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Patrzymy w przyszłość, ale czy z optymizmem?

1,70 zł (w tym 0% Vat)

			

nie płaci 10%
Rozmowa ze skarbnikiem miasta Marią Komadowską

Dla kobiety to chyba duża przyjemność wydać 50 milionów
w ciągu roku?
Bardzo przyjemnie wydawać pieniądze, ale gdy widać, że coś
powstaje. Cieszy każda nowa droga, chodnik, remont szkoły.
To wydatki inwestycyjne, a będzie ich sporo w tym roku, bo
około 30% budżetu. Skąd się to bierze, że te wydatki tak się
różnią w poszczególnych latach?
W tym roku ta wysokość jest możliwa, bo spłaciliśmy kredyty
zaciągnięte jeszcze na oczyszczalnię ścieków. Teraz znowu można
inwestować. W poprzednich latach spłaty kredytów dochodziły
do kilku milionów.
Czy będziecie zaciągać nowe kredyty?
Już w ubiegłym roku zaciągnęliśmy kredyt na realizację budynków komunalnych przy ul. Dworcowej, w sumie z rokiem
(dok. na str. 2)
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zima nie
rozpieszcza

Zima jakaś niemrawa. Po kilku dniach prawdziwej zimy
znowu nastąpiły roztopy i cały śnieg zniknął. Pod znakiem
zapytania stawia to kolejne zawody zimowe, a mają to być
w najbliższy weekend Eliminacje Pucharu Polski w Narciarstwie
Wysokogórskim na zboczach Czantorii, a po tygodniu w niedzielę 20 stycznia, Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustroniaczka.
Miejmy jednak nadzieję, że zima powróci i nie będzie potrzeby
zmiany terminów poszczególnych zawodów.
Na pewno odbędzie się XIV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Miasta Ustroń. Tak jak w latach ubiegłych w sali gimnastycznej
SP-2, z tym, że w tym roku nieco wcześniej niej, bo 26 i 27
stycznia. Organizatorzy zastrzegają, że zawodnicy niepełnoletni
do turnieju zostaną dopuszczeni tylko po okazaniu zgody opiekunów		
.
Wojsław Suchta
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(dok. ze str. 1)
obecnym będzie to 4,5 mln. Dodatkowo chcemy zaciągnąć kredyt
1,5 mln na spłatę kupionego tartaku oraz 900.000 zł na realizacje
kolektorów, by całe miasto w całości zostało skanalizowane.
W jaki sposób konstruujecie budżet?
Zaczynamy od tego, jakie realnie będą nasze dochody, a są to
dochody z podatków, dzierżawy, sprzedaży mienia, dochodów
jednostek budżetowych, udziałów w podatku od osób fizycznych
oraz subwencji oświatowej. Na wydatki też patrzymy realnie. Najpierw wydatki bieżące, czyli przede wszystkim funkcjonowanie
miasta, szkół, przedszkoli i innych naszych jednostek. Następnie
rozważamy, na jakie inwestycje nas stać. Te wprowadza się na
podstawie wniosków radnych, zarządów osiedli, mieszkańców.
Generalnie na inwestycje robimy rok wcześniej projekty, a na
niektóre staramy się ubiegać o fundusze unijne.
W jakim stopniu ten pierwotny projekt różni się od budżetu
przyjętego przez Radę Miasta?
W niewielkim. Jak już wspomniałam staramy się uwzględniać
wpływające wnioski.
Korzystając ze środków unijnych miasto musi zabezpieczyć
wkład własny. To też trzeba uwzględnić w budżecie, a nie wiadomo do końca, który wniosek o te środki zostanie przyjęty.
Np. w tym roku nie otrzymaliśmy środków na amfiteatr i musieliśmy realizację przenieść na rok 2009. W tej chwili ze środków
unijnych powstaje rynek. Staramy się o środki na termomodernizację SP-3 w Polanie, rewitalizację „Prażakówki”, budowę
obiektu sportowo-rekreacyjnego w Lipowcu. Liczymy na to,
że przyjęte zostaną wnioski na „Prażakówkę” i amfiteatr. Dwa
pozostałe to wielka niewiadoma. Jesteśmy przygotowani na zapewnienie wkładu własnego w tych wszystkich projektach.
Jest też projekt stadionu Kuźni. To potężna inwestycja,
a wtedy i wkład własny będzie duży. Czy liczycie się z tym?

M. Komadowska.		

Piętnasty rok funkcjonuje Muzeum Regionalne „Na Grapie”
w Jaworzynce. Placówka powstała z inicjatywy i za pieniądze dra Jerzego Ruckiego,
którego wojenny los rzucił do
Szwajcarii. Fundator zmarł
przed sześciu laty. Muzeum
opiekuje się najbliższa rodzina
i powołane w tym celu towarzystwo miłośników.
				
* * *
Zanim w 1884 roku została uruchomiona cukrownia w Chybiu,
cukier wytwarzała jej poprzed-
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niczka w Suchej Górnej (dziś
Zaolzie). Kryzys gospodarczy
doprowadził do jej likwidacji.
Chybska cukrownia daje sobie
radę, eksportując popularny cukier w kostkach. Za rok stuknie
jej 125 lat.

*

*

*

Dobra jakościowo woda dotarła do Cieszyna wodociągiem
grawitacyjnym z Tyry spod
Jaworowego w 1894 roku. Tradycje pielęgnuje spółka Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej,
przykładając dużą wagę do
początków tej znaczącej inwestycji. Sama obchodzić będzie
za rok 15-lecie istnienia.
				
* * *
W podziemiach cieszyńskiego
ratusza znajdował się w minio-

Gdyby udało się uzyskać pomoc na budowę stadionu Kuźni,
należałoby się zastanowić nad odstąpieniem z innych projektów,
co byłoby już decyzją Rady. Nasz wkład zresztą byłby niewielki,
bo tylko 15%.
Ale to 15% z około 36 mln, czyli 5,4 mln?
Ale też na pewno będzie to inwestycja rozłożona na dwa-trzy lata.
Gdyby nawet nie udało się zgromadzić pieniędzy z dochodów
własnych, to mamy bardzo duże zdolności kredytowe. Żal by było
nie skorzystać, gdyby miasto na stadion otrzymało środki.
Jak wygląda ściągalność podatków w Ustroniu?
Tak jak w innych gminach. Są tacy, którzy od lat nie płacą i jest
ich około 10%. Sprawy są kierowane do komornika i część udaje
się odzyskać.
Czy dużo jest osób nie będących w stanie uiścić podatków
i piszących np. podania o przełożenie spłat?
Mało. Nie płacą notorycznie te same osoby, a nie powiedziałabym,
że to osoby ubogie, bo często prowadzą dobrze funkcjonującą
działalność. Nie płaca z premedytacją.
Ile w budżecie wynoszą podatki od nieruchomości wpłacane
przez mieszkańców?
Około 3 mln zł. Całe wpływy z podatku od nieruchomości, wraz
z osobami prawnymi, to około 11 mln.
Jakie są inne dochody?
10 mln to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
subwencji oświatowej jest 5,8 mln, reszta to dochody z innych
źródeł jak np. dzierżawa, najem, sprzedaż mienia, wysoka jest
dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo 2 mln.
Na podstawie porozumień na utrzymanie dróg i Miejskiego Domu
Spokojnej Starości dotacje wynoszą 890.000 zł.
Ile razy w ciągu roku budżet będzie zmieniany?
Wedle potrzeb. Chyba w styczniu nie będzie zmieniany. Na pewno
zmiany nastąpią w marcu po bilansie, gdy znać będziemy faktyczną nadwyżkę. Ministerstwo Finansów określi też ostateczne
kwoty udziału w podatku dochodowym i wysokość subwencji
oświatowej. O zmianach w budżecie zdecyduje Rada. Zmiany
w dotacjach od wojewody do budżetu wprowadza burmistrz. Są
to dotacje na określone cele, za wyjątkiem dotacji uzdrowiskowej
będącej w wysokości wykonanej opłaty uzdrowiskowej sprzed
dwóch lat, czyli w tym roku podstawą będzie 2006 r.
Ile dotacji uzdrowiskowej otrzymamy?
1,5 mln zł. Pieniądze te prawdopodobnie zostaną przeznaczane
przez burmistrza na infrastrukturę uzdrowiskową. Są to zadania,
których nie ma w budżecie, gdyż pojawią się dopiero po wpłynięciu w maju dotacji uzdrowiskowej.
Widzę, że generalnie jest pani optymistką, gdy chodzi o finanse miasta?
Jestem optymistką. Do tej pory udawało się zrealizować to, co
zaplanowaliśmy, więc w tym roku nie powinno być gorzej. Jedyna
niewiadoma, to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest możliwość rozliczania się z dziećmi i nasze dochody
z tego tytułu mogą się obniżyć nawet o jedną czwartą. Na razie
jest to niewiadoma.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Wojsław Suchta
nych wiekach areszt. Magistrat zapewniał skazanym tylko
wodę. O chleb musieli zadbać
sami. Teraz w tych pomieszczeniach są magazyny.
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80 lat temu w Zebrzydowicach
założony został „prowizoryczny komitet dla zbudowania linii
kolejowej Cieszyn – Moszczenica”. Pociąg na tej trasie
zaczął kursować dopiero w II
połowie lat 30.
Zamek w Zebrzydowicach został wzniesiony w XVI wieku w stylu gotyckim. Należał
do Liszków. Przebudowany
został w 1760 r., a kolejnych
zmian dokonano w XIX w. Ze
zniszczeń wojennych został od-

budowany w latach 60. Obecnie mają tu siedzibę Gminny
Ośrodek Kultury, biblioteka
i poczta.

