicy  Leśnej.  Osoby  rozpoznali:  Maria  Kubień,  która 
wypożyczyła  fotografię, Halina  Szarowska  i  Michał  Pilch.  Za 
stołem  siedzą  od  lewej, bardziej  z przodu  Zuzanna  Czyż,  dalej 
Ewa  Korcz,  Maria  Chrapek,  Chmielowa,  Górniokowa,  Helena 
Kroker,  Cieślarowa,  Ewa  Pilch,  Maria  Kubień,  Halina  Szlaur, 
Helena  Szlaur, Anna Cholewa z Lyżbic  (kuzynka  gospodarzy). 

Lidi a  Szkaradnik 
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0  MACIERZY 
SZKOLNEJ 

Ubiegłoroczny  cykl  spotkań  Klubu  Propozycji  poświęcony 
obecności Polaków na Zaolziu, byłby z pewnością niepełny, gdy
by choć jednego  popołudnia  nie poświęcono  organizacji,  której 
zadaniem  jest  czuwanie  nad  stanem  polskiego  szkolnictwa.  Na 
ten  temat  prelekcję w „Zbiorach  Marii  Skalickiej" wygłosił  Jan 
Branny, były długoletni  prezes zaolziańskiej Macierzy  Szkolnej. 
1 można  się cieszyć, że ustroniakom, którzy wzięli  udział w  tym 
spotkaniu  i w ożywionej dyskusji sprawy Zaolzia też leżą na ser
cu.  Wielu  mieszkańców  naszego  miasta  ma  przecież  swoje  ko
rzenie po zaolziańskiej  stronie. 

W  roku  2005  minęło  120  lat  od  założenia  Macierzy  Szkolnej 
Księstwa  Cieszyńskiego,  świętowane  głównie  przez  dzisiejszą 
Macierz Ziemi  Cieszyńskiej. U kolebki  tej pierwszej stał  przede 
wszystkim  Paweł  Stalmach.  Było  to jeszcze  w czasach  Austro
Węgier, czyli  istotnym celem założenia tego stowarzyszenia  było 
skuteczne przeciwstawienie się polityce zniemczenia  cieszyńskie
go szkolnictwa, a przez to całego regionu. Dzięki powołaniu  pol
skich gimnazjów w Cieszynie  i Orłowej, Macierz Szkolna  stwo
rzyła  na  Śląsku  Cieszyńskim  zastęp  rodzimej  inteligencji 
i w rezultacie kraj ten mógł świadomie opowiedzieć  się za przy
należnością  do  Polski. 

Choć niedawno Jan Branny zrezygnował z funkcji prezesa, jed
nocześnie został zaproszony  do wygłoszenia  referatów na  temat 
swojej  organizacji,  a to  poczynając  od  obchodów  120letniego 
jubileuszu. 

Ustrońska prelekcja  „Macierz Szkolna w perspektywie  swych 
86  lat". Bowiem  pomimo że Śląsk Cieszyński  w swej  przewa
żającej części chciał należeć do zmartwychwstałej wtedy  Polski, 
wtedy właśnie,  w roku  1920 rozdarty  został na dwie części  gra
nicą państwową na Olzie  i członkowie Macierzy po tamtej stro
nie musieli ukonstytuować się poniekąd na nowo, pod  pierwotną 
nazwą „Macierz Szkolna w obrębie Republiki Czechosłowackiej". 

Była  to  zatem  opowieść  o tym, jak  część  Macierzy  na  swoim 
terenie  podjęła  na  nowo  swoje  zadanie,  tym  razem  w  trudnych 
warunkach  czechizacji ziemi cieszyńskiej po drugiej strony Olzy. 
Macierz  Szkolna  wyrosła  tam  na  organizację  największą  wśród 
wielu  innych, najbardziej umiłowaną  i najbardziej jednoczącą Za
olzian pomimo wszelkich różnic politycznych, wyznaniowych czy 
społecznych.  Daleko przekraczała  sferę szkolnictwa:  opiekowała 
się biednymi  uczniami,  ona  też przede  wszystkim  dawała  wyraz 
zaolziańskim aspiracjom kulturalnym, oświatowym,  narodowym, 
takim jak  wydawnictwa,  nawet  początki  profesjonalnego  teatru. 
Jeszcze dziś zdarza się, że na Zaolzie trafiają listy z prośbami  czy 
propozycjami, adresowane na Macierz Szkolną, tak dalece Zaolzie 
było kiedyś z nią identyfikowane. 

Ówcześni  Zadzianie  liczyli  się z tym,  że kiedyś  Polska  obej
mie ich kraj swymi granicami. Marzenie to spełniło się na krótko 
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i zostało pogrzebane przez wojnę  19391945, podczas której, jak 
wiadomo, nazistowskie Niemcy potraktowały cały Śląsk Cieszyń
ski  jako  obszar  przeznaczony  do  bezwzględnej  germanizacji. 
Macierz, szkolnictwo polskie nie mogły istnieć i najbardziej ucier
piała właśnie inteligencja polskaw  tym śmiercią przypłacili całą 
swoją  działalność  obaj przedwojenni  prezesi  zaolziańskiej  Ma
cierzy, dr Wacław Olszak i dyrektor orłowskiego gimnazjum Piotr 
Feliks. Na  tym  się nie  skończyło:  sytuacja powojenna nie  przy
wróciła Zaolzia  Polsce, przeciwnie,  umożliwiła  stronie czeskiej 
postawienie  się  w pozycji  strony  pokrzywdzonej  i dyktującej 
warunki  istnienia  społeczności  polskiej  na  Zaolziu   znacznie 
gorsze niż przed wojną. 

Nastąpił  długi  czas,  kiedy  wolno  było  o Macierzy  Szkolnej 
mówić  co najwyżej jako o należącej do przeszłości. Na  to nało
żyła się epoka komunizmu, nie tylko zresztą w Czechosłowacji. 
Musiał więc wpierw upaść komunizm, aby powstały warunki mię
dzy  innymi do powrotu  Macierzy  Szkolnej. 

Wydaje się czymś nadzwyczajnym, że po pół wieku, czyli dwa 
pokolenia  później, młodzi  działacze, zaniepokojeni  stanem  pol
skości i szkolnictwa polskiego na Zaolziu, zdecydowali  się reak
tywować Macierz Szkolną pod jej własną nazwą. Jan Branny jed
nak wspomina, że jego matka,  idąc na wywiadówkę czy udziela
jąc  się  w miejscowym  Stowarzyszeniu  Rodziców  i Przyjaciół 
Szkoły, mówiła zawsze, że idzie „do Macierzy". Tkwiła ona więc 
jakoś jakby w genach, w strukturach tych Stowarzyszeń, a nawet 
w strukturze opartej na miejscowych Kołach jedynej  licencjono
wanej organizacji  Polskiego Związku  KulturalnoOświatowe
go. Dlatego organizatorzy reaktywowanej Macierzy nawiązali do 
owych  SRPS. 

Pomimo to trzeba było włożyć sporo trudu w przekonanie wielu 
członków tych SRPS, żeby utworzyli Macierz Szkolną zorganizo
waną w Koła. Wielu dziwiło się, po co nowa organizacja, podczas 
gdy Polaków jest mało, po co Zarząd Główny, statut,  osobowość 
prawna. Jednak cel osiągnięto, i to skupiając pod jednym  dachem 
wszystkie SRPS. Największą w tym zasługę mająśp. pierwszy pre
zes prof. Władysław Josiek oraz właśnie Jan  Branny. 

Zgodnie  z prawnymi  standardami  odradzającej się  demokra
cji , organizacja pod obecną nazwą „Macierz Szkolna w  Republi
ce Czeskiej" jest  legalną  następczynią  i spadkobierczynią  daw
nej, nielegalnie  zlikwidowanej.  Pomimo  to strona czeska  wciąż 
ociąga  się  z uznaniem  prawa  Macierzy  do  restytucji  zabranego 
majątku, i jeszcze droga pozostała do realizacji tego prawa.  Ma
cierz stała się wprawdzie drugą co do liczebności organizacją po 
PZKO, jednak  mocno ogranicza ją brak bazy materialnej. 

Nie może się pod tym względem równać z Macierzą  przedwo
jenną, która potrafiła np. utrzymać własne gimnazjum w Orłowej 
(skoro  nie  udało  się skłonić  do  tego państwa  czechosłowackie
go), kiedy też np. rodziny były wielodzietne. Dziś Macierz musi 
przede wszystkim walczyć o to, by utrzymać państwowe polskie 
szkoły dzięki ustawowym wyjątkom z powodu małej liczby dzieci 
  co jest  sytuacją poniekąd odwrotną  do sytuacji szkół  czeskich 
przed wojną. 

W każdym razie Zarząd Główny ma zawsze napięty  harmono
gram działalności.  Jest  to przede  wszystkim  organizowanie  im
prez kulturalnych  i sportowych dla młodzieży, załatwianie  dota
cji i sponsorów, kontakty urzędowe (nawet, bywa, na najwyższych 
szczeblach)  i między organizacyjne  (m.in.  z Europejską  Unią 
Wspólnot  Polonijnych,  z którą  Macierz  kontakt  nawiązała jako 
pierwsza  z Zaolzia),  rozdział darów pomiędzy  szkoły, czy  prze
ciwnie, zabezpieczanie  ich  inwentarza. 

Osobno należy wspomnieć „Szkołę na Bagińcu"  pierwowzór 
„Szkoły na pustkowiu" z powieści Walentego Krząszcza. Tę praw
dę mówiąc  130letnią  ruderę, choć stanowiącą drewniany  zaby
tek, wykupił  i powierzył  przed dekadą  Macierzy dr Jan  Pyszko, 
rodak mieszkający w Bazylei (i w Warszawie, skąd niedawno pró
bował  kandydować  w ostatnich  wyborach  na  prezydenta  RP). 
Pożytek  ze „Szkoły" trwał niedługo  ostatnio jako baza dla or
ganizowanych  corocznie Festynów  Szkolnych  i nie będzie go, 
dopóki  na jej miejsce nie postawi  się nowej. Ostatnio dr  Pyszko 
zgodził  się  odstąpić Macierzy  pełnię  praw  własnościowych  do 
Szkoły  co może zachęci jakiegoś inwestora do wspólnego dzia
łania?  Obiekt  ten,  kilka  kroków  za  Stożkiem,  może  stać  się  dla 
Macierzy  prawdziwym  skarbem.  Sprawę  tę jednak  trzeba  stale 
pilotować,  tak samo jak problem restytucji majątków. 

