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Jest pan autorem „Słownik a gwarowego". Skąd się wziął pomysł 
takiej  publikacji ? 
Układałem  krzyżówki do  „Głosu Ziemi Cieszyńskiej", a czytel
nicy stale dopominali  się krzyżówek  gwarowych.  Żeby je  robić 
musiałem  stale  notować  słowa i zwroty  gwarowe  aby  mieć je 
stale pod ręką.  Ilość  tych  notatek  z czasem  nawarstwiała się. 
Gdy  miałem  odchodzić  na emeryturę  zapytałem  nieśmiało 
w Macierzy  Ziemi  Cieszyńskiej,  czy by tego nie opublikować. 
Okazało  się  też, że nikt  do tej  pory  nie  wydał  słownika 
gwarowego  naszego  regionu.  Do takiej  publikacji  namawiał 
mnie  też redaktor  Danel  i „Słownik"  ukazał  się w 1989  roku 
wydany  przez  Macierz. 
Nakład  rozszedł  się dosyć  szybko. 
Macierz  zrobiła  nawet  dodruk.  Jako  że notatki  z  gwarą 
prowadziłem  nadal,  w drugim  wydaniu, w 1993 r., znalazło się 
dodatkowo  prawie  2000  haseł. 
Gwara poszczególnych miejscowości Ziemi Cieszyńskiej różni się. 
Któr y obszar   obejmuje  „Słownik" ? 
Nie  dotyczy  całego  Śląska  Cieszyńskiego,  a jedynie  Cieszyna 
i  okolic.  Np. gwara  istebniańska,  wiślańska  czy zaolziańska 
w moim  „Słowniku"  nie  pojawia się. 
Jaki  był cel  tej  publikacji ? 
Jest  to podręcznik  dla  tych  wszystkich,  którzy gwary nie znają, 
dla  młodszego  pokolenia.  Jest  to  właściwie  podręczny  słow
niczek  bez pretensji  naukowych,  sprowadzony  do  prostego 
fonetycznego  zapisu. 
Z  jaką  reakcją  spotkało  się wydanie  „Słownika" ? 
Tak jak w każdym  tego  typu  opracowaniu,  zresztą  przy  każdej 
inicjatywie, spotykamy  się ze skrajnymi reakcjami. Jedni  chwa
lą,  kupują  i zachęcają  do dalszej  pracy,  inni  krytykują  i  do
szukują  się błędów  i  tylko  przez  ten pryzmat  patrzą  na  tę 
publikację. Doszedłem do wniosku,  że nie będę się przejmował 
krytykami. Skoro krytykują to znaczy, że albo potrafią zrobić to 
lepiej albo jest to taka właśnie reakcja. Gdyby  człowiek miał się 
przejmować wszystkimi krytykami, musiałby  siedzieć zamknię
ty w domu i nic  nie  robić. To zawsze jest  najłatwiejsze. 
A czy zdarzało  się, że hasła  były poszerzane  przez  czytelników? 
W  „Zaraniu  Śląskim"  ukazał  się  duży  artykuł  o  gwarze 
cieszyńskiej. Autor dotyka w nim mojego „Słownika".  Powołu
je  się, daje  przykłady,  pisze  też, że znalazł  ponad  300 słów, 
których nie ma w moim  „Słowniku". Napisane jest to życzliwie, 
a ja jestem  świadomy  uchybień,  poza  tym  nie  mam  doświad
czenia w tego rodzaju publikacjach. Skoro jednak do tej pory nie 
ukazał  się żaden  słownik,  to myślę,  że nasza  gwara  jest tak 
piękna,  iż trzeba ją  ratować w każdej  możliwej  formie.  Pode
jrzewam, że za 50 lat połowa z wyrażeń nie będzie używana.  Dla 
wielu osób  „Słownik"  był dużym  zaskoczeniem. Od 1955  roku 
mieszkam  na Wybrzeżu  i niektórzy  nie mogą  zrozumieć jak 
człowiek przebywający tak daleko podjął się wydania  słownicz
ka  skoro  od 40 lat nie przebywa  tu.  Okazuje  się, że  okres 

(dokończenie  na str. 2) 

27  stycznia  odbyła  się 8  sesja  Rady  Miejskiej.  Obrady 
prowadził  przewodniczący  RM Franciszek  Korcz. 

Tradycyjnie,  jednym  z  pierwszych  punktów  obrad,  były 
zapytania  mieszkańców.  Barbara  WachowiakLupa  chciała się 
dowiedzieć  jakie  będą  losy  apteki  w Nierodzimiu,  która  po 
krótkim  okresie  funkcjonowania  została  zamknięta.  Zastępca 
burmistrza  Tadeusz  Duda  poinformował  mieszkankę,  że  roz
padła  się  spółka,  która  prowadziła  ten punkt.  Złożony  został 
jednak  wniosek,  osoby  uprawnionej  do  prowadzenia  apteki 
o  zezwolenie  na otwarcie  takiej  placówki  w tamtym  rejonie. 
Spełnić jednak  trzeba  wymogi  jakie  nakładane  są na pomiesz
czenia, w których  apteka ma funkcjonować. 

Wpłynęły  trzy  interpelacje  radnych: 
—  Rudolfa Krużołka : Wobec  nieskuteczności  wniosków  o ob
niżenie cen gazu w uzdrowiskach  radny  proponuje wystąpienie 
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Salon  Mody  dla  Pań 

zaprasza  codziennie w godz.  10.00—20.00 
oferując  swoim  klientom: 

—  stroje  wieczorowowizytowe 
—  elegancką  konfekcję 

—  wytworną  bieliznę 
—  obuwie z najszlachetniejszych  skór 

Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70a 
obok „Winters Restaurant" 



(dokończenie  ze sir.  1) 

dzieciństwa  i młodości  jest  tak  silny,  że pozostawia  w  świadomości 
dużą porcję tego co człowiek wyssał z ziemi rodzimej. Dotarły do mnie 
głosy,  że  nie  jestem  kompetentny,  by  słowniczek  publikować.  Od
powiadam, że skoro jest tu tak wiele osób kompetentnych i do tej pory 
nic nie zrobiły w tym zakresie, to dlaczego ktoś oddalony o 500 km nie 
może  tego  zrobić.  Co  tydzień  od  deski  do  deski  czytam  Głos  Ziemi 
Cieszyńskiej.  Czasem  dociera  do  mnie  wasza  gazeta.  Gdy  znajduję 
w  tych  gazetach  teksty  gwarowe,  są  naprawdę  mi  bardzo  bliskie. 
Czuję się wtedy  tak,  jakbym  to  czytał w  Cieszynie. 
Drugą pana publikacją jest „Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej". 
Jak  rodziła  się  ta  książka? 
Pod koniec pracy zawodowej, gdy w 1989 r. przeszedłem na emerytu
rę. Wcześniej już gromadziłem  wszystkie publikacje dotyczące regio
nu.  W  teczkach  zbierałem  wycinki  i  publikacje  dotyczące  różnych 
postaci  ze Śląska  Cieszyńskiego. Na  emeryturze postanowiłem  napi
sać ten słownik. Wtedy też doszedłem do wniosku, że aby podjąć się tej 
pracy  potrzebny  jest  samochód  i  kserokopiarka.  Nie miałem  na  to 
pieniędzy. Pomogli mi przyjaciele z Niemiec, którzy załatwili mi pracę 
na dwa miesiące przy estetyzacji nowej szkoły i banku. Za honorarium 
kupiłem samochód  i ksero. W każdej wolnej chwili przyjeżdżałem do 
Cieszyna  i  penetrowałem  teren.  Pomagała  mi  siostra  szperając 
w bibliotekach,  porządkując materiały. 
Z  jakich źródeł  pan korzystał? 
Przede wszystkim z wszelkiego rodzaju roczników prasy,  kalendarzy, 
druków  ulotnych.  Głównie  więc  są  to  materiały  tekstowe,  ikono
graficzne — podobizny,  zdjęcia. Pierwszy  tom  ukazał  się w  1993  r. 
i  został  przyjęty  dosyć  przychylnie  poza  nielicznymi  krytykami. 
Znowu  odezwały  się  głosy,  że  taki  słownik  powinien  opracować 
zespól  ludzi  kompetentnych.  Ma  ich  Cieszyn  sporo  i  może  taką 
inicjatywę podjąć. My realizować będziemy swój cel, tym bardziej że 
pojawiły  się  też  zachęcające opinie  i  recenzje. 
Kiedy  ækaże się drugi  tom „Słownika  biograficznego"? 
Jest już oddany do składania  i mamy nadzieję, że pojawi się w maju. 
„Słownik biograficzny"  wydaliście własnym nakładem. Jak wyglądała 
strona finansowa tego  przedsięwzięcia? 
Wydawać  by  się mogło,  że po  wydaniu  takiej  książki ma  się  pełne 
kieszenie  pieniędzy.  Koszty  są  jednak  bardzo  duże.  Oszczędności 
które  przeznaczyliśmy  z  siostrą  na  wydanie  książki  powoli  się 
zwracają, mogliśmy więc postanowić,  że drugi  tom wydamy  również 
własnym  nakładem  bez  żadnego  wsparcia  finansowego.  Obecnie 
jesteśmy  na  etapie  zbierania  pieniędzy.  Między  innymi  zarobek 
z warsztatów  plastycznych,  które  siostra  prowadzi  w Cieszynie  a ja 
w  terenie,  przeznaczony  zostanie  na  drugi  tom.  W  marcu  jadę  do 
Niemiec  i  chyba  też  uda  się  przywieźć  parę  groszy  co  również 
przeznaczę  na  wydanie. 
Czy  rodziny  postaci  opisywanych  w  „Słowniku  biograficznym"   nie 
zwracały  się do pana z zastrzeżeniami,  uwagami  krytycznymi? 
Były to pojedyncze reakcje.  Raz była  to  bardzo  młoda  osoba,  która 
nawet nie wiedziała  czym się dziadek  zajmował. Ludzie, którzy znają 
się na rzeczy potwierdzili  fakty z mojego biogramu  o tej postaci. Przy 
tego typu  pracy  z góry  trzeba  zakładać,  że nie uda  się zweryfikować 
kilkuset biogramów, po prostu  nie da  się uniknąć potknięć  i błędów. 

