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SPRZYJAJĄC Y UKŁAD 
Rozmowa  ze Zbigniewem  Hołubowiczem, 

prezesem  Klubu  Sportowego  „Kuźn ia" 

—  Jak  doszło  do  tego,  że został  pan  prezesem  Kuźni? 
—  Po  rezygnacji  prezesa  Henryka  Hojdysza  i wiceprezesa  Hen
ryka Zlocha sytuacja była dramatyczna, gdyż gdyby  reszta  człon
ków  zarządu  również  podała  się  do  dymisji,  należałoby  zwołać 
zebranie  wyborcze  i powołać  całkiem  nowe  władze.  Po  zastano
wieniu  się  doszliśmy  do  wniosku,  że  nasza  trzyletnia  praca  mo
głaby  zostać  zniweczona  przez  przypadkowych  ludzi.  Zdecydo
waliśmy  się więc  kontynuować  to co  rozpoczęliśmy  na początku 
kadencji. Zarząd w takiej sytuacji postanowił  powierzyć mi  funk
cję prezesa,  wiceprezesem  do  spraw  sportowych  został  Andrzej 
Szeja, zaś wiceprezesem  do spraw organizacyjnych  Rudolf  Czyż. 
—  Czyli zamierzacie  kontynuować  dotychczasową  Hnię  dzia
łania  k lubu? 
—  Przede wszystkim  sytuacja w klubie jest  klarowna.  Poprzedni 
prezes  wiele  decyzji  podejmował  samodzielnie,  obecnie  podej
muje  decyzje  cały  zarząd.  Ważne,  że  zarząd  składa  się  z  ludzi 
chcących  pracować,  zaangażowanych.  Co do kontynuacji,  to  na
dal najważniejsze jest  utrzymanie  drużyny  piłki  nożnej na  pozio
mie  ligi okręgowej, przy czym główny nacisk chcemy położyć  na 
to, by w drużynie seniorów grali głównie wychowankowie  nasze
go  klubu. 
—  Ilu  członków  liczy  cały  klub? 
—  Niewielu. Zachęcamy wszystkich  do wpisywania  się.  Wystar
czy  podpisać  deklarację  i płacić  składki.  Apeluję do  wszystkich 
zainteresowanych  sportem,  by  włączyli  się w działalność  Kuźni 
Ustroń.  Za parę  miesięcy  mija nasza  kadencja  i odbędzie  się  ze
branie  sprawozdawczowyborcze.  Aby  móc  decydować  o  wła
dzach  i przyszłości  klubu, trzeba zostać jego członkiem.  Dopiero 
wtedy  można  kandydować  do  władz  klubu,  bądź w  inny  sposób 
angażować  się, wpływać  na  to, co  się w klubie  dzieje. 
—  Czy  tak  jak  cały  polski  sport  macie  poważne  problemy 
finansowe? 
—  Tak jak  wszędzie  oczywiście  brakuje  pieniędzy,  ale  po  1998 
roku  nie mamy  żadnych  strat.  Pieniądze, które mamy  od  sponso
rów,  z  prowadzenia  parkingów  i  innych  wpływów,  wystarczają 
na prowadzenie  normalnej działalności.  Przy  takim  poziomie  fi 
nansowym  trudno  marzyć  o  np.  trzeciej  lidze  piłkarzy,  ale  na  to 
co  robimy  obecnie,  wystarcza. 
—  Zmieniły  się władze  miejskie. J ak  wiem, doszło do  spotka
nia władz klubu  z nowym  burmistrzem  Janem  Szwarcem.  Czy 
są  jakieś  efekty  tego  spotkania? 
—  Burmistrz  zaoferował  pomoc,  może  nie  bezpośrednio  finan
sową,  gdyż wszyscy  wiemy,  że  budżet  miasta jest  ograniczony  a 
potrzeby  ogromne.  Cieszy  nas jednak  deklarowana  przez  burmi
strza chęć  rozwijania sportu  w Ustroniu  i mamy  nadzieję na  bar
dzo  dobrą  współpracę. 
—  J ak  klub  wyobraża  sobie  taką  współpracę? 
—  Przede  wszystkim  zapewniono  nas,  że  nadal  możemy  liczyć 
na dochody z parkingów. Ponadto burmistrz zapewniał, że w miarę 
możliwości  będzie  sprzyjał  rozwojowi  klubu.  My ze swej  strony 
zapewniliśmy, że nasza działalność będzie otwarta na wszelkie pro
pozycje, zarówno ze strony władz miasta jak  i jego  mieszkańców. 

(cd. na sir. 2) 
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Czas  przemija 

Czas 
wlecze  się, 

płynie, 
biegnie, 
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Dokąd? 
Po co? 

Z  kim? 
Dlaczego? 

IV SESJA RADY  MIEJSKIEJ 

ILE  TAKSÓWEK ? 
30  grudnia  radni  zebrali  się  na  c/wartej  sesji  Rady  Miejskiej  w  tej 