Irena  Maliborsk a 
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Jan  Branny,  wieloletni  prezes  Macierzy  Szkolnej  na  Zaolziu. 



BU  DŻ  ET  2007 
Uchwala  budżetowa 

Nr  111/29/2006 
Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  21  grudnia  2006  r. 

w  sprawie:  budżetu  Miasta  na  2007  r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d', "i" , pkt.  10, art. 51 ust. 2, art. 
61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. 
z 2001 roku nr 142 poz.  1591 zpóźn. zm.)orazart.  165,  166,173,184,188 
ust.  2  oraz  art.  195  ustawy  z  dnia  30 czerwca  2005  roku 
0 finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

Rada Miasta  Ustroń  uchwala: 
§ 1. 

1.  Ustala się dochody  budżetu w wysokości 45.352.344 zł, jak 
w załączniku  nr  1 do uchwały. 
2.  W kwocie dochodów budżetu określonej w ust. 1 wyodrębnia się: 

1)  dotacje na  realizację zadań  zleconych  z zakresu  admini
stracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw 
w kwocie 3.334.321  zł, jak w załączniku  nr  2 do uchwały, 

2)  dotacje związane z  realizacją  zadań  własnych  bieżących 
gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 269.147 zł, jak 
w  załączniku  nr  3 do uchwały, 

3)  dotacje związane z realizacją zadań na podstawie porozu
mień w kwocie 834.395 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały, 
4)  dochody związane z realizacją zadań określonych w Miejskim 
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniu  narkomanii  w kwocie  560.000  zł, jak  w 
załączniku nr 5 do uchwały. 

§2. 
1.  Ustala  się  wydatki  budżetu  w  kwocie  44.402.450  zł, jak  w 
załączniku  nr  6 do uchwały. 
2.  Z wydatków, o których mowa w ust.  1  przeznacza się łącznie 
na: 

1)  wydatki  bieżące w kwocie 33.383.815 zł, w tym  wyod
rębnia się: 

a)  kwotę 16.109.338 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 
1 pochodne od wynagrodzeń, 

b)  kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem  na dotacje przedmio
tową dla zakładów  budżetowych, zgodnie z załącznikiem  nr  7 
do uchwały, 

c)  kwotę  1.134.000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmio
towe, zgodnie z załącznikiem  nr  8 do uchwały, 

d)  kwotę  1.040.500 zł z przeznaczeniem  na dotacje celowe 
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 
nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącz
nikiem nr  9 do uchwały, 

e)  kwotę 242.000 zł z przeznaczeniem  na pozostałe dotacje 
celowe, zgodnie z załącznikiem  nr  10 do uchwały, 

f)  wydatki  w kwocie 3.334.321  zł na realizację zadań  z za
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podsta
wie odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem nr  2 do uchwały, 

g)  wydatki w kwocie 560.000 zł związane z realizacją zadań 
określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, jak 
w załączniku nr  5 do uchwały, 

h)  wydatki w kwocie 269.147 zł związane z realizacją zadań 
własnych bieżących gminy otrzymanych z budżetu państwa, zgod
nie z załącznikiem  nr  3 do uchwały, 

i)  wydatki w kwocie 854.160 zł związane z realizacją zadań na 
podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr  4 do uchwały, 

j )  wydatki w kwocie 6.410.509 zł na programy i projekty re
alizowane  ze  środków  pochodzących z budżetu  Unii  Europej
skiej, zgodnie z załącznikiem nr  11 do uchwały. 

2)  wydatki  majątkowe  w kwocie  11.018.635 zł, jak  w za
łączniku nr  12 do uchwały, w tym na realizację wieloletnich pro
gramów  inwestycyjnych w kwocie 6.782.429 zł jak w załączni
ku nr  13 do uchwały. 

§ 3. 
Ustalono spłatę pożyczki do NFOSr i GW i WFOSr i GW w kwo
cie 3.904.297 zł. 

§4. 
Zestawienie  przychodów  i rozchodów  budżetu  zawiera  załącz
nik nr  14 do uchwały. 

§5. 
Ustala  się plan  przychodów  i wydatków  Miejskiego  Funduszu 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 
15 do uchwały. 

§6. 
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł. 

§7. 
Nadwyżkę budżetową  w kwocie 2.990.072 zł przeznacza się na 
spłatę pożyczek. 

§8. 
Prognozowanie kwoty długu na koniec roku 2006 i lata następne 
przedstawia załącznik  nr  16 do uchwały. 

§9. 
Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów war
tościowych na pokrycie występującego w roku budżetowym de
ficytu budżetowego do wysokości  500.000 zł, 

2)  dokonywania  zmian w planie wydatków między  rozdzia
łami  i paragrafami, 

3)  dokonywania zmian w planie wydatków między zadania
mi w ramach działu, 

4)  lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w 
innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta, 

5)  udzielania  pożyczek  i poręczeń  w  roku  budżetowym  do 
wysokości 50.000 zł, 

6)  do zaciagania zobowiązań zgodnie z art.  184 ust. 1  pkt. 10 
ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 (Dz. U. 
z  2005  r. Nr  249  poz.  2104 

a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 
1 ww. ustawy, 

b) z tytułu  umów,  których  realizacja w  roku  następnym  jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki  i termin 
zapłaty upływa w roku następnym. 

§ 10. 
Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniej
szenie wydatków roku bieżącego. 

§ 11
Obsługę  bankową  prowadził  będzie  ING  Bank  Śląski  S.A. 
w Katowicach. 

§ 12. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta. 

§ 13. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia 2007 roku  i pod
lega ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Ślą
skiego. 

NZ0Z OKOMED 
GABINET  OKULISTYCZNY 

Ustroń, ul. Sanatoryjna 7/124 
rejestracja  tel. 601 332 775 

•  dobór korekcji  okularowej 

• diagnostyka  i leczenie  schorzeń  oczu 

(np.  zaćma,  jaskra,  schorzenia  rogówki  i  siatkówki) 

 pomiar  ciśnienia  wewnątrzgałkowego 

  ocena  dna oka 
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DOCHODY 
Załącznik  nr 1 

do  Uchwały  budżetowej  nr  111/29/2006 
z dnia  21  grudnia  2006  r. 

Dochody  budżetu  na  2007  r.  (w  tys.) 

Dział  o  dochodów  Plan  2007  r. 

1  2  3  4 
020  L E Ś N I C T W O  2 

Dochody  z najmu  i dzierżawy  składników 
majątkowych Skarbu  Państwa, JST  lub 
innych jednostek  zaliczanych  do  sektora 
FP oraz  innych  umów  o podobnym  charakt. 

0750  2 

600  TRANSPORT  i ŁĄCZNOŚĆ  3  280 
Wpływy  z różnych  opłat  0690  101  000 
Dochody  z najmu  i dzierżawy  składników 
jątkowych  Skarbu  Państwa  lub  JST  0750  10  000 
Dotacje otrzymane  z powiatu  na  zadania 
bieżące realizowane  na  podstawie 
porozumień  między jednostkami  samorządu 
terytorialnego  2320  569 
Środki  na dofinansowanie  własnych 
inwestycji  gmin, powiatów,  samorządów 
województw,  pozyskane  z  innych  źródeł  6298  2  600 

630  TYRYSTYK A  216 
Dotacje otrzymane  z gminy  na  zadania 
bieżące  realizowane  na  podstawie 
porozumień  między jednostkami  samorządu 
terytorialnego  2310  46 
Środki  na dofinansowanie  własnych  zadań 
bieżących gmin, powiatów,  samorządów 
województw,  pozyskane  z  innych  źródeł  2708  171 

700  GOSPODARKA  MIESZKANIOW A  2  207 
Wpływy  z opłat  za zarząd,  użytkowanie 
i użytkowanie wieczyste  nieruchomości  0470  200 
Wpływy  z różnych  opłat  0690  20 
3) Dochody  z najmu  i dzierżawy  składników 
jątkowych  Skarbu  Państwa  lub  JST  0750  900 
Wływy  z tytułu przekształcenia  prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom  fizycznym w prawo  własności  0760  10 
Wpływy  ze sprzedaży  składników 
majątkowych  0870  1  060 
Pozostałe  odsetki  0920  15 
Wpłvwv  z różnych  dochodów  0970  2 

710  DZIAŁALNOŚ Ć  USŁUGOWA  74 
Wpływy  z różnych  opłat  0690  50 
Wpływv  z różnych  dochodów  0970  24 

750  ADMINISTRACJ A  PUBLICZN A  144 
Dochody  z najmu  i dzierżawy  składników 
jątkowych  Skarbu  Państwa  lub  JST  0750  40 
Wpływy  z różnych  dochodów  0970  3 
Dotacje celowe otrzymane  z budżetu  pństwa 
na  realizacje zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji  rządowej oraz  innych  zadań 
zleconych  gminie  ustawami  2010  99 
Dochody  JST związane z realizacją  zadań 
z zakresu  administracji  rządowej  oraz 
innych  zadań  zleconych  ustawami  2360  3 

751  URZĘDY  NACZELNYC H 
ORGANÓW  WŁADZ Y  PAŃSTOWEJ,  KONTROL I 
I  OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTW A  3 
Dotacje celowe  otrzymane  z budżetu  pństwa 
na  realizacje zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji  rządowej oraz  innych  zadań 
zleconych  gminie  ustawami  2010  3 

754  BEZPIECZEŃSTW O  PUBLICZN E 
I  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROW A  18 
Grzywny, mandaty  i inne kary 
pieniężne  od osób  fizycznych  0570  6 
Dotacje celowe otrzymane  z powiatu  na 
zadania  bieżące  realizo  wane na  podstawie 
porozumień  (umów)  między  JST  2320  12 
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I WYDATKI 
756  DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH  OD  OSÓB  FIZYCZ 