Fot.  W.  Suchta 

Wiemy to od  samego początku. Naukowcy,  którzy powinni  opraco
wywać  tego  typu  publikacje  niechętnie  do  tego  przystępują  bo 
wymaga  to  bardzo dużej pracy, cierpliwości,  a daje mało  satysfakq'i 
i korzyści materialnych.  W naszym  wypadku  nie zarabiamy  jednego 
grosza,  ale doszliśmy  do  wniosku,  że warto  to  robić. 
Czy była jakaś reakcja władz miejscowych  na pana  działalność? 
Burmistrz Olbrycht napisał słowo wstępne do edycji „Słownika"  i  to 
było wszystko. Nie wydajemy książek po  to,  by  zbierać  splendory. 
Może  proponowano  pomoc? 
Raczej  słyszymy,  że  nie  ma  możliwości  finansowej  dla  tego  typu 
wydawnictw. Prawdopodobnie wydamy jeszcze jeden tom  „Słownika 
biograficznego". 
Czy znajdą się tam wszystkie ważniejsze postacie Ziemi  Cieszyńskiej? 
Postacie  najważniejsze,  sztandarowe  są  rozłożone  na  trzy  tomy 
i powinny wszystkie znaleźć się w „Słowniku". Trzeci  tom  powinien 
ukazać  się  w  1998  roku.  Wiadomo,  że  w  tego  typu  publikacji 
pojawiają  się błędy,  potknięcia,  więc planujemy  zrobić jescze  jeden 
krok:  w  roku  2000  na  otwarcie  nowego  tysiąclecia  chcielibyśmy 
zrealizować drugie wydanie  „Słownika  biograficznego" jako  zwartą 
publikację  w  jednym  tomie.  Byłoby  to  wydawnictwo  poprawione, 
rozszerzone  o dodatkowe  biogramy  i uzupełnione.  Nie  wiem  czy  to 
dobrze,  że o tym mówię,  gdyż w życiu  często  nie wszystko  udaje się 
przeprowadzić  zgodnie  z planem. 
Istnieje pewien stereotyp człowieka wywodzącego się ze Śląska Cieszyń
skiego. Czy pan, mieszkając od tylu lat na Wybrzeżu, może potwierdzić, 
że ludzie z naszego regionu różnią się cechami charakteru od pańskich 
sąsiadów w Sopocie? 
Mnie nie interesuje wartościowanie  i patrzenie na to, czym się różnią 
ludzie.  Uważam,  że moralnie  jestem  zobowiązany  do  spłaty  długu 
wobec  rodzinnego  gniazda.  To  właśnie  staram  się  robić  z  siostrą. 
Twierdzę,  że  ludzie  podejmujący  trudne  zadania  są  wszędzie.  Tu 
w  Cieszyńskim  działało  i  działa  wielu  społeczników,  ludzi  zaan
gażowanych,  ale  też  jak  w  innych  regionach  są  tacy,  którzy  do
strzegają tylko własny interes. Myślę, że nas Polaków,  Cieszyniaków 
stać na to, by patrzeć co można dla swojego regionu  zrobić, nawet na 
swym  maleńkim  odcinku  działania. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Za  633  min  starych  złotych 
postawiono  pawilon  sportowy 
w Bąkowie, a jego  gospodarzem 
jest miejscowy  LZS  Zryw.  Spo
ro  społecznych  godzin  włożyli 
w budowę  mieszkańcy. 

  *  * 

Prawie zupełnie nieznana jest 

sekcja  sportowa  „Metro"  Gó
rki Wielkie. Jej członkowie  gra
ją  w  bilarda  i  startują  w  lidze 
śląskozagłębiowskiej,  plasując 
się w  środku  stawki. 

Towarzystwo  Pedagogiczne 
Move  Jonathan  z  Niemiec,  za
fundowało  rejs  po  Adriatyku 
dla wychowanków Domu  Dzie
cka z Cieszyna  i dzieci  ze świet
licy  terapeutycznej. 

  *  * 
Sezon wędkarski  za nami,  ale 

warto  odnotować,  że  jednym 

ze szczęściarzy  był  19letni  Da
rek  z  Cieszyna,  który  na  sta
wach  w  Pogwizdowie  złowił 
szczupaka  mierzącego  102  cm 
i ważącego  ponad  8  kilo. 

*   *  * 

Kilkadziesiąt  osób  z  całego 
regionu  wzięło udział w  egzoty
cznym  kursie  jogi  leczniczej, 
który  w  grodzie  nad  Olzą  pro
wadził  indyjski  profesor.  Orga
nizatorem  była  Sekcja  Makro
biotyczna  Klubu  Propozycji. 

*   * 

Po raz piąty zostanie zorgani

zowana  Letnia  Szkoła  Języka 
Kultury  i  Literatury  Polskiej. 
Weźmie w niej udział  kilkudzie
sięciu  obcokrajowców  z  kilku
nastu państw, nie tylko europej
skich.  Zajęcia  przygotowuje 
Uniwersytet  Śląski. 

  *  * 
W  cieszyńskiej  restauracji 

„Targowa"  często  słychać... 
muzykę. Występują  tam  regula
rnie  (nie  grając jednak  do  kot
leta)  zespoły  jazzowe  i  ludowe, 
głównie z Polski i Czech. Można 
posłuchać  i  geść...  (nik) 

2  Gazeta  Ustrońska 



Illlllllllllllllll l  Illlllllllllllllllllllllllll l 

19 stycznia mieli swoją studniówkę uczniowie Technikum  Mecha
nicznego. Zorganizowano ją  w restauracji Baldi w Harbutowicach.  27 
stycznia  bawili  się  wraz  ze  swoimi  kolegami  z  Cieszyna  licealiści 
z ustrońskiej filii  Kopernika. Zabawa  odbyła się w sali wynajętej przez 
Rolniczy Kombinat  Spółdzielczy w Goleszowie.  Obie imprezy  zostały 
uznane  przez  uczniów  za  niezwykle  udane.  Teraz  czas  pomyśleć 
0 maturze. 

(mat) 

Na ślubnym kobiercu stanęli: 
Gabriela Wróblewska,  Ustroń  i Bogusław  Dawidczyk,  Ogrodzona 
Danuta Gieca, Ustroń  i Marek  Szczotko,  Słońsk 
Bożena Bugno, Jaworze Dolne  i Andrzej  Mędrek,  Ustroń 

r   ćr 
Najlepsze życzenia dla jubilatów: 

Albertyna Prochaska,  lat  80, ul. Konopnickiej  38/13 
ir   tr 

1  lutego  w  hotelu  Narcyz  gościł  kabareciarz  i  parodysta  Jacek 
Pietrzak.  Przedstawił  on  program  zatytułowany  „Teatr  parodii",  na 
który  złożyły  się  liczne  „podroby"  znanych  osób  poczynając  od 
Kazimierza Górskiego, a kończąc na Jerzym Waldorfie. Jedną z ciekaw
szych propozycji  była  lista  przebojów. Artysta  wykonał  utwory  m.in. 
Elvisa Presleya, Demisa Roussosa, grup Europę i Modern Talking oraz 
Tina Tuner. Szczególnie wykonanie piosenki  „Simply  the best" wzbu
dziło aplauz  na  widowni.  Nie  zabrakło  także Genowefy Pigwy,  która 
była chyba największą atrakcją dla wczasowiczów. Cieszy fakt, iż hotele 
1  domy  wczasowe  starają  się  organizować  swoim  gościom  pobyt 
w Ustroniu w bezśnieżne ferie. Szkoda, że komik J. Pietrzak nie znalazł 
czasu, by podzielić się wrażeniami  z czytelnikami  GU,  gdyż pędził  do 
sąsiedniej „piramidy"  na  kolejny  występ. 

(mat) 
ćr   ir 

Fot.  W.  Suchta 
W  dwa  dni  po  otwarciu  wystwy  prac  Pawła  Stellera,  w  Oddziale 

Muzeum  Zbiory  Marii  Skalickiej swe zebranie  odbyło Koło  Przewod
ników Beskidzkich  z Wisły. Zbigniew  Cienciała  zapoznał zebranych  ze 
specyfiką  drzeworytu,  szczególnie  w  odniesieniu  do  prac  P.  Stellera. 
Przewodnicy  szczegółowo  zapoznali  się  z  wystawą  i  z  możliwościami 
prezentacji jej przyjeżdżającym w Beskidy  turystom.  Jak  zapewnił  nas 
prezes koła Stefan Dorocki, Zbiory Marii Skalickiej na pewno znajdą się 
w progranie wycieczek odwiedzających Ustroń i okoliczne miejscowości. 

O,  którzy od nas odeszli: 

Helena Penkala,  lat  54, ul.  3 Maja  136 

Podziękowanie  za okazane  współczucie  i udział  w  pogrzebie 

śp.  Urszuli  Kajstur y 
rodzinie,  znajomym  oraz  mieszkańcom  bloku  nr  2  na  os. 
Manhatan 

składają  rodzice  i  siostra 

25/26.01.1995 r. 
W  nocy  dokonano  włamania 

do  pawilonu  handlowego  PSS 
Społem w Ustroniu  Hermanicach. 
Sprawcy  po  wyważaniu  kraty 
skradli  ze  sklepu  alkohol,  kawę, 
papierosy i art. gospodarstwa do
mowego.  Straty  wyceniono  na 
6 tys. zł. 

26.01.1995 r. 
Około godz. 22.00 na parkingu 

przy  barze  piwnym  „Pod  bocia
nem" dokonano włamania do  sa
mochodu  Fiat  126p.  Sprawcy 
skradli rzeczy osobiste właściciela 
pojazdu  na  łączną  sumę 400 zł. 

27.01.1995 r. 
O  godz. 20.00 na ul. Szpitalnej 

nietrzeźwy  mieszkaniec  Ustronia 
kierujący Fiatem  126p  spowodo
wałkolizję drogową z prawidłowo 
jadącym  Fordem  Escortem.  Wy
nik  badania  alkometrem  — 2,46 
prom. 

28.01.1995 r. 
Doprowadzono  do  prokuratu

ry  rejonowej  w  Cieszynie  osoby 
podejrzane  o dokonanie  włamań 
na  terenie  Ustronia.  Po  przesłu
chaniu przez prokuratora 3 miesz
kańców woj. katowickiego  zosta
ło  zwolnionych. 

29.01.1995  r. 
O  godz.  5.00  na  ul.  3  maja 

zatrzymano nietrzeźwego kierow
cę Fiata  125p, którym  okazał  się 
mieszkaniec  Cieszyna.  Wynik 
badania  alkometrem  —  0,55 
prom. 

28.01. — Ukarano  trzech  kierow
ców za  wjazd na  tereny  leśne. 