*

*

*

Oddział Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych w Strumieniu liczy ponad 100 członków. Są skupieni w pięciu
sekcjach w Bąkowie, Zbytkowie, Chybiu, Strumieniu oraz
w Drogomyślu.
		*
* *
W Lesznej Górnej najstarszym zabytkiem jest płyta
nagrobna z 1678 roku na
przykościelnym cmentarzu.
Uwagę zwraca też późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena stojąca przed kościołem.		
(nik)
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Najlepsze życzenia dla jubilatów:
Jan Ćmiel 		
lat 97 		
ul. Błaszczyka 22
Stefania Glajc		
lat 85 		
ul. Leśna 44
Teofil Grendowicz
lat 80 		
ul. Szeroka 39
Józef Kołder 		
lat 96 		
ul. Różana 42
Maria Krysta 		
lat 80		
ul. Źródlana 62
Piotr Makselan
lat 80 		
os. Manhatan 3/44
Ewa Nogowczyk
lat 94 		
ul. Drozdów 88
Adam Plinta 		
lat 91 		
ul. Katowicka 228
Tadeusz Socha
lat 80 		
ul. Kuźnicza 5
Emilia Tatara
*lat 95*		 * ul. Konopnickiej 42
Ci, którzy od nas odeszli:
Paweł Szwarc		
lat 67 ul. Drozdów 74
Józef Kurzok
lat 57 os. Manhatan 2/19
Jan Karch		
lat 67 ul. Krzywaniec 42
Mirosław Sadlik
lat 82 ul. Źródlana 34
Gertruda Cieślar
lat 65 ul. Pasieczna 20
Paweł Stec		
lat 77 ul. Źródlana 136
Helena Husar		
lat 83 os. Manhatan 2/41
Wanda Ligięza
lat 96 ul. Świerkowa 22
Alfred Musara
lat 87 os. Centrum 2/4
Józef Pinkas		
lat 57 ul. Szeroka 10/11
Andrzej Błahut
lat 63 ul. Konopnickiej 36/6

Wyrazy serdecznego współczucia
panu Janowi Szwarcowi
z powodu śmierci brata

śp. Pawła Szwarca
składają

Członkowie Koła Miejskiego SLD w Ustroniu
Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia,
złożone wieńce i kwiaty
oraz udział w uroczystości pogrzebowej

naszego kochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. Mirosława Sadlika

ks. proboszczowi Tadeuszowi Serwotce,
ks. proboszczowi Alojzowi Wencepel oraz rodzinie,
sąsiadom, znajomym, przyjaciołom
oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

składają żona,
córka, syn i wnuczki

31.12.2007 r.
Na ul. Katowickiej kierujący fordem fiesta mieszkaniec Kończyc
Małych podczas zmiany pasa
ruchu nie zachował dostatecznej
ostrożności doprowadzając do
zderzenia z fiatem punto kierowanym przez mieszkankę Ustronia.
31.12.2007 r.
Na ul. Cieszyńskiej kierująca vw
golfem mieszkanka Pszczyny nie
dostosowała prędkości do warunków drogowych i spowodowała
kolizję z autosanem.
31.12.2007 r.
Na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej
z ul. Długą kierująca fordem
mondeo mieszkanka Ustronia
w trakcie mijania uderzyła

31.12.2007 r.
Interweniowano w sprawie bezpańskiego psa biegającego po ul.
A. Brody. Psa przewieziono do
schroniska w Cieszynie.
31.12.2007 r.
Zabezpieczano porządek w trakcie
trwania imprezy sylwestrowej
przy rynku.
3.01.2008 r.
Mandatem w wysokości 100 zł
ukarano kierowcę, który zaparkował w miejscu niedozwolonym
przy ul. Grażyńskiego.
3.01.2008 r.
Sprawdzano zachowanie się
młodzieży w rejonie szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych. Młodzież
zachowywała się spokojnie.

w forda escorta należącego do
mieszkanki Ustronia.
31.12.2007 r.
Na parkingu przy ul. Grażyńskiego kierowca forda mondeo nie wyhamował na śliskiej nawierzchni
jezdni i najechał na bmw własności mieszkańca Goleszowa.
31.12.2007 r.
Na ul. Szpitalnej kierująca fiatem
punto mieszkanka Ustronia wpadła
w poślizg i uderzyła w barierkę.
3.01.2008 r.
Na ul. Daszyńskiego kierujący
oplem corsa mieszkaniec Żabnicy
nieprawidłowo cofał uszkadzając
peugota partnera.
6.01.2008 r
Na parkingu przy ul. Sanatoryjnej
kierowca renault clio, mieszkaniec
Ustronia, podczas cofania najechał
na opla astrę.
(ar)
5.01.2008 r.
Interweniowano w sprawie potrąconego lisa, który leżał przy ul. 3
Maja. Padnięte zwierzę zabrano
do utylizacji.
5.01.2008 r.
Dwóch kierowców, którzy złamali
zakaz zatrzymywania się przy ul.
Grażyńskiego, ukarano mandatem
w wysokości 100 zł.
(ar)

20.30

co piątek muzyka na żywo
11.01.08r. Tenagee Beat

Znany z wielu festiwali zespół bluesowy,
grający bluesa z Zachodniego Wybrzeża
USA, co dostarcza publiczności wielu miłych
doznań oraz znakomitą zabawę.

18.01.08r. Sebastian
Kret Band

Standardy jazzowe, odrobina funku.. Taki koncert przygotowuje nam
załoga świetnego gitarzysty - Sebastiana Kreta.

Pogrążeni w wielkim smutku zawiadamiamy,
że w dniu 6 stycznia 2008 roku zmarła
nasza Koleżanka

śp. Zdzisława Łamacz

(z domu Wilczyńska )
nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
i Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle.
Wszystkim Jej Najbliższym składamy serdeczne
wyrazy współczucia.
Dyrekcje, Nauczyciele i Uczniowie Gimnazjum nr 1
w Ustroniu i Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle
Panu Janowi Szwarcowi
w związku ze śmiercią brata

śp. Pawła Szwarca

wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rada Miasta, Burmistrz
oraz pracownicy Urzędu Miasta Ustroń
10 stycznia 2008 r.			

Urząd Miasta Ustroń informuje,
że w dniu 03.01.2008 r. na tablicy ogłoszeń
został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargu ozn. nr 151 o pow. 1275 m2 położonej
w Ustroniu pomiędzy ul. Skoczowską, Orzechową i Sosnową, a ciekiem Młynówka.
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Uchwała
budżetowa
Nr XVII/184/2007
Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu miasta na 2008 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 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art 165, 165 a, 166, 173, 184, 188 ust. 2 oraz
art. 195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§1
1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 45 917 413 zł jak
w załączniku nr 1 do uchwały.
2. W kwocie dochodów budżetu określonej w ust. 1 wyodrębnia się:
1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw
w kwocie 2 716 806 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały,
2) dotacje związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 458 244 zł jak w załączniku
nr 3 do uchwały,
3)dotacje związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
w kwocie 891 195 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
580 000 zł , jak w załączniku nr 5 do uchwały.
§2
1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 51 641 457 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 35 041 054 zł, w tym wyodrębnia się:
a) kwotę 16 858 916 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 135 000zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7
do uchwały,
c) kwotę 1 211 000 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
d) kwotę 1 115 500 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nie należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
e) kwotę 357 579 zł z przeznaczeniem na pozostałe dotacje
celowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,
f) wydatki w kwocie 2 716 806 zł na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na podstawie odrębnych ustaw, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do uchwały,
g) wydatki w kwocie 580 000 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 458 244 zł związane z realizacją zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do uchwały,
i) wydatki w kwocie 891 195 zł związane z realizacją zadań
na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 4 do
uchwały,
j) wydatki w kwocie 5 877 714 zł na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2) wydatki majątkowe w kwocie 16 600 403 zł, jak w załączniku
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nr 12 do uchwały, w tym na realizację wieloletnich programów
inwestycyjnych w kwocie 8 690 214 zł jak w załączniku nr 13
do uchwały.
§3
Ustalono spłatę pożyczek do NFOŚr i GW i WFOŚr i GW
w kwocie 439 575 zł.
§4
Ustalono spłatę kredytu do Banku Spółdzielczego w kwocie
500 000 zł.
§5
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 14 do uchwały.
§6
Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr
15 do uchwały.
§7
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 318 000 zł.
§8
Tworzy się rezerwę celową na Zarządzanie Kryzysowe w
kwocie 12 000 zł.
§9
Deficyt budżetowy w kwocie 5 724 044 zł i zostanie pokryty
z następujących środków:
- kredyty bankowe
		
5.050.000 zł
- pożyczka z WFOŚr i GW		
550.000 zł
- wolne środki na koncie bankowym
124.044 zł.
§ 10
Prognozowanie kwoty długu na koniec roku 2007 i lata następne
przedstawia załącznik nr 16 do uchwały.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego
w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości 1 000 000 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami
3) dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami
w ramach działu,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych
bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
5) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do
wysokości 200 000 zł,
6) do zaciągania 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 w/w ustawy,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin
zapłaty upływa w roku następnym.
§ 12
Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku uznać jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.
§ 13
Obsługę bankową prowadził będzie ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

10 stycznia 2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
nr XVII/184/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.

Dochody budżetu na 2008 r.
Dział Źródło dochodów

§

Plan 2008 r.

020 LEŚNICTWO		
1 500
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, JST lub
innych jednostek zaliczanych do sektora
FP oraz innych umów o podobnym
charakterze.
0750
1 500
600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		 2 080 629
Wpływy z różnych opłat
0690 111 000
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
2320 582 576
samorządu terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 6298 1 120 294
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin( związków gmin)
6339 166 759
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizoweane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
6620 100 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		 2 124 000
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i uzytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 150 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub JST 0750 998 000
Wływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności 0760 60 000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
0770 912 000
Pozostałe odsetki
0920
4 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
106 800
Wpływy z różnych opłat
0690 88 800
Wpływy z różnych dochodów
0970 18 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
156 192
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa lub JST 0750 50 000
Wpływy z różnych dochodów
0970
3 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
pństwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
zadań zleconych gminie ustawami
2010 101 042
Dochody JST związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
2360
2 150
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA		
2 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
pństwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 2010
2 600
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
18 206
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od osób fizycznych
0570
6 000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między JST 2320 12 206
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
10 stycznia 2008 r.			

