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Rozmowa z Józefem Waszkiem, przewodniczącym  Komisj i 
Ochrony Środowiska  RM 

— W Ustroniu powstaje stacja przeładunkowa odpadów  komu
nalnych.  Jaki  jest  stosunek  komisji ,  któr ą  pan  kieruje ,  do  tej 
inwestycji? 
—  Stacja przeładunkowa  musi być w Ustroniu.  Wiadomo, że naj
większe kłopoty są z odpadami  komunalnymi.  Śmieci  trzeba  wy
wozić,  aby  utrzymać  miasto  w  czystości.  Było  wysypisko  na 
Poniwcu,  lecz ono musi  być w najbliższym półroczu  zlikwidowa
ne. Nie mamy własnego wysypiska, a śmieci musimy wywozić  do 
Jastrzębia.  Aby  koszty  tego  wywozu  były  jak  najtańsze  trzeba 
pierwsze  śmieci  zbierać  do  kontenera,  a  następnie  wywozić  do 
Jastrzębia. Na stację przeładunkową  trzeba było znaleźć  miejsce. 
Zdawaliśmy  też sobie sprawę z tego, że każde zlokalizowanie  sta
cji  przeładunkowej  wywoła  protesty  osób  zamieszkałych  w  jej 
okolicy. 
— Jak pan ocenia wybór  miejsca na stację  przeładunkową? 
—  Jest  to  sfera B l ,  czyli  przemysłowa.  Stacja jest  oddalona  od 
budynków  mieszkalnych. Zdaniem Komisji Ochrony  Środowiska 
stację należy  obsadzić  drzewami,  tak  aby  powstał  mur  oporowy 
przed dodatkowymi zanieczyszczeniami.  Moim zdaniem, jeżeli sta
cja będzie prawidłowo  utrzymywana, gdy śmieci będą  wywożone 
regularnie,  nie  powinno  być  żadnych  skutków  ubocznych.  Bę
dziemy  zresztą jako Komisja dość  skrupulatnie  sprawdzać  funk
cjonowanie  stacji. 
— Jak funkcjonować będzie  stacja? 
—  Przywożone  będą  tam  wszystkie  śmieci.  Na  stację  będą  też 
przywożone posegregowane  surowce wtórne. W dniu  dzisiejszym 
sytuacja tak wygląda, że nawiązano kontakty  z odbiorcami  pose
gregowanych śmieci. Wiadomo, że im lepsza segregacja, tym mniej 
śmieci trzeba będzie wywozić do Jastrzębia, gdzie płacimy za moż
liwość korzystania  z  wysypiska. 
—Jakie odpady będą wywozić odbiorcy surowców wtórnych? 
—  Z tego co mi wiadomo, będzie to złom, papier, szkło,  plastik. 
—  Akcj a  segregacji  trw a ju ż  kilk a  lat, zdarza  się jednak,  że  do 
kontenerów na surowce wtórne trafiaj ą śmieci  nieposegregowane. 
—  Dlatego powinien  być jeszcze jeden  szczebel  segregacji już  na 
stacji przeładunkowej. Mieszkańcy  będą otrzymywać  różnokolo
rowe, opisane worki na segregację. Może się zdarzyć, że w  worku, 
np. na papier, znajdzie się coś  innego. Zresztą bardzo wiele  zależy 
tu od mieszkańców,  czy ta cała akcja zakończy  się  powodzeniem. 
—  A jak pan ocenia dotychczasowe doświadczenia z segregacją 
śmieci w  Ustroniu? 
—  Mieszkańcy przywiązują do tego problemu wagę i chyba  więk
szość już zdaje sobie sprawę, że wywóz śmieci będzie tym  tańszy, 
im więcej śmieci będzie  posegregowanych. 
— Czy do Komisj i Ochrony Środowiska docierają sygnały miesz
kańców o jakichś nieprawidłowościach  przy wywozie  śmieci? 
—  Muszę powiedzieć,  że do dnia  dzisiejszego do  Komisji  żadne 
skargi nie dotarły. Poza tym jako mieszkaniec mogę stwierdzić,  że 
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Sylwestrowy  spacer na  Równicy.  Fot.  W.  Suchta 

Chór y  Paraf i i  Ewangel ickoAugsbursk iej   w  Ustroniu 
serdecznie  zaprasza ją  na 
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i  RESTAURACJI 
c z n i u cj  cod / i cu i i ic 
o«l  9 . 00  do  24 .00 

Organizujemy: 
bale, dancingi,  spotkania  w miłej  atmosferze  & 
i przy  dobrej  muzyce. 

Serwujemy  smaczne i różnorodne  dania  oraz napoje. 
Zapewniamy  miłą  i fachową  obsługę. 

w  K a t o w i c a ch 

zaprasza  na  kursy: 

prawo jazdy kat. A i B   palacz C.O. 
obsługa komputera   SEP (elektryczny) 
rachunkowość komputerowa   BHP 
księgowość   przewóz materiałów niebezp. 

  i  inne... 

Zapisy  i informac je:  ZDZ Ustroń, ul. Stawowa 3 
tel.  543300,  fax  544505 
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śmieci  są  regularnie  wywożone  i  nawet  od  sąsiadów  nie  słyszę 
skarg. 
— Dawniej  śmieci wywoziła  firma   prywatna, obecnie zajmuje się 
tym Zakład Usług Komunalnych. Gdy ZUK rozpoczynał  wywóz 
pojawił y się głosy, że będzie to robi ł nieefektywnie. Jak po ponad 
rok u pracy ZUK  radzi sobie z wywozem  śmieci? 

To wszystko  trzeba  bardzo  dokładnie  sprawdzić.  Poprzednia 
firma  też robiła  to dość  solidnie,  śmieci  były  regularnie  wywożo
ne.  Jako  komisja  poprosil iśmy  ZUK  o  przedstawienie  dokład
nych kosztów  wywozu  i dopiero  po dokładnej analizie  będziemy 
mogli  stwierdzić  czy sąjakieś oszczędności.  Weźmiemy  i porów
namy  koszty  analogicznych  miesięcy  z  różnych  lat. Jednak  ge
neraln ie  j uż  chyba  teraz  można  s twierdz ić  czy  są  jak ieś 
oszczędności. 
— Jak można podsumować działania na rzecz ochrony  środowi
ska w tej  kadencji  Rady  Miejskiej ? Czy udało się  zrealizować 
zamierzenia  z początku  kadencji  ? 
—  Nie. Nie udało  się. Przede wszystkim  zabrakło  funduszy. Dziś 
każdy  walczy  o środki  na  różne  cele  i niestety  można  tylko  tyle 
zrobić  ile  będzie  środków.  Jakieś  sukcesy  jednak  odnieśliśmy. 
Były  częste  skargi  na  „otaczarnię"  w  Lipowcu.  Nasza  komisja 

Fot.  W.  Suchta 

wnioskowała  założenie  filtró w  i to zostało  zrobione. Obecnie  za
kład  ten jest  regularnie  sprawdzany.  Stacja przeładunkowa  to  też 
działanie  na  rzecz  ochrony  środowiska.  Teraz  dążymy  do  tego, 
by śmieci wywozić  ul. Sportową  obok  Kuźni, a nie przez  centrum 
miasta.  Wiąże się to z koniecznością  poniesienia  pewnych  kosz
tów. Zostały  zabezpieczone  na to środki  w budżecie  1998 r. Jeżeli 
ul. Sportowa  będzie  w całości  przejezdna,  to również  ciężkie  sa
mochody  z  fir m znajdu jących  się  tam,  też nie  będą  musiały  jeź
dzić przez  centrum. 
—  Problemem nie rozwiązanym jest ochrona mieszkańców  przed 
szkodliwymi skutkami ruchu samochodowego na obwodnicy, któ
ra ma być oddana do użytku w połowie przyszłego  roku . 
—  Nasza  Komisja  wnioskuje  zabezpieczenie  mieszkańców  os. 
Manhatan przed hałasem. Chcemy, by powstały przynajmniej ekra

ny dźwiękochłonne  Inwestor tłumaczy, że to niewiele pomoże.  Jed
nak moim zdaniem zabezpieczy  to w jakimś stopniu mieszkających 
na niższych  piętrach. Ponadto  taki ekran  chroni  też  przed  spalina
mi. Druga sprawa związana z obwodnicą,  to sygnalizacja  świetlna 
na skrzyżowaniach.  Od  skrzyżowania  z ul. Dominikańską  do wy
lotu obwodnicy jest osiem  skrzyżowań.  Uważamy,  że co najmniej 
na  dwóch  skrzyżowaniach  powinna  być  sygnalizacja  świetlna  
z ul. Cieszyńską  i z ul.  Myśliwską. 
— Od rozpoczęcia budowy obwodnicy niedługo minie rok, a wzdłuż 
niej  jak do tej  pory nik t nie posadził  nawet jednego  krzaka. 
—  Tłumaczy  się  to  tym,  że  na  to  jest  jeszcze  czas.  A  przecież 
drzewo musi  rosnąć, to właśnie  wymaga czasu. Nikt  tu chyba  nie 
będzie  od  razu  sadził  dwudziestometrowych  drzew,  więc  trzeba 
będzie czekać kilka lat. Na wniosek naszej Komisji o sadzenie drzew 
wzdłuż obwodnicy  otrzymaliśmy  pozytywną  odpowiedź. 
—  W grudniu Rada Miejska przyjęła program ochrony  środowi
ska  na  1998  rok  i łata  następne.  Jest  to więc  dokument,  któr y 
zostawiacie samorządowi  przyszłej   kadencji. 
—  Można  powiedzieć,  że jest  to program  nie bardzo  dobry,  a do
bry. Wynika  to z tego, że nie wszystko  da się od  razu  wprowadzić. 
Nie możemy  przedstawić programu, z którym przyszła  rada  sobie 
nie poradzi.  Dlatego  tak on wygląda  i można go ocenić jako  tylko 
dobry. 
—  A jak pod koniec kadencji  ocenia pan stosunki  Rady z  Urzę
dem  Miejskim ? 
—  Moim  zdaniem  są  to dobre  stosunki.  Zdarzają  się drobne  nie
porozumienia,  ale są  to  niuanse. 
—Jest pan również członkiem Zarządu Miasta. Jak w tej  kaden
cji pana zdaniem układały się relacje pomiędzy' Zarządem i Radą? 
—  Wiadomo,  że  to  Zarząd  przygotowuje  uchwały  na  sesje  RM. 
Wiadomo  też,  że  często  zdania  są  podzielone  i nie  zawsze  radni 
głosują za uchwałami  przedstawionymi  przez  Zarząd. Jest to  nor
malne w demokracji, 
—  A jaki e problemy  mają  mieszkańcy z pana okręgu  ? 
—  Mój  okręg jest  dość  spokojny.  Są  to  głównie  domki  jednoro
dzinne. Społecznie pełniłem  funkcję prezesa  Spółdzielni  Mieszka
niowej  „Jelenica",  która  powstała  po  odłączeniu  się  od  SM 
„Zacisze". Naszym  celem  była prywatyzacja,  tak, by każdy  mógł 
być właścicielem domu  i działki. Początkowo myślałem, że uda się 
to załatwić w ciągu roku. Niestety  trwało  to 5 lat. Zaczynać  trzeba 
było  od  podstaw:  wydzielić  grunty,  odebrać  sieć  wodociągową 
i kanalizacyjną, uporządkować sprawy zaopatrzenia w ciepło, gdyż 
wcześniej  część  domów  pobierała  ciepło  z kotłowni  SM  „Zaci
sze". W sumie wszyscy opowiedzieli  się za indywidualnym  ogrze
waniem, co zostało zrobione. Także drogi  i nieużytki oddano miastu. 
Później byłem społecznym  likwidatorem  SM „Jelenica"  i każdemu 
członkowi  przekazywałem  działkę  i domek. Ostatnim  etapem  była 
likwidacja dokumentacji, czyli  przekazanie  wszystkich  papierów 
do archiwum.  Na dzień  dzisiejszy  SM  „Jelenica" już  nie  istnieje. 
Teraz problemem jest  sprawa  oświetlenia  dolnej części  osiedla. 