30.01.—Interwencja w jednym ze 
sklepów na  ul. Daszyńskiego  do
tycząca  nieporządku  przed  skle
pem.  Winnym  udzielono  upo

30.01. —  Udzielono  nagany  jed
nemu  z mieszkaćców  ul.  Potoko
wej za zanieczyszczenie  środowis
ka  naturalnego. 

31.01.  —  Interwencja  w  sprawie 
bałaganu na posesji przy ul. Mic
kiewicza. Nakazano wymianę sta

rych  i  już  zniszczonych  pojem
ników na  śmieci. 

31.01. — Nakazano  zaprowadze
nie  porządku  na  jednej  z posesji 
w  Lipowcu. 

01.02. — Interwencja na ul. Sana
toryjnej  —  właścicielowi  jednej 
z  posesji  nakazano  zaprowadze
nie  porządku. 

01.02. — Ponowna  kontrola  wy
danych  zaleceń  porządkowych 
przy  ul.  Brody. 

01.02.  —  Otrzymano  informację 
o  zniszczeniu  barierki  ochronnej 
na  ul.  Gałczyńskiego.  Ustalono 
sprawcę  i  barierka  zostanie  na
prawiona. 

Ze  zbiorów  Muzeum 
Pani  Marianna  Danuta  Ogrodzka  podarowała  do  Muzeum 
kilk a  fotografii z historii Technikum  Chemicznego  w  Ustroniu. 
Szkoła  ta  istniała  w  naszym  mieście  w  latach  1950—1952, 
a potem  została przeniesiona na Górny  Śląsk. Zajęcia  odbywały 
się początkowo  w  obiekcie  przy  ul.  Cieszyńskiej  (obecnie  dom 
towarowy  „Krokus")  a  od  1951  r.  w  budynku  Technikum 
Mechanicznego.  M.D.  Ogrodzka prowadziła  sekretariat  i  inter
nat,  który mieścił  się w  „Lotosie".  Na  fotografii z 1951  r.  siedzą 
od  lewej:  ofiarodawczyni,  kierownik  tej  szkoły  Jan  Lasota 
i  nauczyciel  Otton  Chlebik.  W  drugim  rzędzie  stoją  uczennice. 
Ofiarodawczyni  dziękujemy  za  fotografie. 
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(dokończenie  ze str.  1) 

o  obniżkę  cen  energii  elektrycznej.  Burmistrz  Kazimierz  Hanus 
odpowiedział,  że  wystosowano  odpowiednie  pismo  do  ministra 
finansów. 
—  Ireny  Pawelec:  Pytanie  o  zaawansowanie  prac  nad  stacją 
przeładunkową  odpadów  komunalnych.  Burmistrz  poinformował, 
że wstępny  termin  uruchomienia  założono  na  czerwiec  95  r. 
—  Ireny  Pawelec:  Pytanie  o  zakres  prac  w  I  kwartale  przy 
wodociągu  i  kolektorze  na  Poniwcu.  Zdaniem  prowadzącego 
obrady  pytanie  radnej powinno  znaleźć  się w punkcie  „Zapytania 
radnych", gdyż chodzi tu o prostą  informację, której można udzielić 
na  bieżąco.  Nie  zgodziła  się  z  tym  I.  Pawelec,  twierdząc,  że  gdy 
wystąpiła z podobnym  zapytaniem,  nie otrzymała, mimo  obietnic, 
odpowiedzi  na  piśmie.  Okazało  się,  że  taka  odpowiedź  została 
pisemnie  sformułowana  i  dostarczona  do  biura  Rady  Miejskiej. 
Sprawa ta stała się przyczynkiem do dyskusji nad  tym, kiedy  radny 
ma składać  interpelację, a kiedy  zapytanie.  Po wyjaśnieniu  i zdefi
niowaniu  interpelacji  jako  wystąpienia,  gdy  wykorzystano  inne 
możliwości,  stwierdzono  że  radny  na  każde pytanie  może  zażądać 
odpowiedzi  na  piśmie. 

Następnym punktem były właśnie zapytania radnych.  Poruszono 
szereg kwestii  dotyczących  aktualnych  problemów  miasta.  Halina 
Dzierżewicz  wyraziła  zaniepokojenie  wycinaniem  ładnych  drzew 
nad  Wisłą.  K.  Hanus  odpowiadał,  że w obszarze przepływu  wody 
nie mogą  rosnąć drzewa, jednakże  te,  które nie przeszkadzają, nie 
będą  wycinane.  Anna  Borowiecka  poruszyła  sprawę  bałaganu 
wokół kontenerów.  Leżą  tam  różne śmieci  i zająć powinien  się tym 
Zakład  Zieleni  Miejskiej.  Burmistrz  poinformował,  że  zadaniem 
Zieleni  Miejskiej jest  utrzymanie  parków,  trawników  i  skwerów. 
Można  nałożyć  na  Zieleń  obowiązek  sprzątania,  ale  będzie  to 
kosztować.  Zdaniem  Mari i  Tomiczek  opodatkowani  powinni  być 
też  przedsiębiorcy,  gdyż  zdarza  się,  że  to  oni  podrzucają  śmieci 
w  okolicach  kontenerów.  Tu  burmistrz  wyjaśnił,  że  referendum 
w  sprawie  opodatkowania  nie  dotyczyło  podmiotów  gospodar
czych i nie ma podstaw do nakładania na nich podatku  od  wywozu 
śmieci. 
—  Słuchając dyskusji o śmieciach, uważam że ktoś powinien dyscyp
linować  społeczeństwo,  muszą  być  nakładane  kary  za  niewłaściwe 
zachowanie —  twierdził  Jerzy  Baldys. 
Jan Szwarc natomiast zauważył, że istnieje Zakład  Usług Komunal
nych  dotowany  przez  miasto  i  to  on  powinien  się zająć  sprawami 
porządkowymi.  Radny  zapytał  również  o  stan  prawny  Przed
siębiorstwa Turystycznego  „Czantoria"  i o realizację zaleceń w sto
sunku  do  dyskoteki  „Mirage  2000".  Odpowiadając  burmistrz 
powiedział,  że  „Czantoria"  po  sporządzeniu  bilansu  zostanie 
postawiona w stan likwidacji i powinna zostać ona  przeprowadzona 
jeszcze  w  1995  r.  Odnośnie  „Mirage  2000"  to  ostatnie  meldunki 
policji stwierdzają, że jest  poprawa  i można  prowadzącym  dysko
tekę  wystawić  pozytywną  ocenę.  Władysław  Zieliński  chciał  się 
dowiedzieć,  czy  skontrolowano  dyskotekę pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej. Burmistrz obiecał, że sprawdzi to i w przypadku 
braku  kontroli  wystąpi  z  odpowiednim  wnioskiem.  Ten  temat 
podjęła  Anna  Borowiecka  proponując,  by  taką  kontrolą  objąć 
wszystkie  obiekty  użyteczności  publicznej w  mieście. 
—  Utrzymywanie obiektów jest obowiązkiem właścicieli,  a kontrole 
leżą  w  zadaniach  państwowej   straży  pożarnej   —  odpowiadał  K. 
Hanus. 
F. Korcz wnioskował, by wystąpić o ustawienie znaku ograniczają
cego  prędkość  na  „dwupasmówce"  w  rejonie  skrzyżowania  z  ul. 
Dominikańską  —  wydarzył  się  tam  kolejny  wypadek  śmiertelny. 
Radny postulował również większą aktywność Straży Miejskiej, tak 
by  parking  przy  FSM  nie  był  zajmowany  wyłącznie  przez  samo
chody  pracowników  zakładu  —  jest  to  miejsce  parkowania  dla 
mieszkańców. 

Na  sesji  burmistrz  K.  Hanus  przedstawił  „Program  społecz
nogospodarczy  miasta  na  lata  19951998".  W  różny  sposób  do 
zaprezentowanego materiału  odnieśli się radni. Głównie wskazywa

Co się stanie z  „Równicą"  po  likwidacji  „Czantorii"?Fot.  W.  Suchta 

no,  czego  w  programie  brak.  Wymieniano  tu  zagospodarowanie 
centrum, przejęcie Prażakówki, dom pomocy społecznej, przebudo
wę skrzyżowania ulic 3 Maja, Brody, Daszyńskiego i Grażyńskiego, 
zabezpieczenie  i udział  miasta  w  festiwalu  Gaudę  Fest,  odbudowę 
restauracji  i  placu  zabaw  w  Jaszowcu,  budowę  dworca  auto
busowego,  oświetlenie  ulic,  przystanek  PKP  na  Brzegach,  ścieżki 
dla rowerów przy chodnikach, remont wiaduktu  na Skalicę, zejście 
z ul. Sanatoryjnej do miasta, oświetlenie ul. Nadrzecznej. F.  Korcz 
na  te  wszystkie  postulaty  stwierdził,  że po  przejęciu  szkół  budżet 
miejski wystarczać będzie jedynie na przeżycie, a wtedy wszystko to, 
co wprowadzimy  do  programu  stanie  się pustymi  hasłami.  Przed
stawiony  program  to  tylko  propozycje  i  obecnie  zająć  się  nim 
powinny komisje RM, tak by w najbliższym czasie mógł wrócić pod 
obrady  sesji. 