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
	Z ICH POBOREM		 26 709 697
Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 10 420 975
Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 350 000
Podatek od nieruchomości
0310 10 946 772
Podatek rolny
0320 62 650
Podatek leśny
0330 32 800
Podatek od środ. transportowych
0340 398 500
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
0350 30 000
Podatek od spadku i darowizn
0360 100 000
Opłata od posiadania psów
0370 15 000
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej
0390 1 850 000
Wpływy z opłaty skarbowej
0410 80 000
Wpływy z opłaty targowej
0430 190 000
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460
3 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
0480 580 000
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw		
0490 300 000
Podatek od czynności cywilno-prawnych 0500 1 300 000
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.
podatków iopłat
0910 50 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		 5 839 349
Pozostałe odsetki
0920 40 000
Subwencje ogólne z budżetu państwa, 2920 5 799 349
w tym: część oświatowa		 5 799 349
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		 2 212 020
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
0750
7 200
Wpływy z usług
0830 1 236 600
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych JST oraz związków gmin lub
związków powiatów na dofinansowanie
zadań bieżących
2900 38 220
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 6298 930 000
852 OPIEKA SPOŁECZNA		 3 522 282
Wpływy z różnych dochodów
0970
2 000
Wpływy z usług
0830 419 220
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
pństwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 2 613 164
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
2030 291 485
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
2320 196 413
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	POLITYKI SPOŁECZNEJ		
67 900
Wpływy z usług
0830 67 900
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA		 1 159 500
Wpływy z opłaty produktowej
0400
3 000
Wpływy z różnych opłat
0690 930 000
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
0960 226 500
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO		 1 916 738
Wpływy z różnych dochodów
0970 40 000
Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, powiatów, samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł 6298 1 876 738
		
DOCHODY OGÓŁEM		 45 917 413
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Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
nr XVII/184/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.

Wydatki budżetu na 2008 r.

Dział Rozdział Nazwa		

010		
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
2 000
01030 Izby rolnicze
2 000
020		
LEŚNICTWO
9 000
02095 Pozostała działalność
9 000
600		
TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ
6 084 010
60014 Drogi publiczne powiatowe
782 576
60016 Drogi publiczne gminne
2 694 000
60095 Pozostała działalność
2 607 434
630		
TURYSTYKA
20 000
63095 Pozostała działalność
20 000
700		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
7 264 530
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
		
mieszkaniowej i komunalnej
1 320 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2 178 530
70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego
3 766 000
710		
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
122 900
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
55 000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
40 000
71035 Cmentarze
27 900
750		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
5 126 042
75011 Urzędy wojewódzkie
101 042
75022 Rady gmin
131 000
75023 Urzędy gmin
4 680 000
75075 Promocja JST
166 000
75095 Pozostała działalność
48 000
751		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
		PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
		PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2 600
75101 Urzędy naczelnych organów państwowej kontroli
		
i ochrony prawa
2 600
754		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
		
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
849 925
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
5 419
75411 Komendy Powiatowe Straży Pożarnych
10 000
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
350 000
75414 Obrona cywilna
12 206
75416 Straż Miejska
462 300
75421 Zarządzanie Kryzsysowe
10 000
756		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
		
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
		
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
		Z ICH POBOREM
196000
75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności
		
budżetowych
196 000
757		
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
180 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
		
i pożyczek JST
180 000
758		
RÓŻNE ROZLICZENIA
439 824
75818 Rezerwy ogólne i celowe
330 000
		
w tym: ogólna
318 000
		
celowa na Zarządzanie Kryzysowe
12 000
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
109 824
801		
OŚWIATA I WYCHOWANIE
15 759 868
80101 Szkoły podstawowe
7 208 520
80104 Przedszkola
3 969 178
80110 Gimnazja
3 026 050
80113 Dowożenie uczniów do szkół
197 300
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 303 530
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
62 830
80148 Stołówki szkolne
979 960
80195 Pozostała działalność
12 500
851		
OCHRONA ZDROWIA
621 000
85149 Programy polityki zdrowotnej
25 000
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85153 Zwalczanie narkomanii
20 000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
560 000
85195 Pozostała działalność
16 000
852		
POMOC SPOŁECZNA
5 220 141
85202 Domy pomocy społecznej
1 256 100
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
		
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 499 555
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
		
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 457
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
		
ubezpieczenie społeczne
405 909
85215 Dodatki mieszkaniowe
400 000
85219 Ośrodki pomocy społecznej
596 020
85295 Pozostała działalność
49 100
853		
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
		POLITYKI SPOŁECZNEJ
500 000
85305 Żłobki
500 000
854		
EDUKACYJNA OPIEKA
		
WYCHOWAWCZA
247 330
85401 Świetlice szkolne
247 330
900		
GOSPODARKA KOMUNALNA
		
I OCHRONA ŚRODOWISKA
4 601 507
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2 386 607
90003 Oczyszczanie miast i wsi
705 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
420 000
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
799 900
90095 Pozostała działalność
290 000
921		
KULTURA I OCHRONA
		
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 999 780
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
463 500
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
605 280
92116 Biblioteki
440 000
92118 Muzea
256 000
92195 Pozostała działalność
2 235 000
926		
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
395 000
92605
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
395 000
		
Ogółem wydatki
51 641 457

Spotkanie z Janem Tomicą
Muzeum Ustrońskie zaprasza na spotkanie z ustrońskim podróżnikiem Janem Tomicą, na temat „Słoneczne i gorące wyspy
Morza Egejskiego”, które odbędzie się w środę 23 stycznia
o godz. 16.00. W programie jak zwykle interesujący wykład
i prezentacja multimedialna fotografii.

Dochód ze zbiórki
publicznej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” w Ustroniu, ul.Rynek 4, informuje, że podczas zbiórki
publicznej przeprowadzonej w dniach 17.12.07-22.12.2007
w supermarkecie „Carrefour” oraz „Spar” w Hermanicach na podstawie decyzji nr SOiZK.5022-2/07 z dnia 5 grudnia 2007 r., wydanej przez Burmistrza Miasta Ustroń zebrano środki finansowe
w kwocie 2 283,58 zł. Dochód ze zbiórki publicznej przeznaczony zostanie na dofinansowanie kolonii letniej w lipcu
2008 dla dzieci z Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą
„Można Inaczej” w Ustroniu. Zebrano również dary żywnościowe: cukier 40 kg, mąka 25 kg, ryż 10 kg, makaron,
16,5 kg, słodycze 20 kg, soki 12 l, zupy w proszku 4, opakowania olej 3 l, płatki śniadaniowe 2,5 kg, owoce w puszce
2 kg, herbata 0,8 kg, kasza 1,5 kg, krem czekoladowy 1,5
kg, warzywa w puszce 1kg, owoce16 kg. Dary żywnościowe
zebrane podczas zbiórki zostaną wykorzystane do przygotowania posiłków dla 39 dzieci uczęszczających codziennie
do Ośrodka. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom
oraz kierownictwu i pracownikom marketu „Carrefour” oraz
„Spar” w Hermanicach.
10 stycznia 2008 r.

Nowe garby na ul. Daszyńskiego nie wzbudzają emocji
wśród kierowców.		
Fot. W. Suchta
Rok 1968 - absolwenci Przedszkola Nr 1 w Ustroniu. Rząd I
- Grażyna Zawada, Urszula Michna, Danuta Suchodolska, Beata
Kołaczyk, Renata Kamieniorz, Ewa Capińska, Danuta Czyż,
Małgorzata Sikora. Rząd II - Piotr Ostrowski, Jerzy Pinkas, NN,
Trybalski, Zbigniew Kaleta, Ryszard Michalik, Zbigniew Duda
Personel: Emilia Markuzel - kucharka, Irena Kuczera - kierowniczka, Anna Raszka - wych., Emilia Wantuła - pom. kuch., Irena
Cieślar - wych.
Zdjęcie dostarczyła: Anna Raszka

10 stycznia 2008 r.			
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W Leśnym Parku Niespodzianek ptaki są pod stałą kontrolą.

Fot. W. Suchta

naturalna selekcja

Życie w otoczeniu przyrody jest marzeniem wielu ludzi. Kojarzy nam się z czymś
zdrowym, naturalnym. Na łonie przyrody
pragniemy zaznać spokoju, wyciszyć się,
zachwycić jej pięknem. Wchodzimy do
lasu i nie zawsze pamiętamy, że życie
w otoczeniu przyrody, to nie to samo, co
życie w zgodzie z przyrodą, która rządzi
się swoimi prawami. Nieznajomość tych
reguł powoduje bardzo często, że zamiast
być przyjaciółmi środowiska naturalnego,
jesteśmy jego wrogami. Szczególnie, jeśli
chodzi o dzikie zwierzęta. Mam tu na myśli na przykład sarny, dziki, ptaki. Zdarza
się, że znajdujemy w lesie chore zwierzę

lub młodego dzika czy malutką sarnę.
W naturalnym ludzkim odruchu niektórzy
próbują takie zwierzę wychować sami,
w swoim gospodarstwie. Po pierwsze nie
jest to wcale proste. Niestety musimy pamiętać że zgodnie z obowiazujązującymi
przepisami przechowywanie dzikiego
zwierzęcia w domu jest niedozwolone.
- Pamiętajmy też że z malutkiej sarenki
odchowanej butelką z mlekiem wyrośnie
kiedyś dorosły kozioł, który może być dla
człowieka niebezpieczny. Takie zwierzę,
które nie boi się ludzi, podchodzi bardzo
blisko, oczekuje, że zostanie nakarmione.
Gdy ma na głowie poroże, może w tak