NYCH  I OD  INNYC H  JEDNOSTEK  NIE  POSIADAJĄ 
CYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKÓ W 
ZWIĄZANYC H  Z  ICH  POBOREM   3  250  25  291 
Podatek  dochodowy  od osób  fizycznych  0010  10  182 
Podatek  dochodowy  od  osób  prawnych  0020  350 
Podatek  od  nieruchomości  0310  10  000 
Podatek  rolny  0320  71 
Podatek  leśny  0330  27 
Podatek  od  środ.  transportowych  0340  700 
Podatek  od  działalności  gospodarczej  osób 
fizycznych opłacany  w  formie karty 
podatkowej  0350  30 
Podatek  od  spadku  i darowizn  0360  100 
Podatek  od  posiadania  psów  0370  15 
Wpływy  z opłaty  uzdrowiskowej  0390  1  643 
Wpływy  z opłaty  skarbowej  0410  70 
Wpływy  z opłaty  targowej  0430  185 
Wpływy  z opłaty administracyjnej za 
czynności  urzędowe  0450  25 
Wpływy  z opłaty eksploatacyjnej  0460  3 
Wpływy  z opłat za zezwolenia  na 
sprzedaż  alkoholu  0480  560 
Wpływy  z  innych  lokalnych  opłat 
pobieranych  przez jednostki  samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych  ustaw  0490  270 
Podatek  od czynności  cywilnoprawnych  0500  700 
Odsetki  od  nieterminowych  wpłat  z  tyt. 
podatków  i opłat  0910  360 

758  ROŻNE  ROZLICZENI A  5  713 
Pozostałe  odsetki  0920  40 
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w  tym:  2920  5  673 
część  oświatowa  5  673 

801  OŚWIAT A I WYCHOWANI E  743 
Dochody  z najmu  i dzierżawy  składników 
majątkowych  0750  4 
Wpływy  z  usług  0830  714 
Wpływy  z wpłat gmin  i powiatów  na  rzecz 
innych  JST oraz związków gmin  lub 
związków powiatów  na dofinansowanie 
zadań  bieżących  2900  25 

852  OPIEK A  SPOŁECZNA  4  121 
Wpływy  z usług  0830  412 
Dotacje celowe  otrzymane  z budżetu  pństwa 
na realizacje zadań  bieżących  z  zakresu 
administracji  rządowej oraz  innych  zadań 
zleconych  gminie  ustawami  2010  3  233 
Dotacje celowe  otrzymane  z  budżetu 
państwa  na  realizację własnych  zadań 
bieżących  gmin  2030  269 
Dotacje celowe otrzymane  z powiatu  na 
zadania  bieżące realizowane  na  podstawie 
porozumień  między jednostkami  samorządu 
terytorialnego  2320  207 

853  POZOSTAŁ E ZADANI A W 
ZAKRESI E  POLITYK I   SPOŁECZNEJ  49 
Wpływy  z usług  0830  49 

854  EDUKACYJN A OPIEK A  WYCHOWAWCZ A  486 
Wpływy  z  usług  0830  486 

900  GOSPODARKA  KOMUNALN A  I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  1 421 
Wpływy  z opłaty  produktowej  0400  3 
Wpływy  z różnych  opłat  0690  1  036 
Otrzymane  spadki, zapisy  i darowizny 
w  postaci  pieniężnej  0960  382 

921  KULTUR A I OCHRONA  DZIEDZICTW A 
NARODOWEG O  1 584 
Środki  na dofinansowanie własnych  inwestycji 
gmin, powiatów,  samorządów  województw, 
pozyskane  z  innych  źródeł  6298  1  584 
DOCHODY  OGOŁEM  45 352  344 
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DOCHODY I WYDATKI 
Załącznik  nr 6 

do Uchwały  budżetowej  nr  II1/29/2006 
z dnia  21 grudnia  2006  r. 

Wydatk i  budżetu  na  2007  r. (w  tys.) 

Dział  Rozdział  Nazwa 
Plan na 
2007 r. 

1  2  4  5 
010  ROLNICTW O  I ŁOWIECTW O 27 

01030  Izby rolnicze  2 
01095  Pozostała działalność  25 

020  LEŚNICTW O  4 
02095  Pozostała  działalność 4 

600  TRANSPORT I ŁĄCZNOSC  6 207 
60014  Drogi publiczne powiatowe  679 
60016  Drogi publiczne gminne  1 680 
60095  Pozostała działalność  3  848 

630  TURYSTYK A  280 
63095  Pozostała działalność  280 

700  GOSPODARKA 
MIESZKANIOW A  1 809 

70004  Różne jednostki  obsługi  gospodarki 
mieszkaniowei  i komunalnej  723 

70005  Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami  620 

70021  Towarzystwo  Budownictwa 
Społecznego  466 

710  DZIAŁALNOŚ Ć USŁUGOWA 167 
71004  Plany  zagospodarowania 

przestrzennego  100 
71014  Opracowania  geodezyjne 

i kartograficzne  30 
71035  Cmentarze  37 

750  ADMINISTRACJ A  PUBLICZN A  4  786 
75011  Urzędy woiewódzkie  99 
75022  Rady gmin  121 
75023  Urzędy gmin  4  391 
75075  Promocja  JST  127 
75095  Pozostała działalność  48 

751  URZĘDY NACZELNYC H  ORGANOW 
WŁADZ Y  PAŃSTWOWEJ,  KONTROL I 
I  OCHRONY  PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTW A  3 

75101  Urzędy naczelnych  organów 
państwowej kontroli  i ochrony prawa  3 

754  BEZPIECZEŃSTW O  PUBLICZN E 
IOCHRON A 
PRZECIWPOŻAROW A  679 

75412  Ochotnicze  Straże Pożarne  232 
75414  Obrona cywilna 12 
75416  Straż Miejska 435 

756  DOCHODY  OD OSOB  PRAWNYCH , 
OD OSÓB  FIZYCZNYC H 
I  OD  INNYC H  JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYC H 
OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 
ORAZ WYDATK I  ZWIĄZAN E 
Z  ICH  POBOREM  170 

75647  Pobór podatków, opłat i 
nieopodatkowanych  należności 
budżetowych  170 

757  OBSŁUGA  DŁUGU 
PUBLICZNEG O  140 

75702  Obsługa papierów  wartościowych, 
krędvtów  i pożvczck  JST  140 

758  RÓŻNE ROZLICZENI A  552 
75818  Rezerwy ogólne  i celowe  300 
75831  Część równoważąca subwencji 

ogólnej dla gmin  252 
801  OŚWIAT A I WYCHOWANI E  12 693 

80101  Szkoły podstawowe  5  766 
80104  Przedszkola  3 683 

80110  Gimnazja  2  879 
80113  Dowożenie uczniów do szkół  169 
80146  Dokształcanie  i doskonalenie 

nauczycieli  59 
80195  Pozostała  działalność  138 

851  OCHRONA  ZDROWI A  600 
85149  Programy polityki  zdrowotnej  20 
85153  Zwalczanie  narkomanii  20 
85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  540 
85195  Pozostała  działalność  20 

852  POMOC  SPOŁECZNA  5  746 
85202  Domy pomocy  społecznej  1 232 
85212  Świadczenia  rodzinne  oraz 

składki na ubezpieczenia  emerytalne 
i rentowe z  ubezpieczenia 
społecznego  3  133 

85213  Składki  na ubezpieczenia  zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej  13 

85214  Zasiłki  i pomoc w naturze  oraz 
składki  na ubezpieczenie  społeczne  380 

85215  Dodatki  mieszkaniowe  400 
85219  Ośrodki  pomocy  społecznej  554 
85295  Pozostała  działalność  35 

853  POZOSTAŁ E ZADANI A W 
ZAKRESI E  POLITYK I 
SPOŁECZNEJ  368 

85305  Żłobki  368 
854  EDUKACYJN A  OPIEK A 

WYCHOWAWCZ A  1  125 
85401  Świetlice  szkolne  1  125 

900  GOSPODARKA  KOMUNALN A 
I  OCHRONA  ŚRODOWISKA  4  632 

90001  Gospodarka  ściekowa  i ochrona wód  2 400 
90003  Oczyszczanie miast  i wsi  854 
90004  Utrzymanie zieleni w miastach 

i gminach  374 
90015  Oświetlenie ulic, placów  i dróg  810 
90095  Pozostała  działalność  195 

921  KULTUR A  I OCHRONA 
DZIEDZICTW A 
NARODOWEG O  4  092 

92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury  484 
92109  Domy  i ośrodki  kultury,  świetlice 

i kluby  490 
92116  Biblioteki  416 
92118  Muzea  228 
92195  Pozostała  działalność  2  474 

926  KULTUR A  FIZYCZN A 
I  SPORT  323 

92605  Zadania z zakresu  kultury 
fizycznej i sportu  323 
Ogółem  wydatki  44  402 

Prywatny  pokaz  w  sylwestra.  Fot. W.  Suchta 
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Twórcy  wyjątkowego  drzewka.  Fot.  K.  Szkaradnik 

NIEPOWTARZALNA  CHOINKA 
„Skąd  masz  tego  ślicznego  aniołkaza

wieszkę?" „Sam go zrobiłem". Przyjem
nie w takiej chwili  ujrzeć zdumioną  minę 
rozmówcy,  prawda?  A  podobną  szansę 
mieli uczestnicy konkursu plastycznego na 
najpiękniejszą  ozdobę  choinkową,  ogło
szonego  przez  MDK  „Prażakówka".  Za
proszenie skierowano do uczniów  podsta
wówek  i gimnazjów, ale odpowiedziały na 
nie tylko SP1, SP2, SP6 i G2. Rozstrzy
gnięcie oraz wręczenie nagród miało miej
sce  14 grudnia o  12.00. w Domu  Kultury, 
gdzie jedną z sal poświęcono na wyekspo
nowanie dziecięcych  prac. W końcu  zgło
szono aż  118 misternych dekoracji: gwiaz
dek, choinek,  mikołajów, aniołków  i bał
wanków, stworzonych z kartonu, masy sol
nej, bibuły, przeróżnych  tkanin,  sreberek, 
tasiemek, waty, zdobionych brokatem  czy 
lśniącymi łańcuszkami. Z wyborem najcie
kawszych  zmagało  się  jury:  Kazimierz 
Heczko  (prezes  ST  „Brzimy") ,  Barbara 
NawrotekŻmijewska  (dyrektor  MDK ) 
i Anna  MichajlukKisiała  (instruktor  kół 
zainteresowań  w  MDK). 
 Zachwyciła nas różnorodność,  pomysło

wość,  kolorystyka  i technika  wykonania. 
Jesteśmy  zbudowani,  że  tak  poważnie  do 
tego konkursu podeszliście. Prace są urze
kające, a co najważniejsze, wasze  własne 
  powitała dzieci  B. Żmijewska.   Widzi
cie  tę  piękną  choinkę,  przystrojoną  tylko 
zrobionymi  przez  was  ozdobami?  Wcale 
nie  potrzeba  sklepowych  bombek,  żeby 
wyglądała uroczo. 