Radni  podjęli  uchwalę  o  odpłatnym  powierzeniu  eksploatacji 
obiektów  i  urządzeń  oczyszczalni  ścieków  i  kanalizacji  sanitarnej 
spółce Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej.  Uchwalono  również  opłaty 
za  odprowadzanie  i  oczyszczanie  ścieków.  (Uchwałę  publikujemy 
na str  IV wkładki). Radni przy podejmowaniu tej uchwały wyrażali 
obawy, czy wzrost  opłat  za  ścieki nie jest  zbyt  gwałtowny.  Obecny 
na sesji prezes WZC Jan Kubień wyjaśniał, że wzrost powinien  być 
jeszcze  wyższy,  lecz  nie  dopuszczono  do  tego  decydując  się  na 
dekapitalizację majątku. Prezes obiecał  także,  że wraz z Zarządem 
Miasta  zostanie  opracowany  program  oszczędnościowy,  który 
zapobiegnie  w  przyszłości  takim  podwyżkom.  (Wypowiedź  J. 
Kubienia  dla  GU  publikujemy  na  str.  5). 
Podjęto również  uchwalę  o zmianie wysokości  podatku  za  wywóz 
śmieci. Zarząd  Miasta  zaproponował  tu  wzrost  o  40%,  lecz  radni 
w większości  opowiadali  się za wzrostem  30%  czyli takim, jak  inne 
podatki.  Dyskusja  nad  podatkiem  od  wywozu  śmieci  była  też 
okazją do  szerszego  spojrzenia na  ten  problem.  Mówiono  głównie 
o działalności spółki TrosEko. F. Korcz poinformował, że kalkula
cja przedstawiona przez TrosEko nie została przyjęta przez Zarząd 
Miasta.  Zastrzeżenia  do  działalności  spółki  miał  radny  Alojzy 
Sikora. 
—  Na  6 terminów  w moim okręgu  byK tylko  raz — mówił  podkreś
lając,  że  konieczne  jest  złamanie  monopolu  TrosEko,  by  nie 
doprowadzić do sytuacji, w której spółka postawi  warunki  niemoż
liwe  do  spełnienia  przez  miasto.  Radni  powrócili  do  projektu 
ogłoszenia  przetargu  na  wywóz  śmieci  z  Ustronia.  K.  Hanus 
przedstawił  ceny  obowiązujące  za  wywóz  1  m3  w  okolicznych 
miejscowościach.  W  Brennej  jest  to  264  zł,  w  Jaworzu  153  zł, 
w Jasienicy 280 zł, w Goleszowie 250 zł i w Wiśle 309 zł. W Ustroniu  ta 
cena wynosi 225 zł i aby wywóz śmieci można było opłacać z podatku 
powinien  on  wzrosnąć o  40%.  Oszacowano,  że przy wzroście  30% 
konieczna będzie dopłata  500 min. starych złotych z budżetu  miasta. 
F.  Korcz  był  zdania,  że  należy  szukać  oszczędności,  zbadać  czy 
celowe jest  zbieranie  śmieci  z kubłów dwa  razy miesięcznie.  Henryk 
Hojdysz zaproponował by w umowie z TrosEko zaznaczyć, że cena 
za wywóz  nie  zmieni  się w tym  roku.  Po  głosowaniu  radni  przyjęli 
uchwałę o wzroście o 30% podatku  od wywozu  odpadów  komunal
nych.  (Uchwałę  publikujemy na  str.  IV  wkładki). 

Wojsław  Suchta 

4  Gazeta  Ustrońska 



M 

UCHWAŁ A  NR  VH/62/94 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  29  grudnia  1994  r. 

w  sprawie:  budżetu  miasta  na  rok  1995. 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  4, 9 lit . c i pkt  10 oraz  art.  60 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  terytorialnym 
(Dz. U. nr  16 poz. 95 z 1990 r., nr 32 poz.  191, nr  34 poz.  199, nr 
43 poz.  253, nr 89 poz.  518,1991  r. nr 4 poz.  18, nr  110 poz.  499) 
oraz  art.  37 i  art.  47  ustawy  z dnia  5 stycznia  1991  r. —  Prawo 
Budżetowe  (tekst  jednolity  Dz.  U.  nr  72 poz.  344  z  1993  r. 

RADA  MIEJSK A  UZDROWISK A  USTROŃ 

u c h w a l a 

§1. 
1)  Ustala  się  dochody  budżetu  miasta  na  rok  1995 

w  wysokości  7.020.439  zł 
zgodnie  z  załącznikiem  nr  1 

2)  Ustala  się  wydatki  budżetu  miasta  na  rok  1995 
w  wysokości  6.970.439  zł 
zgodnie  z  załącznikiem  nr  2. 

§2. 
Przeznacza  się z dochodów  budżetu  kwotę  350.000  zł na  spłatę 
kredytu  długoterminowego. 


Źródłem  pokrycia  niedoboru  w  budżecie  jest: 
a)  pożyczka  długoterminowa 

w  kwocie  300.000  zł 
§4. 

1)  Dochody  ustalone  w  §  1  ust.  1  obejmują  dotację  celową 
na  zadania  z  zakresu  administracji  rządowej  w  kwocie 
274.580  zł 

2)  Wydatki  ustalone w § 1 ust. 2 obejmują wyodrębnioną  kwotę 
na  realizację zadań  z zakresu  administracji  rządowej w  kwo
cie  274.580  zł 

§5. 
Ustala  się  dotację  do  jednostek  prowadzących  działalność 
w  formie  gospodarki  pozabudżetowej: 
a)  zakład  budżetowy  „ Z U K i M "  459.470  zł 
b)  zakład  budżetowy  „Przedszkola  Miejskie"  900.000  zł 
c)  zakład  budżetowy  „Muzeum"  85.000  zł 
d)  zakład  budżetowy  „Biblioteka"  165.000  zł 
e)  zakład  budżetowy  „Gazeta  Ustrońska"  41.000  zł 
f )  zakład  budżetowy  „Żłobek  Dzielnicowy"  120.000  zł 
g)  gospodarstwo  pomocnicze  „Kole j  Linowa  na 

na  Czantorię  wpłaty  do  budżetu 

(50%  planowanego  zysku)  110.000  zł 

§6. 
W wydatkach  ustalonych w § 1 ust. 2 określa się na  finansowanie 
zadań  inwestycyjnych  kwotę  1.218.530  zł —  zgodnie  z  załącz
nikiem  nr  5. 

§7. 
Tworzy  się  ogólną  rezerwą  budżetową  na  wydatki  nieprzewi
dziane  w  wysokości  66.761  zł. 

§8. 
Upoważnia  się Zarząd  Miasta  do dokonywania  zmian  w  budże
cie  za  wyjątkiem  wydatków  między  działami. 

§9. 
Upoważnia  się  Zarząd  Miasta  do  zaciągania  zobowiązań  do 
wysokości  400.000  zł. 

§10. 
Obsługę  bankową  miasta  prowadzi  Bank  Śląski  Oddział 
w  Ustroniu. 

Załącznik nr  1  do uchwały Rady Miejskiej 
Uzdrowiska  Ustroń  nr  VI1/62/94 

Plan  dochodów budżetu na  rok  1995 
(w zł) 

Plan 
Lp.  Wyszczególnienie  na  rok 

1995 

I.  Podatki  4.737.200 

1)  podatek  od  nieruchomości  55  2.236.000 
2)  podatek  od  gospodarstw  rolnych  51  25.000 
3)  opłata  skarbowa  58  276.000 
4)  podatek  opłacany w formie karty podatkowej  52  100.000 
5)  podatek  od  środków  trasportowych  61  338.000 
6)  podatek  od  spadku  i  darowizn  56  100.000 
7)  podatek  od  wywozu  śmieci  57  140.000 
8)  udział  we wpływach  z podatku  od  osób 

fizycznych  15  1.337.500 
9)  udział  we wpływach  od  osób  prawnych  16  184.700 

II .  Dochody  z majątku  1.050.000 

1.  sprzedaż  35  930.000 
2.  dzierżawa  33  50.000 
3.  wieczyste  użytkowanie  64  70.000 

III .  Wpłaty  komunał, jednostek  organizacyjnych  110.000 

IV.  Pozostałe  dochody  285.630 

—  opłata  miejscowa  182.000 
—  mandaty  5.000 
—  odsetki  od  podatków  25.000 
—  odsetki  od  lokat  60.000 
—  podatek  od  psów  6.000 
—  cmentarze  4.000 
—  administracja  130 
—  wym. amfiteatru  2.000 
—  pozostałe  opłaty  1.500 

A.  OGÓŁEM  DOCHODY  I+ I I + II I +1V  6.182.830 

V.  Dotacja  celowa na  zadania  własne  400.000 

VI .  Subwencja  ogólna  163.029 

VII .  Dotacja na  zadania  zlecone  274.580 

1)  zlecone  ustawowo  274.580 

B.  OGÓŁEM  DOTACJA+SUBWENCJE  837.609 

Dochody  ogółem  A+ B  7.020.439 

spłata  kredytów  350.000 

6.670.439 

§11
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Miasta. 

§  12. 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą  obowiązują
cą  od  1 stycznia  1995  r. 

§  13. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń na  terenie miasta i opublikowaniu  w „Gazecie  Ustroń
skiej". 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Uzdrowiska  Ustroń  nr  YII/62/94 

Plan  wydatków  budżetu  miasta  na  rok  1995  (w  zł) 

Dział  Rozdz.  Treść 
Plan  na  rok  1995 

Dział  Rozdz.  Treść 
Ogółem  Zadania  własne  Zadania  zlecone 

1  2  3  4  5  6 

44  4495  Rolnictwo  20.000  20.000 

45  4995  Leśnictwo  2.000  2.000 

6  6995  Ochrona  środowiska  50.000  50.000 

70  Gospodarka  komunalna  2.288.299  2.288.299 

7221 

7231 
7261 
7262 
7281 
7395 

Oczyszczanie  miasta 
w  tym: 
—  akcja  zimowa 
—  oczyszczanie 

Zieleń  miejska 
Ulice,  place,  mosty 
Oświetlenie  ulic 
Jedn.  Wielobranż.  Gospodarki  Komunalnej 
Pozostała  działalność 

498.829 

140.000 
358.829 

880.000 
275.000 
459.470 
175.000 

498.829 

140.000 
358.829 

880.000 
275.000 
459.470 
175.000 

74  Gospodarka  mieszkaniowa  40.000  40.000 

7523 
7552 

Ochotnicze  Straże  Pożarne 
Gospodarka  Terenami  w mieście 

40.000  40.000 

79  Oświata  i  wychowanie  975.000  975.000 

7911 
8211 

Szkoły  podstawowe 
Przedszkola 

75.000 
900.000 

75.000 
900.000 

83  Kultura  i  sztuka  369.000  369.000 

8311 
8322 
8495 

Muzea 
Biblioteka 
Pozostała  działalność 
Gazeta  Ustrońska 

85.000 
165.000 
78.000 
41.000 

85.000 
165.000 
78.000 
41.000 

85  Ochrona  zdrowia  120.000  120.000 

8521  Żłobek  120.000  120.000 

86  Opieka  społeczna  675.700  448.300  227.400 

8611 
8612 
8613 
8615 
8616 

Dom  Pomocy  Społecznej 
Usługi  opiekuńcze 
Zasiłki 
Terenowe  Ośrodki  Pomocy  Społecznej 
Dopłaty  do  mieszkań 

100.000 
28.000 

317.300 
80.400 

150.000 

100.000 
28.000 

120.000 
50.300 

150.000 

197.300 
30.100 

87  8795  Sport  i  turystyka  25.000  25.000 

91  Administracja  1.261.149  1.213.969  47.180 

9142 
9144 
9146 
9148 
9195 

Urząd  Wojewódzki 
Rada  Miejska 
Urząd  Miejski 
Sejmik  Samorządowy 
Stowarzyszenie  Gmin 