— Jak pan ogólnie ocenia  mijającą  kadencję Rady  Miejskiej ? 
—  W swoim  okręgu  wyborczym  udało mi się załatwić  większość 
spraw, do  których  się zobowiązałem. Najważniejszą była  likwida
cja SM  „Jelenica".  Ogólnie jednak  czuję niedosyt  z tego co  udało 
się zrobić w całym Ustroniu. Tak jak każdy mieszkaniec  chciałbym, 
aby  zrobiono  więcej, niestety  wszystko  rozbija się o pieniądze. 

Rozmawiał: Wojsław  Suchta 

Trwają przygotowania do Zimo
wych Igrzysk Olimpijskich w Ja
ponii. Szansę startu w olimpiadzie 
mają Bernadeta  BocekPiotrow
ska  z  Istebnej  i  Adam  Małysz. 
Jak  dotąd  oboje  naszych  repre
zentantów  nie  błyszczy  formą 
w startach  zagranicznych. 

2 Gazeta  Ustrońska 

Muzeum  Beskidzkie  w  Wiśle 
p rezentu je  wys tawę  „Gody 
w Beskidach". Ekspozycja przy
pomina  obrzędy  i  zwyczaje 
związane  z  okresem  Bożego 
Narodzenia  i  Nowego  Roku. 
Można obejrzeć m.in.  postacie 
Mikołajów. Tło stanowi  malar
stwo  P.  Dragona. 

*  *  * 

Prawie dwa  lata temu  wprowa
dzono możliwość  przekraczania 
granicy  z Czechami  na  podsta

wi e  d o w o d ów  osob i s t ych. 
Tzw. mały  ruch graniczny  obej
muje mieszkańców  gmin  Isteb
na,  Wisła,  Ustroń,  Goleszów, 
Cieszyn,  Skoczów  i Zebrzydo
wice.  Od  roku  funkcjonują  tu
r ys t yczne  p rze j śc ia  na 
Czantorii, StożkuKrkavicy,  Ja
worzynce    Hrcavie. 

*  *  * 
W  1602 r. na Śląsku Cieszyńskim 
ograniczono  limi t  szewców. 
W Cieszynie  nie mogło być  ich 
więcej niż 28. Teraz jest 3... 

Karnawał  w  pełni.  W  każdy 
weekend  można  szaleć  na  ba
lach. Tradycyjną  imprezą,  któ
ra zakończy  czas zabaw  będzie 
impreza  „Pogrzeb  basów",  or
ganizowana w Istebnej i Cieszy
nie. 

Ponad 50 członków zrzesza  Izba 
Turystyczna.  Należą  do  niej 
także  domy  wczasowe,  hotele 
i pensjonaty z cieszyńskiego  re
gionu. Przyjmowani są wyłącz
nie najlepsi.  (nik) 



Poza  ki lkoma  bójkami  i masami  rozbitego  szkła  na  Rynku 
i w okolicach  dyskoteki  „Mirage  2000"  Sylwester w Ustroniu  prze
biegł spokojnie. Blisko 200 osób witało Nowy Rok na Rynku.  Pogoto
wie w Wiśle poinformowało nas, że nikt nie doznał  poważniejszych 
obrażeń, pomimo że fajerwerki były widoczne nad całym  Ustroniem. 

O 

22 grudnia straż miejską zaalarmował właściciel  posesji  przy  ul. 
Sztwiertni,  któremu  kilk u  wyrostków  zdewastowało  ogrodzenie. 
Patrolowanie  ulic na  terenie Hermanie  dało  rezultaty.  Zatrzymano 
5 uczniów  szkoły  podstawowej,  była  wśród  nich jedna  dziewczy
na. Przeprowadzono  rozmowy  z  rodzicami. 

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów : 
Paweł  Mędrek,  lat 90, ul. Tartaczna  14 
Ewa Wantulok,  lat  101, ul. Orzechowa  7 
Jan  Cichy,  lat 90,  ul.  Blaszczyka  39 
Paweł  Chrapek,  lat  85, ul.  Lipowska  74 
Stefania  Leszczyńska,  lat  85,  ul.  Piękna 3 

Pod  koniec  grudnia  otwarto  punkt  usług  fotograficznych  f irmy 
Kodak  w  Rynku.  Fot.  W.  Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Józef Nogawczyk,  lat  71,  ul.  Pasieczna  23 
Jan  Lajkert ,  lat 55, ul.  Leśna  14 
Mari a  Kral ,  lat  83, ul.  Lipowska  59 
Stefan  Ciemala,  lat 43,  ul.  Szeroka  73 
Wiesława  Wróbel,  lat 49,  Oś.  Cieszyńskie  2/34 
Zuzanna  Demel,  lat  81,  ul.  Ogrodowa  10 
Ludwi k  Nowak,  lat 64, ul. Harbutowicka  27 
Jan  Cieślar,  lat  59, ul.  Skłodowskiej  11 

Koleżance  Joli  Januszewskiej  wyrazy  głębokiego  współczu
cia  z powodu  śmierci  matki  skłądają  koleżanki  z  Wydziału 
Finansowego  Urzędu  Miejskiego  w  Ustroniu. 

SPORT HOTEL   COLONIA 
U S T R O Ń  J A S Z O W I E C  U L . W C Z A S O W A  9  TEL .  5 4 2  4 2 7 
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niepowtarzalny  wystrój  iSri 

szeroki  wybór  alkoholi  i  piwa 

dobra  muzyka  dla  każdego 

koncerty  na  żywo 

15/16.97 r. 
W  nocy włamano  się do  kiosku 
„Ruchu"  przy  ul.  3 Maja.  Wła
mywacze skradli  50  zapalniczek 
i  ki lkanaście  paczek  papiero
sów.  Straty  o s z a c o w a no na 
około  100 zł. 
19.12.97  r. 
O  godz.  8.00  na  ul.  3 Maja  kie
rujący cinquecento  mieszkaniec 
Lalik , zderzył się z przebiegają
cą  przez  drogę  sarną. 
20.12.97 r. 
O godz. 8.35 personel  D.H.  „Sa
v ia"  za t r zymał  m i e s z k a n kę 
Ustronia,  która  skradła  butelkę 
wódki.  Skierowano  wniosek  do 
kolegium. 
21.12.97 r. 
O godz. 3.00 na ul.  Daszyńskie
go zatrzymano znajdującego się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkań
ca  Zawiercia  kierującego  hon
dą.  Wynik  badania  alkometrem 
1,62  prom. 
21.12.97 r. 
O godz. 4.00 na ul. Skoczowskiej 
zatrzymano  zna jdu jącego  się 
w stanie nietrzeźwym  mieszkań
ca  Rogowa  kierującego  audi. 
Wynik  1 ,58  prom. 
22.12.97 r. 
Patrol  policji  u jawnił  wybitą 
szybę  w  sklepie  RTV  przy  ul. 
9  Listopada.  Wezwany  właści

ciel  stwierdził  kradzież  kamery 
video wartości  2300  zł. 
23.12.97 r. 

O  godz.  23.50  zgłoszono  pobi
cie  mieszkańca  os.  Manhatan, 
które  miało  miejsce na  ul.  Źró
dlanej.  Poszkodowany  doznał 
złamania  lewego  przedramienia, 
o tarć  naskórka  i  uszkodzeń 
twarzy.  Ustalono  sprawcę  po
bicia.  Postępowanie  w  toku. 
24.12.97  r. 
O  godz.  16.00  w  następstwie 
interwencji  przy  ul.  Kuźniczej 
osadzono  do wy t rzeźw ien ia 
w  pomieszczeniach  dla  zatrzy
manych  Komendy  Rejonowej 
Po l ic ji  w C ieszyn ie  dwóch 
ustrońskich  awanturników. 
2527.12.97 r. 
Włamano  się  do  Przedsiębior
stwa  Us ługowoHand lowego 
mieszczącego  się przy  ul.  Spor
towej.  Sprawcy  po  przegięciu 
krat  i wybiciu  szyby  w oknie 
skradli  komputer,  trzy  grzejniki 
elektryczne  oraz  kasetkę  z  300 
zł. Straty  oszacowano  na  około 
4.000 zł. 
27.12.97 r. 
O  godz.  18.00  w  rejonie  Rynku 
kierujący  renaultem  mieszka
niec  Jastrzębia  Zdroju  nie  za
chował  należytej  ostrożności 
podczas  cofania  i  doprowadził 
do kolizj i z kierowcą  hondy  ac
cord.  Sprawcę  kolizj i  ukarano 
mandatem  w wysokości  50  zł. 

(mp) 

14.12. —  Na ul. Kuźniczej, gdzie 
p r o w a d z o ne  są  w y k o py 
w związku z przenoszeniem  in
stalacji gazowych,  nakazano  za
bezpieczenie dwu  i półmetrowe
go  dołu. 
15.12.  —  I n t e r w e n i o w a no 
w  Ustroniu  Polanie.  Kilk u  nie
trzeźwych mężczyzn,  mieszkań
ców  naszego  miasta,  awanturo
wało się przy zakupie  alkoholu. 
—  Na  ul.  A.  Brody  koło  Wa
piennika znaleziono  nietrzeźwe
go  mieszkańca  Ustronia,  który 
spadł  ze  skarpy  i leżał  w  śnie
gu. Z powodu  bardzo  ostrego 
mrozu  mężczyźnie  groziło  za
marznięcie.  Funkc jonar iusze 
odwieźli  go do  domu. 
16.12.  —  Ze  względu  na  silne 
mrozy  kon t ro lowano  mosty 
oraz  miejsca, w  których  mogli
by  przebywać  bezdomni.  Z  po
wodu zagrożenia  zamarznięciem 
sprawdzono  także  dokładnie 
dom  wczasowy  Maciejka,  któ
ry  nie jest  ogrzewany  i nie  za
b e z p i e c za  p rzed  z i m n e m. 

Stwierdzono,  że na razie nikt  go 
nie zamieszkuje. 
18.12. —  Przeprowadzono  kon
trolę barów  piwnych  na  terenie 
całego miasta pod  kątem  posia
dania  zezwoleń  na  sprzedaż  al
koholu.  Nie  stwierdzono  uchy
bień. 
19.12.  —Otrzymano  zgłosze
nie, że na Brzegach pies wypusz
czony  bez  kagańca  pogryzł 
mieszkankę Ustronia.  Funkcjo
nariusze  SM  próbowali  odna
leźć  czworonoga.  W  tym  celu 
sprawdzono  posesje na  Poniw
cu,  ale  prawdopodobnie  wła
ściciel  zdążył  ukryć  psa.  Po
szkodowana  kobieta  zmuszona 
była  przy jąć  serię  bolesnych 
zastrzyków. 