kadencji.  Obrady  otworzył  przewodniczący  RM  Emil  Fober.  Zapropo
nował  on.  by  wprowadzić  zasadę,  że  przewodniczący  rad  osiedlowych 
podczas  dyskusji  przed  podejmowaniem  uchwał,  mogą  zabierać  głos 
bez  zgody  radnych.  Propozycję  przegłosowano  i  przyjęto  większością 
głosów.  Do  tej  pory  osoby  spoza  Rady  Miejskiej  nie  mogły  zabierać 
głosu  na sesjach  bez  uprzedniej zgody  radnych.  Obecnie  przedstawicie
le poszczególnych  rad  osiedlowych  będą  mogli  włączać  się do  dyskusji 
nad  podejmowanymi  przez  radnych  uchwałami.  Następnie  prowadzenie 
obrad  przejął zastępca  przewodniczącego  RM  Rudolf  Krużołek  i  przy
stąpiono do  dyskusji  i głosowań  nad  uchwałami.  Szczególnie  ważne  dla 
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—  Kuźnia  Ustroń  to  przede  wszystkim  piłkarze.  Jak  u  was 
wygląda  szkolenie  młodzieży? 
—  W  1996  r. stworzona  została  sekcja „żaków",  czyli  chłopców 
już  od  siódmego  roku  życia.  Okazało  się,  że  z  miesiąca  na  mie
siąc  przybywa  tych  młodych  ludzi  chcących  „kopać"  piłkę.  Na 
pewno jest  to  zasługa  instruktora  Henryka  Sobczaka,  który  po
trafi zachęcić  najmłodszych  do  treningów.  Mam  nadzieję  na  ro
s n ą cy  nabór  „ ż a k ó w"  w  k o l e j n y ch  la tach.  O b e c n ie  w  tej  g rup ie 
trenuje około  trzydziestu  chłopców. 
—  Przy  prowadzeniu  „żaków"  niezbędna  jest  chyba  wspó
łpraca  z  rodzicami? 
—  Oczywiście  zależy  nam  na  takiej  współpracy.  Po  meczu  „ża
ków" zorganizowaliśmy  ognisko,  w którym  uczestniczyli  też  ro
dzice  chłopców.  Chcemy,  by  takich  spotkań  było  w  przyszłości 
więcej, gdyż ci najmłodsi to przyszłość klubu. Ten pierwszy  mecz 
chłopcy  strasznie  przeżywali,  jak  nam  mówiono,  niektórzy  nie 
spali  w  nocy. 
—  J ak  wygląda  szkolenie  starszych  grup  młodych  pi łkarzy? 
—  W klubie trenuje około czterdziestu  trampkarzy  i juniorów.  W 
rundzie  jesiennej  juniorzy  zajęli  czwarte  miejsce  w  tabeli,  co 
świadczy  o  tym,  że  są  to  utalentowani  piłkarze,  a  przy  dużym 
zaangażowaniu  ich  kierownika  drużyny  i  instruktora,  chyba  w 
przyszłości  będą  stanowili  podstawę  zespołu  seniorów. 
—  Na  razie  jednak  nie widać  zbyt  wielu  juniorów,  gra jących 
choćby  po  kilkanaście  minut  w  meczach  seniorów. 
—  Właśnie  tak chcemy zorganizować  pracę, by wyławiać  utalen
towanych juniorów  i sprawdzać  ich w meczach  pierwszej  druży
ny. To powinno już być widoczne w rundzie wiosennej  rozgrywek. 
—  Czy  współpracujecie  ze  szkołami? 
—  W  1997 roku organizowaliśmy  turnieje dla drużyn  szkolnych. 
Chodziło  głównie  o  zachęcenie  do  uczestniczenia  w  treningach 
w  naszym  klubie.  Niestety  taka  współpraca  ze  szkołami  urwała 
się  w  1998  r.,  ale  my  chcemy  do  niej  powrócić.  Mamy  już  w 
programie  imprez  na  1999  rok  zaplanowany  w  czerwcu  turniej 
szkół podstawowych  Ustronia. 
—  Działalność  klubu,  dla  przeciętnego  kibica,  postrzegana 
jest  przede  wszystkim  przez  występującą  w  lidze  okręgowej 

drużynę  seniorów.  Czy  w  najbliższym  okresie  w  tej  drużynie 
nastąpią  jakieś  zmiany? 
—  Wypożyczamy  do „Beskidu"  Skoczów  naszego  podstawowe
go  napastnika  Adriana  Sikorę.  O  to  prosił  sam  zawodnik  i jego 
rodzice.  My  też wiemy, że w „Beskidzie"  będzie miał  lepsze  wa
runki  do  treningu,  więc  by  nie  hamować jego  rozwoju  zgodzili
śmy  się  na  wypożyczenie  na  okres  najbliższej  wiosny.  W  jego 
miejsce otrzymamy  ze Skoczowa  napastnika. 
—  Czy  są  jakieś  braki  kadrowe  w  drużynie? 
—  Mieliśmy  tzw.  dość  długą  ławkę,  więc  na  braki  kadrowe  nie 
powinniśmy  narzekać.  Do tego dochodzą jak już mówiłem  junio
rzy. Nie  zagra  na wiosnę Tomasz  Babuchowski.  Był on  wypoży
czony  do  Kuźni  tylko  na jeden  sezon.  Nasze  założenie  to  raczej 
sprzedaż  zawodników  niż  ich  kupowanie,  gdyż  na  to  po  prostu 
nas nie stać. Powtórzę  raz jeszcze, że naszą  przyszłościąjest szko
lenie  młodzieży. 
— G dy  funkcję prezesa  sprawował  H. Hojdysz kibice w  Ustro
niu  mieli okazję obejrzeć kilk a  interesujących spotkań  piłkar
skich,  jak  chociażby  mecze  reprezentacji  kobiet,  młodzików, 
mecze drużyn  pierwszoligowych.  Czy  możemy  na  takie  wido
wiska  liczyć  w  przyszłości? 
—  W  tym  roku  będzie  też  takie atrakcyjne spotkanie.  2 maja  ma 
się odbyć  mecz  międzynarodowy  „Orłów  Górskiego"  z  oldboy
ami Czech. Całość organizuje firma „Profesjonał", która  zwróci
ła  się  do  nas  z  prośbą  o  wypożyczenie  boiska.  My  postanowili
śmy użyczyć boiska bezpłatnie,  gdyż takie spotkanie jest  świetną 
promocją  klubu  i miasta,  poza  tym  cały dochód  z tego  spotkania 
ma  być  przeznaczony  na  wspomożenie  rodzin  tragicznie  zma
rłych olimpijczyków  Władysława  Komara  i Tadeusza  Ślusarskie
go.  My  chcemy,  by  klub  przy  przygotowaniu  tej  imprezy  stanął 
na wysokości  zadania. 
—  W  Ustroniu  działa  kilk a  klubów  i  stowarzyszeń  sporto
wych.  Czy  istnieje  miedzy  nimi  jakakolwiek  współpraca? 
—  Na  pewno  dobrze  nam  się  układa  współpraca  z  TRS  „Siła". 
Wystarczy  tylko powiedzieć,  że obecny zarząd  Kuźni  to  również 
członkowie  „Siły" . Gdy  tylko „Siła" czy Urząd  Miasta  organizu
j e jakąś  imprezę sportową, zawsze chętnie udostępniamy  stadion, 
staramy  się  w  miarę  możliwości  pomagać.  Udaną  imprezą  był 
sierpniowy  festyn sportowy przygotowany przez UM, „Siłę" i nasz 
klub. Podobny  festyn odbędzie  się w tym  roku w  lipcu  i myślę,  że 
znajdzie  się  na  nim  jeszcze  więcej  atrakcji.  Do  tego  przedsię
wzięcia już  teraz się  przygotowujemy. 
—  Co  jeszcze  ciekawego  p lanuje  Kuźnia  w  tym  roku? 
—  Mamy  pewne zamierzenia  inwestycyjne. Chcemy  wybudować 
wiatę, podobnąjak na polu biwakowym  w Dobce.  Byłoby to miej
sce, gdzie  można  by się po meczu  spotkać,  porozmawiać,  zapro
sić  ludzi  którzy  kiedyś działali  w klubie, obecnych  działaczy,  ro
dziców piłkarzy  i ich rodziny. Teraz takich  możliwości  nie  mamy. 
Myślę,  że  z wiatą  uporamy  się do  końca  kwietnia. 
—  J ak  pan  widzi  przyszłość  sportu  w  Ustroniu? 
—  Chyba  fakt.  że  starostą  powiatu  cieszyńskiego  został  Andrzej 
Georg  prezes ustrońskiej „Siły" , a burmistrzem Ustronia Jan Szwarc 
—  były  prezes  KS „Kuźnia",  pozwala  myśleć  o dynamicznym  roz
woju  sportu  w Ustroniu.  Takiej sytuacji  chyba jeszcze  w  Ustroniu 
nie było  i trzeba zrobić wszystko, by ten sprzyjający sportowi  układ 
wykorzystać.  Mam nadzieję, że działania obu panów na rzecz spor
tu w naszym  mieście będą  procentować  w  przyszłości. 
—  Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Piłkarze,  koszykarze,  lekko
atleci,  hokeiści  na  trawie  i ju
docy  trenują  w  sekcjach  KS 
Piast  Cieszyn.  Klub  należy  do 
najstarszych  w  Polsce.  W  br. 
obchodzi  90lecie  założenia. 