47.180 
45.200 

1.147.830 
10.494 
10.445 

45.200 
1.147.830 

10.494 
10.445 

47.180 

93  9312  Bezpieczeństwo  Publiczne  9.000  9.000 

70  7395  Inwestycje  komunalne  1.068.530  1.068.530 

97  9718  Rezerwa  budżetowa 
w  tym: 
a)  rezerwa  ogółem 

66.761 

66.761 

66.761 

66.761 

Ogółem  6.970.439  6.695.859  274.580 
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U C H W A Ł A  IN K  V l i p j / y 4 

Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 
z  dnia  29  grudnia  1994  r. 

w  sprawie  stawek  podatków  od  nieruchomości  od  budynków, 
budowli  i  gruntów 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie  terytorialnym  (Dz.  U. nr  16 poz. 95 z późn.  zm.) 
w związku  z art.  5 ust.  1, art.  7 ust.  2 ustawy  z dnia  12  stycznia 
1991  r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  Nr  9, poz.  31 
z  późn.  zm.)  oraz  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia 
7  grudnia  1994  r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów 
ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokanych  (Dz.  U.  nr  132,  poz. 
675) 

RADA  MIEJSK A  UZDROWISK A  USTROŃ 

u c h w a la 

S I . 
Wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości: 
1)  od  budynków  mieszkalnych  zajętych  przez  osoby  fizyczne 

0,13  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 
2)  od  innch  części  kondygnacji  o  wysokości  w  świetle 

1,40  2,20 m  0,07 zł od  1 m2 powierzchni  użytkowej  rocznie 
3)  od  budynków  lub  ich  części  zajętych  przez  osoby  fizyczne, 

podmioty  gospodarcze  związane z działalnością  gospodarczą 
6,37  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 

3a)  ośrodki  campingowe  nie ogrzewane  w okresie  prowadzenia 
działalności  gospodarczej 
6,36  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 
po  tym  okresie: 
2,14  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 

4)  od  budynków  letniskowych  lub  ich  części  oraz  innych 
budynków  zajętych  na  cele  letniskowe 
2,14  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 

5)  od  budynków  zajętych  na  pomieszczenia  gospodarcze  lub 
chów  drobnego  inwentarza 
0,26  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 

6)  od  garaży: 
a)  znajdujących  się  poza  budynkami  mieszkalnymi 

0,65  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznic 

UCHWAŁ A  NR  YH/52/94 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  29  grudnia  1994  r. 

w  sprawie  stawki  opłaty  miejscowej 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie  terytorialnym  (Dz.  U. nr  16 poz.  95 z późn.  zm.) 
w związku z art.  17 ust.  1 i 2 i art.  19 pkt  1 li t b)  ustawy z dnia  12 
stycznia  1991  r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. Nr  9, 
poz. 31 z późn.  zm.)  Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z dnia 
7  grudnia  1994  r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów 
ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokanych  (Dz.  U.  nr  132,  poz. 
675) oraz  Rozporządzenia  nr  7/91  Wojewody  Bielskiego  z  dnia 
23  lipca  1991  r.  (Dz.  Urzęd.  Woj.  Bielskiego  nr  5/91) 

RADA  MIEJSK A  UZDROWISK A  USTROŃ 

u c h w a la 

§1. 
Dzienną  stawkę opłaty miejscowej od  osób  fizycznych na  każdy 
dzień pobytu w Uzdrowisku  Ustroń w celach  wypoczynkowych, 
zdrowotnych  lub  turystycznych: 
a)  0,60  zł  —  od  osób  dorosłych  przebywających  w  celach 

wypoczynkowych  i  zdrowotnych  na  terenie 
Ustronia  w  tym  korzystających  z wczasów  pro
wadzonych  w  obiektach  sanatoryjnych 

b)  0,20  zł  —  od  dzieci  i  uczącej się młodzieży  (w  tym  studen
tów) 

c)  0.30  zł  —  od  emerytów  i  rencistów. 

Opłaty  miejscowej  nie  pobiera  się: 
1)  pod  warunkiem  wzajemności  —  od  członków  personelu 

o;  znajaującycn  się  w  ouaynKacn  letmsKowycn 
2.14  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 

7)  od  pozostałych  budynków  lub  ich  części 
1,43  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 

8)  od  budowli  wyłącznie  związanych  z  prowadzeniem  działal
ności  gospodarczej 
2%  wartości  rocznie 

9)  od  1  m2  powierzchni  gruntów  nie  objętych  przepisami 
o  podatku  rolnym  lub  leśnym 
a)  związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej 

0,18  zł  rocznie 
b)  przyległych  do  budynków  letniskowych  stanowiących 

własność  osób  fizycznych  oraz  gruntów  przeznaczonych 
pod  budownictwo  letniskowe 
0,02  zł  rocznie 

c)  pozostałe  grunty 
0,01  zł  rocznie 

Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości: 
1)  nieruchomości  stanowiące mienie  komunalne  przejęte  przez 

organ  miasta  we  władanie,  a  zarządzane  przez  zakłady 
budżetowe  pod  warunkiem,  że  zakłady  te  nie  prowadzą 
działalności  gospodarczej  a  wymienione  nieruchomości  nie 
stanowią  przedmiotu  najmu  lub  dzierżawy 

2)  budynki i grunty stanowiące własność lub będące we władaniu 
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  pod  warunkiem,  że 
związki te nie prowadzą  działalności  gospodarczej, a  wymienione 
nieruchomości  nie  stanowią  przedmiotu  najmu  lub  dzierżawy. 

§3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§4 
Traci  moc  uchwała  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  nr 
LI/353/93  z  dnia  30  grudnia  1993  r.  i  uchwała  nr  LII/367/94 
z dnia  4  lutego  1994  r. 

§5 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta  i  publikacji  w  Gazecie  Ustrońskiej. 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 stycznia  1995  r. 

przedstawicielstw dyplomatycznych  i urzędów  konsularnych 
oraz  innych  osób  zrównanych  z  nimi  na  podstawie  ustaw, 
umów  i zwyczajów międzynarodowych,  jeżeli  nie  są  obywa
telami  polskimi  i  nie  mają  miejsca  pobytu  stałego  na 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, 

2)  od  osób  przebywających  w  szpitalach  lub  zakładach  uzdro
wiskowych  oraz  sanatoriach, 

3)  od  osób  niewidomych  i  ich  przewodników, 
4)  od  podatników  podatku  od  nieruchomości  z  tytułu  posia

ania  domów  letniskowych  położonych  w  miejscowości, 
w  której  pobiera  się  opłatę  miejscową, 

5)  od  zorganizowanych  grup  dzieci  i  młodzieży  szkolnej. 

§ 3 
Opłatę  miejscową  należy  uiścić  w  terminie  2ch  dni  od  daty 
przyjazdu. 

§4 
Opłatę  pobierają: 
1.  inkasenci  zatrudnieni  w jednostkach  organizacyjnych  wypo

czynku, 
2.  pracownik  Wydziału  Finansowego  Urzędu  Miejskiego. 

§ 5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

Traci  moc  uchwała  Rady  Miejskiej  nr  LI/352/93  z  dnia  30 
grudnia  1993  r. 

§7 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta  i publikacji  w  Gazecie  Ustrońskiej. 

§8 
Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia z mocą  obowiązują
cą  od  1 stycznia  1995  r. 
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U R Z Ą D  M I E J S K I 
UCHWAŁ A  NR  VIII/68/9 5 

Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 
z  dnia  27  stycznia  1995  r. 

w sprawie  wysokości  stawek  za wywóz  odpadów  komunalnych 

Na  podstawie  art.  37  ustawy  z dnia  11 października  1991  r. 
o  referendum  gminnym  (Dz.  U.  Nr  110, poz.  473)  oraz  § 1 pkt 
2  uchwały  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  nr  LVI/397/94 
z dnia  20  maja  1994  r.  ze  zmianą  wynikającą  z  uchwały  Rady 
Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń  nr  111/11/94  z  dnia  12  sierpnia 
1994  r. 

RADA  MIEJSK A  UZDROWISK A  USTROŃ 

uchwala 

§1. 
Wysokość  stawki  podatku  za wywóz  odpadów  dla: 
1.  mieszkańców bloków  spółdzielczych, budynków ADM  i budynków 

wielomieszkaniowych 
—  1,30 zł od  osoby/miesiąc 

2.  mieszkańców  zabudowy  jednorodzinnej 
—  0,91  zł od  osoby/miesiąc 

3.  mieszkańców  zabudowy  zagrodowej  (rolnicy) 
—  0,52 zł od  osoby/miesiąc 

4.  właścicieli  gruntu  na  którym  są domki  letniskowe  i campingi 
—  1,30 zł od  ww.  budowli/miesiąc 

Stawki podatku  za wywóz odpadów komunalnych  określone w niniej
szej uchwale obowiązują  od  dnia  1 lutego  1995 r. 

§3 
Podatek za wywóz komunalny jest płatny w ratach i w terminach do 15 
marca,  15 maja,  15 września  i  15 listopada danego roku, natomiast  od 
mieszkańców  bloków  spółdzielczych  i budynków  ADMu  w czynszu. 

§4 
Wykonanie  uchwały powierza  Zarządowi  Miasta. 

§5 
Traci  moc  uchwała  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  nr  VI/20/94 
z dnia  30 września  1994 r. 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  oraz w Gazecie  Ustrońskiej. 

§7 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1 lutego  1995 r. 

UCHWAŁ A  NR  VIII/64/9 5 
Rady  Miejskiej   Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  27  stycznia  1995  r. 

w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  odprowadzenie  i  oczyszczanie 
1  m3  ścieków 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. 
o samorządzie terytorialnym  (Dz. U. Nr  16, poz. 95 zpóźn.  zm.) 
oraz  §  11  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia 
1986  r.  w  sprawie  urządzeń  zaopatrzenia  w  wodę  i  urządzeń 
kanalizacyjnych  oraz  opłat  za  wodę  i  odprowadzania  ścieków 
(Dz.  U.  Nr  47,  poz.  234  z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSK A  UZDROWISK A  USTROŃ 

uchwala 

§  I
Opłatę  za  odprowadzanie  i oczyszczanie  1 m3 ścieków dla: 

—  0,76 zł/m3 

—  0,93 zł/m3 

—  1,50 zł/m3 

—  gospodarstw  domowych  (7.600 zł) 
—  jednostek  budżetowych  (9.300 zł) 
—  podmiotów  gospodarczych  (15.000 zł) 

Wykonanie uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§3 
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń 
na  terenie miasta  oraz w Gazecie  Ustrońskiej. 