21.12.  — Na  jednej  z  posesji 
przy  ul.  Wiosennej  nakazano 
ugaszenie  ogniska,  w którym 
spalane  były  śmieci. 
21.12. — Ukarano  mandatem 
w wys. 25 zł kierowcę  ciężarów
ki, który zniszczył trawnik na os. 
Manha tan.  O d p o w i e d z i a l ny 
pracownik z SM  „Zacisze" usta
li z winnym  sposób  odszkodo
wania.  ( m n) 
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Fot.  W.  Suchta 

Jubileusz  550lecia  istnienia  parafii  św. Klemensa  w  Ustroniu, 
który  obchodzono  przez  cały  1997  rok,  zakończył  się  w  czwartą 
niedzielę Adwentu  22 grudnia  mszą  świętą. Z  tej okazj i do  Ustro
nia przybył  ordynariusz  bielskożywiecki  ksiądz biskup  Tadeusz 
Rakoczy,  którego  u wrót  kościoła  witali  księża,  przedstawiciele 
wspólnoty  parafialnej,  dzieci.  Wszystkich  gości  przybyłych  na 
mszę witał ks. proboszcz Antoni  Sapota,  a wśród nich  szczególnie 
serdecznie księży z parafii okolicznych,  w tym ks. Henryk a  Czem
bora  z ustrońskiej parafii  ewangelickoaugsburskiej,  przedstawi
cieli władz miasta przewodniczącego  Rady  Miejskiej  Franciszka 
Korcza,  burmistrza  Kazimierza  Hanusa,  radnych.  Następnie  po
prosił  o prowadzenie  modli twy  ks. bp. T. Rakoczego.  Biskup  swą 
homilię  rozpoczął powitaniem  ks.  Leopolda  Zielaski.  „Księżę  ka
noniku  Leopoldzie   30  lat pracy, miłości,  modlitwy,  ofiary,  Słowa 
Bożego,  sakramentów,  cierpienia  i radości  (...)  Ileż to razy w  ciągu 
wieków,  w  ciągu  30  lat  pracy  podawano  tu  rękę  pokutującym, 
wiązano  ręce  stułą, odprowadzano  tych,  którzy  dopełnili  swojego 
żywota."  W  dalszej  części  homilii  bp.  T. Rakoczy  mówił:  „Jakże 
cieszymy  się  z  obecności  ks.  Czembora  z  małżonką,  proboszcza 
wspólnoty  Kościoła  ewangelickiego.  Jest to ogromnie  ważna  obec
ność.  Musimy  wchodzić  coraz głębiej w  naszą  tożsamość.  A  prze
cież  tożsamością  chrześci jan  jest  Chrystus.  Im  bardziej  więc 
wchodzimy we własną tożsamość,  tym bardziej wchodzimy w  Chry
stusa.  A wchodząc w  Chrystusa  przybl iżamy  się do siebie.  To  jest 
proces  ekumeniczny,  to jest  proces jedności,  to jest  proces  nasze
go  nawrócenia.  Ojciec  Święty  Jan  Paweł  II  napisał  w  liście  apo
stolskim  Tercio Milleni o Adveniente,  byśmy  wszyscy  chrześcijanie 
u progu jubi leuszu  2000  stanęli, jeśli  nie pojednani,  to w  każdym 
razie przybliżeni  wzajemnie do siebie.  (...) 

Ta wspólnota,  ten  Kościół  i ta świątynia materialna   bogate  to 
wszystko jest w  historię, gęste w modlitwę,  pełne  uczuć  i pamięci. 
To  znak  jedności  ludu  bożego,  jedności  Kościoła  i więzi,  która 
łączy człowieka  z Chrystusem  i łączy  ludzi  między  sobą.  Dom  mo
dlitwy  to miejsce  dialogu,  tego,  co  nieskończone,  z  tym,  co  ogra
niczone.  (...) Ten kościół zadbany,  piękny, wymalowany  niedawno 
i ten  wielki  proces  duchowy  nawrócenia  człowieka  i dążenia  do 
świętości,  który  tu się dokonuje. To jest  nasza  odpowiedzialność, 
to jest  nasza droga  i innej nie ma.  (...) Świątynia, kościół  parafialny 
ma swoją  chwałę nie  tylko dzięki  wartościom  historycznym  i arty
stycznym,  nie  tylko  przez  swój  kształt  strzelisty  i wzniosły,  który 
wyraża  coś  z niedostępnej  tajemnicy  Boga  i podnosi  nasz  wzrok 
do góry, do nieba, ale przede wszystkim  ma swoją godność  i chwałę 
przez  to, że  gości  Chrystusa  w  tajemnicy  eucharystycznej." 

Podczas  mszy  odczytano  także  List Gratulacyjny nadany  para
fi i św. Klemensa  przez  Radę Miejską  Ustronia, zaś burmistrz  Kazi
mierz Hanus dziękował biskupowi  za przybycie do naszego  miasta. 
Po wyjściu z kościoła  bp T. Rakoczy  spotkał  się z chórem  parafial
nym  Ave, z którym  na dziedzińcu  kościelnym  wspólnie  odśpiewał 
dwie  pieśni. 

(ws) 

18 grudnia na swym  rocznym 
spotkaniu  spotkali  się  członko
wie  Towarzystwa  Miłośników 
Ustronia.  Do oddziału  Muzeum 
Zbiorów  Marii  Skalickiej  przy
było  kilkanaście  osób,  nie  tyl
ko  członków  TMU .  Tradycją 
jest,  że  na  te  zebrania  zaprasza 
się wszystkich:  członków,  sym
patyków  i ludzi,  którym  los  na
szego miasta  i jego  tradycji  leży 
na  sercu,  tym  bardziej  że  gru
dniowe zebranie TM U  poświę
cone  było  gwarze  i jej  znacze
niu dla współczesnych,  mówio
no  t a k że  o  t r u d n o ś c i a ch 
w  pos ług iwan iu  s ię  gwa rą, 
szczególnie  o  kłopotach  z  pra
wid łowym  zapisem  wyrazów 
gwarowych.  Otwierając  zebra
n ie  p rezes  T M U  S tan i s ł aw 
Niemczyk mówił: „Wiemy jakie 
są naturalne zagrożenia dla  każ
dej  gwary    j ęzyk  l i teracki 
w  szkole,  środki  masowego 
przekazu,  malejący  krąg  użyt
kowników  gwary,  zmieniająca 
się liczba tych „stela", którzy  nie 
muszą  jej  znać,  a pracują  prze
c ież  o w o c n ie  d la  n a s z e go 
w s p ó l n e go  dobra.  D la tego, 
aby  ocalić  od  zapomnienia  ten 
język  autochtonów,  oba  regio
nalne  towarzystwa    Miłośni
ków  Wisły  i  Ustronia  opraco
wały  i wydały  „Słownik  gwaro
wy  Śląska Cieszyńskiego".  Jest 
to  dzieło  wyras ta jące  ponad 
przeciętność,  o czym  świadczą 
znakomite,  naukowe  recenzje. 
Twórcami  są obecni  tutaj  kole
dzy  poloniści  Jan  Krop  z  Wisły 
i Józef  Twardzik z Ustronia. Nie
stety  zabrakło  wśród  nas  Józe
fa Pilcha  najbardziej związane
go  z  tym  zbieractwem  gwaro
wym.  Zespół  p racował  pod 
kierunkiem naukowym dr Jadwi
gi Wronicz, pracownika  nauko
wego  Instytutu  Dialektologii 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego, 

a  przede  wszystkim  naukowca 
„t u  stela",  bo z  Jaworzynki. 

Powiększa  się  grono  osób 
p i s z ą c y ch  gwarą,  co  w idać 
chyba  w  każdym  numerze  Ga
zety Ustrońskiej  piszą  bowiem 
Hank i,  Zuzk i,  Jonki,  Jewki, 
Francki,  Lijziki . A  godzi  się  tu 
przypomnieć  wszystkim  gwaro
wym  pub l icys tom,  obecnym 
i przyszłym, jak złożona  to dzie
dzina    d ia lektologia;  il e  raf 
i mielizn  trzeba  ominąć." 

Temu  jak  najlepiej  te  „rafy 
i miel izny" omijać  poświęcona 
była  głównie  dyskusja,  którą 
poprzedził  wykład  Jana  Kropa 
na temat gwary  Śląska  Cieszyń
skiego,  próby jej  systematyza
cji . J. Krop zaproponował  także 
nowy  zapis  wyrazów  gwaro
wych.  (Omówien ie  wyk ładu 
J.  Kropa  postaramy  się  zamie
ścić  w  jednym  z  najbl iższych 
numerów  GU).  Dyskutowano 
nie tylko o gwarze. S. Niemczyk 
wyraził  negatywne  stanowisko 
T M U  wobec  nadania  nazwy 
ulicy  ks. Kojzara. Odbyło się  to 
zdaniem  prezesa  bez  koniecz
nych  konsultacji  z takimi  orga
n izac jami  jak  choćby  TMU , 
członkowie  TMU  wyrazili  rów
nież zaniepokojenie  przenosina
mi biblioteki  do Prażakówki.  Ich 
zdaniem  pomieszczenia  prze
znaczone  na  ks ięgozb iór  są 
zbyt  małe. 

Roczne zebranie TMU  swym 
występem  uświetnił  dziecięcy 
zespół  „Równica".  Młodzi  wy
konawcy  poza  pieśniami  z  na
szego  regionu  przedstawili  tak
że  połączone  z  muzyką  sceny 
rodzajowe. Później zasiedli  przy 
wspólnym  stole  racząc  się  ko
łaczami. Nie szczędzono  im słów 
pochwały. Na zakończenie  Han
ka  łod  Śl iwków  odczytała  wła
sny, poświęcony  Wigili i  wiersz. 

(ws) 

Fot.  W.  Suchta 
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24 grudnia o godz.  13 rozpoczęła się pierwsza  wigilijk a w  Miej
skim  Domu  Pomocy  Społecznej. Głównym  sponsorem  i organiza
torem  świątecznej wieczerzy  była  Fundacja  Św. Antoniego  z jej 
prezesem  Tadeuszem  Browińskim .  Współfinansowała  spotkanie 
Fundacja  Kościoła  EwangelickoAugsburskiego  „Gustaw"  oraz 
Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej. 

Na wigilijk ę zaproszeni zostali mieszkańcy  MDPS oraz samotni 
ustroniacy,  którzy pragnęli  w  tym wyjątkowym dniu podzielić  się 
opłatkiem. Do stołu zasiedli  z nimi: ksiądz kanonik  Leopold  Ziela
sko, ksiądz dr Henryk Czembor, burmistrzowie Kazimierz  Hanus 
i Tadeusz Duda, poseł Antoni  Kobielusz,  naczelnik  Wydziału  Fi
nansowego  UM  Mari a  Komadowska  oraz dyrektor  Przychodni 
Rejonowej w  Ustroniu  Marek  Wiecha. 