Oddział PTTK  „Beskid  Śląski" 
w Cieszynie jest  organizatorem 
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rajdu  młodzieżowego.  Impre
za odbywa  się cyklicznie  wio
sną  i jesienią.  Zorganizowano 
j u ż  10  ra jdów,  w  k tórych 
uczestniczyło  kilk a  tysięcy 
dziewcząt  i chłopców  ze  szkół 
podstawowych  i  średnich  na
szego  regionu  i Zaolzia. 

Polifarb Cieszyn  Wrocław  na
dal  sponsoruje  samochodową 
załogę  rajdową.  Za  kierownicą 
zasiada Mariusz  Ficoń. Na  gru
dniowym  Rajdzie  Cieszyńskiej 
Barbórki  jechał  nowiutkim  se

atem  ibizą  kit  car.  Była  to  pre
miera tego auta w naszym kraju. 

Przy parafii w Kaczycach  dzia
ła sekcja tenisa stołowego.  Za
łożył ją  dla  miejscowych  dzie
ci  proboszcz. 

Jeden  z  czterech  terenowych 
oddziałów Grupy  Ratownictwa 
Drogowego  w Bielsku   Białej 
działa  na  terenie  Skoczowa. 
Ratownikami  są ludzie  różnych 
zawodów,  którzy  przeszli  spe
cjalistyczne  szkolenia  i  spo

łecznie  uczestniczą  w  ratowa
niu  of iar  wypadków  drogo
wych  w cieszyńskim  regionie. 

W  Haźlachu  istnieje  Koło  Ło
wieckie  „Brzezie".  Ponad  30 
myśliwych  (w tym jedna  kobie
ta)  ma  do  dyspozycji  obwód 
łowiecki  liczący 3390 ha.  Koło 
powstało  w  1946 r. 

Pierwsza szkoła w dolinie  Ma
linki  została  wybudowana  w 
1871 r. Obecny, murowany  bu
dynek  ma  33  lata.  (nik) 

Z.  Hołubowicz.  Fot.  W.  Suchta 



Również  w  tym  roku  szkolnym  odbywa  się  turniej  „Bezpie
czeństwo  w  Ruchu  Drogowym1'.  Niestety  do  rywalizacji  na  po
ziomie  miasta  przystąpiły  tylko  dwie  drużyny    Szkoły  Podsta
wowej  nr  1  i Szkoły  Podstawowej  nr 2. Turniej  rozegrano  w  SP
2,  a  uczestnicy  musieli  się  wykazać  znajomością  Kodeksu  Dro
gowego  i umiejętnościąjeżdżenia na rowerze po torze  przeszkód. 
Wygrała  drużyna  „dwójki "  w  składzie:  Marcin  Szeja,  Marcin 
Sobek,  Robert  Wińczyk,  Marek  Dymski  i  Marcin  Smagacz. 
Na 375 punktów  możliwych  do zdobycia drużyna dwójki  zdoby
ła  316.  Najlepszym  zawodnikiem  indywidualnie  okazał  się  M. 
Szeja,  który  zdobył  111  pkt.  na  125  możliwych.  Drużyną  SP2 
opiekuje się  Ewa  Gruszczyk. 

Fot.  W.  Suchta 
29 grudnia zmarł Marian  Żyła, znany wszystkim dyrygent  Estra

dy  Ludowej „Czantoria". Z „Czantorią" pracował  niemal  do  ostat
nich  chwil.  Jego dziełem jest  przygotowanie  ekumenicznego  kon
certu  kolęd  w wykonaniu  EL „Czantoria",  Chóru  Ewangelickiego, 
Chóru  Katolickiego  „Ave"  i  Kameralnego  Zespołu  Wokalnego 
„Ustroń".  Niestety  efektów  swej  pracy  nie  mógł  zobaczyć,  gdyż 
pierwszy koncert odbył się 3 stycznia. 31 grudnia odbył się pogrzeb 
M.  Żyły.  Nie  ma  przesady  w  stwierdzeniu,  że  cały  Ustroń  żegnał 
swego dyrygenta, szczególnie zaś ci, którzy zawdzięczali  zmarłemu 
najwięcej  ustrońscy  chórzyści. 

W  tej bolesnej chwili  łączymy  się w żalu  i współczuciu 
z  Rodziną 

śp. Marian a  Żyły 

założyciela  zespołu,  dyrygenta,  niezastąpionego  twórcy 
artystycznych  sukcesów  zespołu. 