§4 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1 lutego  1995 r. 

Czas pracy 
Urzędu Miejskiego  w Ustroniu,  Rynek  1 
poniedziałek, środa, czwartek,  piątek  7.30—15.30 
wtorek  8.00—16.00 
sobota  nieczynne 

PRZYJMOWANI E  INTERESANTÓ W 

Burmistrz Miasta Kazimierz  Hanus  i Zastępca  Burmist
rza Miasta Tadeusz Duda przyjmują interesantów w każ
dy  wtorek  w godz.  12.00—16.00 

Sekretarz Miasta,  Skarbnik  Miasta,  Naczelnicy  Wydzia
łów i pozostali pracownicy przyjmują codziennie z wyjąt
kiem czwartku w godz. 7.30—15.30, natomiast we wtorek 
w godz.  8.00—16.00 

ORGANIZACJ A 
URZĘDU  MIEJSKIEG O 

Burmistr z Miasta 

Zca Burmistrza Miasta 

Skarbnik  Miasta 

Sekretarz Miasta 

Sekretariat 

Wydz. Finansowy 

Wydz. TechnicznoInwest. 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

Wydział  Oświaty, 

Kultur y i Rekreacji 

Wydział  Ochrony 

Środowiska 

Urząd Stanu Cywilnego 

Radca Prawny 

Inspektor  ds. obsługi 
Rady Miejskiej 

Kazimierz Hanus 

Tadeusz Duda 

Teresa  PołBłachut 

Jolanta  Krajewska

Gojny 

Beata Chlebek 

Mari a Komadowska 

Andrzej  Siemiński 

Czesław Gluza 

Danuta Koenig 

Barbara Jońca 

Jerzy  Grigorjew 

Teresa Banszel 

Helena Sikora 

Irena Hernik 

542216  13 

542415  14 

543217  15 

fax 

542415  23 

542415  12 

542391 

543375  20 

542609  34 

542298  3 

543571  2 

543479  25 

542415  18 

542415  27 

543211  38 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej Franciszek  Korcz  i Wi
ceprzewodniczący  Alojzy  Sikora,  Rudolf  Krużołek,  Jan 
Szwarc pełnią dyżury w poniedziałki  i środy w godzinach 
14.30—15.30. 

PUNKT INFORMACYJNY  Zakładu  Ubezpieczeń  Spo
łecznych  czynny  w środy  i piątki  w godz.  14.15—17.15 

WAŻNIEJSZ E  TELEFON Y 
NA TERENI E  MIAST A  USTRONIA 

MOPS,  ul.  Słoneczna  11  542634 
Straż  Pożarna,  UstrońPolana  542260 
POLICJA,  ul.  3 Maja  21  997,  542413 
Nadleśnictwo,  ul.  3 Maja  108  543521 
Straż  Miejska,  ul. Konopnickiej 40  543483 
GOPR  543278 
Straż  Graniczna,  ul.  Bażantów  7  542425 
Centr.  Informaga  i Recepcja,  Rynek  542653 
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Po  sesji RM  poprosiliśmy  prezesa  WZC  o  wypowiedź  na  temat 
nowych  cen  za  odprowadzanie  ścieków. 
Jan  Kubień  powiedział: 
Eksploatację  oczyszczalni  ścieków  i  kanalizacji  sanitarnej,  która 
jest  własnością  miasta,  powierzono  spółce  wodociągowej  Ziemi 
Cieszyńskiej.  Miasto  jest  współzałożycielem  i  ma  pełny  wgląd 
w działalność  spółki. W wyniku  tego,  że Rejonowe  Przedsiębiorst

wo Wodociągów  i  Kanalizacji  z dniem  31 grudnia  1994 r.  zostało 
postawione  w  stan  likwidacji,  wszelką  działalność  przejęła  spółka 
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. W zakresie oczyszczania  ścieków, 
każda  gmina  ustala  na  swym  terytorium  cenę  odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, natomiast cenę wody gminy będące w spółce 
ustalą  wspólnie.  Stąd  w każdej gminie  wystąpią  inne ceny za  1 m3 

odprowadzania  ścieków.  Przestały  obowiązywać ceny  uśrednione 
i  nastąpiło  tzw.  uwolnienie  cen.  Faktycznie  koszty  ponoszone 
w Ustroniu  z tytułu  oczyszczania  ścieków  wzrosły  o  2200  starych 
złotych. Aby można było realizować zadania w zakresie gospodarki 
ściekowej, rozbudowy kolektorów i modernizacji istniejących oczy
szczalni  nałożono  dodatkową  opłatę  w  wysokości  600  zł  dla 
ludności  i  800  zł jednostek  budżetowych  i  3000 zł dla  podmiotów 
gospodarczych. Da to dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 
1.664  min  starych  złotych  jako  czynsz  dzierżawny,  który  spółka 
będzie płaciła  gminie. 

Przy  założeniu,  że zużycie  średnie,  według  wodomierza,  wynosi 
ok.  4  m3  na  mieszkańca  na  miesiąc,  przyjmując  czteroosobową 
rodzinę daje nam to 16 m3 czyli 45 tys. zł wzrostu opłaty miesięcznie. 
Pozostaje pytanie czy to dużo  czy mało? W  odniesieniu  do średniej 
klasy papierosów  jest  to  2,5 paczki.  Oczywiście  nie  wszyscy  palą. 

Wszelkie zmiany, podwyżki ceny ścieków są w kompetencji  Rady 
Miejskiej,  która  jako  współwłaściciel  stale  będzie  kontrolować 
spółkę,  ale  też  wymuszać  działania  prooszczędnościowe.  Zresztą 
taki  długofalowy program  oszczędnościowy  będzie  przyjęty. 

Podam jeszcze ceny 1 m3 ścieków w ościennych  miejscowościach. 
W Wiśle—9.000 zł, w Strumieniu proponuje się — 10.000 a do tego 
dochodzić będzie subwencja z budżetu gminy, gdyż faktyczny koszt 
jest  wyższy, natomiast  w  Cieszynie  w  I kwartale  nie  przewidziano 
podwyżki,  ponieważ  uruchomiono  tam  nową  oczyszczalnię  i będą 
teraz  obserwować  ponoszone  koszty,  by  później  urealnić  ceny. 

W  1994 roku  funkcjonariu
sze  Straży  Miejskiej  nałożyli 
420  mandatów  na  sumę 
50.350.000 zł. Najwięcej, bo  aż 
200, za wykroczenie art.  90,92 
par.  1,  97,  98  kodeksu  wy
kroczeń  czyli  m.  in.  za  nie
właściwe  parkowanie  czy 
utrudnianie  ruchu.  Łączna 
kwota  z  tego  tytułu  wyniosła 
21.550.000  zł.  Oprócz  tego  za 
niszczenie  i  zanieczyszczanie 
środowiska  naturalnego  144 
mandaty  o  wartości 
16.550.000  zł; za  wykroczenie 
przeciwko  zdrowiu  jak  np. 
nieprzestrzeganie  przepisów 
sanitarnych  65  mandatów  na 
kwotę  6.600.000  zł;  za  zakłó
canie  porządku  publicznego 
i  niszczenie  urządzeń  publicz
nych  21  mandatów  na  kwotę 
5.650.000  zł.  (wszystkie  war
tości  w  starych  złotych).  Po
nadto  skierowano  8  wnios
ków  o  ukaranie  do  Kolegium 
d/s  Wykroczeń:  3 za  zakłóca
nie  porządku  publicznego; 
4 za  łamanie  przepisów  ruchu 
drogowego  i  1 z powodu  nisz
czenia  środowiska  naturalne
go.  Wnioski  do  kolegium  kie
rowano  za  szczególnie  rażące 
wykroczenia.  Nie  zanotowa
no  specjalnego  wzrostu  liczby 
udzielanych  mandatów,  gdyż 
w  1993  roku  także  ukarano 
winnych ponad  400 razy, jeże
li  zaś  chodzi  o  wnioski  do 

kolegium,  to w 93 r.  skierowa
no ich 6. Należy jeszcze  dodać, 
że Straż  Miejska  zabezpiecza
ła koncerty  i imprezy  odbywa
jące  się  w  naszym  mieście, 
a także pomagała przy  zbiórce 
pieniędzy  podczas  Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej  Pomo
cy,  która  odbyła  się 2  stycznia 
1994  roku.  (mat) 

Głośna stała się sprawa zrzuce
nia gniazda bocianiego przez pra
cowników  Zakładu  Energetycz
nego. 24 stycznia do Urzędu Mia
sta  w  Ustroniu  wpłynęło  pismo 
rejonu  Energetycznego  Cieszyn, 
w  którym  zobowiązano  się  do 
ustawienia i zabudowania specjal
nej  konstrukcji  na  słupie,  gdzie 
było  gniazdo  bocianie.  Energety
ka  podaje  również  przyczynę 
zrzucenia  gniazda.  Otóż  na  linii 
wystąpiła  awaria  —  przepalenie 
przewodów,  w  związku  z  czym 
zaistniała  konieczność  zdjęcia 
gniazda.  30.01 pracownicy  Urzę
du  Miasta  przeprowadzili  wizję 
lokalną  i stwierdzili, że konstruk
cja pod  nowe gnizdo znalazła  się 
na  słupie.  Sprawa  została  za
mknięta,  jednak  szkoda,  że  nie 
istnieje współpraca pomiędzy pra
cownikami  rejonu  energetyczne
go,  a  przedstawicielami  ochrony 
środowiska.  (mat) 

Komunikacja  jest  tym,  bez 
czego  współczesny  świat  nie 
mógłby  istnieć.  Wiedzą  o  tym 
wszyscy: bogaci, biedni,  doro
śli a nawet  dzieci. Mamy  koń
cówkę  XX  wieku.  Cały  świat 
opanowały  telefony,  faxy, 
a  ostatnio  nawet  videofony. 
Aż  wstyd  pytać,  jak  to  wy
gląda  w  Ustroniu?  „Szkarad
na",  wielka,  budowana  przez 
lata  centrala  telefoniczna, 
która  powstała  mimo  wielu 
protestów  mieszkańców  i  To
warzystwa  Miłośników 
Ustronia. Budynek jest,  nawet 
chodniki.  Poza  tym  nic się  nie 
zmieniło:  telefonów  jak  bra
kowało, tak brakuje. Najśmie
szniejsze jest  to,  że  nowoczes
ne centrale  telefoniczne,  które 
są  aktualnie  sprowadzane  do 
Polski  można  bez  większych 
problemów  pomieścić 
w  dwóch,  trzech  pokojach. 
Kiedy  chcieliśmy  się  zorien
tować,  jak  aktualnie  można 
się  ubiegać  o  telefon,  jakie 
trzeba  spełnić  warunki  oraz 

o  plany  telekomunikacji 
względem  Ustronia  poinfor
mowano  nas,  że dyrekcja  Re
jonowego  Urzędu  Telekomu
nikacyjnego  w  Cieszynie  za
broniła  udzielać  jakichkol
wiek  informacji.  Ciekawe  co 

Fot.  Ł.  Matuszka 

za  tajemnice lub jakie  niespo
dzianki  trzyma  w  zanadrzu 
Telekomunikacj  Polska.  Aby 
się  tego  dowiedzieć,  spróbo
waliśmy  porozumieć  się  z  dy
rekcją  TP  S.  A.  Wynik  nawet 
niezły, bo już za piątym  razem 

po  drugiej  stronie  kabla  tele
fonicznego  odezwał  się  głos 
sekretarki  dyrektora  Jeaschke 
informujący mnie,  że  niestety 
dyrektora  nie ma  w  tej  chwili. 
Na  drugi dzień  również  pomi
mo  kilkakrotnych  telefonów 
nie  udało  się  nam  porozma
wiać z dyrektorem, jednak  do
wiedzieliśmy  się,  że  wybiera 
się on właśnie na urlop i będzie 
po  20  lutego.  Na  razie  więc 
żadnych  informacji  uzyskać 
nie  można. 