Wigilijk a rozpoczęła  się tradycyjnie od modlitwy, następnie  ła
mano się opłatkiem  i składano serdeczne życzenia  świąteczne. Na 
stole  znalazły  się  regionalne  potrawy  przygotowane  przez  pra
cowników  MDPS: barszcz z uszkami, gołąbki w sosie  grzybowym, 
kapusta biała z ziemniakami,  filet  z mintaja  i karp smażony,  owoce, 
soki,  kompot z suszek.  Po  posiłku  śpiewano  kolędy,  uczestnicy 
otrzymali  także podarunki:  kalendarze,  książki, paczki  żywnościo
we. Kierownik  MDPSu Zofia Ferfecka powiedziała  nam: 
—  Wigili a była wspaniale przygotowana, panowała rodzinna, ser
deczna atmosfera. Dla osób, któr e z różnych względów  spędzają 
święta samotnie, to świąteczne spotkanie było wzruszającym prze
życiem. Cieszę się, że wzięło w nim  udział  aż 60 osób.  Chciała
bym podkreślić, że po raz pierwszy wigilijk a miała  prawdziwi e 
ekumeniczny  charakter.  Do  tej  pory, gdy  organizowaliśmy  j ą 
w  kościele  św.  Klemensa,  niektórzy  krępowali  się  przyjść. 
W  1997  roku  spotkaliśmy  się wszyscy,  bez względu  na  wyzna
nie. 

W  imieniu  uczestników  wigilijk i  za  mile  spędzone  chwile 
wdzięczność  wyraziła  mieszkanka  MDPS  Ewa  Bujok .  Podzięko
wania należą się wszystkim  ludziom dobrego  serca, którzy  wspie
rają fundacje i tym, którzy  finansowo  lub swoim  zaangażowaniem 
przyczynili  się do organizacji pięknego,  świątecznego  spotkania. 

(mn) 

Z  okazji  101  rocznicy  urodzin  pani  Ewie  Wantulok  najser

deczniejsze życzenia  dwustu  lat w zdrowiu, szczęściu  i pomyśl

ności 
składa 

Burmistrz Kazimierz Flanus 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr  1 w Ustroniu w imieniu wszyst

kich  dzieci  dziękuje  Henrykowi  Chowaniokowi  za  ufundowanie 

choinki dla  Szkoły. 

ZACHOROWAŁ O DZIECKO . 
WIZYTY W DOMU PACJENTA 

CODZIENNIE 
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ 

tel.  544220 
lek.  med.  TOMAS Z  DYRDA 

specjalista  chorób  dziecięcych 
Gabinet: Ośrodek Medycyny Prewencyjnej 

ul. Ogrodowa  6,  Ustroń 
wtorki  i piątki:  1619 

Estrada  Ludowa  „Czantor ia"  zaprasza  na  koncerty  p.t. 

„Świeć  gwiazdko  świeć,  Kolędo  leć" w dniu  11  stycznia 

1998  r. (niedziela)  o godz.  14.00  w sali  k inowej  Zakładu 

Przyrodoleczniczego  Ustroń   Zawodzie  oraz  o  godz.  16.30 

w  sali  Dyrekcji  Szpitala  Uzdrowiskowego  Ustroń    Zawo

dzie  ul.  Sanatoryjna. 

Na  Koncerty  zapraszamy  mieszkańców  Ustronia  i kura

cjuszy. 

Gorące  i serdeczne  podziękowania  oraz  wyrazy  głębokiej 

wdzięczności  za  podarowany  sprzęt  stomatologiczny,  składa  na 

ręce szacownej rodziny  Państwa  Luberów,  Kierownik  Przychodni 

Rejonowej w  Ustroniu  w  imieniu  wszystkich  pacjentów,  pracow

ników służby zdrowia oraz swoim  własnym. 
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Dwukrotnie,  19 i 29  grudnia  na  43  i 44  sesji  Rady  Miejskiej 
spotykali  się  radni  pod  koniec  ubiegłego  roku.  W  obu  przypad
kach obrady prowadził przewodniczący  RM Franciszek  Korcz. 

Pierwsza  z grudniowych  sesji  rozpoczęła  się dyskusją nad  po
rządkiem obrad.  M.  in. Lesław  Werpachowski  zaproponował,  by 
obchodzącej jubileusz parafii św. Klemensa  Rada  Miejska  nadała 
wyróżnienie  „Za zasługi  dla miasta Ustronia". Postanowiono  włą
czyć taki punkt do porządku obrad, jednak później, już w  głosowa
niu  radni  opowiedz ie li  s ię  za nadan iem  paraf ii  „L is t u 
gratulacyjnego". 

Jednym  z pierwszych  punktów  obrad  były  „Zapytania  miesz
kańców".  Roman  Siwiec z Poniwca  pytał o możliwość  zainstalo
wania  dodatkowego  ogólnodostępnego  punktu  telefonicznego 
oraz skrzynki  pocztowej w Poniwcu.  Burmistrz  Kazimierz  Hanus 
odpowiadał,  że miasto wystąpi z wnioskami  w tych  sprawach. 

Pytanie w  imieniu  Ustrońskiego Towarzystwa  Tenisowego  za
dał Piotr Przybyła.  Dotyczyło  ono spraw związanych  z  możliwo
ścią długoletniej dzierżawy kortów przy basenie kąpielowym. Jako 
jedyne z ofertą takiej dzierżawy  wystąpiło UTT, proponując  inwe
stycje na tym  obiekcie w kwocie 50.000 zł. Była to jedyna  oferta, 
niestety  przetarg  unieważniono. 

K. Hanus wyjaśniał, że urządzenia na kortach  należą  do  klubu, 
a  teren  do  miasta.  Przetarg  został  unieważniony,  gdyż  po  jego 
ogłoszeniu  klub  KS „Kuźnia" wystąpił z wnioskiem o  rozliczenie 
poniesionych  nakładów na kortach. Burmistrz zobowiązał się tak
że,  że miasto  poczyni  starania,  by jeszcze  zimą  przeprowadzona 
została  wycena  urządzeń,  tak  by  wiosną  można  było  przystąpić 
do modernizacji  kortów  zgodnie z zamierzeniami  UTT.  Również 
F. Korcz  stwierdził,  że przetarg  na długoletnią  dzierżawę  kortów 
winien odbyć sięjak najprędzej. Prezes KS „Kuźnia Ustroń" radny 
Henryk Hojdysz dodał, że klub nie jest w stanie zainwestować  tyle 
co UTT  i dlatego nie ubiega się o dzierżawę. Nie jest też zamiarem 
klubu przeszkadzanie w jakikolwiek  sposób w przekazaniu  kortów 
UTT. 

Zasadniczą  częścią  sesji  było  podjęcie uchwał  w sprawie  wy
sokości podatków  i opłat w mieście obowiązujących w  1998 roku. 
Uchwały  te publikujemy na str. 8 i 9. 

Wcześniej  jednak  Anna  Borowiecka  wywołała  dyskusję  nad 
nowo powstałym  sklepem  Sesam. 
—  Były  takie boje o jeden  kiosk przy Wrzosie, bo nie pasował  on 
do koncepcji, a w tej chwili  w centrum  miasta powstał  taki  barak, 
że lepsze szły do  rozbiórki. 

K. Hanus  odpowiadał,  że o tym,  gdzie będą  powstawały  takie 
obiekty jak  Sesam zdecydowała  Rada, uchwalając plan  przestrzen
nego zagospodarowania.  Jeżeli powstaje obiekt zgodny z tym  pla
nem  nie  ma  możliwości  takiej  budowy  zablokować.  Podczas 
dyskusji radni  Jerzy  Śliwka  i Jan  Pasterny wnioskowali, by  poda
tek od nieruchomości  płacono do  1/2 ha, gdyż bardzo wielu  rolni
ków  w Ustroniu  posiada  gospodarstwa  o wielkości  niewiele 
mniejszej od  1  ha. Obecne propozycje, by jako  tereny rolne  trakto
wać  gospodarstwa  jedynie  powyżej  1 ha  sprawi,  że  te  mniejsze 

Prażakówka czeka na  remont.  Fot.  W.  Suchta 

gospodarstwa  staną  się nieużytkami   nie  będzie  się opłacało  ich 
ani dzierżawić ani uprawiać. Burmistrz wyjaśniał, że intencją usta
wodawcy  jest  właśnie  likwidacja  gospodarstw  poniżej  1  ha. 
K. Hanus wyraził  też obawę, że uchwała podjęta zgodnie z postu
latami dwóch  radnych może zostać uchylona przez wojewodę jako 
niezgodna  z obowiązującym prawem.  O obniżenie  podatku  pod
miotów  gospodarczych  wnioskowała  Jolanta  Chwastek,  jej  zda
niem  szczególnie  dla  sklepów  ten  podatek  jest  zbyt  wysoki. 
Przekonania  takiego nie podzieliła większość  radnych  i uchwalo
no stawki  podatku  w wysokościach  zaproponowanych  przez  Za
rząd  Miasta. 

Po krótkich dyskusjach  i wyjaśnieniach wszelkich  wątpliwości 
przyjęto również podatki  od posiadania  środków  transportowych, 
od  posiadania  psów,  uchwalono  wysokość  opłaty  miejscowej, 
opłaty  targowej,  odpłatności  za  przedszkola,  za  odprowadzanie 
ścieków. 

Podczas sesji przyjęto też program  ochrony środowiska w  1998 
r. i w  latach  następnych.  (Odpowiednią  uchwałę  opublikujemy 
w jednym z najbliższych numerów GU.) Tu H. Hojdysz stwierdził, 
że wszelkie dotychczasowe  wystąpienia w sprawie obniżenia  cen 
gazu  okazały  się nieskuteczne.  W  związku  z tym  zaproponował, 
by wystąpić do odpowiednich  ministerstw  z wnioskiem  o zróżni
cowanie cen gazu ziemnego  dla odbiorców  w zależności  od  wiel
kości  rocznego  zużycia.  W przypadku  zużycia  powyżej  2000  m1 

cena  powinna  być  niższa  o 3040%.  W podobnym  stopniu  należy 
zróżnicować cenę oleju opałowego w stosunku do oleju  napędowe
go, tym bardziej, że nie wszędzie doprowadzona jest sieć gazowa. 

Maria Tomiczek wnioskowała  zaś, by w programie znalazła  się 
wyszczególniona  budowa  kolektora  sanitarnego  w Lipowcu.  Jan 
Szwarc w związku z punktem  o opracowaniu  ogrzewania  gazowe
go dla Szkoły  Podstawowej nr 2 stwierdził, że dobrze byłoby  taki 
program  ogrzewania  gazowego  opracować  dla wszystkich  szkół, 
które jeszcze go nic posiadają. Mówił  też o konieczności  budowy 
małych  oczyszczalni  ścieków  tam  gdzie  nie docierają  kolektory. 
Halina  Dzierżewicz natomiast stwierdziła, że woda w rzece  Wiśle 
wpływa  do Ustronia już zanieczyszczona.  Sprawą winien  się chy
ba zająć Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej. K. Hanus wyja
śnił, że miasto Wisła otrzymało ostatnio wysoką dotację na budowę 
oczyszczalni.  Jest  tu zgodność  poglądów  wszystkich  zaintereso
wanych, że rzeki należy czyścić od  źródeł. 