Estrada  Ludowa  „Czantoria" 

Wyrazy  serdecznego  współczucia  Rodzinie 

śp. Marian a  Żyły 
Wielkiego  Ustroniaka,  dyrygenta,  nauczyciela  pokoleń 
solistów,  pedagoga,  działacza  kultury,  społecznika 
składają 

Rada Miejska Uzdrowiska  Ustroń, Zarząd  Miasta 
i pracownicy  samorządowi  miasta  Ustronia 

Serdeczne  współczucia  dla 
Pani  Danuty  Kopie czek 
Z powodu  śmierci  Męża 

składa 
Komisja  Mieszkaniowa  przy  UM w  Ustroniu 

KRONIK A  POLICYJN A 
26/27.12.98  r. 
W  nocy  po  wybic iu  szyby  doko
nano  włamania  do  baru  p iwnego 
na  targowisku,  gdzie  po  pokona
niu  zabezpieczeń  z  automatu  do 
gier  zręcznościowych  skradziono 
pieniądze. 
29.12.98  r. 
O  godz.  17.45  na  ul.  3  Maja  w  re
jonie wyciągu  na  Czantor ię  kieru
jący  V W  g o l f em  m i e s z k a n i ec 
Ustronia, j adąc  w  kierunku  Wisły, 
na  prostym  odcinku  jezdni  zjechał 
na  przeciwległy  pas  ruchu  i  zde
rzył  się  czo łowo  z  f iatem  125  p 
mieszkańca  Prudnika. 
29.12.98  r. 
O  godz.  18.50  w  trakcie  kontroli 
d rogowej  fiata  126 p  stwierdzono, 
iż  k ierujący  nim  mieszkaniec  Si
moradza  zna jdu je się w  stanie  nie
t r zeźwym.  B a d a n ia  a l koma tem 
wykazało  2.50  i 2.58  prom.  alko
holu  w  wydychanym  powietrzu. 

18.12.98  r. 
In terweniowano  na jednej  z  pose
sji  przy  ul.  Sikorskiego,  gdzie  pa
lone  były  śmieci.  Właścic ie lowi 
udzie lono  nagany. 
21.12.98  r. 

Podczas  kontroli  osób  hand lu ją
cych  na  ta rgowisku  szczegó lną 
uwagę  zwracano  na  sprzedaż  cho
inek  pod  kątem  ich  pochodzenia. 
Ni e  stwierdzono  uchybień. 
21.12.98  r. 

Interweniowano  na  jednej  z  pose
sji przy  ul. A.  Brody w sprawie  bra
ku  nadzoru  nad  psem.  Właścicie
lowi  udzielono  nagany. 
22.12.98  r. 

W  trakcie  kontroli  terenu  Szpitala 
Uzdrowiskowego, mandatem wys. 20 
zł ukarano mieszkankę Żor za  handel 
bez odpowiedniego  zezwolenia. 

29/30.12.98  r. 
W  nocy  włamano  się do  baru  „Pla
ża",  skąd  sk radz iono  p ien iądze 
wy ję te  z  automatu  do  gier  zręcz
nościowych. 
30.12.98  r. 
O  godz.  9.45  na  ul.  3  Ma ja  w  re
jon ie  wyciągu  na  Czantor ię  kie
ru jący  fiatem  c inquecento  miesz
kaniec  Sosnowca  nie  zachował 
należytej ostrożności  i najechał  na 
tył  fiata'l  26  p. 
30.12.98  r. 
O  godz.  11.50  na  ul.  Katowickiej 
w  re jon ie  He rman ie  dosz ło  do 
kolizj i  d rogowej  z  udziałem  fiata 
126 p mieszkańca  Pszczyny  i  opla 
vectry  obywatela  Niemiec.  O  wi 
nie  zdecyduje  kolegium. 
31.12.98  r. 
O  godz.  00.05  na  ul.  Skoczow
skiej zatrzymano  znajdu jącego się 
w  stanie  nietrzeźwym  mieszkań
ca  Ustronia  k ieru jącego  V W  gol
fem.  Badania alkomatem  wykaza
ły : 2,55  i 2,64 prom.  (MP ) 

24.12.98  r. 
Ustalono  osobę odpowiedzialną  za 
uszkodzenie  skrzynki  elektrycznej 
na  targowisku  miejskim.  Zdarze
nie  miało  miejsce  kilk a  dni  wcze
śn iej  w  godz inach  popo łudn io
w y c h.  S p r z e d a w cy  p o b l i s k i ch 
sk lepów  usłyszawszy  huk,  wybie
gli  zobaczyć  co  się  stało  i  stwier
dzil i ,  że  k ierujący  go l fem  miesz
kaniec  Ustronia  co fa jąc uderzył  w 
skrzynkę.  Spisali  numery  rejestra
cy jne samochodu,  przekazali  stra
ży miejskiej, a ta Zakładowi  Ener
getycznemu.  Winny  pokryje  kosz
ty  naprawy. 
29.12.98  r. 

F u n k c j o n a r i u s ze  SM  pomaga li 
pol icj i  w  zabezpieczeniu  okol ic 
hote lu  „ R ó w n i c a"  w  zw iązku  z 
informacją  o  podłożeniu  ładunku 
wybuchowego.  (mn) 

Serdeczne  podziękowania  za  złożone  wieńce  i  kwiaty  oraz 
udział  w  pogrzebie 

śp. Otyli i  Kędzior 

przyjaciołom,  sąsiadom.  KGW  i OSP  z  Lipowca 
składa  mąż, córka  i syn  z  rodzinami 

Wyrazy szczerego  i serdecznego  współczucia 
córce  z mężem  i  synami 

z powodu  śmierci  Matki,  Teściowej,  Babci 
Marii   Wawracz 

składa  Cecylia  Ałbrewczyńska  z  rodziną 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia  złożone 
wieńce,  kwiaty  oraz  liczny  udział w  pożegnaniu 

śp. Mari i  Wawracz 

rodzinie,  sąsiadom  i znajomym 
składa  Rodzina 
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ILE  TAKSÓWEK ? 
(cd. ze str. 1) 

wszystkich  mieszkańców  Ustronia  są  przyjęte  uchwały  o  podatkach  i 
opłatach  lokalnych.  (Publ ikujemy j e  w  całości  na  str.  8  i 9.) Tak  więc  po 
głosowaniu  przyjęto uchwały  dotyczące: 

—  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości, 
—  dziennej  stawki  opłaty  miejscowej od  osób  fizycznych  za  każdy 

dzień  pobytu  w  Uzdrowisku  Ustroń  w  celach  wypoczynkowych, 
zdrowotnych  lub  turystycznych. 