Swoje dzieła  na  wyjątkowym  drzewku 
świątecznym  odnaleźli:  z  klas  III I  szkół 
podstawowych    miejsce  I: Anna  Chwa
stek  (SP2)    bibułowy  aniołek  ze  skrzy
dłami  z  piór;  II:  Nina  Borecka  (SP1)  
łańcuch  ze zdobionych...  płatków  kosme
tycznych;  III :  Kornelia  Ziemianin  (SP2) 
  obrazek  choinki  i padającego śniegu  na 
styropianie; wyróżnienia: Aleksandra  Ka
wecka  (SP2),  Karolina  Pytel  (SP2),  Ja
kub  Królikowski  (SP1),  Bogusława  Ry
rych (SP2), Sandra Kędzior (SP1). Z klas 
IVV I    miejsce  I:  Sandra  Czyż  (SP2)  
łańcuch z niebieskimi  i białymi  gwiazdka
mi z masy  solnej;  II: Sandra  Holona  (SP
1)   barwna,  szyta  gwiazdkapoduszecz
ka;  III :  Konrad  Musiał  (SP2)   ciastecz

ka  z masy  solnej z  orzeszkami  i  błyskot
kami;  wyróżnienia:  Michał  Leda  (SP2), 
Katarzyna  Sabela (SP2), Łukasz  Stoszek 
(SP2),  Mateusz  Bury  (SP6),  Wioletta 
Pezda  (SP6),  Barbara  Gawełek  (SP2), 
Sabina Gutman  (SP6). Wśród ozdób wy
różnionych  znalazły  się  m.in.  zabawna 
postać z nadmuchanej gumowej rękawicz
ki, aniołekwyklejanka, puchaty bałwanek. 
W  kategorii  gimnazjum  wygranych  nie 
przyznano,  gdyż  wpłynęły  jedynie  dwie 
prace,  do  czego  zapewne  przyczyniły  się 
okrojone lekcje plastyki  i brak motywacji. 
Choć  między  uczestniczącymi  szkołami 
istnieje  rywalizacja,  zwycięstwo  należy 
zawsze przede wszystkim do małych arty
stów. Laureaci  otrzymali  pamiątkowe dy
plomy,  pastele  olejne albo  farby  plakato
we  oraz  książki,  a  także  (podobnie  jak 
wyróżnieni)  kalendarz  ścienny,  długopis 
i czekoladę. Spotkanie zwieńczyło wspól
ne zdjęcie przy  choince. 
 Rozmaitość prac przerosła nasze oczeki
wania    mówiła  A.  Michajluk.    To  już 
piąty  taki  konkurs  organizowany  przez 
MDK .  Najpierw  chodziło  o  stroik  bożo
narodzeniowy,  a od dwóch  lat proponuje
my  przygotowanie  ozdób  świątecznych. 
Bardzo pozytywnie zaskoczyło nas, że pra
ce rzeczywiście  zostały  wykonane  samo
dzielnie,  bo  dawniej  często  zdarzały  się 
gotowe elementy. Ze względu na dużą  in
wencję, liczbę i estetykę prac, które są czy
ściutkie  i  eleganckie,  mieliśmy  problem 
z przyznaniem  nagród, ale wybraliśmy  te, 
które najbardziej urzekły nas  pomysłem. 

Oto  trudność  oceniania:  mimo  iż  wer
dykt  poprzedziły  długie oględziny  i nara
dy,  czasem  żmudnie  wykonywana  praca 
okazuje  się  nieefektowna,  nie  przykuwa 
uwagi. Jednak zwycięzców chyba nie trze
ba  zachęcać,  a  innych    młodszych  czy 
starszych    warto  nakłonić  do  udziału 
w warsztatach  i konkursach  manualnych. 
W dobie, gdy wszystko bywa projektowa
ne komputerowo, może się zdarzyć, że za
miast  wyczarowywać  choćby  z  papieru 
i na papierze nowy świat, potrafimy się na 
nim już  tylko  podpisać. 

Katarzyna  Szkaradnik 

ZRÓBMY COŚ DOBREGO 
Pod takim hasłem  rozpoczął się ciepły miesiąc, choć  grudnio

wy, długo oczekiwany przez wszystkie przedszkolaki  z Oddziału 
Zamiejscowego Przedszkola  nr 1 w Ustroniu  Polanie. 

Już 6 grudnia Mikołaj zrobił coś dobrego  spotkał się z dzieć
mi w pięknej sali  hotelu Alexado  i obdarował je  prezentami,  nie 
zapomniał również o paniach, które zdaniem przedszkolaków  też 
były bardzo grzeczne. Dzieci śpiewały, dziękowały  wierszykami, 
nawet  posypały  Mikołaja  płatkami  śniegu  dla  ochłody  Potem 
postanowiły zrobić coś dobrego dla rodziców  maluszki  przygo
towały Jasełka, a starszaki powitały choinkę i Panią Zimę. Zrobi
ły też świąteczne upominki dla najbliższych. Spotkaliśmy się też 
z uczniami SP 3 na świątecznym poranku, a potem w najbliższym 
gronie przy wspólnym stole jedząc smakołyki słuchaliśmy  kolęd. 
I tak w kręgu przyjaźni w przeddzień Świąt rozstaliśmy się z pięk
nymi  życzeniami: 

„W tym dniu ciepłym  i uroczystym niech każdy każdemu życzy 
żeby oczy nie płakały niczyje, żeby w sercach  nie było  goryczy. 
Żeby  wszyscy  na  całym  świecie  mieli  to czego  im  trzeba,  a  in
nych obdarowali  małym skraweczkiem  nieba." 
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U progu nowego roku 2007 „małego skraweczka nieba" życzę: 
panu Jackowi  Donhoefifherowi  prezesowi hotelu Alexado i jego 
sympatycznym  pomocnikom  za  piękną  imprezę  mikołajkową. 
Pracownikom  SP3 i rodzicom za pomoc w przygotowaniu  Jase
łek, za ozdoby świąteczne, choinki, choineczki, ciastka  ciastecz
ka  i przede wszystkim  za... kochane dzieci.  Janina  Heczko 

Przedszkolaki  podczas  spotkania  mikołajkowego. 
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Paweł  Filek w  Oddziale  Muzeum.  Fot.  K.  Szkaradnik 

Z  OLIWĄ  I  BĄCZKIE M 
Kiedy  nie  do  końca  wiemy,  czego  się 

spodziewać, wzbudza to nasz niepokój, ale 
często także zaciekawienie. Mogło ono 19 
grudnia przywieść do „Zbiorów Marii Ska
lickiej" tych, których zafrąpowało widnie
jące na plakatach  hasło „Święto  Świateł". 
Z  chwilą  zabłyśnięcia  świec  na  dziewię
cioramiennej  menorze  stało  się jasne,  że 
wieczór będzie nieco egzotyczny,  lecz za
razem bardzo  ciepły. 

Przybyli zostali najpierw uraczeni  kolę
dąmikołysankami „Całą noc padał śnieg", 
„Śpij ,  Jezu,  śpij"  i  „Kolęda  dla  nieobec
nych", skomponowanymi przez Z. Preisne
ra, a śpiewanymi czułym głosem przez B. 
Rybotycką. „Niech cię głowa już nie boli, 
wszystkim żalom połóż kres, / Dosyć trosk 
i dosyć łez   pokój ludziom  dobrej woli... 
/ Nową drogę zacznij stąd, już za tobą dni 
niedoli,  /  Dzisiaj dzień  wesołych  świąt  
pokój ludziom dobrej woli...". Okazało się, 
że okres świąteczny przeżywają  teraz  nie 
tylko chrześcijanie, ale też wyznawcy  ju
daizmu.  I tu, i tu niebanalną  rolę odgrywa 
nacechowane zawsze pozytywnie  światło, 
niosące z sobą dobro, ciepło,  życie. 

O  Bożym  Narodzeniu  mógłby  opowia
dać  każdy.  Tymczasem  przy  okazji  za
mknięcia  wystawy  wycinanki  Marty  Go
łąb  młody  żyd  z  Krakowa,  Paweł  Filek, 
współzałożyciel  Stowarzyszenia  Żydow
skiego „Czulent", przybliżył zebranym ob
chody  i  wymowę  radosnej  Chanuki.  To 
ruchome święto, trwające osiem dni od 25. 
dnia miesiąca kislew, w 2006 r. kończy się 
w  Wigilię.  Upamiętnia  ono  zwycięskie 
powstanie  Machabeuszy  z  165  r.  p.n.e. 
przeciw  represjom  Seleucydów  i helleni
zacji. Odwołuje się do cudu, jaki nastąpił, 
gdy w zbezczeszczonej świątyni jerozolim
skiej odnaleziono  dzbanuszek  czystej  ry
tualnie oliwy do zasilenia  siedmioramien
nego świecznika. Taka  ilość  wystarczyła
by  na  jedną  dobę,  ale  dawała  światło  aż 
osiem  dni,  póki  nie  przygotowano  nowej 

oliwy. Na cześć tego żydzi zapalają meno
rę o dziewięciu ramionach, chanukiję. Każ
dego zmierzchu w czasie Chanuki dołącza 
nowy  płomyk,  a środkowa  świeca  to  sza
masz ('pomocnik'); od niej rozpala się po
zostałe. Gość tłumaczył, że ktoś wspoma
gający innych uczynkami podobnie jak ona 
stoi wyżej. 
  Świeca  symbolizuje  człowieka,  z  kolei 
płomień    jego  duszę,  która  podąża  ku 
górze. Olej oznacza dobre uczynki. Ponie
waż każdego dnia zapala się kolejną świe
cę,  pomnaża  się  światło  i  przypomina 
o pomnażaniu  dobra.  Chanukija  powinna 
stać w oknie albo przed wejściem, bo świa
tłem  trzeba  się dzielić    mówił  P. Filek.  
Chanuka to bardzo radosne święto, ciesze
nie się z ocalenia narodu żydowskiego, ale 
też dziękowanie za zwycięstwo  Boga nad 
złem  i triumf  sprawiedliwości. 