Dłuższą  dyskusję  wywołała  również  uchwała  o  przedłużeniu 
umowy na dzierżawę sali widowiskowej w Prażakówce. H. Dzierże
wicz  odczytała  Pismo  Towarzystwa  Miłośników  Ustronia  w  tej 
sprawie, w którym wyrażony jest sprzeciw na dalszą dzierżawę sali 
w dyskotece  „Mirage  2000"  oraz  twierdzi  się,  że  pomieszczenia 
przekazywane Miejskiej Bibliotece  Publicznej w Prażakówce są za 
małe.  Dodatkowo  dochodzi  już  teraz  do  rozpraszania  zbiorów. 
K. Hanus mówił, że obecne decyzje dotyczące Prażakówki  są  kon
sekwencją wcześniejszej uchwały  RM  o jej kupnie. Od  problemu 
remontu  Prażakówki  nie da się uciec, pytanie jedynie  skąd  wziąć 
na to pieniądze. J. Szwarc zaznaczył, że mieszkańcy oczekiwali  na 
likwidację dyskoteki po przejęciu obiektu przez miasto. Teraz przed
łużenie umowy może wywołać oburzenie. Generalnie radni  dysku
towali  o pieniądzach.  Skąd  je  wziąć  na  niezbędne  remonty w 
Prażakówce,  jaki  jest  konieczny  zakres  tych  prac,  czy  już  teraz 
można zagwarantować  to, że po przeniesieni  biblioteki  będzie ona 
tam mogła  funkcjonować przynajmniej przez następne 20  lat. Jako 
że  na  większość z tych  pytań  nie  można  precyzyjnie  odpowie
dzieć, gdyż nie ma jeszcze niezbędnych  ekspertyz o  koniecznych 
remontach  w tym obiekcie,  radni  postanowili  nad całą sprawą  raz 
jeszcze się zastanowić  na jednej z najbliższych  sesji. 

Na  sesji  podjęto uchwałę  o wysokości  podatku  za wywóz  od
padów  komunalnych.  Bronisław  Brandys  pytał  dlaczego  miesz
kańcy osiedli mieszkaniowych  będą płacić więcej niż  mieszkańcy 
domów jednorodzinnych.  Burmistrz odpowiadał, że z badań  wyni
ka, że 70% odpadów  to opakowania  i papier, które w domach  jed
norodzinnych  trafiają zazwyczaj do pieca.  B. Brandys  stwierdził 
na to, że takie zwiększenie  opłat jest zbyt wysokie, a przecież  „Se
gregacja u źródeł" miała koszty obniżyć.  Józef Waszek  w  imieniu 
Komisji  Ochrony  Środowiska  przedstawił  wniosek  o  obniżenie 
wzrostu podatku za wywóz śmieci z 20% do  18%. Radni  większo
ścią głosów  taką  propozycję  zaakceptowali. 
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Dyskutowano  również  nad  kształtem  budżetu  na  1998  rok  za
proponowanym  przez  Zarząd  Miasta  i przeanal izowanym  przez 
komisje RM.  Przewodniczący Komisji  Budżetowej stwierdził  m.in.: 
„Projekt  budżetu  jest  wielkim  niedostatkiem  w  stosunku  do  po
trzeb  miasta.  Dochody  w  stosunku  do  przewidywanego  wykona
nia  wzrastają  jedynie  o  0,71%.  Na  tak  niski  stan  dochodów  ma 
zasadniczy  wpływ: 

—  brak  dotacji  na  zadania  powierzone  (utrzymanie  dróg  woje
wódzkich) 
—  niższa  dotacja  na  zadania  zlecone  o  8% 
—  niższa  subwencja  ogólna  o  40% 
—  niższa  subwencja  drogowa  o  32% 
—  niższa  subwencja  oświatowa  od  przewidywanych  wydatków 
0  26%. 
Według  Ministerstwa  Finansów  ustalono  podstawowe  wskaźni
ki  do  opracowania  budżetu  na  1998  r.: 
—  planowany  średni  wzrost  cen  usług  i  towarem  o  11% 
—  wskaźnik  wzrostu  wynagrodzeń  w sferze  budżetowej  o  14,3%. 
W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  projektu  budżetu  przez 
wszystkie  komisje  RM  postanowiono  wnioskować  następujące 
zmiany: 
—  zwiększenie  dochodów  o  9.899  zł 
—  zwiększenie  deficytu  budżetowego  o  118.200  zł 
—  zmniejszenie  nakładów  w  niektórych  działach  celem  zmiany 
struktury  wydatków  o  74.735  zł.  Zmiana  polegać  ma  na  zmniej
szeniu  wydatków  na  Urząd  Miejski  i Radę  Miejską,  współpracę 
z  zagranicą,  upowszechnianie  kultury  i przesunięcie  tych  środ
ków  na  bardziej  społecznie  uzasadnione  remonty  bieżące  i  ka
pitalne  dróg. 

Po  tych  zmianach  wygospodarowaną  kwotę  postanowiono 
przeznaczyć  na  remonty  bieżące  dróg    40.000  zł,  na  remonty 
kapitalne  dróg  162.834  zł.  Łączne  kwoty  na  drogi  w  budżecie 
postanowiono  wnioskować  na: 
1. Remonty  bieżące  dróg  —  270.000  zł  (w  tym  remont  ul.  Leśnej 
40.000  zł) 
2.  Remonty  kapitalne  dróg  —  374.297  zł,  w  tym  remonty: 

—  kładki  w  Dobce  —  65.000 
—  mostku  wzdłuż  ul.  Sosnowej  —  34.000 
—  chodnika  przed  UM  —  16.000 
— ul.  Sportowa  —  159.297  zł 
— ul.  Porzeczkowa  —  100.000  zł 

Z  tym  stanowiskiem  nie zgodziła  się  Emilia  Czembor.  Jej  zda
niem  obniżanie  kwot  na  promocję  miasta  spada  z  roku  na  rok, 
a  przecież  współpraca  partnerska  z  miastami  za  granicą  jest  też 
promocją. Nie  można  również  uszczuplać  budżetu  w  części  doty
czącej sportu.  Generalnie  zdaniem  radnej  stale  obniża  się  budżet 
kultury. 

*  *  * 

Przyjęcie uchwały  o budżecie  miasta  w  1998  r. było  podstawo
wym  punktem  sesji,  która  odbyła  się 29  grudnia.  Większość  pro
blemów  związanych z budżetem  załatwiono podczas obrad  komisji 
problemowych  RM,  na  sesji  dyskutowano  jedynie  nad  niektóry
mi,  głównie  dotyczącymi  remontów  dróg.  Uchwałę  budżetową 
przedstawiła  skarbnik  T. PolBłachut.  Po stronie dochodów  zapi
sano  16.017.824  zł, zaś po stronie wydatków  16.997.081.  Źródłem 
pokrycia  deficytu będzie kredyt  i wolne  środki.  Radni  większością 
głosów  przyjęli budżet  miasta  na  1998  rok. 

Podczas  tej  sesji  dyskutowano  także  o  opłatach  adiacenckich 
1 do  sprawy  postanowiono  wrócić  na  sesji  styczniowej. 

Większością  głosów  uchwalono  maksymalną  wartość  stawki, 
jaka  może  być  stosowana  w  Ustroniu  za  wywóz  odpadów  komu
nalnych.  Stawka  ta  w  1998  r.  wynosić  będzie  45  zł  za  m3  i  taką 
maksymalną  stawkę  mogą  stosować  przewoźnicy  posiadający 
koncesję  na  wywóz  odpadów  komunalnych  z  Ustronia. 

Przyjęto uchwałę o opracowaniu  planu  miejscowego w  Herma
nicach.  Tu  do pokrycia  wszelkich  kosztów  związanych  z  powsta
niem  tego planu  zobowiązała  się RSP  „Jelenica". 

Była  to  ostatnia  sesja  w  1997  r.,  więc  była  to  też  okazja  do 
składania  życzeń  i nieco  luźniejszych  dyskusji już po  zakończeniu 
obrad. 

Wojsław  Suchta 

BUDŻET  MIAST A 
Projekt budżetu opracowany zosta! jako materiał wyjściowy do dysku

sji i zawierał szczegółowe informacje, pozwalające na analizą  porównawczą 
dochodów  i wydatków  z przewidywanym  wykonaniem  roku  bieżącego. 
Dlatego nic trudno zauważyć, żc budżet nic rośnie przynajmniej o wskaź
nik  przewidywanej  inflacji, a przyjąty wzrost  ok.  1% jest  symboliczny. 
Trzeba jednak pamiętać, że nie jesteśmy „biedną" gminą ponieważ wg da
nych WUS dochody budżetu gminy na  1  mieszkańca wynoszą  823 tys. zł, 
co daje szóste miejsce w województwie.  Mamy najmniejsza liczbę bezro
botnych w ogólnej liczbie ludzi w wieku produkcyjnym (miejsce 59). Mamy 
drugie miejsce w ilości miejsc noclegowych, a 1 szc w ilości korzystających 
z noclegów. 

Został wykonany budżet 97 r.  co nie powinno budzić żadnych zastrze
żeń,  dlatego  Zarząd  Miasta  liczy  na  pozytywną  ocenę  Rady.  Na  tym  tle 
budżet  98  r. będzie jednak  najtrudniejszym w  4lctnicj  obecnej  kadencji. 
Drastycznie  maleją  nakłady  na  inwestycje  oraz  wydatki  na  gospodarką 
komunalną. Niepokojąca duża jest różnica pomiądzy wydatkami na oświatą 
(40% budżetu), a subwencją oświatową  23% dochodów  budżetu. 
Miasto nic korzysta z żadnych preferencji z tytułu uzdrowiska! Subwencja 
ogólna  jest  symboliczna,  zmniejszona  z  tytułu  ulg  i obniżonych  stawek 
podatkowych.  Nawet  przy  największym  optymizmie,  żc  budżet  będzie 
korygowany  in plus, musi  budzić  niepokój  szereg niewiadomych  związa
nych  ze  zmiana  polityki  gospodarczej.  Tnidno  powiedzieć  czy  podatek 
drogowy zostanie wyrównany dodatkową subwencją, czy subwencja oświa
towa  wyrówna  przyrzeczone  podwyżki,  czy udział  w  podatkach  zostanie 
wykonany, jak wpłynie  na budżet  zmiana  podatku  VAT itd. 

Trudno bądzie także spełnić oczekiwania mieszkańców miasta szczegól
nie  w  poprawie  stanu  dróg  i chodników.  Nic  bądzie  także  zadawalający 
postąp robót przy  rozbudowie  SP1, dla  której należy  zapewnić  sfinanso
wanie  robót  w  okresie  3  lat,  a  lepiej  w  okresie  2  lat.  Brak  środków  na 
remonty  kapitalne szkół, budynków  komunalnych,  budową  zatok  autobu
sowych,  budową  parkingów   bądzie  stwarzał  napięcia  przy  dysponowa
niu środkami, które dodatkowo mogą wpłynąć do budżetu. 

Przy  tej  okazji  chcą  zwrócić  uwagą  na  udział  Rady  w  decydowaniu 
zarówno o przeznaczenie  środków, jak  również określeniu  ich  wysokości. 
W ten  sposób Rada ma znaczący udział w  zarządzaniu  miastem,  kosztem 
zagadnień problemowych, żc wymienią  tylko kierunki rozwoju miasta, któ
re winny być przedyskutowane  i zdecydowane właśnie prze Radą. I nic jest 
to żadna krytyka, ale chcą  zwrócić uwagą  na potrzebą  rozwiązywania pro
blemów ważnych  dla przyszłości  miasta  na  forum Rady Miejskiej. 