—  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportu. 
—  stawki  podatku  od  posiadania  jednego  psa  w  wysokości  26  zł, 
—  dziennej  stawki  opłaty  targowej, 
—  wysokości  górnych  stawek  opłat  za  wywóz  odpadów 

komuna lnych, 
—  opłaty  za  odprowadzenie  i  oczyszczenie  Im1  ścieków  dla  gospo

darstw  domowych  w  wysokości  2.60  zł  i dla  pozostałych  odbiorców  w 
wysokości  2,86  zł. 

Jest  to  dość  poważny  wzrost  wysokości  opłaty.  Przyczynę  wyjaśniał 
radnym  obecny  na  sesji  prezes  spółki  „Wodociągi  Ziemi  Cieszyńskiej" 
Jan  Kubień.  (My  informację WZC  w tej sprawie  publ ikujemy na str.  5.) 
Jako  że  w  wyjaśnieniu  mówi  się,  iż  na  podwyżce  zyska  budżet  gminy, 
Rafał Winter   pytał  prezesa  il e konkretnie  pieniędzy  wpłynie  do  budże
tu  miasta.  J.  Kubień  stwierdził,  że  będzie  to  600.000  zł.  Innego  zdania 
była naczelnik  Wydziału  Finansowego  UM  Mari a  Komadowska.  która 
stwierdziła,  że miasto  na  tym  nic  nie zyska.  J. Kubień  tłumaczył  więc,  że 
sieć  kanalizacyjna  jest  własnością  miasta,  a  WZC  jedynie  na  podstawie 
umowy  eksploatuje  tą  sieć.  Wszelkie  pieniądze  pobierane  na  prawidłowe 
użytkowanie  kanalizacji  spółka  WZC  odprowadza  do  budżetu  gminy. 

Na  sesji  podjęto  również  uchwałę  o  stawce  bazowej  czynszu  regulo
wanego  w wysokości  1,84 zł. Przegłosowano  również  uchwałę o  zwięk
szeniu  ilości  udziałów  miasta w spółce  „Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej". 
Jan  Gluza  korzystając z obecności  na sesji J. Kubienia  zapytał  o  wzrost 
ceny  wody w ostatnich  latach. Chciał  się też dowiedzieć  czy spółka  WZC 
ma  zyski  i  na  co  j e  przeznacza.  J.  Kubień  informował.  Ze  cenę  wody 
ustalają  wspólnicy  czyli  przedstawiciele  gmin.  Ustalono  zysk  spółki  na 
poziomie  2%.  Niestety  zużycie  wody  maleje  przez  co  spółka  ma  straty. 
W  1998  r.  z  powodu  zmnie jszonego  zużycia  wody  straty  wyniosły 
200.000  zł.  Sprawia  to.  że  praktycznie  spółka  działa  bez  zysku. 

Dłuższą  dyskusję  na  sesji  wywołała  uchwała  o  limici e  nowych  ze
zwoleń  na wykonywanie  przewozu  osób taksówkami  w  1999 r. W  uchwa
le  zaproponowano,  by  limi t  ten  wyniósł  „0" ,  czyli  aby  nie  wydawać  w 
1999 r. nowych  zezwoleń  na  prowadzenie  taksówek.  Takie  rozwiązanie 
zostało  pozytywnie  zaopiniowane  przez Zrzeszenie  Transportu  Prywat
nego  w  Cieszynie.  Joanna  Kotarsk a  zapytała,  jakie  jest  uzasadnienie 
podejmowania  ta'  uchwały.  Burmistrz  Jan  Szwarc  odpowiadał,  że 
taksówek  jest  w  Ustroniu  za  dużo.  Wstrzymanie  wydawania  zezwoleń 
w  1999  r.  ma  dać  okazję  na  bliższe  przyjrzenie  się  problemowi  taksó
wek,  a jest  to  problem  budzący  kontrowersje,  następnie  wszystko  co  się 
tyczy  taksówek  uporządkować.  Takie wyjaśnienie dla  J. Kotarskiej  było 
niewystarczające.  Pytała ona,  co  miasto traci  na wydawaniu  nowych  ze
zwoleń.  Jedyna  niedogodność  to  fakt,  że  dużo  taksówek  stoi  na  parkin
gach.  J.  Szwarc  jeszcze  raz  podkreślił,  ze  sprawę  taksówek  w  Ustroniu 
trzeba uporządkować,  ale by  to zrobić,  należy dokładnie  się  problemowi 
przyjrzeć.  R. Winter  stwierdził,  że usługi  taksówkowe  powinny  być  pod 
kontrolą  miasta.  Stanisław  Malin a  zaś  dodał,  że godząc  się  na  większą 
ilość  taksówek  miasto  musi  zapewnić  im  miejsca  do  parkowania.  Zda
niem  Jana  Misiorz a  zawód  taksówkarza  w  Ustroniu  utracił  wiarygod
ność,  taksówki  prowadzą  ludzie  często  nie  znający  miasta,  przypadko
wi .  Konieczne jest  więc  przyjrzenie się  problemowi.  Z  takimi  aigumen

Fot.  W.  Suchta 

KONCERTOWE DARY 
W  wigilijn y  wieczór  Dom 

Pomocy Społecznej w  Poniwcu 
odwiedzili  przedstawiciele  sto
warzyszenia „Młodzi dla Ustro
nia". Sylwia  Gogółka,  Tomasz 
Szkaradnik  i Bogusław  Zgon
dek  przywieźli  ze  sobą  paczki 
pod choinkę dla pensjonariuszy 
DPS.  Zakupione  one  zostały  z 
pieniędzy  uzyskanych  na  kon
cercie  ustrońskich  zespołów 
dziecięcych  w  Fundacji  „Życie 

i Misja", któiy  odbył się na  po
czątku grudnia. Gdy „Młodzi dla 
Ustronia"  zjawili  się  z  paczka
mi,  w  DPS  siedziano  już  piTj 
wigili jne j  kolacji.  Była  więc 
okazja do wspólnego  spędzenia 
choćby  kilku  chwil  przy  świą
tecznym stole. Nie była to pierw
sza wizyta „Młodych dla Ustro
nia"  w  Poniwcu.  Przynajmniej 
raz w miesiącu odwiedzają dzie
ci z DPS.  (ws) 