Bohater  wieczoru  objaśnił grę  czworo
bocznym  bączkiem  (drajdel),  w  której 
dzieci  wkładają  do  puli  i  mogą  wygrać 
cukierki  lub  monety.  Akronim  z  hebraj
skich  liter na ściankach zabawki po rozwi
nięciu przypomina: „Wielki cud stał się tam 
(w Izraelu)". Dorośli dają pociechom  zło
te  bądź  czekoladowe  monety,  nauczając 
obowiązku  jałmużny.  W  czasie  Chanuki 
odmawia  się  błogosławieństwa,  śpiewa 
piosenki  i  smakuje  potrawy    smażone 
w oliwie placki ziemniaczane albo pączki, 
a  ponadto  sery.  Takimi  jeszcze  gorącymi 
plackami poczęstowani  zostali  słuchacze. 
Zresztą  nie  obyło  się  też  bez  wigilijnych 
kruchych ciasteczek, przy wyjściu zaś każ
dy  mógł  wziąć  sobie  akcydens  z  bożona
rodzeniowym  wierszem. 

Duże zainteresowanie wzbudziło przed
stawienie  trzyletniej  działalności  Stowa
rzyszenia  Żydowskiego  „Czulent" 
(www.czulent.pl). Nazwa odwołuje się do 
prostego, wieloskładnikowego dania, jako 
że wśród ok. 40 członków są różni  młodzi 
żydzi z rozmaitymi  doświadczeniami. 

  Najpierw  kilka  osób  spotykało  się  nie
formalnie w  mieszkaniach,  stanowiliśmy 
poniekąd  małą  grupę  terapeutyczną  
wspominał skromnie P. Filek.  Bo, uprze
dzając  wszystkie  pytania,  niełatwo  być 
żydem w Polsce. Dla wielu jest to problem 
natury psychicznej, z którym trzeba  sobie 
poradzić. Teraz rozwijamy wieloraką dzia
łalność. Zorganizowaliśmy  klub młodzie
żowy na Kazimierzu,  kursy hebrajskiego, 
może będzie  także jidysz.  Uczymy się ra
zem  religii, kultury. Do Żydowskiego  Sa
lonu  Literackiego  w  Krakowie  przy
jeżdżają autorzy  różnych  książek związa
nych  z  tą  tematyką,  działa  Dyskusyjny 
Klub Filmowy.  Myślę, że  Stowarzyszenie 
odgrywa  dzisiaj  kluczową  rolę  w  życiu 
żydowskim  Krakowa. 

W ramach edukacji młodzieży  „Czulent" 
przygotował warsztaty mające obalać ste
reotypy.  Z  kolei  projekt  „Galicja"  służy 
odnajdywaniu  żydowskich  śladów  w  sta
rych miasteczkach.  Stowarzyszenie  spon
sorują  osoby  z  USA  i Wielkiej  Brytanii. 
Większość członków przyjechała do Kra
kowa  z  różnych  stron  kraju, żeby  studio
wać, i tam mieszka. Sam P. Filek pochodzi 
z  BielskaBiałej,  skąd  wyprowadził  się 
przed  7  laty. 
 W Polsce nie ma już w zasadzie  żydow
skich rodzin. Wywodzimy się z rodzin mie
szanych  i w wypadku każdego z nas akces 
do  żydostwa  jest  trochę  kwestią  wyboru. 
Zostaliśmy  wychowani  w  polskich  do
mach.  Ja  nie  mówię  w  jidysz,  mówię 
i  myślę  po  polsku.  Jestem  Polakiem,  tak 
jak jestem  żydem. 

W trakcie spotkania padały  liczne pyta
nia,  gdyż judaizm  nadal  pozostaje  religią 
nieznaną:  o  obchody  szabatu,  o  formuły 
błogosławieństw,  o  Mesjasza,  o  wielość 
tradycji oraz ich stosunek do duchowości, 
0 współpracę Stowarzyszenia z innymi or
ganizacjami (np. Centrum Kultury Żydow
skiej,  niezłożonego  z  wyznawców  juda
izmu), o jarmułkę, w której P. Filek zjawił 
się na  Brzegach. 
  Religijni  żydzi  nie  odkrywają  głowy 
1 zasadniczo  też  staram  się  tak  robić. Ale 
nie chodzę na co dzień w jarmułce po Kra
kowie, bo trochę bym się bał. Najczęściej 
mam czapkę. Moja przygoda z ortodoksją 
wyglądała  różnie,  w  pewnych  okresach 
próbowałem  być bardzo religijny, choć  to 
niezwykle trudne. Na obecnym etapie usi
łuję  trzymać  się  jak  największej  liczby 
przykazań,  ale  nie  jestem  ortodoksyjny. 
Może kiedyś będę.  Mam taką  nadzieję. 

Jako wesoły młody człowiek gość z Kra
kowa  łatwo  nawiązał  kontakt  z  uczniami 
wiślańskiego  liceum, którzy po oficjalnej 
części  wieczoru  wypytywali  o  życie  co
dzienne judaistów,  o  poruszanie  się  mię
dzy  dwoma  kulturami,  o szukanie  swojej 
tożsamości. Trzeba pamiętać, iż religia ma 
spory  wpływ  na  dzień  powszedni  żydów, 
stanowiąc dla nich  fundament identyfika
cji .  Jednak  chociaż  wiele  dzieli  ich  od 
chrześcijan, w takie dni jak Chanuka, czy
li  Święto  Świateł,  przekonujemy  się 
0  łączących  nas  słowach  „Genesis": 
„ I  rzekł  Bóg:  Niech  stanie  się  światłość. 
1 stała się światłość. I widział Bóg, że świa
tłość była  dobra". 

Katarzyna  Szkaradnik 
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KONTROWERSJE 
LAT 19391945 

W numerze 23/2006 ,,GU" ukazał się zapis wypowiedzi  Auto
ra  niniejszego  tekstu  na  temat  dziejów  Ustronia  ze  spotkania 
w Muzeum  Ustrońskim,  pt.:  Legendy  i fakty, bez wcześniejszej 
autoryzacji  bądź  przynajmniej  konsultacji.  Znalazły  się  w  nim 
pewne fragmenty, które wzbudziły kontrowersje u niektórych czy
telników  (np. tekst z „GU" nr  28/2006). 

Nie ma sensu rozwodzić się teraz nad postępowaniem  redakcji 
„GU" w  tej kwestii.  Wypada  więc  skupić  się na  wspomnianych 
kontrowersjach, które po części wynikająjednak z pewnych  nie
porozumień.  Po pierwsze   nagrana  na  taśmę  wypowiedź  to  nie 
obraz  dziejów  Ustronia  z  lat  II  wojny  światowej,  lecz  jedynie 
mniej znane  lub nieznane dotąd fakty, które wcześniej z  różnych 
przyczyn nie były prezentowane, a które również składają się na 
okupacyjne losy miasteczka, choć ich oczywiście nie mogły zdo
minować. Celem spotkania, z którego pochodzi przelane na szpalty 
gazety nagranie, było przede wszystkim  zwrócenie uwagi na  ta
kie właśnie  mniej znane,  kontrowersyjne wydarzenia,  które  do
piero teraz wychodzą na światło dzienne. A jak   zdaniem Autora 
  wyglądała okupacja w Ustroniu   można przeczytać w  I tomie 
monografii Ustronia z 2005 r., gdzie wydarzenia okupacyjnej tra
gedii  są podane w odpowiednich  proporcjach  i odpowiednio  też 
udokumentowane.  Widocznie  część  czytelników  „GU"  książki 
nie czytało (a szkoda)  i stąd te  nieporozumienia. 

To, że w okolicach  Ustronia  oprócz  oddziałów  partyzanckich 
walczących  bohatersko  z hitlerowcami  pojawiały  się  także  po
spolite bandy rabusiów, dumnie nazywających się niekiedy  „par
tyzantami" potwierdzają liczne relacje (niektóre  opublikowane). 
Było to zresztą zjawisko występujące nie tylko w naszej okolicy. 
Niektórzy z rozmówców wskazywali  także na osoby należące do 
niepodległościowej  partyzantki,  które jednak  nie  zachowywały 
się, ich zdaniem, poprawnie. Niezależnie od zwrócenia uwagi na 
napięcie i warunki, w jakich żyli ścigani przez Niemców  „leśni", 
które niekiedy  demoralizowały  i powodowały  zjawiska  niesub
ordynacji,  fakt, iż część rodzin  ma dziś żal o rabunki  lub  zrzuca 
odpowiedzialność  za  represje  niemieckie  także  na  akcje  party
zanckie, należy również odnotować. Dla tej części  mieszkańców 
Ustroń nie był miejscem odpowiednim dla aktywności  partyzanc
kiej, gdyż niemiecka zasada odpowiedzialności zbiorowej mogła 
sporo  kosztować.  Walka  o wolność jednak  się  toczyła  a  danina 
krwi  złożona  przez  Ustroniaków  jest  tego  najlepszym  potwier
dzeniem.  Były jednak  i akcje, które nawet  z obiektywnego  woj
skowego,  a  więc  nie  osobistego,  punktu  widzenia  niektórych 
Ustroniaków, wydają się dziś niepotrzebne. Chodzi np. o zastrze
lenie w marcu  1945 r. przez Zawadów  szeregowych  żołnierzy w 
gospodzie Heinricha, za które Ustroń o mały włos nie zapłaciłby 
kolejną masową egzekucją, czy choćby o wysadzenie mostku pod 
torami w końcu kwietnia  1945 r. w sytuacji, gdy Niemcy nie byli 
w stanie już wycofywać się drogą kolejową. Były  i inne zamiary 
takich dziwacznych prób akcji niektórych partyzantów, o których 
wiadomo,  że  zostały  im  przez  Ustroniaków  wyperswadowane. 
(Autorzy  tych  wspomnień  prosili  o  anonimowość).  Prawdopo
dobnie  jednak,  gdyby  dziennikarze  „GU"  skontaktowali  się 
z Autorem,  ostateczny  tekst  jego  wypowiedzi  wyglądałby  ina
czej. Jak wspomniano  wyżej, opisane  tutaj wydarzenia  nie  skła
dają się przecież na bilans okupacyjnych  losów miasteczka. Ale, 
z drugiej strony   może dziennikarzom  właśnie chodziło  o  kon
trowersje, uchodzące w ich mniemaniu za sensacje, o wywołanie 
dyskusji? 