Odradzamy trzymanie takich zwierzątek w gospodarstwie.		
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Fot. W. Suchta

bliskim kontakcie zrobić człowiekowi
krzywdę. Co w takiej sytuacji mamy zrobić
napotkawszy chore lub pozbawione matki
małe dzikie zwierzę? Niestety nie możemy
go oddać do Leśnego Parku Niespodzianek który mamy w Ustroniu, mówi mgr
leśnik Aleksander Skrzydłowski, sokolnik,
pracownik tego Parku. Przypomina też,
że ani park, w którym pracuje, ani lekarz
weterynarii nie ma prawnej możliwości
przyjmowania chorych dzikich zwierząt.
Takie zwierzę należy odesłać do leśnego
pogotowia, które znajduje się w Mikołowie lub powiadomić odpowiednie koło
łowieckie, gdyż to myśliwi właśnie są
gospodarzami zwierzyny leśnej.
- Pamiętajmy że oswojone zwierzę wypuszczone na wolność narażone jest na
wiele niebezpieczeństw - twierdzi lekarz weterynarii dr Zbigniew Blimke.
- Takie zwierzęta padają łupem innych
drapieżników. Pamietam z dzieciństwa że
moja mama również kiedyś przygarnęła
malutkiego koziołka. Zaprzyjaźnił się on
z naszym psem jamnikiem. Często gonili
się po podwórku. Pewnego razu sąsiadka
mojej mamy zawołała ją, bo przestraszyła
się, gdy zobaczyła, że pies goni sarnę.
Moja mama uśmiechnęła się tylko i powiedziała, że za chwilę sarna będzie gonić psa,
że to tylko zabawa. Kiedy koziołek dorósł
przewieźliśmy go do specjalnego ośrodka
w Pszczynie. Gdybyśmy wypuścili go na
wolność z pewnością byłby rozszarpany
przez bezpańskie psy. Przyzwyczajony
do obecności psa, nie uciekałby jak każde
inne dzikie zwierzę.
Zdarza się też, że litujemy się nad bezbronnym ptaszkiem, który wypadł z gniazda. Często mimo, że mamy dobre intencje,
najczęściej robimy mu krzywdę, zabierając
go z naturalnego środowiska.
- Sytuację taką możemy najczęściej spotkać wiosną, kiedy wykluwają się młode
ptaki. Nie umieją jeszcze latać, więc bardzo często wypadają z gniazda i przebywają na ziemi. Na ogół w pobliżu znajduje
się ich matka, która uczy je poszukiwać
pożywienia w trawie, opiekuje się nimi.
Z dziesięciu takich ptaszków szansę przeżycia mają może dwa, ale to jest naturalne.
Nie powinniśmy zabierać ich z własnego
środowiska. Przede wszystkim nie możemy zapominać, że w lesie jesteśmy
gośćmi. Las to odrębny ekosystem, który
rządzi się swoimi prawami, nie powinniśmy w nie ingerować. Zwierzęta w lesie
poddane są naturalnej selekcji, silniejszy
przetrwa, słabszy zginie. W ten sposób
zostaje utrzymana równowaga, której
przypadkowy człowiek nie powinien naruszać – mówi dr Blimke.
Takiego ptaszka, który przebywa na ziemi, nie wolno pod żadnym pozorem dotykać. Dlaczego, wyjaśnia A. Skrzydłowski:
- Jeśli dotkniemy tego ptaszka, pozostawimy na jego ciele swój zapach. Spowoduje to, że zostanie on odrzucony przez
matkę. Dzieci chętnie biorą pisklęta do
rąk, ugniatając im przy okazji pióra, które zostają uszkodzone i uniemożliwiają
ptakowi latanie.
Pamiętajmy, że to dla zwierząt las jest
naturalnym domem, a nie dla nas.
Anna Rokosz
10 stycznia 2008 r.

Zdaniem
Burmistrza

O tym jak przebiegała wymiana
dowodów osobistych w Ustroniu
mówi burmistrz Ireneusz Szarzec.

*

Śpiewa J. Zachar.

Fot. Urszula Śliwka

KOLĘDY W „ANGEL’S”

Echa najpiękniejszych świąt kościelnych Bożego Narodzenia przeniosły się również
na salony Live Music Club „Angel’s”, gdzie grono fanów tego lokalu, razem ze znanym
ustrońskim wokalistą Januszem Śliwką, miało okazję w sobotni wieczór 29 grudnia 2007
r. wysłuchać koncertu najbardziej popularnych kolęd wykonanych w stylu klasycznym
i jazzowym. Znakomity zespół w składzie : Zbyszek Bałdys – gitara, Wojtek Bajer
– piano, Bartek Herman – perkusja, Artur Kudłacik – bass oraz Janek Zachar – wokal
i prowadzenie, zaprezentował znane kolędy. Wokalista Janek Zachar, z zawodu także
DJ, okazał się dobrym konferansjerem, potrafiącym zachęcić całą salę do wspólnego
śpiewania kolęd, co stworzyło ciepłą, rodzinną atmosferę adekwatną do świąt Bożego
Narodzenia. Muzycy, w szczególności Zbyszek Bałdys i Wojtek Bajer, świetnie improwizowali partie instrumentalne utworów. Zespół, który był gwiazdą wieczoru to w większości członkowie grupy „Ustrońsky”. Czytelnicy Gazety Ustrońskiej mieli możliwość
zapoznać się z nimi poprzez wydaną, w związku z świątecznym numerem, płytką CD.
Grupa dała koncert na profesjonalnym poziomie. Publiczność obdarowała wykonawców gromkimi brawami, oczekując na bisy. Niestety w tej kwestii panowie okazali się
bardzo oszczędni prawdopodobnie w myśl zasady, iż w najlepszym momencie występ
należy zakończyć, pozostawiając pewien pozytywny niedosyt.
Okazuje się coraz bardziej, że Ustroń staje się oazą artystyczną szczególnie w dziedzinie wokalno-muzycznej, co daje powody do dumy i nic tylko promować, promować,
promować.....						
Elżbieta Sikora

4 stycznia w „Prażakówce” odbył się koncert Big Bandu Jarosława Grzybowskiego.
Sala widowiskowa wypełniła się do ostatniego miejsca. Big Band zaprezentował
bardzo różnorodną muzykę, utwory z różnych epok. Obok utworów instrumentalnych prezentowały się wokalistki Angelika Mazur, Aleksandra Pospieszałowska,
Irmina Chrapla, a także w solowych popisach muzycy z zespołu. Na zakończenie
odegrano Marsz Radetzkyego, a wszystko ubarwiły sztuczne ognie. Oczywiście
bisowano.
					
Fot. W. Suchta
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Ubiegły rok to czas wzmożonego wydawania dowodów osobistych. Zgodnie
z przepisami od 2008 r. wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej powinni posługiwać się nowymi dowodami osobistymi.
Nowe dowody w zależności od wieku posiadacza są wydawane na określony bądź
nieokreślony czas. Warto pamiętać, że nie
jest to dokument wydawany jednorazowo
do końca życia.
W Ustroniu, podobnie jak w całym
kraju, akcja wydawania dowodów osobistych trwała od kilku lat. Rozpoczęła się
w 2001 r. i z roku na rok ilość wydawanych
nowych dowodów była większa. W 2001 r.
wydano w Ustroniu 489 dowodów, w 2002
– 664, w 2003 – 1466, w 2004 – 1878,
w 2005 – 1978, w 2006 – 2073, w 2007
– 3730. Wydawaniem dowodów zajmował
się i nadal zajmuje Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
we współpracy z Urzędem Stanu Cywilnego, który zobowiązany jest potwierdzać
zawarte w formularzach dane. Niejednokrotnie występowały drobne nieścisłości,
które należało wyjaśniać. Czasami było
to uciążliwe, bo nie wszystkie dokumenty
znajdują się w naszym urzędzie.
W sumie akcja wydawania dowodów
w Ustroniu przebiegała sprawnie. Nasilenie nastąpiło w okresie świateczno-noworocznym, gdy to do Ustronia zjechało
wielu mieszkańców będących obecnie na
emigracji. Właśnie w grudniu złożono
najwięcej wniosków bo aż 673. Zresztą
liczba ta rosła od czerwca kiedy to złożono
338 wniosków, w lipcu 390, w sierpniu
486. Wszystkie wnioski udało się przyjąć
i zarejestrować.
W Ustroniu wniosków o wymianę dowodu osobistego nie złożyło jeszcze około
640 mieszkańców. W przypadku wydawania dowodów osobistych, gdy występują
trudności obiektywne, np. osoba starsza
nie jest w stanie osobiście zgłosić się
w urzędzie, staramy się pomagać, pracownicy UM podjeżdżają do tych mieszkańców. Taka możliwość nadal istnieje.
Szczęśliwie nie doświadczalismy
w Ustroniu sytuacji, które mogliśmy obserwować w telewizji. Nie było tasiemcowych
kolejek, stania od świtu, czy wydawania
numerków. Wnioski stale przyjmowały trzy
urzędniczki, nie było kolejki większej niż
kilka osób. Nie było sytuacji, by ktoś nie
został załatwiony w dniu, w którym zgłosił
się z prawidłowo wypełnionym wnioskiem
i odpowiednimi zdjęciami.
Teraz już tylko czekamy na spóźnialskich, bo nie ma takiej możliwości, by
burmistrz lub ktokolwiek inny zwolnił
obywatela od obowiązku wymiany dowodu osobistego. 		
Notował: (ws)
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ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, stra¿ miejska

ustroñskie stowarzyszenie trzeŹwoœci
Klub Abstynenta „Rodzina”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o ZUS)   
Mityng AA - czwartek od 17.30 Mityng Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.

Miejska BIBLIOTEKa PUBLIczna im. J. Wantu³y
Rynek 4, tel. 854-23-40.
Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-18.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 12.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota -tylko wypożyczalnia dla dorosłych-: 8.00-12.00.

Fundacja œw. Antoniego
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzale¿nieñ i wspó³uzale¿nieñ
- wtorek 9.00 -10.00; - czwartek 16.00 - 17.00
Psycholog
- ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca
Wydawanie posi³ków
- pon. - pt. 11.30 - 13.00.

Czytelnia ogólna oraz wypoŻyczalnia dla dzieci i młodzieŻy
poniedzia³ek: 12.00 - 18.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; pi¹tek: 8.00 - 18.00.