Taksówek  mamy  dosyć. 
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Fot.  W.  Suchta 

tami  nie  zgodził  się  Kazimier z  Stolarczyk,  który  mówił,  że jest  wolny 
ry nek  i miasto  nic  może  ograniczać  konkurencji.  E.  Fober  mówił  nato
miast,  że  przy  przygotowywaniu  uchwały,  rodziły  się  wątpliwości  po
dobne  do  tych.  które  obecnie  zgłaszają  radni.  Przyjęto jednak,  że  usługi 
taksówkowe  mają  swoją specyfikę, która sprawia,  że konkurencja w  tym 
zawodzie  nie  zawsze jest  korzystna  dla  korzystających  z usług.  Ponow
nie głos  zabrała J.  Kotarska  nie godząc  się na zaproponowane  rozwiąza
nie.  Gmina  nie  powinna  ograniczać  wolności  gospodarczej. 

—  Przecież  gdy  zamkniemy  dopływ  nowych  taksówkarzy,  to  po
zostaną  ci,  któryclrkryt y k u j e m y —  argumentowała  J.  Kotarska. 

Józef Waszek  poinformował, że na Zachodzie  prawie na wszelką  dzia
łalność  są  limity .  Chodzi  o  to,  by  ludzie  mogli  zarabiać,  a  nie  szli  w 
ostateczności  kraść. 

—  Wyobraźcie  sobie,  że  chłopak  kończy  szkołę  i chce  zostać  tak
sówkarzem  —  mówił  Tomasz  Dyrda.  Dodał  również,  że  nie  przema
wia  do  niego  argument  S.  Maliny,  że  nie  ma  wystarczającej  liczby  par
kingów.  Na  to  S.  Malina jeszcze  raz podkreślił,  że to właśnie  miasto  jest 
zobowiązane do  utrzymywania  miejsc parkingowych  dla taksówek.  Oso
bistymi  doświadczeniami  z  ustrońskimi  taksówkarzami  podzieliła  się 
Ilon a Winter .  Pracując naZawodziu,  gdy nie jechał  autobus,  taksówka
rze nie godzili  się na kurs na Zawodzie.  Taksówkarze  zdaniem  I.  Winter, 
powinni  przechodzić  egzaminy  i mieć  imienne  zezwolenia.  Bronisław 
Brandy s  poparł  podjęcie  uchwały,  twierdząc  że  obecnie  taksówki  na 
Rynku  tamują  ruch,  bywa  że jest  ich  tak  wiele,  iż  stwarzają  niebezpie
czeństwo.  Dlatego  należy  uchwałę  podjąć,  a  nic  nie  stoi  na  przeszko
dzie,  by  do  problemu  powrócić  po  pewnym  czasie.  Z  proponowaną 
uchwałą  do  końca  nie  godził  się  K.  Stolarczyk,  twierdząc,  że  gdy  nie 
będzie  konkurencji,  warunki  dyktować  będą  wykonujący  usługi. 

W  głosowaniu  16  radnych  opowiedziało  się  za  przyjęciem  zapropo
nowanej  uchwały.  3  wstrzymało  się  od  głosu.  3  było  przeciw. 

Kolejna uchwała dotyczyła opracowania  miejscowego  planu  zagospo
darowania  parceli  w  Nierodzimiu  przy  ul.  Zabytkowej  i  przeznaczenia 
jej  na  tereny  produkcyjnousługowe.  Przeciw  podjęciu  tej uchwały  wy
stąpił Ryszard  Banszel.  Jego  zdaniem  tworzy  się centrum  przemysłowe 
bezpośrednio  w  sąsiedztwie  zabytkowego  kościoła.  Przeciw  uchwale 
wystąpił  również  Józef  Kurowski .  Natomiast  E.  Fober  podkreślił,  że 
jest  zgoda  co do  tego,  iż nie  można  hamować  przedsiębiorczości  w  mie
ście.  Na  pewno  nie  powstanie  tam  nic  co  mogłoby  zagrozić  kościółko
wi ,  a  trudno  mówić  o  terenach  rolniczych  przy  dwupasmówcc,  bo  tam 
właśnie jest  parcela.  W głosowaniu  13 radnych  opowiedziało  się za  przy
jęciem  uchwały.  Dwie ostatnie  uchwały  dotyczyły  zbycia  kampingu  „Jo
nidło w drodze  przetargu  oraz. zatwierdzenia  Miejskiego  Programu  Pro
filaktyk i  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  1999  r.  Obie 
uchwały  przyjęto  większością  głosów.  Wojsław  Suchta 



INFORMACJA 
„Wodociągó w Ziemi Cieszyńskiej " 

W  grudniu  1998 r. w  bardzo  poważny  sposób  zmieniły  się  za
sady ustalania opłat  za ścieki  odprowadzane  do kanalizacji  sani
tarnej. Powyższe zmiany wynikają po pierwsze ze  znowelizowa
nego  w październiku  1998  r.  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w 
sprawie  urządzeń  zaopatrzenia  w  wodę  i urządzeń  kanalizacyj
nych  oraz  zasad  ustalania  opłat  za  wodę  i odprowadzanie  ście
ków.  Rozporządzenie  to  po  raz  pierwszy  wprowadza  jako  ele
ment  kalkulacji  opłat  za  ścieki  roczną  wartość  umorzenia  sieci 
kanalizacyjnej  majątku miasta.  W  przypadku  Ustronia  wartość 
ta wynosi 607.400 zł, co dzieląc przez roczną  ilość ścieków 920.130 
m3 prowadzi  do wzrostu opłaty o 66 groszy za  1 m3  ścieków. 

Drugą  przyczyną  wzrostu  cen  za  odprowadzanie  ścieków  jest 
zmiana  podziału administracyjnego kraju  i przynależność  Śląska 
Cieszyńskiego  do  Województwa  Śląskiego. 

Na terenie Województwa Śląskiego opłaty  za szczególne  korzy
stanie  z  wód  i urządzeń  wodnych  (t.j.  od  odprowadzania  oczysz
czonych  wód  z  oczyszczalni  ścieków  do  Wisły),  są  dwukrotnie 
wyższe niż w likwidowanym województwie bielskim. W związku z 
powyższym  wzrost opłat z tego tytułu wynosi  15,5 gr za  1  m3. 