Niezależnie  od  trudności  w  wyborze  zadań,  zamierzenia  Ustrońskiej 
Rady są ambitne: 

kontynuacja budowy kolektorów i uporządkowanie gospodarki  ścieka
mi, 
znacząca  poprawa  stanu  czystości  środowiska  i  rozwiązywanie  pro
blemów gospodarki  odpadami, 
prywatyzacja mienia  komunalnego, 

to  wszystko  składa  sią  na  dobry  wizerunek  miasta.  Miarą  atrakcyjności 
niech bądzie tylko wskaźnik wzrostu cen nieruchomości, któiy od trzech lat 
znacząco rośnie.  Mimo  tego zainteresowanie  miastem  jest duże, żc wspo
mną  o budowie  letniego  tom  saneczkowego,  całkowicie  sfinansowanego 
przez firmą Wiegant  z Austrii. Jest szansa na uzyskanie znacznej poprawy 
w komunikacji samochodowej. Ustorniowi udało sią to, o co walczą sąsied
nie  gminy,  które  też  są  na  szlaku  ważnym  dla  komunikacji  krajowej, tj. 
autostrady  Cieszyn    Bielsko. 

Tak wiąc mimo tych braków, uchwalenie budżetu pozwoli  na realizację 
zadań bez zbądnej zwłoki w przygotowaniu  dokumentacji  technicznej. 

Kazimier z  Hanus 
Burmistrz  Miasta 
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Fot.  W.  Suchta 
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R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97  r . 

w  sprawie:  stawki  opłaty  miejscowej 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie  terytorialnym  (tj.  z  1996  r.  Dz.  U.  nr  13 poz.  74  z  późn. 
zm.)  w  związku  z  art.  17 ust.  1 i art.  19  pkt  1 lit .  b  ustawy  z  dnia  12 
stycznia  1991  r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  nr 9 poz.  3 1 
z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia  nr 7/91  Wojewody Bielskiego z dnia 
23  lipca  1991  r.  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Bielskiego  nr  15/ 
91) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§1
Dzienną  stawką  opłąty miejscowej od  osób  fizycznych za  każdy  dzień 
pobytu  w  Uzdrowisku  Ustroń  w  celach  wypoczynkowych,  zdrowot
nych  lub  turystycznych: 
a)  1,09 zł   od  osób  dorosłych  przebywających w celach  wypoczynko
wych  i  turystycznych  na  terenie  Ustronia,  w  tym  korzystających 
z  wczasów  prowadzonych  w  obiektach  sanatoryjnych, 
b) 0,35 zł   od  dzicci  i uczącej się młodzieży  (w  tym  studentów) 
c) 0,55 zł   od  emerytów  i rencistów. 

§2. 
Opłaty  miejscowe nie pobiera  się: 
1. pod  warunkiem  wzajemności    od  członków  personelu  przedstawi
cielstw  dyplomatycznych  i  urzędów  konsularnych  oraz  innych  zrów
nanych  z  nimi  osób,  na  podstawie  ustaw,  umów  i  zwyczajów 
międzynarodowych, jeżeli  nic są obywatelami  polskimi  i nic mają miej
sca  pobytu  stałęgo  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej, 
2.  od  osób  przebywających  w  szpitalach  lub  zakłądach  uzdrowisko
wych  oraz  sanatoriach, 
3. od osób niewidomych  i ich  przewodników, 
4.  od  podatników  podatku  od  nieruchomości  z  tytułu  posiadania  do
mów  letniskowych  położonych  w  miejscowości,  w  której  pobiera  się 
opłatę miejscową, 
5. od  zorganizowanych  grup  dzicci  i młodzieży  szkolnej. 

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

§4. 
Opłaty  pobierają: 
1.  Inkasenci  zatrudnieni  w  jednostkach  organizacyjnych  wypoczynku. 
Ustala  się  wysokość  prowizji    7%. 
2. Pracownik  Wydziału  Finansowego  Urzędu  Miejskiego. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 
§6. 

Traci  moc  uchwała  nr  XXX/251/96  Rady  Miejskiej  z dnia  20  grudnia 
1996 r. 

§7. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie miasta oraz publikacji  w Gazecie  Ustrońskiej. 

Uchwała  wchodzi  w  życic  z dniem  1 stycznia  1998 r. 

Fot.  W.  Suchta 

Zimowe  mgły.  Fot.  W.  Suchta 

U C H W A Ł A  n r   X L l I l / 3 6 4 / 9 7 
R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97  r . 

w  sprawie:  stawek  podatku  od  nieruchomości. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie  terytorialnym  (tj.  z  1996  r.  Dz.  U.  nr  13 poz.  74  z  późn. 
zm.) w związku  z art.  5  i 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.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§1
Wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości  rocznic: 
1.  od budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 

  0,29  zł  od  lm2  powierzchni  użytkowej, 
2.  od  budynków  lub  ich  części  związanych  z działalnością  gospodar

czą  inną  niż  rolnicza  lub  leśna  oraz  od  części  budynków  mieszkal
nych 
  11,65  zł  od  1 nr  powierzchni  użytkowej, 

3. od środków campingowych  nic ogrzewanych  w okresie  prowadzenia 
działalności  gospodarczej 

  11,65 zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej  rocznic, 
a po okresie prowadzenia  działalności  gospodarczej 

  3,91  zł  od  1 nr  powierzchni  użytkowej, 
4.  od  budynków  zajętych  na  pomieszczenia  gospodarcze 

  2,06 zł  od  1 nr  powierzchni  użytkowej, 
5.  od  pozostałych  budynków  lub  ich  części 

  3,91  zł  od  1 nr  powierzchni  użytkowej, 
6. od  garaży  poza  budynkiem  mieszkalnym 

  2,06  zł  od  1 nr  powierzchni  użytkowej, 
7.  od  budowli  2%  wartości 
8.  od  powierzchni  gruntów  związanych  z  działalnością  gospodarczą 

inną niż rolnicza  czy  leśna 
 0,34 zł od  1  m2 

9.  od  pozostałych  gruntów 
 0,05  zł od  1 m2  powierzchni 

10.  od  użytków  rolnych  nic  wchodzących  w  skład  gospodarstw  rol
nych 
 0,02  zł  od  J  nr. 

§2. 
Zwalnia  się od podatku  od  nieruchomości: 
1.  nieruchomości  stanowiące  mienie  komunalne  przejęte  przez  organ 

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

2.  budynki  i grunty stanowiące własność  lub będące we władaniu Związ
ku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych. 

§3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§4. 
Traci  moc  uchwała  nr  XXX/249/96  Rady  Miejskiej  z dnia  20  grudnia 
1996 r. 

§5. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie miasta oraz publikacji w Gazecie  Ustrońskiej. 

§8. 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1998 r. 
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U C H W A Ł A  n r   X L I I I / 3 5 2 / 9 7 
R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97  r . 

w  sprawie:  podatku  od  posiadania  psów 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie terytorialnym  tj. Dz. U. nr  13 poz. 74 z  1996 r. z późn.  zm. 
oraz  art.  14 ustawy  z  dnia  12 stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach 
lokalnych  (Dz.  U.  nr  9 poz.  31  z  późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§1. 
Ustala  roczną  stawkę  podatku  od  posiadania  psów  w  wysokości  20,00 
zł. 

§2. 
Obowiązek  podatkowy  dotyczący  podatku  od  posiadania  psów  ciąży 
na  osobach  fizycznych  posiadających  psy. 

§3. 
Podatku  od  posiadania  psów  nic pobiera  się: 
1.  z tytułu  posiadania  psów  będących pomocą  dla osób kalekich  (nie

widomych, głuchoniemych,  niedołężnych) 
2.  od  osób  w  wieku  powyżej  70  lat  od  1 psa, 
3.  z  tytułu  posiadania  psów  utrzymywanych  w  celu  pilnowania  go

spodarstw  rolnych  po  dwa  na  każde  gospodarstwo,  a  utrzymywa
nych w celu pilnowania  stad na pastwiskach  bez względu  na  liczbę. 

§4. 
Zwalnia  się  z podatku  od  posiadania  psów: 
1.  osoby  posiadające szczenięta  w wieku  12  tygodni 
2.  przybyłych  czasowo  na  teren  Ustronia, jeżeli  podatek  od  posiada

nia  psów  został  uiszczony  za dany  rok  podatkowy  w  miejscowości 
z  której  osoby  te  przybyły. 

§5. 
Podatek  od  posiadania  psów  płatny  jest  bez  wezwania  organu  w  2ch 
ratach w  terminach: 
  do  15 maja  i 30 września  każdego  roku  lub w  ciągu  2ch  tygodni  od 
nabycia  psa, 
Podatek  ten pobiera  się w połowic  stawek  określonych  w §  1  niniejszej 
uchwały, jeżeli  osoba  posiadająca psa weszła  w jego  posiadanie  po  30 
czerwca  roku  podatkowego. 
Pobór  podatku  dokonywany  będzie 
  przez  Urząd  Miejski 
 w drodze  inkasa 
Wynagrodzenie  za  inkaso wynosi  5%. 

§6. 
Traci  moc uchwała  nr XXX/234/96  Rady  Miejskiej z dnia 29  listopada 
1996  r. w  sprawie  stawki  podatku  od  posiadania  psów. 

§7. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§8. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń na terenie  miasta oraz publikacji w Gazecie  Ustrońskiej. 

§8. 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1  stycznia  1998 r. 

Kolędniczki...  Fot.  W.  Suchta 

U C H W A Ł A  n r   X L I I I / 3 5 1 / 9 7 
R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97  r . 

w  sprawie:  stawek  podatku  od  środków  transportowych. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie  terytorialnym  (tj.  z  1996  r.  Dz.  U.  nr  13 poz.  74  z  późn. 
zm.)  i  art.  10 w  związku  z  art.  8  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o 
podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  nr  9 poz.  31  z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§1
Wysokość  stawek  podatku  os  środków  transportowych: 
1. samochody ciężarowe o  ładowności: 

 od  24 ton  660,00  zł 
 od 46  ton  840,00  zł 
od  68 ton  1.020,00  zł 
od  819 ton  1.200,00  zł 
od  1012  ton  1.330,00  zł 

2.  samochody  ciężarowe o  ładowności: 
  powyżej  12 ton  1.500,00  zł 

3.  ciągniki siodłowe  i balastowe  1.300,00 zł 
4.  przyczepy  i naczepy  o  ładowności  powyżej  5  ton  500,00  zł 
5.  autobusy 

do  15 miejsc  800,00  zł 
od  15 do 30 miejsc  1.200,00  zł 
  powyżej  30  miejsc  1.339,00  zł 

.  §2
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

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

§4. 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1998 r. 

U C H W A Ł A  n r   X L I I I / 3 6 3 / 9 7 
R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97  r . 

w  sprawie:  wysokości  podatku  za  wywóz 
odpadów  komunalnych 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia  11 października  1991 r. o referen
dum gminnym (Dz. U. nr  110 z póź. zm.),  § 1  pkt 2 uchwały nr LVI/397/ 
94 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 20 maja  1994 r. ze zmianą 
wynikającą z uchwały  nr  ITT/11/94  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia  12 sierpnia  1994 r. 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

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

ków wolnomieszkaniowych   2,40 zł  od  osoby/miesiąc 
2.  mieszkańców  zabudowy jednorodzinnej    1,68 zł od  osoby/miesiąc 
3.  mieszkańców  zabudowy  zagrodowej  (rolnicy)    0,97  zł  od  osoby/ 

miesiąc 
4.  właścicieli  gruntów  na  których  są  domki  letniskowe  i campingi  

55,20  zł od wym.  budowli  rocznie 
§2. 