MIEJSKI OŒRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ
ul. M. Konopnickiej 40
- od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.

biblioteka szkolno-œrodowiskowa w ustroniu - polanie
poniedzia³ek: 8.45 - 16.00; wtorek: 8.45 - 12.00; œroda: 8.45 - 12.45; czwartek: 8.00 - 12.45 pi¹tek: 8.00 - 12.45.
Muzeum USTROńSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.republika.pl, e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e:
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne:
			

w poniedzia³ki 9 - 14, we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 14
w soboty, niedziele 9.30 – 13.

OddziaŁ Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”
ul. 3 Maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
- ze zbiorów Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszyniana”, starodruki, druki bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
- ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-    oraz - „Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej (1939-1945)”. (AK, PSZ na Zachodzie,
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich
kombatantów;

Galeria „Pod Jodłą”:

- „Stolica Melancholii” - zaułki i detale architektoniczne starej Lizbony w artystycznej fotografii
Piotra Borowicza.
- wystawa czynna do 15 stycznia 2008;
KLUB PROPOZYCJI: - klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
ODDZIA£ CZYNNY: codziennie w godz. 11-16.
Galeria Sztuki Współczesnej „Na Gojach”
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

stowarzyszenia i zwiĄzki:
Zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
- poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17
Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-12.00 sala nr 2
Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP i Zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2
Ko³o nr 2 w Ustroniu - œroda 10.00-12.00
sala nr 2
Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00
Estrada Ludowa Czantoria i Ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00
Zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie”Można Inaczej”w Ustroniu
- Oœrodek Pracy z Dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na Inaczej”, ul. Rynek 4,
od poniedzia³ku do pi¹tku 10.00-18.00
biura Stowarzyszenia:
poniedzia³ek 17.00-18.00
- Centrum Wolontariatu:
poniedzia³ek 14.00-18.00, środa 9.00- 13.00
- Psychoterapeuta:
poniedzia³ek 14.00-16.00 i 18.00-20.00
oraz kluby dzia³aj¹ce w szko³ach: SP 1 (kl. I-III) wt. - godz. 12.00-15.00
SP 2 (kl. I-III) śr. - godz. 13.00-16.00,
SP 3 (kl. I-III) czw. - godz. 12.30-15.30, (kl. IV-VI) śr. - godz. 13.30-16.30
SP 6 (kl. I-III) pn. - godz. 12.30-15.30, SP 5 (kl. I-III) czw. - godz. 13.00-15.00,
GIM 1(kl. I-III) wt. - godz. 13.20-16.20, GIM 2 (kl. I-III) śr. - godz. 12.30-15.30.
Miejska informacja turystyczna
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
StraŻ MiejskA USTROÑ
Rynek 4, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERY: darmowy 986.

Galeria Sztuki Współczesnej „Zawodzie”
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.
Biuro Promocji i Wystaw Artystycznych
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
Chrzeœcijañska Fundacja „¯ycie i Misja”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”, czasopismo „Nasze Inspiracje”.

wystawa motocykli zabytkowych - rdzawe diamenty
Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.
czytelnia katolicka
Dziedziniec przy koœciele p.w.Œw. Klemensa,
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00 i 17.00 - 19.00;
- niedziele: 7.00 - 13.00 i 17.00 - 19.00.
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”
ul. Daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

Towarzystwo ksztaŁcenia Artystycznego - Ognisko Muzyczne MDK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.
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Na szczytach śnieg, w dolinach kałuże.

Fot. W. Suchta
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Jako sie też mocie w tym nowym roku?

W ostatni poniedziałek na targowisku miejskim było niewielu handlujących, a jeszcze mniej kupujących. Nie sprawdziły się prognozy,
że po otwarciu nowego pawilonu handlowego targowisko będzie
oblegane. 				
Fot. W. Suchta

Graj, dudko graj

Oddział Muzeum Ustrońskiego Zbiory Marii Skalickiej zaprasza wszystkich ustroniaków oraz naszych gości na spotkanie
pt. „Graj, dudko graj”. W programie imprezy koncert Collegium
Canticorum, najlepszego polskiego chóru na Zaolziu, który zaprezentuje swój świąteczny repertuar.
Po koncercie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników oraz
rozdanie dyplomów i nagród uczestnikom laureatom Konkursu
Literackiego „Wahadło czasu”- Ustroń 2007.
Spotkanie odbędzie się w piątek 11 stycznia o godz. 18.00.

Jo jeszcze łoto pore dni tymu dojodała po świyntach. Niejedyn możne by sie uśmioł, ale jo nierada jak sie jodło marnuje,
a przeca sałocioków, czy kapusty parzibrody ani pies, ani kocur
sie nie chycóm, a insi dómownicy tym bardziyj mieli już doś, tóż
jo to wszycko musiała zmóc. I kapke już mi to jako to prawióm
uszami wychodziło. Co inszego dómowe ciasteczka. Ty zdo mi sie
móm nejlepsze na świecie. Napiykłach łosim plechów, a każde
insze. I ty przez maszynke i koci łoczka nafilowane mermuladóm,
kokosanki, całuski, rożeczki łorzechowe, półksiynżyce z biołóm
filóm. A przeca nie wszystki ciasteczka sie piecze. Ponikiere sóm
na surowo, łoto baji budyniowe kulane z rozmaitych kolorów,
abo ule, kiere móm nejbardziyj rada. Chłop prawi, że tymu, że
sóm z rumym, ale łón też po nich fórt sióngo. Móm jeszcze dwa
pełne blaszane pudła ciastek, a im je jich miyni, to bardziyj sóm
zocne. Jeszcze łoto pore dni tymu jadłach karpia z sałociokami
na łobiod, a na swaczyne sztrudle z jabkami. Pies sie na mnie
miłosiernie dziwoł, bo łón też słodki mo rod. Ale nejwyżyj mu
ciepnym całuska, choć łon wiy co je dobre i woli ciastka z łorzechami, abo z czekuladóm.
Ale żech sie rozgodała ło tych świóntecznych dojodkach, żech
przi tym doprowdy zgłodniała. Muszym chycić sie jakisi roboty,
boch przez ty świynta zhrubła isto ło pore kilo i bardzo już sie
w galatach nie mieszczym. Ledwo sie kwanckóm po kuchyni, trzeba nabrać jakisi kondycji przi robocie. Łoto baji tepich wytrzepiym
po świyntach, bo pełno na nim łokruszków. Na jedno dobrze, że
ni ma śniega, bo sie fajnie chodzi, to może łodwiedzym jakóm
kamratke i połopowiadómy se jaki miejscowe ploteczki. Kapke
pofulać przeca nie zaszkodzi.
Jewka

Urząd Miasta informuje
o możliwości częściowego dofinansowania zakupu ekologicznego źródła ciepła. Druki wniosków znajdujących się
na stronie internetowej www.ustron.pl oraz w Wydziale
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta pokój nr 25, przyjmowane będą do dnia 15.01.2008 r. Dotyczy to inwestycji
planowanych zarówno na rok 2008, 2009, 2010. Liczba
zgłoszeń na dany rok ograniczona !
Wszelkie informacje udzielane będą w Urzędzie Miasta
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa pokój nr 25 oraz pod
numerem telefonu 857-93-13 w godzinach 7.30 - 15.30.
POZIOMO: 1) napój z pianką, 4) wynik dodawania,
6) wołanie o pomoc, 8) owoc – nielot, 9) zbiera się w ustrońskim ratuszu, 10) dziesięć dni, 11) rodzaj zasłony okiennej,
12) ozdoba choinkowa, 13) popis orkiestry dętej, 14) stolica
Peru, 15) trenuje zwierzęta, 16) idzie w gwizdek, 17) kapuściana głowa, 18) Kazimierz dla amerykańskich Polonusów,
19) stolica Ghany, 20) zadrapanie na karoserii.
PIONOWO: 1) osoba niepełnosprawna, 2) licznik poboru wody, 3) zioło, 4) bieda, niedola, 5) cyrkowa estrada,
6) nosił je pradziadek, 7) dęta poprzedniczka oboju, 11) obszar
wydzielony, 13) wygięty kij.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 18 stycznia br.
Rozwiązanie Krzyżówki Świątecznej
przybieżeli do betlejem pasterze
Nagrody w wysokości 50 zł otrzymują: Rudolf Herzyk, ul.
Wodna 9 i Franciszek Aust, ul. Skoczowska 38. Kawę i herbaty z firmy Mokate otrzymuje Janina Brudny, ul. Szeroka
10/3, plecak firmy Ustronianka otrzymuje Cecylia Baran,
ul. Sikorskiego 11. Zapraszamy do redakcji.
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Krzyżówka
30 zł 30 zł

Krzyżówka
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Krzyżówka
30 zł 30 zł