Aby więc nie powielać  publikacji  o wojnie w Ustroniu  sprzed 
20,  30, czy  nawet  40  lat a  także je  uzupełniać  lub  weryfikować 
(bo inaczej w ogóle pisanie nowej książki o Ustroniu nie miałoby 
sensu) należy również wspominać o nowych  faktach, oczywiście 
w odpowiednich do ich rangi proporcjach. Istnieje także koniecz
ność weryfikacji  legend  tworzonych  przez niektórych  uczestni
ków ruchu oporu a potem historyków odnośnie kwestii  organiza
cyjnych, o czym Autor już niejednokrotnie na łamach „GU" wspo
minał.  Wynikają  one  głównie  z  faktów nieuzasadnionego  prze
noszenia, zwłaszcza przez F. Zawadę, przynależności  oddziałów 

fiiizeta Ustrońska 12 

Gwardii  Ludowej  PPS,  związanych  z  PPSWRN  na  Gwardię 
Ludową  a potem Armię  Ludową,  związaną z komunistami.  Lo
kalna  prasa, w której kwestie  te były  prezentowane, jak  papuga 
raz po raz je powtarzała. GL PPS a GL czy AL to ogromna  różni
ca. Tej ostatniej  formacji w Ustroniu  nie było.  Już zresztą  w  la
tach 60tych dawni ustrońscy partyzanci (Glajc, Gomola, Jastrząb) 
próbowali  bezskutecznie  protestować  przeciwko  kreowaniu  się 
Zawady  na  czołowego  partyzanta  Ustronia,  ale jest  to  temat  na 
inną  dyskusję.  Doszło  nawet  do  tego,  że podporządkowany AK 
oddział  „Czantoria" jeszcze  w  latach  80tych  w  lokalnej  prasie 
był  nazywany  oddziałem  PPR!  Nieodżałowanej  pamięci  wielki 
ustroński  historyk Józef Pilch zdawał sobie sprawę z tej mitogii, 
ale dopiero w latach 90tych mógł weryfikować wcześniejsze in
formacje. 

Przed wielu  laty w  lokalnej prasie ukazała się niewyraźna  foto
grafia dokumentu  ustrońskiego podziemia  (gdzie jest  teraz orygi
nał?)  z  nazwiskami  członków  przyszłych  władz  miejskich.  Był 
wśród nich człowiek o imieniu „Franek" a więc najprawdopodob
niej chodzi  o pseudonim  F. Zawady. J. Pilch podaje jednak  także 
krótką  informację, iż podziemie ustrońskiej PPS na powojennego 
burmistrza wyznaczyło ślusarza Józefa Cieślara,  lecz kiedy na ra
tuszu pojawił się uzbrojony F. Zawada w towarzystwie  Sowietów 
i ogłosił się burmistrzem, członkowie utworzonej w kuźni podziem
nej rady narodowej już o swoich kandydaturach nie wspominali  i 3 
V zatwierdzili „Franka" jako burmistrza. (Podobno był jeszcze inny 
kandydat  PPS)  Relacje  świadków  wskazują,  iż  w  opisywanym 
momencie F. Zawada wyraźnie zachowywał się jak uzurpator. Drogi 
F. Zawady  i jego dawnych towarzyszy rozeszły się więc już wcze
śniej. Czy można  w tej sytuacji mówić o  ile nie znajdziemy no
wych źródeł informacji  o porozumieniu socjalistycznego podzie
mia  z  socjalistą  Zawadą  w  sprawie  obsady  stołka  burmistrza 
w mieście w chwili ustąpienia Niemców? Powstaje raczej pytanie 
  czy  może  Zawada  złamał  takie porozumienie,  które  wcześniej 
akceptował,  lub   kogo w ogóle reprezentował Zawada  wybitny 
przedwojenny  socjalista    podczas  okupacji,  który  po  usunięciu 
Niemców stał się nagle członkiem PPR, mimo iż ta organizacja nie 
miała  podówczas  w Ustroniu, w odróżnieniu  od PPS,  większego 
politycznego zaplecza? I wreszcie   czy ktoś z Ustroniaków przy
czynił się do aresztowania Jastrzębia przez  UB? 

O dalszych kontrowersjach  z Legend  i faktów wkrótce. 
Krzysztof  Nowak 

Pozwoliłem  sobie  jedynie  przytoczyć  wypowiedź  publiczną 
w  Muzeum  dr. Krzysztofa  Nowaka.  Wszystko  to zostało  powie
dziane  w obecności  kilkudziesięciu  osób  i zmienianie  treści  było
by nieuczciwe  wobec  czytelników.  Wojsław  Suchta 

Sylwestrowe  fajerwerki  na  Rynku  widoczne  były  w  całym  mieście. 
Na  zdjęciu  widok  z  Hermanie.  Fot.  M.  Niemiec 
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ustrońskie galerie, muzea placówki  kultury, 
fundacje,  stowarzyszenia, 

policja, straż  miejska 

MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  im. J. Wantuły 
Rynek 4,  tel.  8542340, 

Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek: 8.0018.00,  wtorek: 8.0015.00,  środa:  12.0018.00, 
czwartek    nieczynne,  piqtek: 8.0018.00,  sobota:  8.0012.00. 

Czytelnia  ogólna oraz  wypożyczalnia  dla dzieci i  młodzieży 
poniedziałek: 12.00 • 18.00; wtorek: 8.00  15.00; środo: 12.00  18.00; piątek: 8.00 • 18.00. 

MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego 
ul. Hutnicza 3,  tel.  8542996. 
www.muzeumustronskie.republika.pl,  email:  muzeumustronskie@op.pl 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo i kuźnictwo Ustronia ze skansenem przemysłowym 

—Wystawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum 

—  Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heako 

—  Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele" 

Muzeum czynne:  w poniedziałki 9 14,  we wtorki 9 17, od środy do piątku 9   14 
w soboty,  niedziele 9 . 30   13. 

ODDZIAŁ MUZEUM „ZBIORY  MARII  SKALICKIEJ" 
ul. 3  Maja  68,  tel.  8542996. 
www.muzeumustronskie.republika.pl 
wystawy  stałe: 

ekspozycja prac wybitnych twórców polskich 

kolekcja medali, starodruki, druki bibliofilskie i  unikatowe 

ekslibris ze zbiorów Marii Skalickiej 

porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny 

wystawny strój cieszyński i filigran cieszyński 

cenny zbiór książek "Cieszyniana" 

Ustroń w starej fotografii, 

walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (19391945) 

(AK, PSZ na Zachodzie, Wojsko Polskie na Wschodzie, martyrologia mieszkańców Ustronia) 

wystawy  czasowe: 
z cyklu „Twórcza obecność Polaków na Zaolziu": 

  Bronisław Firla   malarstwo, rysunek, poezja 

  Zbigniew Kubeczka  ekslibris 

KLUB PROPOZYCJI: 
  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi 

ODDZIAŁ CZYNNY:  codziennie w  godz.  1116 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA  GOJACH" 
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka  19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas. 

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „ZAWODZIE" 
ul. Sanatoryjna  7,  tel. 8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku do piątku 9 16, w soboty 913. 

BIURO PROMOCJI  I WYSTAW  ARTYSTYCZNYCH 
Rynek 3A, tel. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00. 

CHRZEŚCIJAŃSKA  FUNDACJA „ŻYCIE  I MISJA" 
ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH    RDZAWE  DIAMENTY 
ul. Partyzantów  1 
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00  18.00 

CZYTELNIA  KATOLICKA 
Dziedziniec przy  kościele p.w.Św.  Klemensa, 
— od poniedziałku do soboty  8.00 12 .00  i  17.00    19.00 
niedziele  7.0013.00  i  17.0019.00 

MIEJSKI DOM KULTURY  „PRAŻAKÓWKA" 
ul. Daszyńskiego  28,  tel. 8542906.  email:  mdk@ustron.pl 
Koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży: 

komputerowe,  szachowe,  plastyczne, wokalnoinstrumentalne,  taniec nowoczesny,  rękodzieło 

artystyczne,  teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu. 

4  stycznia  2007  r. 

OGNISKO MUZYCZNE  MDK  „PRAŻAKÓWKA" 
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 

fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego 

USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE  TRZEZWOŚCI 
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS) 

MITYNG AA  czwartek od 17.30  MITYNG AlAnon, wtorek od 17.30 

Klub Abstynenta  w pozostałe dni od 17.00 

Telefon: 8541984,  tel.  kontaktowy:  0  601  516  854. 

FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO 
ul. Kościelna 21,  tel. 854  17  72 
Spotkania  z instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależnień 

wtorek  9.00 10.00;   czwartek  16.00  17.00 

Psycholog   każdy ostatni piątek miesiąca 

Punkt wydawania odzieży  pon. śr. pt.  10.0014.00 

STOWARZYSZENIA  I  ZWIĄZKI: 
Zw.  Kombatantów  RP i Byłych Więźniów  Politycznych 

poniedziałek  10.0012.00sala  nr 17 

Stow.  Kombatantów  Polskich Sił Zbrojnych  na  Zachodzie 
l i l i 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 

Stowarzyszenie  Pomocy  Dzieciom  i Rodzinie,,Można  lnaczej"w  Ustroniu  prowadzi 

Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej", ul. Rynek 4, codziennie w godz. 10.30 18.30 

oraz kluby działające w szkołach:  SP  1 (kl.  I I I I) pn.  godz.  12.0015.00 

SP 2  (kl.  IIII) wt.  godz. 13.0016.00,  (kl.  IVVI)  pt.  godz.  13.0016.00 

SP 3  (kl.  IIII)  pt.  godz. 12.3015.30,  (kl.  IVVI)  wt.  godz.  13.3016.30 

GIM  1 (ki.  IIII) wt.  godz. 13.3016.30, GIM  2  (kl.  IIII)  pt.  godz.  13.0016.00 

MIEJSKA INFORMAGA  TURYSTYCZNA 
Rynek 2, teŁ 8542653,   od poniedziałku do piątku 8.30 17.00 

sobota 8.3013.00 

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

sobota 8.4513.00 

KOMISARIAT  POLICJI USTROŃ 

ul. 3  Maja  21,  (tel.  alarm.  997),  tel.  8542413;  8543413. 