Podatek  za  wywóz  odpadów  komunalnych  jest  płatny  w  ratach, 
w terminie do  15 marca,  15 maja,  15 września  i 15 listopada danego roku, 
natomiast  od mieszkańców  bloków  spółdzielczych  i budynków  ADM 
w  czynszu. 

§3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§4. 
Traci moc uchwała nr XXX/236/96  Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia  29  listopada  1996 r. 

§5. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń na terenie miasta oraz publikacji w Gazecie  Ustrońskiej. 

§6. 
Uchwala  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1998 r. 

«mg $$ 
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Ogłoszenia drobne 
Poszukują  lokalu  w  centrum 
Ustronia  na  sklep  z telefonami 
GSM.  Tcl.  544041 

Zakład  tapiccrski  wykonuje  reno
wacje wersalek,  foteli  itp.  Ustroń, 
ul. M. Reja  1. 

Czy zarabiasz  tyle  ile jesteś  wart? 
Niezwykła  praca w kraju  i za  gra
n icą  dla  amb i tnych,  c h c ą c y ch  c oś 
zmienić w swoim życiu.  Wprowa
dzenie  do  zawodu  zapewnione. 
Prezentacja  f i rmy :  piątek, 
09.01.98,  godz.  18.00,  DW  „Zie
mowit"  (Zawodzie). 

Wycinki, przecinki, ciącic drzewa. 
Tel. 544498. 

Małe  mieszkanie  (kawalerką  lub 
M3)  w  Ustroniu  zdecydowanie 
kupią. Tel. 542900,  wieczorem. 

Co  Cią  czeka  w  Nowym  Roku? 
Odpowiedź, uzyskasz w  gabinecie 
wróżb  „EDEN".  Ustroń  Zawo
dzie, ul. Lecznicza  6. Zapisy  tcle
foniczne: 0602 696781. 

Silnik audi  1,8; benzyna  sprzedam. 
Tel.  544498. 

P r z y c h o d n ia  R e j o n o wa 
w  Ustroniu  pilnie zatrudni  le
karza  stomatologa. 

WTW91?  flT  0  WWPf^  'W  W?  MTW  A 
ĘJMmJ&MSM^Mmjs 

ipXtJ9  Warta,  Polonia.  iłncryoasekuracj€i 

czynne  w  każdy  wtorek  — 9 . 0 0  1 5 . 3 0 

i w  nieparzyste  środy  miesiąca  —  9.00  15 .00 

w  piątek   8 . 0 0  1 3 . 0 0 

F i l i a  L O ,  U s t r o ń,  R y n ek  t e l .  5 4  3 3  78 

oraz  codziennie 
po  godz.  16.00,  a w  soboty  9.00   1 3 . 0 0 

llsirori , ul. Dominikańska 20, tcl. 543204. 

A l J T O  C f c Ę S C I 

polonez, FSO, 126 
akumulatory 

mechanika  samochodowa 
pomoc  drogowa 

ul. Kasztanowa  15, tel. 542683 

PZU   Inspektorat  w  Cieszy
nie,  ul.  Szeroka  4,  zawiadamia 
swoich klientów, płatników  obo
wiązkowego ubezpieczenia  OC 
z tytułu posiadania  samochodu, 
że  składki  płatne  są  na  podsta
wi e  blankietu  tylko  w  placów
kach pocztowych, bankach  oraz 
kasie  Inspektoratu  w  Cieszynie, 
codziennie do godz.  15.30. 

Dyrekcja  i młodzież  Zespołu  Szkół  Technicznych 

w Ustroniu dziękuje serdecznie Właścicielom  i Zarzą

dom Firm: „INZBUD" , „MOKATE" , „USTRONI AN

KA" ,  ZAKŁAD Y  KUŹNICZE  i „DELICJE"  za 

udzielenie pomocy finansowej, która zostanie przezna

czona na pracownię  komputerową. 

Fot.  W.  Suchta 

Wystawy 
M u z e um  H u t n i c t w a  i  K u ź n i c t w a  ul .  Hutn icz a  3, tcl .  542996. 
Wystawy  stałe: 

  Hutn ic two  i  Kuźn ic two  Ustronia. 
  Ustrońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.  & K.  Hcczko 

  wystawa  i sprzedaż  prac  ustrońskich  twórców. 
Wystawy  czasowe: 
  Ta jemnice  i skarby  Ziemi 
  Wystawa  rysunków  A.  Mleczki 
  Wystawa  rzeźby  ludowej  Anny  Ficoń  z Wieprza    Wernisaż  9 stycznia  '98, 
godz.  17.00 
Muzeum  czynne  we  wtorki  od  9.0017.00,  od  środy  do  p iątku 
w  godz.  9 .0014.00,  soboty  od  9.0013.00,  n iedz ie le  od  10.0013.00. 
Odd/ . iał  M u z e um  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 
3  Ma j a  68,  tcl .  54 29 96, 

  Najbardziej  jadowi te  węże  świata   od  1.0128.02.98 r. 
  Uroki  Ziemi  Cieszyńskiej   dzieje,  ludzie,  obyczaje  (ze  zbiorów  Marii  Skalickiej) 
Oddział  czynny  we  wtorki  od  9.0018.00,  w środy  i czwartki  od  9.0014.00, 
w  piątki  i soboty  od  godz.  9 .0013.00 

Galer i a  Sztuki  Wspó łczesnej   na  „Go jach "   B & K  Heczkowie 
ul.  B laszczyka  19,  tcl.  541  100,  czynna  cały  dzień. 
G a l e r i a  S z t u ki  W s p ó ł c z e s n ej   „ Z a w o d z i e " , 
ul.  Sanatory jna  7, tcl.  543534,  wcw.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  od  9.0016.00,  w soboty  9.0013.00 
B iu r o  P r o m o c j i  i  W y s t aw  A r t y s t y c z n y c h , 
ul.  9 L is topada  2, tcl.  545458 
Klu b  Młodz ieżowy    Budynek  Chrześc i jańsk iej  Fundac ji  „Życ i c  i  M is ja" 
ul.  3  Maja  14,  tcl.  544522. 

  Klub  Sportowy,  spotkania  w poniedziałki  o godz.  16.00. 

IMPREZY 
9 . 0 1 . 98  godz.  17.00  „Wi l i j a  u starz ika"  w wykonaniu  dzicci  ze  Szkoły 

Podstawowej  nr 5 w Ustroniu  Lipowcu    Muzeum 

Hutnictwa  i  Kuźnic twa 

11.01 .98  g o d z.  14.00  „ Z N o w o r o c z n y mi  Ż y c z e n i a m i"    k o n c e rt EL 

„Czanto r ia"  (sala  kina  „Zdró j " ) 

godz.  16.45  „ Z N o w o r o c z n y mi  Ż y c z e n i a m i"    k o n c e rt  EL 

„Czantor ia"  dla  mieszkańców  miasta    sala  konfe

r e n c y j na  b u d y n ku  a d m i n i s t r a c y j n e go  S z p i t a la 

Uzdrowiskowego. 

Kino  „Zdrój"     ul.  Sanatoryjna  7  (baseny),  tcl. 543609  lub 543534,  wew. 471 

8.1.98  16 .00  P ią ty  E l e m e nt 
18 .45  Bez  Twarzy 

914 .1 .98  18 .45  W u l k an 
2 0 . 30  Bandy ta 

N O C N E  KIN O  PREMIER : 
8.1.98  2 2 . 30  Obcy    Przebudzenie 

Uwaga!  Domy  wczasowe,  hotele  itp.  afisze z miesięcznymi  pro
gramami  imprez odebrać można bezpłatnie w Centralnej Informacji 
Turystycznej,  Rynek  2, tel. 54  2653 

Y
Do  10 stycznia  apteka w  Nierodzimiu . 
Od  10 do  17 stycznia  apteka  na  Pod Najadą  przy  ul. 3  Maja. 

Fot.  W.  Suchta  Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00 
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U C H W A Ł A  n r   X L I I I / 3 5 2 / 9 7 
R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97 r . 

w  sprawie:  opłaty  targowej 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  8 ustawy z dnia  8 marca  1990  r. o 
samorządzie  terytorialnym  (tj.  Dz.  U.  nr  13 poz.  74 z 1996  r. z późn. 
zm.)  oraz  art.  15 i 19 pkt  1 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. o  podat
kach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  nr  9 poz.  31  z późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§ 1

Dzienną  stawką  opłaty  targowej  od  osób  fizycznych,  osób  prawnych 
oraz jednostek  organizacyjnych  nie mających osobowości  prawnej  do
konujących sprzedaży  na  targowisku: 
1.  z samochodu  ciężarowego   43,00 
2.  z samochodu  dostawczego   35,00 
3.  z samochodu  osobowego   30,00 
4.  z zadaszonego  straganu   23,00 
5.  z miejsc wydzielonych  i oznakowanych  znajdujących sią  na  targo

wisku    15,00 
6.  z  rąki, kosza,  skrzynki  5,00 
7.  wykonywanie  czynności  rzemieślniczych   6,00 

§ 2 . 

Targowiskami  są wyznaczone miejsca, w których prowadzony jest  han
del z rąki,  kosza,  wozów  konnych,  przyczep,  pojazdów  samochodo
wych  itp. 
Ustala  sią  targowisko  miejskie  położone  przy  ul.  A.  Brody. 

§ 3 . 

Poboru  opłaty  na  targowisku  miejskim i innych  miejscach  wyznaczo
nych  do  prowadzenia  handlu  dokonuje  upoważniony  pracownik  jed
nostki organizacyjnej prowadzącej  targowisko. 

§ 4 . 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 
§ 5 . 

Traci moc uchwałą nr XXX/235/96  Rady Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia  29  listopada  1996 r. 

§ 6 . 

Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie miasta oraz publikacji w Gazecie  Ustrońskiej. 

§ 7 . 

Uchwała  wchodzi  w  życic z dniem  1 stycznia  1998 r. 

U C H W A Ł A  n r   X L I I I / 3 5 7 / 9 7 
R a d y  M i e j s k i e j   U z d r o w i s k a  U s t r o ń 

z  d n i a  19  g r u d n i a  1 9 97  r . 

w sprawie:  opłat  za  wystawianie  świadectw  miejsca 
pochodzenia  zwierząt 

Na  podstawie  art.  7 ustąp 5 ustawy  z dnia  24  kwietnia  1997 r. 
0  zwalczaniu  chorób  zakaźnych  zwierząt,  badaniu  zwierząt  rzeźnych 
1  miąsa oraz o Państwowej  Inspekcji  Weterynaryjnej (Dz. U. nr 60  poz. 
369) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
uchwala 

§ 1

Wysokość  opłat  za wystawianie  świadectw  miejsca  pochodzenia  zwie
rząt dla  bydła, owiec,  kóz, świń  i koni  w  kwocie: 
1.  za  świadectwo jednostkowe  oddzielnie  dl  każdej sztuki  1 zl 
2.  za  świadectwo  zbiorcze  pow.  1 szt.  w odniesieniu  do  tego  samego 

gatunku  i należącego do tego samego posiadacza   3 zł 
§ 2 . 

Opłaty  wymienione  w  §  1 pobiera  pracownik  Urzędu  Miejskiego  upo
ważniony  prze  Burmistrza  Miasta  Ustronia. 