Przypomnijmy,  że  już  któryś 
raz  z  rzędu  próbujemy  poin
formować  czytelników  o  pla
nach  TP  S.  A.  Zawsze  znaj
dują  się  przeszkody  uniemoż
liwiające  przeprowadzenie 
rozmowy. Albo  kogoś nie  ma, 
albo  właśnie  prowadzone  są 
ważne  negocjacje  i  nie  można 
ujawniać  szczegółów,  albo 
pracownicy  TP  S.  A.  po  pro
stu  przed  nami  umykają,  jak 
miało to miejsce 25 marca 94 r. 

Łukasz  Matuszka 
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Ogłoszenia  drobne 

Kupię  gospodarstwo  rolne 
w Ustroniu do  3 ha. Tel. Katowice 
481182. 

Sprzedam  przyczepę  bagażową 
(400 kg). Wiadomość: Ustroń, ul. 
Daszyńskiego 46. 

Sprzedam  monitor  Commodore 
1084 S. Tel.  543272. 

DENIABOR 

GABINET 
STOMATOLOGICZNOPROTETYCZK Y 

ni.  Plebiscytowa  6 Katowice 
z  a p r a i z  a 



Ministerstwo  Edukacji  Narodowej 
Warszawa 
A.  1 Armi i  Wojska  Polskiego 25 

Miasto  Uzdrowisko  Ustroń  prosi  Pana  ministra o przeanalizo
wanie  możliwości  przeprowadzenia  ferii  zimowych  dla dzieci 
szkół podstawowych  i ponadpodstawowych  w kilku  terminach. 

Podział  na kilk a  terminów  mogłoby  wg.  województw  prze
prowadzić  Ministerstwo  przy  udziale  Kuratorów. 

Doświadczenia naszego miasta wskazują, że atrakcyjne miejs
cowości  takie jak  Ustroń nie są w stanie przyjąć wszystkie  grupy 
dzieci  w jednym  terminie,  natomiast  po  okresie  ferii  ośrodki 
wczasowe  świecą  pustkami. 

Przeprowadzenie  ferii w kilku  terminach da możliwość  wypo
czynku  w górach  większej  ilości  dzieci  a  także  poprawiłoby 
rentowność  wieku  ośrodków  wczasowych  i  kolinijnych. 

Z  poważaniem 

Zca  Burmistrza  Miasta  Ustroń 
(—) mgr inż.  Tadeusz  Duda 

Urząd  Miejski przeprasza  mieszkańców  Ustronia  i turystów za 
zamknięcie  ruchu  pieszego  na  kładce  wiszącej  nad  Wisłą 
w  UstroniuPolanie.  Zamknięcie  to spowodowane  jest  bardzo 
złym  stanem  technicznym  kładki,  która  wymaga  kapitalnego 
remontu. 

Trwa moda na TVSat. 
Fot.  W.  Suchta 

Restauracja 

Ustroń, ul. 3 Maja 
tel.  542419 

z a p r a s za 
codziennie oprócz wtorku 
od godz.  12.00 na obiady 

i  kolacje domowe. 

W każdą sobotę 
od godz.  20.00 

zabawy 
karnawałowe 

N a  parterze 

drin k  bar  i  bilar d 

Wystawy: 
Muzeum Kuźnictwa i Hutnictwa, 

ul. Hutnicza 1, tel.  542996 
Wystawy  stałe: 
—  „Hutnictwo i Kuźnictwo  Ustronia" 
—  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej B. i K.  Heczko 

wystawa i sprzedaż prac  twórców  ustrońskich. 

Wystawy  czasowe: 
—  Najnowsze nabytki 
—  Wystawa etnograficzna ze zbiorów  własnych. 

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00—14.00, wtorek 
od  9.00—16.00.  w sobotę  w godz.  9.00—13.00.  W niedzielę po 
uprzednim  zgłoszeniu  zainteresowanych. 

Oddział Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
3 Maja 68,  tel.  542996 

—  Wystawa prac Stefana Stellera — syna  artysty  Pawła  Stellera. 
Muzeum czynne: wtorek godz. 9.00—16.00, od środy do soboty w godz. 
9.00—13.00. Inne terminy zwiedzania mogą być ustalone po wcześniej
szym  zgłoszeniu  zainteresowanych. 
Wystawa ekslibrisów, medali, grafik i druków bibliofilskich . 

Galeria  na Gojach — B. i K. Heczko 
Ustroń,  ul. Błaszczyka  19 — czynna codziennie 

Prezentacja Prac Grupy Ustrońskich Twórców  „Brzimy " 
— wystawa stała  CIR — Rynek 7 

Ognisko Pracy  Pozaszkolnej   (tel.  543244) 
Zajęcia stałe w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych, rytmika, 
języki obce, informatyka, taniec towarzyski i współczesny, zespół wokal
ny, akrobatyka, rękodzieło artystyczne (makrama, tkactwo, haft i koron
karstwo), koło modelarskie,  fotografika, koło  teatralne i szachowe. 

IMPREZ Y  KULTURALN E 
Dyskoteka 
piątek, sobota  Przeboje z list  przebojów  „Kuriera  Polskiego" 
niedziela  i „Gazety Krakowskiej" prowadzi D. J. Holiday. 
od 27.01 do 19.02.95  Konkursy z nagrodami. 

Kawiarni a Hotelu  „Jaskółka"  godz.  19.00. codziennie 

9.2.1995 r. 
czwartek 
godz. 17.00 

10.2.1995 r. 
piątek 
godz. 20.00 

Sport 
11.2.1995 r. 
piątek 
godz. 17.00 

18.2.1995 r. 
sobota 
godz. 18.00 

18.2.1995 r. 
sobota 
godz. 17.00 

KLU B  EKOLOGICZN Y 
Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 

Wielki Koncert Muzyki  DANCE — Kurier  Polski 
DISCOMAGIC  INTERNATIONAL  MC 
Prowadzi  Marcin  Jendrych  z Radia  RMF FM 
Po koncercie dyskoteka 
„MIRAGE2000 " 

Puchar  Burmistrza Ustronia w wypychaniu leżąc i w  trój 
boju siłowym 
Sala Gimnastyczna  ZST,  ul,  Daszyńskiego 

Turniej  Tenisa Stołowego o Puchar  Burmistrza Ustronia 
Szkoła  Podstawowa nr 2 

I. Narciarski Bieg Romantyczny  Parami (6 km) 
Bulwary  Nadwiślańskie 

U W A G A !  Domy  wczasowe,  hotele  itp. : afisze —  programy 
imprez  odbierać  można  bezpłatnie w Centralnej   Informacj i 
i  Recepcji — Rynek 7 

W  poprzednim  numerze  Gazety  Ustrońskiej w artykule  „Kwiatowe 
leczenie"  pominąłem  imię  pani  Alicj i  Kalety.  Wynikające  z  tego 
wrażenie arogancji nie było moim zamiarem. Zainteresowaną  i Czytel
ników  przepraszam 

W.  Suchta 
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A może  by  tak  „rehabilitować"  tablicę?  Fot.  W.  Suchta 

Zastrzegamy



7 stycznia w Urzędzie Woje
wódzkim  w BielskuBiałej  od
było się spotkanie  przedstawi
cieli  organizacji  kombatanc
kich  i osób  represjonowanych 
działających  na  terenie  woje
wództwa.  W  obecności  przed
stawicieli  Sejmu  RP,  Urzędu 
d/s  Kombatantów  i Osób  Re
presjonowanych  oraz  gospo
darza  spotkania  wojewody 
Marka  Trombskiego,  10  or
ganizacji  kombatanckich 
podpisało  porozumienie  po
wołujące Radę  Kombatantów 
i  Osób  Represjonowanych. 
Rada  ma  być organem  dorad
czym  wojewody.  W  jej  skład 
weszli  także  ustroniacy: 
przedstawiciele  Stowarzysze
nia  Żołnierzy  Polskich  Sił 
Zbrojnych  na  Zachodzie  Ro
man  Kubalok  i  Adam  Heczko 
oraz  Światowego  Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej Bo
lesław Szczepaniuk.  Do  zakre
su działalności  RKiOR  należy 

przede wszystkim  inicjowanie, 
opiniowanie  i  współdziałanie 
w  tworzeniu  uregulowań  pra
wnych  dotyczących  spraw  ko
mbatanckich;  inicjowanie 
i  uczestnictwo  w  organizacji 
upamiętniania  i  kultywowa
nia  tradycji  walk  o  wolność 
i  niepodległość;  współdziała
nie  z  ZOZ  i  ZOS  w  zakresie 
ustalania  form  opieki;  działa
nie  w  kierunku  integracji  ru
chu  kombatanckiego,  zacieś
niania  współpracy  pomiędzy 
organizacjami  kombatanckimi 
na  terenie  województwa  bez 
prawa  ingerowania  w  wewnęt
rzne  sprawy  oraz  współdziała
nie  z  lokalną  prasą  w  celu 
właściwego  kształtowania  opi
nii  wśród  społeczeństwa  o  his
torii  i tradycji oręża  polskiego. 
Spotkanie  zakończyło  się  zło
żeniem  kwiatów  i  odśpiewa
niem  Roty  na  cmentarzu  żoł
nierzy  Wojska  Polskiego. 