STRAŻ MIEJSKA  USTROŃ 
Rynek 4,  tel. 8543483;  kom. 604558321,  z ERY: darmowy  986 

Rynek  po  północy.  Fot. W.  Suchta 
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Pozostałości  po  sylwestrowym..  Fot.  W.  Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Wulkanizacja wymiana + wy
ważanie   8 zł  Ustroń,  ul.  Ka
towicka  207  (przy  dwupa
smówce) codziennie 819. Tel. 
0605495621,338547028. 

Zostań  instruktorem  PZN, 
www.nartus.pl  0508070677. 

Sprzedaż nart nowych  i używa
nych.  Komis,  zamiana 
www.nartus.pl  0508070677. 

Ścisłe centrum   pokój do  wy
najęcia. Tel.  0605635161. 

Drewno  kominkowe. 
Tel.  8541558. 

Dam  pracę:  kasa,  komputer
osobie  miłej, pracowitej,  dys
pozycyjnej, lubiącej zwierzęta. 
Tel.  0602617933. 

Kupię  lokal  handlowy  w  cen
trum  Ustronia. 
Tel.  0501171168. 

Wydzierżawię  lokal  handlowy 
w Centrum  Ustronia. 
Tel.  0501171168. 

Sprzedam ul 8 stanowiskowy. 
Tel.  8541674,  po  20.00. 

DYŻURY  APTEK 
35.01    Na  Szlaku  ul.  3  Maja  46  tel.  8541473 
68.01   N a Z a w o d z i u  ul.  Sanatoryjna  7  te l .8544658 
911.01   E l b a  ul.  Cieszyńska  2  te l .8542102 
Zmiana  dyżuru  następuje  o  godz.  9.00 
Wieczorem dyżur  rozpoczyna  się z chwilą zamknięcia  ostatniej  apteki. 

...  ostrym  strzelaniu.  Fot.  W.  Suchta 

w  w  w.  u s t r a n . p l 

KULTUR A 
418.01  godz.  15.00 

19.00 
5.01  godz.  19.00 

KIN O 
26.124.1  godz.  17.00 
26.124.1  godz.  18.20 
26.124.1  godz.  20.15 
511.1  godz.  18.20 

511.1  godz.  20.00 

Warsztaty  teatralne dla  dorosłych 
MDK  Prażakówka 
Koncert  Noworoczny  „Opowieści 
lasku  wiedeńskiego".  MDK  Praża
kówka.  Cena biletu: 20 zł. 

Garfiel d 2  kino familijne,  USA, b.o 
Statyści   komedia,  Polska,  15 lat 
Volver   obyczajowy,  Hiszpania,  15 lat 
Przyjaciele   komedia  romantyczna, 
USA,  15 lat 
Job, czyli  ostatnia  szara  komórka  
komedia,  Polska,  15 lat 

U S T R O t t S K i t 

Dyskusja  na  sesji  przed  uchwaleniem  budżetu  na  rok  1997. 
Zdaniem  Anny  Borowieckiej  zbyt  niski jest  wzrost  wydatków  na 
inwestycje,  natomiast  zbyt  wysoki  na administracją.  (...) K.  Ha
nus  odpowiadał  radnej,  że  wydatki  na administracją  szczegóło
wo  analizowała  Komisja  Budżetowa  RM.  Przyjąty  wzrost  płac 
nie  rekompensuje  inflacji.  (...) Burmistrz  prosił  też o  wstawienie 
do  budżetu  prac  przy  drodze  przy  targowisku  jako  ciągu  pieszo
jezdnego.  13 głosami  „za ", przy  3 głosach  „przeciw  " i 6 „  wstrzy
mujących  sią "przyjąto  uchwalą  o budżecie  miasta  w 1997  roku. 
Wydatki określono  na  13.394.676  zł  dochody  zaś  na  13.556.500 
zł przy  czym  na spłatą  kredytów  i pożyczek  w 1997 r.  przeznaczyć 
trzeba  359.324  zł. Deficyt  budżetowy  87.500  zł zostanie  pokryty 
pożyczką  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Go
spodarki  Wodnej. 

W  Ustroniu  grunty  zajmują  ogółem  2652,85  ha  w tym:  użytki 
rolne  ˇ839,9  ha, grunty  orne  699 ha,  a odłogów  i ugorów  mamy 
41,39  ha. 

»  #  • 

Od  1 stycznia  1997  r. przestają  funkcjonować  Referaty  Biura 
Paszportów  w  Cieszynie,  Oświęcimiu,  Wadowicach  i  Żywcu. 
W związku  z powyższym  wnioski  o wydanie paszportu  można  skła
dać  w Biurze  Paszportów  Wydziału  Spraw  Społecznych  Urzędu 
Wojewódzkiego  w Bielsku  Białej. 

*  •  * 

Wszelkie  pozwolenia  budowlane  z  dniem  2.01.1997  r.  będzie 
wydawał  Urząd Rejonowy  w Cieszynie.  Pracownik  Urzędu  Rejo
nowego  będzie  pełnił  dyżury  w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu. 

*   *  * 

Trwa akcja protestacyjna  służby  zdrowia.  Informacje  o jej  prze
biegu  w naszym  mieście  uzyskaliśmy  od  kierownika  Przychodni 
Rejonowej  w Ustroniu  Marka  Wiechy:   Wszyscy  lekarze  ustroń
skich przychodni  popierają  strajk  i w pełni  solidaryzują  się z  jego 
założeniami  domagając  się zwiększenia  nakładów  na służbę  zdro
wia, przyspieszenia  reformy  ubezpieczeń  oraz zwiększenia  zarob
ków.  (...) Z zadowoleniem  stwierdzamy,  że opinia  publiczna  była 
na  tyle  dobrze  poinformowana,  że  istotnie  do przychodni  zgła
szali  się jedynie  chorzy  wymagający  pilnej  interwencji.  (ntn) 
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PIELGRZYMK A  DO ŚW.  MIKOŁAJ A 
10 grudnia  udałem  się  pieszo  z  Ustro

nia  do  Pierśca  na  nabożeństwo  odpusto
we w tamtejszym sanktuarium  św.  Miko
łaja.  Liczącą  ponad  20  kilometrów  trasę 
pokonałem  idąc ścieżką wzdłuż rzeki Wi
sły,  aż  do  Kiczyc  i  dalej  drogami  przez 
Kiczyce  do  Pierśca  (trasa  wzdłuż  Wisły 
pokrywa  się  z  nadwiślańską  trasą  rowe
rową już wyznaczoną  od zbiornika  Wisła 
 Czarne do miejscowości Landek). Pogo
da w czasie pielgrzymki nie dopisała, padał 
deszcz  i było  zimno. 

Gdy dotarłem o  godzinie  15 do kościo
ła św. Mikołaja rozpoczynało się tam wła
śnie nabożeństwo mikołajowe. Wiernych 
był pełny kościół. Pielgrzymów  pieszych 
nie widziałem.  Za  to  na parkingach  koło 
kościoła stało kilkadziesiąt  samochodów. 
Stragany  odpustowe  właśnie  likwidowa
no. Nie zdążyłem zakupić  figury  św. Mi
kołaja z piernika. Za  to w sklepiku  przy
kościelnym  kupiłem  kilka  widokówek 
przedstawiających łaskami słynącą figurę 
św. Mikołaja, wnętrze kościoła,  fragment 
ołtarza  oraz  książeczkę  z  modlitwami 
i pieśniami  do  św.  Mikołaja  i małą  ksią
żęczkę,  w  której  opisano  historię  parafii 
św.  Mikołaja w  Pierścu  i  wydrukowano, 
napisaną  w  1936  roku  przez  Zofię  Kos
sak, „Legendę o świętym Mikołaju z Pier
śca".  Oczywiście  nabyłem  również  białą 
chusteczkę z napisem: 

„Św. Mikołaju Pierściecki + wstawiaj się 
za  nami  +".  Od  niepamiętnych  bowiem 
czasów  powstał  zwyczaj pocierania  o fi 
gurę  św.  Mikołaja  chusteczek  i  bielizny 
osób chorych dla wyproszenia  uzdrowie
nia. Plecy figury są „wypolerowane" przez 
tych,  którzy  przychodzą  prosić  świętego 
Mikołaja o pomoc. 

W książeczce o historii  parafii  św.  Mi 
kołaja w Pierścu przeczytałem:  „Pierwsza 
napotkana  wzmianka  historyczna  o  cu
downej  figurze związana jest  z  pożarem, 
który w  1616 roku strawił pół wsi  i drew
nianą kaplicę, jednak rzeźba świętego oca
lała.  Tej  figurze protestanci  wybudowali 
nową kaplicę (1618 r.), co jest  ewenemen

tem  w  historii  reformacji  na  Śląsku  Cie
szyńskim.  Po  zwróceniu  katolikom  ko
ściółka, wybudowano nowy (1775 r.) drew
niany kościółek. Przetrwał on do 1888 roku 
kiedy to poświęcono nowy, murowany ko
ściół  przyciągający  wiernych  ze  Śląska 
Cieszyńskiego". 

Tak więc w  tym  roku  mija 390  lat  udo
kumentowanej historii kultu świętego Mi
kołaja  Pierścieckiego. A kult  ten jest  cią
gle  żywy  i dynamiczny.  W  tym  roku  ob
chody  odpustowe  trwały  prawie  tydzień. 
Przybywają  tu  pielgrzymki  z ponad  trzy
dziestu parafii. Nasza parafia miała wyzna
czony termin  na dzień  2 grudnia, kiedy  to 
odbywało  się  tam  diecezjalne  spotkanie 
apostolstwa dobrej śmierci. Przez cały rok 
przychodzą tam pielgrzymi  indywidualnie 
prosząc  szczególnie  o  zdrowie  dzieci, 
0 uzdrowienie z chorób, o szczęśliwy  wy
nik operacji, o potomstwo i szczęśliwe roz
wiązanie,  o błogosławieństwo  dla  dobyt
ku, a nawet  o szybką  śmierć.  W parafial
nej kronice znajdują się opisy nadzwyczaj
nych  pomocy  św.  Mikołaja.  Ponadto 
w  sanktuarium  pierścieckim  znajdują się 
relikwie św. Mikołaja, które w  1963  roku 
przywiózł z Bari ksiądz kardynał Bolesław 
Kominek. 