Gazeta Ustrońska 11

Uff! Jednak orzechówka pomogła mi
przetrwać w jako takiej żołądkowej kondycji, kulinarne szaleństwa minionych
świąt, jak tu więc nie wierzyć dawnym
mądrościom. W zasadzie wypadałoby
kiedyś – przy stosownej okazji – wypróbować inne zalety orzecha włoskiego
i poznać pożytki płynące z drzew tego
gatunku. Ponoć dawniej orzechowych liści
używano jako całkiem skutecznego środka
zabezpieczającego konie i krowy przeciwko natarczywym i drażniącym muchom
i gzom. Nacierano po prostu zwierzętom… te części ciała, które muchy i gzy
upatrzyły sobie jako „najatrakcyjniejsze”,
a do których udręczone owadami zwierzęta mogły sięgnąć jedynie sprawnym
i mocnym ruchem ogona. Z kory orzecha wytwarzano niegdyś
łagodny środek przeczyszczający, ale również
i barwnik służący do barwienia i układania wąsów.
Ponoć dawał rewelacyjne
efekty i wręcz odurzająco
działał na panny całowane
przez posiadacza wąsów
ułożonych i zabarwionych orzechowym specyfikiem. Niestety, dostępne mi annały milczą, czy
podobny efekt osiągano
w przypadku całowania
mężatek – ten problem rozważam tylko teoretycznie,
wyłącznie w kontekście
ewentualnego środka, jaki
można by polecić małżonkom, między którymi żar
uczuć już nieco przygasł.
Milczeniem pomijane jest
także pytanie, czy też aby
całe to całowanie i wszystko to, co później następowało, nie miało także nieprzewidzianych skutków
ubocznych. Przecież lek
przeczyszczający i barwnik do wąsów otrzymywano z tego samego materiału wyjściowego, czyli
z kory orzechów i oba te
– tak różnie działające –
środki musiały zawierać
te same substancje czynne. Powyższe właściwości
orzechów pozostawiam
Czytelnikom Ustrońskiej
do samodzielnego przetestowania i sprawdzenia.
Z pewnością każdy, kto miał do czynienia ze zbieraniem świeżych orzechów
i ich wyłuskiwaniem z zewnętrznych,
miękkich łupinek, wie doskonale, że jeśli
nie ubierzemy przedtem foliowych bądź
gumowych rękawic, to długo jeszcze będziemy paradować z brązowymi plamami
na dłoniach. Łupiny orzecha włoskiego
zawierają brązowy i silnie plamiący barwnik, którego dawniej używano do farbowania tkanin. Także drewno orzecha jest
bardzo cenione i poszukiwane, znajdując
zastosowanie zwłaszcza w meblarstwie
i snycerstwie. Jest to drewno twarde,
o pięknym i urozmaiconym układzie sło-
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jów, tym bardziej „poplątanym”, im ze
starszego drzewa pochodzi.
O symbolicznym znaczeniu owoców
orzecha wspominałem już w poprzednim
artykule. Dodajmy jednak dla porządku,
że praktycznie we wszystkich kulturach
orzech symbolizuje tajemnicę, skrywaną i chronioną tak, jak smakowite jądro
orzecha kryje się w jego twardej skorupie.
Orzechy weszły na stałe do literatury, żeby
tylko wspomnieć w tym miejscu o słynnym wierszu „Orzech” Jana Brzechwy,
o pewnym rejencie ze Zwolenia i jego
przygodach z orzechem. Z orzechami
wiąże się szereg znanych powiedzeń, ot
choćby mam twardy orzech do zgryzienia,
które to słowa cisną się same na usta, kiedy
stajemy przed jakimś dylematem, dokona-

Orzech włoski (2)

niem wyboru lub wykonaniem trudnego
zadania. Wśród niemieckich przysłów
znaleźć można i takie: Kto orzech włoski
sadzi, nie doczeka się jego owoców. Nie
do końca przysłowie to pokrywa się z rzeczywistością, ale faktem jest, że najwięcej
owoców dają drzewa w wieku 40-50 lat
i w zasadzie korzyści z nich czerpią potomkowie tych, co orzechy włoskie posadzili.
Spośród różnych gatunków orzechów
należy wspomnieć o zdecydowanie rzadziej spotykanym w naszym kraju orzechu
czarnym. Nazwa tego gatunku nawiązuje
do prawie czarnej kory, która u starych
okazów jest głęboko spękana. Orzech
czarny pochodzi ze wschodnich rejonów

Ameryki Północnej, gdzie dorasta do 50 m
wysokości i do nawet 9 m obwodu pnia!
Okazałe są liście orzecha czarnego, złożone najczęściej z 11-23 listków. Charakterystyczny jest wygląd owoców tego gatunku.
Mają one lekko gruszkowaty kształt, ich
zewnętrzna okrywa jest zielona, gruba
i lekko szorstka, natomiast wewnętrzna
skorupa jest solidna, twarda, czarna oraz
gęsto i tępo rzeźbiona (na zdjęciu skorupy
orzecha czarnego). Samo jądro jest ponoć
smaczne, chociaż bardzo trudno go wydobyć ze skorupy. Drewno orzecha czarnego
ma ciemną barwę, z fioletowobrunatnym
rdzeniem i jest bardzo cenione ze względu
na swe dekoracyjne walory. Ta cecha prawie doprowadziła do wytrzebienia orzecha
czarnego w okresie kolonizacji Ameryki
Północnej.
Z orzechami, mimo ich
wielu oczywistych i znanych
zalet, wiąże się pewna dość
nieprzychylna opinia. Otóż
liście, kora i łupiny owoców
zawierają substancję allelopatyczną – juglon, która
sprawia, że pod koronami
orzechów prawie nic lub
mało co rośnie. Przestrzega
się nawet przed kompostowaniem liści i łupin orzechów, bo juglon ma zatruwać również i kompost.
W rzeczywistości tak
szkodliwe działanie wykazuje tylko orzech czarny,
a strefa oddziaływania
juglonu może rozciągać
się w promieniu do kilkudziesięciu metrów od pnia
drzewa tego gatunku. Wrażliwość na juglon wykazują
nie tylko rośliny, ale także
np. konie, które alergicznie
reagują na łuski i trociny
z drewna orzecha czarnego, używane jako ściółka
w stajniach. Najpowszechniej występujący w naszym
kraju orzech włoski nie
wydziela juglonu w ilości
wystarczającej do spowodowania tak drastycznych zmian w otoczeniu
i jest bezpieczny dla roślin
i zwierząt. Jego liście można
kompostować, a wpływ takiego kompostu dla własnego spokoju warto sprawdzić na sadzonkach
roślin wrażliwych na juglon, np. sadząc
na kompoście pomidory. W zasobach
Internetu znalazłem także informacje, że
badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanowym Ohio w USA wykazały, że
juglon orzecha czarnego ulega rozkładowi
od dwóch do czterech tygodni w kontakcie
z powietrzem, wodą i bakteriami (w glebie
trwa to nieco dłużej, bo do ośmiu tygodni). Liście orzecha czarnego można więc
z powodzeniem kompostować, a kompost
ten nie zatruje użyźnionej nim gleby. Sadźmy więc orzechy włoskie i czarne, a także
szare, japońskie i mandżurskie, bo i takie
znamy gatunki.
Tekst i zdjęcie: Aleksander Dorda
10 stycznia 2008 r.

Wigilia
w MDSS

Ks. A. Sapota zasłuchany w opowieść D. Konarzewskiego.

Fot. A. Rokosz

Wakacje
prezydenta

13 grudnia w Oddziale Muzeum Zbiory
Marii Skalickiej odbyło się spotkanie
z historykiem sztuki Dominikiem Konarzewskim, które poświęcone było historii
Zamku Prezydenckiego w Wiśle. Konarzewski interesuje się historią sztuki,
zwłaszcza historią architektury. Szczególnie ciekawym polem badawczym jest dla
niego historia architektury XIX i pierwszej
połowy XX wieku na terenach dzisiejszego województwa śląskiego. Zajmuje się
zgłębianiem wiedzy na temat realizacji
architektonicznych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w okresie międzywojennym.
Obecnie pracuje nad książką dotyczącą
architektury I połowy XX wieku w Wiśle.
Jest współautorem wydanego w 2005 r.
albumu „Zamek Prezydenta Rzeczypospolitej w Wiśle”.
Wykład Konarzewskiego poświęcony
był przede wszystkim historii zewnętrznych i wewnętrznych zmian architektonicznych Zamku Prezydenckiego i zgromadził dość dużą publiczność. Konarzewski
w pasjonujący sposób przedstawił historię zameczku, która zaczyna się
w roku 1918, kiedy to arcyksiążę Fryderyk Habsburg postanawia wybudować
sobie modrzewiowy dworek myśliwski
o dachach pokrytych gontem, wystawiony na wysokim cokole z bardzo
ciekawą metaloplastyką oraz oficyny
mieszczące stajnie, całą część gospodarczą i kaplicę, a następnie rozkwita
w okresie międzywojennym za sprawą
osoby niezwykłej, zapalonego turysty,
miłośnika gór, narciarza wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego. To właśnie
on zabiegał o odrestaurowanie zameczku
i przywrócenie mu dawnej funkcji rezydencji wakacyjnej prezydenta kraju. Nie
10 stycznia 2008 r.			

przerwał swych starań nawet, gdy zamek
doszczętnie spłonął. Postanowiono go
odbudować, jednak już w bryle na wskroś
modernistycznej. Dziś znowu pełni funkcję zameczku prezydenckiego. Mimo,
że wiele w nim się zmieniło, ciągle jest
świadectwem świetności polskiej architektury XX wieku.
Opowieść Konarzewskiego była też
niezwykle ciekawym studium współczesnej architektury i wzornictwa w Polsce
i za granicą. Spotkanie tradycyjnie zakończyła dyskusja z udziałem słuchaczy oraz
poczęstunek.
Anna Rokosz

Tradycyjnie 24 grudnia odbyło się
w Miejskim Domu Spokojnej Starości
uroczyste spotkanie wigilijne. Jako, że
starsi ludzie wieczorem na ogół bywają
już zmęczeni i chce im się spać, spotkanie wigilijne odbyło się podczas obiadu.
W spotkaniu, oprócz odświętnie ubranych
mieszkańców domu, kierownik Ilony
Niedoby i pełniących dyżur pracowników
domu, wzięli udział zacni goście, a więc:
- księża proboszczowie – z kościoła rzymsko-katolickiego pw. św Klemensa, ks.
kanonik Antoni Sapota i z kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Piotr Wowry,
przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław
Malina, skarbnik miasta Maria Komadowska.
Po przywitaniu gości przez I. Niedobę,
przybyli księża wygłosili do zebranych
kilka słów bożonarodzeniowego poselstwa
oraz odmówili modlitwy. Życzenia świąteczne przekazali też S. Malina.
Następnie spożyto smaczny obiad, na
który złożyły się tradycyjne wigilijne
potrawy, jak zupa grzybowa, barszcz,
karp smażony z sałatką majonezową.
Była też kawa i ciasto, a później lampką
wina goście i mieszkańcy, wznieśli toast
za pomyślność w nadchodzącym Nowym
2008 Roku.
Było też wspólne śpiewanie kolęd
i dzielenie się opłatkiem. Przy tej okazji
składano sobie życzenia. Wytworzyła się
serdeczna atmosfera, opłatkiem dzielili
się z mieszkańcami goście, kierownik
i pracownicy, a także sami mieszkańcy
między sobą. Na koniec mieszkańcy
zostali obdarowani paczkami okolicznościowymi, co wywołało wiele radości.
jot-ef

Centrum wieczorem.				