Reasumując wzrost opłat spowodowany  opisanymi  powyżej, a 
niezależnymi  od miasta  i Spółki „Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej" 
kosztami, wynosi ogółem 81,5 gr. Dodając do tego inflacyjny  10  % 
wzrost otrzymujemy następujące opłaty: 

—  dla  gospodarstw  domowych  2,60  zł/ lm3  (było  1,61  zł), 
—  dla  innych  odbiorców  2,86 zł/l  m3  (było  1,72  zł). 
Należy  obecnie wyjaśnić kilka  związanych  z tą dosyć  znaczną 

podwyżką  okoliczności: 
Uzyskane  z  tytułu  umorzenia  środki  w  wysokości  607.400  zł 

pozostaną  w  dyspozycji  Miasta  Ustroń  i  przeznaczone  zostaną 
na  rozbudowę  kanalizacji  oraz  niezbędną  już  w  chwili  obecnej 
modernizację oczyszczalni  ścieków  co prowadzić  ma  docelowo 
do obniżenia  kosztów  oczyszczania  1 m3  ścieków. 

Część opłat za korzystanie ze środowiska zasilać będzie Narodo
wy  i Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska,  w których  to  in
stytucjach Miasto posiada już obecnie otwarte linie kredytowe bądź 
stara się o uruchomienie  nowych preferencyjnych  kredytów. 

Należy  również  stwierdzić,  że  każdy  dobry  gospodarz  groma
dzi środki na odtworzenie majątku, który ulega naturalnemu  znisz
czeniu,  aby  zapewnić  prawidłowe jego  funkcjonowanie  i  odpo
wiedni  komfort  usług. 

Dążymy nieustannie do podnoszenia  swojej świadomości  eko
logicznej. Musimy wszyscy  zrozumieć,  że nie można w  nieskoń
czoność  wypuszczać  ścieków  bytowych  do  gleby  bądź  do  cie
ków wodnych.  Pieniądze uzyskane na rozbudowę kanalizacji mają 
tę świadomość  materiałizować. 

Na  koniec  należy  podkreślić,  że  korzystając  z  usług  wozów 
asenizacyjnych  koszt wywozu  1 m3 ścieków  kształtuje się na  po
ziomie 4,44 zł za  1 m3, co stanowi  170 %  stawki  za  odprowadze
nie  ścieków  do  kanalizacji. 

Mamy nadzieję, że powyższe  wyjaśnienia pozwolą  na  dokład
niejszą  analizę  wszystkich  okoliczności  podwyższenia  opłat  za 
ścieki  oraz  zrozumienie  konieczności  ich  wprowadzenia. 

Resztki  śniegu.  Fot.  W.  Suchta 

Fot.  W.  Suchta 

GOSPODARSKA WIZYTA 
1  stycznia  1999  r.  ponownie  w  naszym  kraju  zaczęły  funkcjonować 

powiaty.  W  Ustroniu  władzom  powiatowym  podlegać  będzie m.in.  poli
cja  i straż pożarna. Tuż po północy  1 stycznia właśnie policjantów  ustroń
skiego  komisariatu  i  strażaków  z  Jednostki  Ratowniczo    Gaśniczej  w 
Polanie  odwiedzili:  starosta  Andrzej   Georg  i członek  Zarządu  Powiatu 
Lesław  Werpachowski.  Pierwsze  swe kroki  skierowali  na policję.  Tam 
okazało  się,  że jest  tylko  dyżurny,  reszta  zmiany  w  terenie.  Nie  odnoto
wano  poważniejszych  zdarzeń.  Strażaków  w  Polanie  zastano  w  pełnym 
składzie.  Szczęśliwie nie musieli oni  interweniować. Zabawy  sylwestrowe 
mimo  licznych  fajerwerków  nie  okazały  się  aż  tak  wybuchowe,  by  do 
akcji  musieli  wkraczać  strażacy.  Ustrońscy  policjanci  i  strażacy  otrzy
mali  od  wizytujących drobne  upominki. Następnie A. Geoi£  i L.  Werpa
chowski  udali  się  do  Cieszyna,  by  tam  odwiedzić  podległe  powiatowi 
służby  i przejąć nad  nimi  kontrolę.  (ws) 

SPOTKANI E  UPS 
21 grudnia  1998 roku odbyło się spotkanie Ustrońskiego  Poro

zumienia Samorządowego, w którym uczestniczył burmistrz mia
sta  Ustronia  Jan  Szwarc,  prezes  ZM  PSL  Jan  Kubień,  radni 
wybrani  do  Rady  Miejskiej z UPSu  oraz osoby,  które  kandydo
wały  z tego  ugrupowania  w wyborach  samorządowych. 

Burmistrz  miasta  zapoznał  zebranych  z aktualnymi  problema
mi  miasta,  pracami  nad  budżetem  oraz  planami  na  przyszłość. 
Poinformował  też zebranych  o ukonstytuowaniu  się  Rady. Z  ko
lei Jan  Kubień  poinformował o przebiegu  prac nad  utworzeniem 
koalicji  w ramach  Rady. 

Obecni wyrazili  niezadowolenie  z faktu, że członkowie  UPSu 
kandydujący  w  wyborach,  a  nie  będący  radnymi,  nie  zostali 
uwzględnieni  w  składach  komisji  Rady.  Bronisław  Brandys 
przedstawił  rozliczenie  z  kampanii  wyborczej  UPSu.  Ugrupo
wanie  to wydało na cały przebieg kampanii  tylko  1.150 zł (w tym 
plakaty, ulotki, opłacenie sali na zebrania  itp.). Pieniądze pochodzi
ły  ze  składek  osób  kandydujących. Z  rozliczenia  pozostało  50  zł, 
które  obecni  postanowili  przekazać  na  konto  odbudowy  Domu 
Kultury „Prażakówka".  W dalszej części spotkania wywiązała się 
dyskusja  nad  bieżącymi  sprawami  miasta.  Zadano  szereg  pytań 
związanych z budżetem  i gospodarczymi  problemami  miasta  no
wemu burmistrzowi,  który udzielił na nie odpowiedzi.  Burmistrz 
jako  radny  wojewódzki  poinformował  również  o  pracach  orga
nów  wojewódzkich. 