Drogę  powrotną  też  odbyłem  pieszo, 
idąc przez Kowale, Pogórze do  Skoczowa 
1 dalej wzdłuż  Wisły do Ustronia. Znaczną 
część drogi  musiałem  oświetlać  światłem 
latarki. 

Swoją drogą jestem ciekawy, jakie daw
niej  piesze  pielgrzymki  odbywali  miesz
kańcy  Ustronia.  Dokąd  pielgrzymowali 
pieszo  przez  wieki.  Dotąd  ustaliłem,  że 
pielgrzymowali  do św. Mikołaja w  Pierś
cu,  do  św.  Sarkandra  do  Skoczowa,  do 
Matki  Boskiej  Szczyrkowskiej  na  Górce 
w  Szczyrku,  do Matki  Boskiej Kalwaryj
skiej  do  Kalwarii  Zebrzydowskiej,  do 
Matki  Boskiej  Częstochowskiej  do  Czę
stochowy  i do  Matki  Boskiej  Frydeckiej 
do  Frydka  Mistka.  Obecnie  pieszo  piel
grzymujemy  do  Matki  Boskiej  Królowej 
Polski  do  Hermanie.  Odbyliśmy  piesze 

pielgrzymkik  ku  czci  św.  Sarkandra  do 
Skoczowa  i  ku  czci  św.  Melchiora  do 
Grodźca  i Cieszyna. Może czytelnicy  po
mogą  mi wskazać  inne piesze  pielgrzym
ki, które organizowane były, bądź są przez 
wiernych z Ustronia, do jakich miejscowo
ści  i jakimi  trasami.  Andrzej Georg 

Proszę  o kontakt  pisemny  na  adres:  ul. 
Traugutta nr 5, 43 450 Ustroń  lub telefo
niczny:  (033)  8543507. 

Chciałbym  jeszcze  przytoczyć  słowni
kową definicję słowa  PIELGRZYMKA: 

Praktyka religijna, polegająca na podró
ży do miejsca uznawanego przez daną  re
ligię za święte, w celu odbycia pokuty, zło
żenia  Bogu  podziękowania  i  zmówienia 
modllitwy. Wewnętrznym motywem odby
wania pielgrzynki jest wiara w skuteczność 
modlitw  praktykowanych  w  tych  miej
scach.  W chrześcijaństwie  najważniejsze 
są  pielgrzymki  do Ziemi  Świętej oraz  do 
Rzymu, do grobów Piotra i Pawła. Od 2005 
r. szczególnym celem pielgrzymek stał się 
grób Jana Pawła II . Pielgrzymowanie jest 
to jedna  z najstarszych  tradycji  chrześci
jaństwa.  Już  w  starożytności  celem  piel
grzymek stawały się świątynie z relikwia
mi męczenników. W XII  i XII I wieku  roz
winął się z zachodniej Europie pielgrzym
kowy  ruch maryjny. Współcześnie  miano 
pielgrzymek zyskały także podróże zagra
niczne  papieży.  W  orędziu  na  Światowy 
Dzień  Migranta  2000  Jan  Paweł  II  napi
sał:  „Chociaż  pielgrzymka  przybierała  w 
kolejnych  epokach  różne  formy  kulturo
we, zawsze była doniosłym momentem w 
życiu  wierzących,  ponieważ  jest  symbo
lem  indywidualnej  wędrówki  człowieka 
wierzącego  śladami  Odkupiciela:  „jest 
praktyką czynnej ascezy  i pokuty za  ludz
kie  słabości,  wyraża  nieustanną  czujność 
człowieka wobec własnej ułomności i przy
gotowuje  go  wewnętrznie  do  przemiany 
serca" (Incarnationis mysterium, 7  ).Cuda 
Jana  Pawła  II Na  drodze  do świętości  nr 
6 strona  4  Wydawnictwo  „Dziennik  " Pol
ska   Europa   Świat.  Andrzej   Georg 
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tel  033856  50 00/53,  fakS  033854  28 98 
e  mail  t)iurousiug@u2drowisko  ustroń pl 

www. uzd rowiskoustron.pl 

Klu b  Spor towy 

NIERODZI M 
zaprasza w dniu 

13 stycznia 2007 roku 
o godz. 19.00 

na Bal Sportowców 
Miasta  Ustroń, 

który odbędzie się w restauracji 
BALDI w Harbutowicach. 
cena bitelu: 200 zł od pary 

kontakt telefoniczny: 
609509978,  604093559 

zapewniamy:  dobrą  kuchnię,  loterię 
fantową,  wspaniałą  zabawę  przy  mu
zyce  zespołu  Janusza  Śliwki. 
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Przed  świętami  Bożego  Narodzenia  do  najmłodszych  ustrońskich 
piłkarzy,  podopiecznych  Karola  Chraściny,  przyszedł  Mikołaj  z  pre
zentami.  Wcześniej  jednak  w  obecności  rodziców  odbył  się  trening 
połączony  z  konkursami  sprawności  piłkarskiej.  W  żonglerce  naj
lepsi  podbijali  piłkę  pomnad  20  razy.  Był  slalom  z  piłką  i  inne  zaba
wy.  Na  zakończenie  piłkarze  z  klas  od  I do  III otrzymali  paczki  z  pre
zentami.  Fot.  W.  Suchta 

Ludeczkowie  roztomili 
Nie  zdónżyłach  na  czas  zaniyś  spóminek  do  świóntecznego 

nómera,  a miałach  cos i fajnego  napisane  ło downych  Godnich 
Swiyntach.  Prziszłach  nieskoro  i już  gazeta  była złożono,  tóżjyno 
pieknie  wszystkim  powinszowałach,  a  na  łodchodnym  wilijów
kóm mie poczynstowałi.  Hónym  wypiłach,  nie musieli  mie  dłógo 
namowiać,  dyć jich  tam czynsto  nawiedzom,  tóż mie  isto  majom 
strasznucnie  radzi. A, że gazeta  miała sztyrycet  sztyry strony,  tóż 
żech jyno  tymuprziklasnyła  i wrzaskłach:  „Nale bez uroku!"  (abo 
jak  ponikany  hań  downi  prawili:   przezuroku!),  cobych jóm  nie 
łoheczala  i coby sie ji   darzilo. Jo zaroz kupiła dziesiynć,  bo dycki 
nabywóm  dlo przocieli,  kierzi  przichodzóm  do  mie  na  świynta 
i do kamratki,  co miyszko za granicom.  A sómsiod  mi sie  skarżył, 
że  w  kiosku  na  cieszyński  już  w pióntek  rano  gazety  chybiło 
i musioł  lecieć aż do „Hermesa  ". 

Jo sie  Wóm prziznóm,  żech była tak utropióno  tym  przedświón
tecznym  nanikanim  po  sklepach,  i  tym  całym  przirychtowanim 
Wiliji,  żech  nejprzód  była  w kościele,  a potym  cale  Boże  Naro
dzymi żech spoczywała  i pojodała  rozmaite słodkości.  A we Wili
je  miałach  dziecka,  wnuki  i mojóm  ciotkę,  co we świynta je  dycki 
z nami.  Tóż było nóm  wiesioło  i tak jakosi  tyn świónteczny  czas 
hónym  sie skułoł. Ale jeszcze  trzej a godnie prziwitać  Nowy  Rok, 
coby  też  był jaki  podarzóny,  czego  Wóm  wszystkim  życzym  ze 
szczyrego  serca.  Jewka 

Dzieci, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroń i uPolanie 

dziękują za przekazane dary 
do paczek Mikołajkowych. Przekazali je: 

Joanna  i  Waldemar  Pułeccy  sklep  „Asia " 
w  UstroniuPolanie 
Barbara  i Maria n  Grandowie sklep  warzywny 
w  UstroniuPolanie 
Danuta i Stanisław Balcarkowie „Bar  Jaszowiec" 
Mirosław Gaj  SkJep wielobranżowy  w Ustro
niu Polanie 
Zofi a Wasilewska  Bar  „Zocha"  w  Ustroniu 
Polanie 
Barbara  i Piotr  Gluzowie „Bar  Dobka" , Sklep 
wielobranżowy  w  UstroniuDobce 

Wszystkim dobroczyńcom składamy życzenia 
wszelkiej pomyślności  i sukcesów w 2007 roku. 

Dyrekcja,  uczniowie 
oraz  Organizatorzy  Dnia  Regionalnego 

Szkoły  Podstawowej  nr 3 w  UstroniuPolanie 
składają  serdeczne  podziękowania 

Przedsiębiorstwu  BudowlanoHandlowemu 
„S.K.K."   Sp.  z  o.o. 

za udzieloną  pomoc  finansową 
życząc 

wszelkiej  pomyślności,  zdrowia  i  sukcesów 
zawodowych  w 2007  roku. 

POZIOMO :  1)  kioskowy  monopolista,  4)  teren  zabaw, 
6)  element  umundurowania,  8)  związek  państw,  9)  u  boku 
pana,  10)  kolejka  przed  sklepem,  11)  typ  magazynu, 
12)  obniżka,  rabat,  13)  stolica  Turcji,  14)  sąsiad  Iraku, 
15) mieszkanka Abisynii,  16) do strojenia wiosną,  17)  India
nin z Meksyku,  18) profesor z piórkiem  i węglem,  19)  żona 
Zeusa, 20) wiślańskie  nazwisko. 
PIONOWO :  1)  dawny  notatnik,  2)  dowódca  wojsk  rzym
skich,  3)  nakazu  przy  drodze,  4)  przeróbka  utworu, 
5)  wędruje  w  taborze,  6)  spodnie  pradziadka,  7)  komunia 
i  bierzmowanie,  11)  poddasze,  13)  nowelka  B.  Prusa, 
14) syn  Dedala. 

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu  liter z pól ozna
czonych  liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązanie oczekuje
my do  12 stycznia  br. 

Rozwiążanie Krzyżówki  z nr  50 
Z I E L O N A  Z I M A 

Nagrodę  w  wysokości  30  zł  otrzymuje  Magda  Zborek, 
ul. 3 Maja 3. 

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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