Bolesław  Szczepaniuk 

MONITORING 
Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Biels

kuBiałej przystąpił do  projektu  „ P H A R E"  czyli  „Ambrent  air 
quality monitoring equipment", w zakresie jednej stacji monito
ringu  pracującej w  krajowej  sieci  podstawowej  na  terenie  woj. 
bielskiego.  W  związku  z  tym  ustroński  Urząd  Miasta  wystąpił 
do  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska  i  Państwowej  Inspekcji 
Ochrony  Środowiska  z  prośbą  o  zlokalizowanie  w  naszym 
mieście stacji monitoringu  zanieczyszczeń powietrza.  Do  zadań 
stacji  najeżyłby  ciągły pomiar  stężeń  S02,  NOX,  ozonu  i  pyłu 
zawieszonego.  Oprócz  tego  mogłaby  gromadzić  wszelkie  dane 
na  przestrzeni  całego  tygodnia  z  możliwością  ich  odczytu 
i obróbki  danych. W  UM  odbyły  się dwa  spotkania,  na  których 
omawiano  możliwości  zlokalizowania  stacji  na  terenie  Ustro
nia.  20.10.1994  roku  na  takim  zebraniu  obecni  byli  dyr.  WIOŚ 
Urszula  Dedak,  dyr.  PPU  Uzdrowisko  Emil  Fober   oraz  bur
mistrz  Kazimierz  Hanus,  zaś  20.01.1995  roku  dyr.  Wydziału 
Ochrony  Środowiska  Urzędu  Wojewódzkiego  Maria n  Pilichie
wicz,  U.  Dedak,  dyr.  G CR  Repty  Zbigniew  Eysmontt,  przed
stawiciel  Instytutu  Meteorologii  i Gospodarki  Wodnej w  Kato
wicach  Leszek  Ośrodka  i  zastępca  Burmistrza  Tadeusz  Duda. 
Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska przychyla  się do 
umieszczenia  tej  stacji  w  Ustroniu.  Według  wstępnych  ustaleń 
zostanie ona zlokalizowana na  terenie PPU  Uzdrowisko,  a prze
widywany  termin  otwarcia  przewidywany  jest  w  czerwcu  tego 
roku.  (mat) 

Nudno jest  bez  śniegu.  Fot.  W. Suchta 

09.11.1995  10.30 — „Kró l Lew",  15.00 — „Akademia  Policyjna 7", 
czwartek  17.00 —  „Strażnik  czasu",  19.00  —  „Forrest  Gump", 

21.00  „Klient " 

10.11.1995  10.30 — „Kró l  Lew",  15.00 —  „Strażnik  czasu",  17.00 
piątek  — „Forrest  Gump",  19.00  „Klient " 

11.IL1995  10.30 — „Kró l Lew",  15.00 — „Cud w Nowym  Yorku", 
sobota  17.00  —  „Forrest  Gump",  19.00  —  „Maska",  21.00 

„Klient " 

12.11.1995  10.30 — „Kró l  Lew",  15.00 — „Cud w Nowym  Yorku", 
niedziela  17.00  —  „Maska",  19.00  „Klient" ,  21.00  —  „Forrest 

Gump" 
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Pierwszy  tydzień  tegorocz
nych  ferii zimowych  minął przy 
wiosennej  aurze.  Trudno  było 
dostrzec na ustrońskim  przysta
nku  turystów  z  nartami.  Ci, 
którzy  zdecydowali  się  spędzić 
kilka dni w Ustroniu  musieli  się 
zadowolić  chodzeniem  po  skle
pach,  bo  innych  atrakcji  dla 
przeciętnego  turysty  w  naszym 
mieście  nie  ma.  Właśnie  przy 
takiej  pogodzie  widać  jak  po

Fot.  W.  Suchta 

trzebny  miastu jest  kryty  basen 
czy  sala  widowiskowa  z  praw
dziwego  zdarzenia.  Więcej 
szczęścia od przyjezdnych miała 
młodzież  z  ustrońskich  szkół 
podstawowych,  dla  której  zor
ganizowano  zajęcia  sportowe 
w salach  gimnastycznych  szkół. 
Zapewniono  stałą  opiekę  nau
czycieli, a nie bez znaczenia  jest 
możliwość  spędzenia  „feri i  na 
sportowo" przez młodych  ludzi. 

Karczma  Gazdówka 
UstrońNierodzim 
tel.  542364  i  543372 

zaprasza  w  każdą  sobotę 
^ggg  ̂ do  nowo  otwartej  sali  na 

ZABAW Y  KARNAWAŁOW E 
Początek o godz.  19.00  Gra zespół  wokalnomuzy

czny  „Rafael"  Roberta  Godeckiego. 
Organizujemy na zlecenie zabawy i bale do 120 miejsc. 

Roztomili  ustróniocy! 
Daliście sepozór,  ludeczkowie  złoci, że sie w Ustroniu jakosi  ciaśnij 

zrobiło? Nó, bo szwarnie dziecek  i młodziokówprzijechało  do nas na  ty 
zimowe  feryje.  Szkoda  jyny,  że  śniyg  sie  stracił,  bo  ty  miastowe 
dziecka przijechały  do nas  też kapkę  skyrs  tego, coby  se pojeździć  na 
nartach abo pospuszczać  na sónkach,  a teraz nic z tego. Nasze  dziecka 
też by se rade przez feryje  po śniegu pogoniły.  Ale może  do tego  czasu, 
jak  to bydziecie  czytać,  zaś śniyg  napadze,  bo sie jakosikej  ochłódziło. 

Nó,  ci  młodzi  przijechałi  do  nas  jeszcze  za  łacniejsze  bilety, 
a odjyżdżać  bydóm  za droższe,  bo jako  sie słyszy,  od piyrszego  lutego 
podrożały  autobusy,  a odpatnostego  lutego majóm  podrożećpocióngi. 
Nó, kolejorze  mielijakisi  wzglónd na młodych,  coby nie musieli dr ożyj 
za  tyn  wyjazd  na feryje  płacić,  tóż  kapkę  z  tym  podrożynim  biletów 
doczkali.  Ale  tak  po  prowdzie  to  nima  sie  co  dziwać,  że  bilety  na 
autobus  i pocióng  idóm  do  wyrchu,  bo  po  tej,  jako  to  nazywajóm, 
denominacyji  pinindzy,  ty  bilety  straszecznie  zlacniały  i  kosztujóm 
teraz jyny  pore złotych,  a nikiedy  ajipore  groszy,  tóż ci tam przi  tych 
autobusach  i na kolei  muszóm  cosi robić,  coby  ty  bilety  zaś po  kapce 
na  tela  wyszły,  jako  po  starych  pinióndzach.  Snoci  że jak  ty  bilety 
bydóm droższe,  to sie ta, wiycie, kómunikacyja,  mo poprawić.  Na  tym 
przikłod  jak  sie  nikiere  pocióngi  spóźniały  o sześdziesiónt  minut,  to 
teraz  sie  bydóm  spóźniać  jyny  o  godzinę. 

Poczta  też  od  piyrszego  lutego  podrożała,  tóż  jak  kiery  bydzie 
chcioł kómu  posłać kartkę  z winszym  na ty,  wiycie,  walyntynki,  kiere 
tryfiajóm  na  prziszły  wtorek  szternostego  lutego,  tóż  bydzie  go  to 
drożyj  kosztować,  chyba że se zawczasu jeszcze  w styczniu  znaczek  na 
kartkę  kupił.  Ale  jak  kiery  mo  kogo  rod,  to poradzi  wydać  ostatni 
groszyczek,  coby mu  zrobić jakóm  radość.  Szkoda,  że  to nikiedy  tak 
dobrze  je  jyny  przed  ślubym,  a  w  małżyństwie  to  czasym  bywo 
rozmaicie.  Ale  to  by  nimialo  tak  być. 

Tóż  wiycie,  chcialabych  naszym  paniczkóm  poradzić,  co  majóm 
robić  dlo swojich  panoczków,  coby  dóma  była  radość  i zgoda.  Tóż, 
babeczki,  miyjcie  każdo  wzglónd  na swojigo panoczka,  zwożejcie  na 
jego  słowa  i życzynia,  i stosujcie  sie  do  nich.  Dowejcie  panoczkowi 
wyrch przed  wszyckimi  inszymi  ludźmi.  Miyjcie  go  w  poszanowaniu, 
docyniejcie  go  i wychwalujcie  dóma  i przed  ludźmi,  a nie  narzykejcie 
na  na  niego.  Jak  potrzebujecie  jakij  porady,  tóż  idźcie  do  swojigo 
panoczka,  a  nie  do  wszyckich  sómsiadek  i  znómych  naokoło.  Jak 
bydziecie  taki  szykowne,  to  panoczkowi  bydzie  dobrze  dóma  i  nie 
bydzie  sie  wóm  nigdzi  smykoł.  Wtynczos  możecie  mieć  każdy  dziyń 
dóma świynto,  a nie jyny  we walentynki,  co wóm  wszyckim,  paniczki 
i panoczkowie,  z  całego  serca  winszujym. 

Hank a  z  Manhatanu 

POZIOMO:  1) ochrania drzewo 4) octowy lub mrówkowy 6) 
kucharz  okrętowy  8) na  skroni  zwycięzcy  9)  spłacane  przez 
kredytobiercę  10) kil statku  11) pachnące w stodole  12) ocena 
lub pogląd  13) rzadkie  imię  kobiece  14) unikatowa  rzecz  15) 
sedno sprawy  16) owoc bogaty w witaminy  17) czepia  się 18) 
wyskakuje na czole 19) „biała pani" (wspak) 20) stolica Ghany 
PIONOWO:  1)  dodatek  do  butelki  2)  oficer  na  koniu  3) 
sąsiadka Szkocji 4) zapisuje dzieje 5) miasto w woj. elbląskim 6) 
drewniany okrąglak 7) piękność ze Wschodu  11)  na zakupy 13) 
dawny mieszkaniec  Meksyku 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
odpowiedzi  mija 28 lutego  br. 

Rozwiązanie  krzyżówk i  nr   2 

MARSZOBIEG  ZIMOWY 

Nagrodę 10 zł (100.000) otrzymuje JAN CIEŚLAR z Ustronia, 
ul. Skoczowska  43. Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYŻÓWKA £  KRZYŻÓWKA £  KRZYŻÓWKA 
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