Fot. W. Suchta
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Promocja okien PCV F.H. „Besta”. Ustroń, ul. Skoczowska 47e,
tel. 033-854-53-98.
Udziały do wypracowania
w sklepie internetowym. Płacisz
za internet – zacznij dzięki niemu
zarabiać. 0-502-064-358.
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Fot. W. Such-

Ustroń. Dom tanio wynajmę.
0-601-491-124.
Do wynajęcia mieszkanie ok.
70 m 2 w budynku prywatnym
w Ustroniu. 0-504-075-377.
Wynajmę na biuro lub gabinet
lokal 50 m2 w Ustroniu przy ul.
Daszyńskiego. 0-601-942-374.

Centrum
ul. Daszyńskiego 8
Pod Najadą		ul. 3 Maja 13
Na Szlaku
ul. 3 Maja 46

tel. 854-57-76
tel. 854-24-59
tel. 854-14-73

Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

11.1
godz. 16.30
			
			
			
			
13.1
godz. 16.00
			
13.1
godz. 17.00
			
			
			
14-25.1 godz. 10.00-14.00
14-18.1 godz. 10.00-14.00
			
		
KINO
4-10.1
godz. 18.45
			
11-17.1. godz. 17.00
			
			
11-17.1. godz. 18.30
			

Koncert „Kochamy Babcię i Dziad
ka”, występy zespołów artystycznych
w wykonaniu dzieci i młodzieży z Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”,
sala widowiskowa.
Ekumeniczny Koncert Kolęd, Kościół
Ewangelicki.
XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert zespołów: TKZ
Music, Sunrise, Kabaret Rufijoki, Silesian
Sound System.
Ferie zimowe z „Prażakówką”
„Teatrałki”, warsztaty teatralno-muzyczne, sala widowiskowa.
Pora umierać, obyczajowy, 15 lat,
Polska.
I ty możesz zostać bohaterem, animowany w polskiej wersji językowej,
USA.
Miłość w czasach zarazy, melodramat, 15 lat, USA.

dziesięć lat temu
Gdy 17 grudnia otwierano nowy pawilon handlowy Sesam
obok targowiska, od rana do wieczora tłumy klientów sprawdzały
przede wszystkim ceny w tym nowym sklepie spożywczym. Po
koszyki ustawiały się długie kolejki.
Dzień wcześniej, 16 grudnia wieczorem, w obecności władz
miasta poświęcenia nowego sklepu dokonał proboszcz parafii
św. Klemensa, ks. kanonik Antoni Sapota.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

W okresie od świąt Bożego Narodzenia do Nowego Roku na
komendę straży miejskiej kilkanaście razy dzwonili mieszkańcy
miasta z prośbą o interwencję. Skarżono się na ciągły huk i petardy wybuchające pod nogami. Interwencje funkcjonariuszy o tyle
dawały skutek, że w momencie pojawienia się wozu SM młodzi
„piromani” uciekali.
30 grudnia w hotelu „Ustroń” odbyło się spotkanie władz miasta z miejscowymi przedsiębiorcami, ludźmi współpracującymi
z Urzędem Miejskim na różnych płaszczyznach. Hotel „Ustroń”
to wyremontowana dawna restauracja „Parkowa” wraz z częścią
hotelową. Wnętrze obiektu zmieniło się prawie całkowicie. Jest
barek, sala bilardowa, siłownia, sauna, sala restauracyjna, nic
jednak nie przypomina dawnej „Parkowej”.
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę nowego roku, tym razem
4 stycznia, odbył się 6 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Już pierwsza zbiórka pieniędzy zorganizowana w 1993
roku przyniosła niespodziewanie dobre rezultaty. W całym kraju
młodzi ludzie zawierzyli charyzmatycznemu Jurkowi Owsiakowi
i uwierzyli w jego idee, wyszli na ulice, kwestowali.

... a można po chamsku.
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Europejska Federacja Lekkiej Atletyki przeprowadziła plebiscyt na najpopularniejszych w Europie zawodników 1997 roku,
rozsyłając ankiety do wszystkich krajowych federacji i wybitnych
działaczy. Na pozycji 10 w ocenie działaczy znalazł się mistrz
olimpijski i mistrz świata Robert Korzeniowski – honorowy gość
8 Biegu Legionów w Ustroniu. Wśród biegaczy górskich, którzy
zdobyli klasy mistrzowskie, znalazło się dwóch zawodników Sekcji
Biegaczy Górskich TRS „Siła”: 34-letni Janusz Magiera – klasa
pierwsza i 17-letni Tomasz Klich – klasa trzecia.
(ar)
10 stycznia 2008 r.

felieton

Tak sobie myślę

Ekumeniczne
wieczory kolęd
Zapewne minęły czasy, kiedy ludzie
w naszych stronach wiele i chętnie śpiewali. Śpiewano w kościołach i szkołach, ale
także w domach i na polach. Praktycznie
wszyscy znali wiele pieśni ludowych
i kościelnych. Nie było więc problemów
ze wspólnym śpiewaniem. I śpiewanie
nie kończyło się na jednej zwrotce, bo
śpiewający znali dobrze także i następne
zwrotki.
Dzisiaj zazwyczaj tylko słucha się muzyki i śpiewu. Tych, którzy z potrzeby
serca śpiewają często i chętnie jest coraz
mniej. A kiedy śpiewa się rzadko, z czasem
zapomina się i słów i melodii. I kto tylko
słucha i sam nie śpiewa, ten śpiewać nie
umie… A szkoda…
Jest jednak okres, w którym częściej niż
zwykle, śpiewa się a przynajmniej słucha
się śpiewu. To okres świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne pieśni – kolędy należą
do pieśni szczególnie lubianych i chętnie
śpiewanych. I co roku przekonujemy się

felieton
Granica
„Na granicy jest strażnica .....”. Słowa tej
pięknej patriotycznej i żołnierskiej piosenki stają się już dziś tu na południu Polski
sentymentalną historią. Otóż od 21 grudnia
ubiegłego roku jesteśmy w strefie Schengen. Możemy wszystkie granice lądowe
w tej strefie przekraczać w dowolnym
miejscu. Nie ma już wyznaczonych miejsc
tzw. punktów przekraczania granicy. Nie
będzie już tak jak w tym dowcipie: Idzie
gazda na Czechy wspina się ciężko pod
górę, wychodzi na szczyt Czantorii, a tu
zza krzaka pojawia się patrol „wopistów”.
„Stop! Polska służba graniczna! A dokąd
to gazdo idziecie?”, „Aaa.., teraz to już do
d...” – odpowiada gazda.
Dziś, tak jak nasi pradziadowie, możemy
„Solokiem” udać się do Trzyńca, a nawet
dalej - na Słowację, Węgry czy do Austrii.
Moja suczka Lola, która towarzyszy mi we
wszystkich moich wyprawach jest zachwycona możliwością swobodnego wędrowania po Beskidzie Śląskim, po czeskiej
i polskiej stronie. Od Łysej Hory (1320
m n.p.m) - najwyższego szczytu w tym
paśmie górskim, po Skrzyczne (1250m
n.p.m.) Ale, żeby wypełnić wszystkie wymagania stawiane zwierzętom domowym
w państwach Unii Europejskiej musiała
dać sobie wszczepić „czipa”. Posiadanie
znaku identyfikacyjnego pozwoliło władzom sanitarnym wystawić Loli paszport.
10 stycznia 2008 r.			

o tym, że kolędy należą do pieśni najbardziej znanych i najlepiej pamiętanych.
Jest tak, bo ciągle śpiewa się je nie tylko
w kościele, ale i w domu. Wciąż uczy się
dzieci i tych dawnych kolęd, i nowych.
Dużą popularnością cieszą się też liczne koncerty kolęd, organizowane przez
wszystkie Kościoły. Chóry i zespoły kościelne śpiewają kolędy podczas świątecznych nabożeństw. Występują częściej niż
zwykle i na jednym nabożeństwie śpiewają
też więcej pieśni. I okazuje się, że to za
mało, że jeszcze chce się śpiewać kolędy
i słuchać ich. One rozgrzewają ludzkie
serca, dotykają najczulszych strun, budzą
najmilsze uczucia i wspomnienia. I tak
wieczory kolęd stają się przedłużeniem
świąt, niosą ze sobą świąteczną radość.
I co roku stwierdzamy, że właśnie na wieczorach kolęd mamy najwięcej słuchaczy.
Więcej niż na innych koncertach organizowanych w naszym mieście.
Szczególnie dotyczy to ekumenicznych
wieczorów kolęd organizowanych już od
wielu lat. Kiedyś co roku, a od pewnego
czasu, co dwa lata. Mają zapewne już tak
długą historię, że przydałoby się opracowanie ich dziejów. Tak bowiem już jest,
że szybko zapomina się o tym, co było…
Nie wiem, czy wielu jeszcze mieszkańców
Ustronia pamięta pierwsze ekumeniczne
wieczory kolęd, organizowane z inicjatywy dyrygentów chórów; ewangelickiego
p. Marii Cieślar i katolickiego (działające-

go wtedy przy parafii w Hermanicach) p.
Mariana Żyły. Przez kilka lat odbywał się
tylko jeden koncert w kościele ewangelickim ap. Jakuba Starszego.
Potem owe wieczory kolęd rozrosły się,
przybywało wykonawców, dochodziły
recytacje, pozyskiwały coraz więcej słuchaczy. Zaistniała potrzeba powtarzania
kilkakrotnie tych wieczorów w różnych
miejscach. Wytworzył się zwyczaj, że
ekumeniczny wieczór kolęd powtarzany
jest trzykrotnie; na Prażakówce, w kościele
ap. Jakuba i w kościele św. Klemensa. I za
każdym razem ściąga licznych słuchaczy.
Są tacy, którzy starają się być za każdym
razem we wszystkich trzech miejscach.
I to nie tylko wykonawcy, co jest rzeczą
oczywistą, ale także liczni słuchacze…
Czekają nas i tym razem owe tradycyjne
już i ulubione przez wielu wieczory kolęd.
Kiedy piszę ten felieton chóry ćwiczą jeszcze osobno. Niedługo zaczną się wspólne
próby, a potem pełne blasku, radości i ciepła
ekumeniczne wieczory kolęd. Jestem pewny, że równie udane jak te w poprzednich
latach. I tak popularne, że nie trzeba nikogo
zachęcać do uczestniczenia w nich. I tak
przyjdą wszyscy ci, dla których te wieczory są głębokim przeżyciem religijnym,
artystycznym i uczuciowym. I po wysłuchaniu tegorocznych wieczorów kolęd
zaczną już myśleć o tych, które odbędą się
w przyszłości, za rok czy za dwa lata…
Jerzy Bór