§ 3 . 

Wykonanie  uchwały  powierza  sią  Zarządowi  Miasta. 
§ 4 . 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń na  terenie miasta  oraz publikacji  w Gazecie  Ustrońskiej. 

§ 5 . 

Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1998 r. 

Trójka  laureatów  z zast.  burmistrza.  Od  lewej: T.  Duda,  T.  Klisz, 
G. Śliwka, M. Pawlas.  '  Fot.  W.  Suchta 

r l t K W O L T  P L t B I b t r Y T 

31  grudnia  na Równicy  po zakończeniu  Biegu  Sylwestrowego 
ogłoszono  wyniki  plebiscytu  na  naj lepszego  sportowca  Ustronia 
w  1997  r.  Spośród  ponad  dwustu  czynnie  uprawiających  sport 
w  Ustroniu  prezesi  trzech  k lubów  sportowych:  Andrzej   Georg 
z TRS „Siła", Michał Galaszek z MarabuSki  i Dorota  Kaniewska
Godycka  z Klubu  Sportowego  Psich Zaprzęgów  „Ustronia"  wyty
powali  dziesiątkę najlepszych  sportowców: 
1.  Grzegorz  Śliwka    skoki  narciarskie    58pkt.  Zamieszkały 
w  Ustroniu  zawodnik  KS  Wisła.  Wicemistrz  Polski  w  drużynie, 
zwycięzca  trzech  konkursów  na  igielicie w Czechach.  W  tym  sezo
nie startuje już z seniorami  i w  Pucharze  Interkontynalnym  w  Cha
monix  zajął dobre  27  miejsce. Jest  członkiem  kadry  B  skoczków, 
członkiem  kadry olimpijskiej na  Igrzyska Zimowe  w  Salt Lake  Pla
cid w  2002  roku.  Obecnie  uczy  się w  Szkole  Mistrzostwa  Sporto
wego  w Zakopanem.  Ma  15  lat. 

2. Michał  Pawlas  narciarstwo alpejskie  50pkt. Mieszka w  Ustro
niu. Zawodnik  MarabuSki  Club.  Aktualny  mistrz  Polski  młodzi
ków  w  slalomie  gigancie  i slalomie  specjalnym.  Członek  kadry 
makroregionu. 
3. Tomasz  Klisz  biegi górskie, przełajowe i uliczne  35pkt.  Mieszka 
w Bielsku  Białej. Zawodnik  TRS  „Siła" Ustroń.  Reprezentant  kraju 
na Mistrzostwach  Świata  w biegach  Górskich  w Czechach.  Trzeci 
wśród juniorów  w  Polsce, zwycięzca  Pucharu  Beskidów'97  w  bie
gach  przełajowych w  kategorii  1619  lat. 

Kolejne miejsca zajęli: 4. Wacław  Godycki   kolarstwo  górskie, 
28pkt,  5. Jerzy  I labdas   narciarstwo  alpejskie,  24pkt,  5.  Paweł 
Krzywo ń   psie zaprzęgi,  24pkt,  6. Jakub  Gałaszek    narciarstwo 
alpejskie, 23 pkt, 7. Janusz  Godycki   psie zaprzęgi,  21 pkt,  8.  Ja
nusz Magiera   biegi  górskie  i przełajowe, 20pkt,  9. Anna  Stanie
czek   narciarstwo  alpejskie,  18pkt,  10.  Piotr   Łupieżowiecbiegi 
górskie  i przełajowe,  1 Opkt,  10. Adam  Ozaist   kolarstwo  górskie, 
lOpkt. 

Plebiscyt  odbył się po raz pierwszy. Naj lepszym gratulacje  skła
dał  zastępca  burmistrza  Tadeusz  Duda.  (ws) 

Ż y c z e n i a  w s z e l k i e j 

p o m y ś l n o ś c i  w 

i \ o w y m  R o k u  1 9 9 8 

w s z y s t k i m  s w o i m 

k l i e n t o m 

SKŁADAJĄ 
WŁAŚCICIELE/PRACOWNICY 

BIURA USŁUG TURYSTYCZNYCH,, USTRONI ANKA " 

In formujemy,  że biuro  nasze  mieści  się 
obecnie  przy  ul .  Grażyńskiego  15. 
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Fot.  W.  Suchta 

Nie udało się przeprowadzić  narciarskiego  Biegu  Sylwestrowe
go.  31  grudnia  na  Równicy  jedynie  Eugeniusz  Dzida z Brennej 
starał się biegać  na skrawku  śniegu  na  zboczu  Równicy.  Pozostali 
zawodnicy  rywalizowali  w  biegu  górskim  na  dystansie  3,5  km. 
Wygrali  znani  z  letnich  biegów  w górach:  1. Tomasz  Brzozowski 
 Mysłowice,  2. Tomasz  Klis z   Bielsko  Biała,  3.  Marek  Bylica  
Cisownica.  Wszyscy  trzej  zwycięzcy  reprezentują  TRS  „Siła" 
Ustroń.  Wśród  kobiet  zwyciężyła  Anna  Stanieczek  z  Goleszowa 
(MarabuSki  Ustroń)  przed  Danutą  Kondziołk ą  z Ustronia  (TRS 
„Siła" Ustroń).  Mieszkańcy  Ustronia zajęli miejsca: 5. Adol f  Garn
carz,  6. Franciszek  Pasterny,  7.Tadeusz  Spilok.  Po biegu  i deko
racji najlepszych zostało już  niewiele  czasu  na  to, aby przebrać  się 
na bal  sylwestrowy,  a potem  mimo wcześniejszego wysiłku  bawić 
się  do  białego  rana. 

Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Ustroniu serdecznie zapraszają na tradycyjny 

który  odbędzie  się  24  stycznia  1998  r. o godz.  20.00 
w  budynku  szkoły. 

Bilety do kupienia od 5.01.1998 r. w sekretariacie szkol
nym ul. Partyzantów  2. 
Jak zwykle doborowa orkiestra, dużo atrakcji, wspaniała 
kuchnia  i szampańska  zabawa. 

<ZV1  Y  / / / 

JR

Tak se  myślym,  że  ki erys i s  kimsi  opowiado  u nas  w Polsce  jak 
świdraty  z geodetom,  że  kierysi  z nas  robi  błozna...  Mojiij   Pa
niczce  sie zapsulo  łoto,  niedowno  po  wyborach  auto,  mo już  tyn 
warczekpore  roków,  krzipać  zaczył,  sturkało  nim... 
Pojechołech  do mechanika  na  Cieszyńskóm  i czakom  na  napra
wiyni,  a był  tam  też  taki,  jakisi  cudzy,  (po  ustróńsku  nie  mówił), 
i  też  czakoł,  starszy  panoczek  doł  sie  zaroz  do  rzeczy  sy  mnóm, 
pyto  sie  mie  na  kogoch  głosowoł?  Jak  żech  to  usłyszoł,  to  mi 
zaroz  rzecz  odjyło!  Cóż go  też  to może  obchodzić? 
Jo  ani  ślubnej  nie  mówym  na kogo  glosujym,  a cudzymu  sie  by
dym  spowiadoł???  (a s tóm  Mojóm je  zawsze  przi  wyborach  su
meryja   jo jij   przez  rok  wykładom  na kogo  mo głosować,  czymu 
ci  sóm  lepsi,  a łóna  potym  i tak po  swojimu  zrobi  i potym  sie 
chochro  i wyśmiywo  sie  sy  mnie,  żech  zaś  przegroł)  ...  nó, i tyn 
cudzy,  (jak  żech  mu  powiedzioł,  że  go  to  psińco  obchodzi  na 
kogoch  glosowol),  to  mi prawi,  że  teraz  bydzie  strasznie  fajnie 
w  Polsce,  że  wszystkigo  bydymy  mieć  forot,  że  kwartyr  każdy 
dostanie,  że  dochtory  bydóm  jeszcze  wiyncyj  zarobiać,  że  snoci 
woda  bydzie  czyściejszo,  trowa  piękniejszo,  że już  sie  chroboki 
nie  bydóm  za  stróm  brać,  bocianów  przibydzie,  masło  bydzie 
tańsze  i  zdrowsze... 
Takposłóchóm,  posłóchóm...  i naroz  widzym,  że  łón se  robi  bło
zna,  że  mi  łoko puszczo...  i mrugo  na mnie.  No,  toch  był  dóma... 
chyciłech  ty mat, już  chcym  cosi powiedzieć...  a łón siod  do  auta 
i  pojechoł...  i telach  go  widziol.  Chciołbych  go  jeszcze  kańsi 
trefić  i postawić  mu flaszkę,  za  to, że mie   starego  chłopa    sklu
dził na  ziym... 
Od  tego  czasu,  (żech  se  obiecoł),  nie  bydym  sie  denerwowol 
politykom.  Dyć przeca  downojuż  kierysi  uznoł,  że  to je  nejwiynk
szy gnój,  że  tu żodyn  ciprowdy  nie powiy  bo nie śmiy,  boprzegro 
a my?  Ci na dole?  My sóm  akurat  nejmiynij  ważni  ...i zawsze  tak 
było... 
Ale,  ale!!!  Mie  to już,  przeca,  kierysi  kiesi prawił  żebych  sie  nie 
jargoł,  że szkoda  zdrowio,  że  bydzie  tak, jak  mo być  w tej  polity
ce. Isto Moja mi to prawiła!  No, ale to ni ma to, co cudzy,  to  trzeja 
od cudzego  usłyszeć   wtedy  człowiek  uwierzy,  i tak je  ze  wszyst
kim... 
Jak  nóm  nasi  bliscy  cosiprawióm,  to sie  nóm  zdo,  że  bulczóm... 
ale, jak  nóm  to powiy  cudzy,  to dziepro  wtedy  zaczynómy  rozmy
ślać... 

Miyjcie  sie 
Frań cek 

POZIOMO :  l)  przed  drugim  daniem,  4) miernota  na  płótnie,  6) 
drabiniasty,  8) wenecki  wielmoża, 9) dziękczynna w kościele,  10) 
krzaki,  zarośla,  11)  główna  tętnica,  12)  miłosna  przygoda,  13) 
duża walizka,  14) danie  z mięsa,  15) obóz  śmierci  w  Niemczech, 
16) zamiast gotówki,  17) morski  skorupiak,  18) rodzaj  uczesania, 
19)  imię Dymnej,  aktorki,  20) do zaciskania  po  podwyżkach. 
PIONOWO :  1) ptasi  rybak,  2) drobna  kontrabanda,  3)  rośnie  na 
palmie,  4)  biblioteczny  rejestr,  5)  kuzynka  tęczy,  6)  zabytkowa 
kopalnia  soli,  7)  wyręcza  gospodynię,  11)  stolica  Turcji,  13)  w 
środku  długopisu. 

Rozwiązaniem  jest  hasło,  które  powstanie  po  odczytaniu  liter 
z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła mija 20 bm. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr   49 
GRUDZIE Ń 

Nagrodę 20 zł otreymujc WIESŁAW A  POCZĄTEK   z  Ustro
nia, os.  Manhatan  9/51. Zapraszamy  do  redakcji. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr   50 
MIKOŁA J 

Nagrodę 20 zł oteymuje  FRANCISZEK  BIBER z Ustronia, 
os. Cieszyńskie  3/23.  Zapraszamy  do  redakcji. 

KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA  *  KRZYZOWKA 
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