Tak, Lola ma „czipa” i paszport. Możemy
więc przekraczać granicę kiedy chcemy
i gdzie chcemy. Możemy iść swobodnie
na najdalej wysunięty na północ Europy
przylądek North Cap w Norwegii. Ale póki
co rozpoczęliśmy eksplorację Beskidu Śląskiego po czeskiej stronie, robiąc z Ustronia coraz to dalsze wypady za granicę.
Dobrze się stało, że możemy teraz
w Ustroniu w każdym miejscu przekraczać
granicę z naszym sąsiadem zza granicy
gminą Nydek, tak jak granice z pozostałymi sąsiadami to jest z Goleszowem,
Skoczowem, Brenna i Wisłą.
Ta narzucona nam w 1920 roku granica
państwowa, nigdy podczas jej 88 lat istnienia nie była granicą przyjaźni. Wydarzenia 1919 i 1938 oraz 1968 roku mocno
utkwiły w pamięci ludzi zamieszkujących
po obu jej stronach. Do tego dochodziły te
codzienne trudności w jej przekraczaniu.
Tak więc niech pójdą w zapomnienie te
wszystkie koszmary związane z przekraczaniem tej granicy w czasach „komuny”.
Granicy - tego „symbolu” internacjonalistycznego braterstwa krajów budujących
socjalizm. Niech pójdą w zapomnienie te
różne karty przekraczania granicy, przepustki jednorazowe i stałe, potrzebne do
tego dokumenty w postaci: telegramów
o śmierci bliskich, czy zaproszeń od krewnych na śluby czy chrzciny , zaświadczeń
o posiadaniu grobu czy pola po drugiej
stronie granicy oraz obowiązkowe książeczki walutowe, te wszystkie dokumenty
stanowiące wówczas podstawę przekroczenia granicy. W niesławną niepamięć
niech odejdą wymyślone przez „władze
braterskich krajów” sławne „pryszczyce”,
zamykające granice na całe miesiące. Czy

pamiętacie ten dowcip, opowiadany po
sierpniu 1980 roku: Na moście w Cieszynie mijają się dwa psy. Ten co biegnie z
Polski mówi do tego co biegnie z Czech:
„Biegnę, aby się u was najeść, bo u nas
niczego nie ma w sklepach. Ale po co ty
biegniesz?”, „Aby się wyszczekać” - odpowiada ten z Czech.
A problemy z przenoszeniem przez
granicę towarów, to dopiero była heca!
Pamiętam jak w latach 70 -tych w okresie
przed Świętami Bożego Narodzenia w Cieszynie, na nieistniejącym już moście pośrednim (tym wykonanym przez saperów),
spotykaliśmy się wracając z zakupów.
Wszystkich wówczas pytano „co nesetie?
A z daleka było widać, że my niesiemy
sztuczne choinki z Czech, a Czesi nasze
jodełki prosto z lasu. Do tego trzeba przypomnieć te tysiące ton „krupiczki”, które
przynieśliśmy z tamtej strony (wbrew
zakazowi, bo to był „detsky” towar, czyli
„zbożi”), dla naszych niemowląt. Dzięki
temu wysiłkowi teraz mamy dorodne
pokolenie trzydziestolatków w Ustroniu.
Potem był rok 1989.Nastał wolny rynek po
obu stronach granicy. Tu należy poświęcic kilka zdań tym pionierom „wymiany
transgrasnicznej”. Pamiętacie państwo te
pierwsze kilogramy pomarańczy i pierwsze butelki piwa przywiezione przez nas
z Czech, a potem te drzwi harmionijkowe
i wiklinowe kosze noszone przez Czechów
. To był widok! Następnie był/jest okres
„mrówek”, tych niezłomnych i upartych
handlarzy alkoholem. Na nic zdały się
ich wysiłki. Szlabanów dla nich nie utrzymano.
Oj, będzie co opowiadać wnukom.
Andrzej Georg
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miasta możemy sekcję prowadzić. Zmiana
przepisów spowodowała, że tenis stołowy
stał się sportem drogim. W tej chwili
dobra rakietka to wydatek rzędu 400 zł.
Młody człowiek powinien mieć rakietkę
przynajmniej za 200 zł i to nie ze sklepu,
ale sklejoną. Żeby nauczyć się prawidłowych ruchów trzeba mieć dobra gumę.
My w sekcji posiadamy kilka rakietek,
mamy dobre siatki, piłeczki. Poza tym
organizujemy turnieje, a to dzięki miastu,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dzięki pomocy
sponsorów.

*

Zmagania zawodowców. 						

Fot. W. Suchta

trzy grupy
W grudniu w auli Gimnazjum nr 1 rozegrano Turnieje Mikołajkowe w tenisie
stołowym. O zmaganiach uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów już pisaliśmy.
18 grudnia za stołami pingpongowymi stanęli dorośli. Zawodnicy zostali podzieleni
wedle wieku i umiejętności na trzy grupy
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
seniorów amatorów i seniorów zawodowców. Co prawda zawodowcy czyli
Andrzej Buchta, Sylwester Rucki i Kazimierz Heczko zajęli się sędziowaniem
i organizacją, a w tym turnieju zawodowcami byli panowie regularnie trenujący.
W sumie wystartowało 26 zawodników.
- Musieliśmy stworzyć specjalna grupę dla
tych, którzy przychodzą pograć dwa razy
do roku na naszych turniejach – mówi K.
Heczko. – Wszyscy mieli przyjemność
pograć, było dużo zabawy, bo tak to trzeba
traktować. W grupie młodzieży sporo było
naszych wychowanków, była tez jedna
dziewczyna Dominika Kozik i musiała
grać z chłopcami
W poszczególnych grupach zwyciężyli:
młodzież: 1. Grzegorz Matuszek, 2. Dominika Kozik, 3. Artur Hazuka, amatorzy:
1. Wojciech Kozłowski, 2. Zbigniew Hołubowicz, 3. Tomasz Matuszek, zawodowcy:
1. Józef Knapik, 2. Karol Czyż, 3. Michał
Reterski. Tu dodać należy, ze J. Knapik
w tym roku obchodzi jubileusz siedemdziesiątych urodzin, a mimo to radzi sobie
z młodszymi kolegami. Jeszcze w latach 60.
był zawodnikiem sekcji tenisa stołowego
Kuźni Ustroń.
Najlepsi otrzymali dyplomy i upominki,
zwycięzcy pamiątkowe statuetki.
Tenis stołowy staje się coraz bardziej
popularny w Ustroniu. W niektórych szko-

łach na korytarzach wystawiane są na stałe
stoły do gry.
- Dzieci z takich szkól reprezentują zdecydowanie wyższy poziom gry – mówi K.
Heczko. – Na nasze treningi tez przychodzi
coraz więcej uczniów. Zachęcają nauczyciele wychowania fizycznego i tu trzeba
wymienić Przemysława Ciompę. Jednak
od wiosny większość wybiera piłkę nożną. W drużynie juniorów Kuźni bez trudu
wskażę kilku naszych podopiecznych.
Nie można o to mieć pretensji, a nawet
dobrze, że się to zazębia. Młodzi ludzie
powinni poznać możliwie dużo różnych
dziedzin sportu. Mimo wszystko, najlepsi
u nas pozostają. Dzieki opiece sponsorów i

*

*

W tym sezonie nie odbywają się rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego
w powiecie cieszyńskim. W rozgrywkach
tradycyjnie uczestniczyła drużyna TRS
„Siła”. Obecnie grają mecze sparingowe z drużynami ligowymi, uczestniczą
w turniejach. Niestety nie mają czasu na to,
by grać w lidze Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. Rozgrywki zaczynają się od
IV ligi, a już teraz w sparingach drużyna
TRS „Siła” radzi sobie z trzecioligowcami.
W grudniu uczestniczyli w turnieju na
Zaolziu. Wśród 65 zawodników, w tym dopuszczeni byli grający w ligach czeskich,
K. Heczko zajął miejsce 18, S. Rucki był
4, a zwyciężył A. Buchta. To znaczący
sukces sekcji tenisa stołowego TRS „Siła”.
Kilku zawodników z Zaolzia zaproszono
na zbliżający się turniej w Ustroniu.
Jak podkreślają członkowie TRS „Siła”
należy dążyć do odnowienia działalności
amatorskiej ligi powiatowej, która funkcjonowała przez 27 lat, a w tym sezonie nie
miał kto tych rozgrywek prowadzić.
- Należy ligę odnowić, bo to bardzo dobry
pomysł – mówi K. Heczko. – A w tej lidze
graliśmy w różnych miejscach, piwnicach,
remizach, a nawet w cieszyńskim więzieniu. W różnych miejscach stoją stoły
i bardzo przyjemnie się gra.
(ws)

Gratulacje i dyplom odbiera D. Kozik. 			

Fot. W. Suchta
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