Na  zakończenie  spotkania  ustalono,  że  UPS  będzie  się  spoty
kał raz na kwartał,  a w miarę potrzeb  częściej. Wybrano  Zarząd 
UPSu  w składzie:  przewodniczący   Jan  Kubień    przedstawi
ciel PSL, zastępca  Katarzyna  Brandys   przedstawicielka  SdRP, 
zastępca   Anna  Guznar   przedstawicielka  Towarzystwa  Miło 
śników  Ustronia,  zastępca   Stanisław  Malina    przedstawiciel 
b e z p a r t y j n y c h,  cz ł onek  d /s  k o n t a k t ów  z  p rasą    A lo j z y  S i ko ra. 

Kończąc  zebranie  Jan  Szwarc  podziękował  obecnym  za  dzia
łania  mające  na  celu  doprowadzenie  do  wyboru  jego  osoby  na 
burmistrza. Zapewnił  obecnych,  że jako  członek  UPSu  i jeden  z 
jego założycieli, z uwagą będzie słuchał opinii  i wniosków  człon
ków tego  ugrupowania.  Uważa j e  za cenne  i ważne,  które  będzie 
wykorzystywał  w  swojej  pracy.  Zarówno  burmistrz  Jan  Szwarc 
jak  i przewodniczący UPSu  Jan  Kubień  złożyli  obecnym  życze
nia  świąteczne  i noworoczne.  (AS) 
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Fot.  W.  Suchta 

KOMU  PETARDĘ 
Na  III  sesji  Rady  Miejskiej,  która  odbyła  się 3  grudnia  uchwalono 

wprowadzenie  zakazu  sprzedaży  materiałów  pirotechnicznych  w  han
dlu  obwoźnym  (treść  uchwały  drukowaliśmy  w 50 i 51 numerze  GU). 
Jednak  w czterech  punktach  na terenie  miasta  można  było  kupić  fajer
werki  na straganach:  na Ustrońskim  Kiermaszu  Świątecznym  przy Ra
tuszu, przy delikatesach na ul. Grażyńskiego,  na parkingu  Centrum  Han
dlowego  RSP  „Jelenica"  i na Polanie.  Osoby  prowadzące  handel  petar
dami w tych  miejscach  otrzymały  pozwolenie z Urzędu  Miejskiego,  miały 
też  podpisaną  umowę  najmu  terenu. 

Inny  zapis  wspomnianej  wyżej  uchwały  mówi  o  zakazie  sprzedaży 
materiałów  pirotechnicznych  dzieciom  i młodzieży  do lat 18. Pod  tym 
kątem  funkcjonariusze straży  miejskiej niemal  codziennie  kontrolowali 
punkty,  w których  prowadzony  był handel  wybuchowymi  zabawkami, 
pouczali  również sprzedawców.  Nie stwierdzono  takiego przypadku,  ale 
też przyłapanie  kogoś na gorącym  uczynku  jest sprawą  niezmiernie  trud
ną.  Mieszkańcy  Ustronia  dzwonili  na komendę  zgłaszając  fakt  sprzeda
ży  petard  nieletnim,  odnotowali  także, że niektórzy  rodzice  chętnie ku
powali  dzieciom  fajerwerki,  wręczają  im j e  kilk a  metrów  od  straganu 
nie  dbając już  o to, jak i gdzie  zostaną  użyte.  Na przykład  23  grudnia 
strażnicy  zatrzymali  na os.  Manhatan  dwunastoletniego  chłopca  strzela
jącego  petardami,  co jest  niezgodne z kolejnym  punktem  uchwały  Rady 
Miejskiej, który  mówi o zakazie  używania  materiałów  pirotechnicznych 
w  miejscach  publicznych  z wyjątkiem nocy z 31  grudnia na 1 stycznia i 
w czasie  imprez  zgłoszonych  w UM.  Chłopca  zaprowadzono  do domu i 
przeprowadzono  rozmowę  z rodzicami.  (mn) 

BOMBA W RÓWNICY 
We wtorek, 29 grudnia, w go

dzinach  popołudniowych  w 
centrum miasta panowało  duże 
zamieszanie.  Wokół  hotelu 
„Równica" skupili się członko
wie cieszyńskiej  i bielskiej gru
py  pirotechników,  strażacy, 
policja  i funkcjonariusze  stra
ży miejskiej. Powodem  podej
rzenie podłożenia  ładunku  wy

buchowego  w  budynku.  Fakt 
zgłosili  pracownicy  hotelu,  a 
odpowiednie  służby zaraz  roz
poczęły  akcję. Odcięto dopływ 
gazu, prądu, ewakuowano  ludzi 
z  budynku  i okolicznych  skle
pów. Zanim okazało się, że bar
dzo  trudna  i  kosztowna  akcja 
była  wynikiem  głupiego  żartu, 
upłynęło parę godzin.  (mn) 

DŁUGIE  ŚWIĘTA 
Święta  Bożego  Narodzenia  ustroniacy  spędzali  w gronie ro

dzinnym, choć często znacznie poszerzonym.  Było spokojnie, ani 
policja, ani pogotowie, nie odnotowało  poważniejszych  zdarzeń. 

Al e w Ustroniu  święta spędzali  nie tylko stali mieszkańcy. Zje
chało  do nas wielu  gości   zwolenników  wyjazdów  właśnie w 
tym  okresie. Niektóre  domy  wczasowe  i hotele wypełnione  były 
w  50%, jednak  wiele z nich  przyjęło  komplet. 

W  „ M u f l o n i e "  d o w i e d z i e l i ś my  się, że  hotel  m iał  mn iej  gości 
na  święta  niż w roku  ubiegłym,  zajętych  było  75 na 140  miejsc. 
Jednak  w noc sylwestrową  wszystkie  pokoje  były  wykupione, 
niewielu jednak  tej nocy  spało. Na balu,  który  trwał do 5.15 za
bawę  prowadził  wodzirej,  wybierano  królową  wieczoru,  rozda
wano cenne nagrody.  W „Muflonie" Nowy  Rok powitali  głównie 
goście  hotelu,  ustroniaków  było  mniej  niż  zwykle.  Podczas po
bytu w Ustroniu, osobom  nieprzyzwyczajonym  do  beskidzkiego 
klimatu  dokuczał  halny, oczywiście  wszyscy  żałowali, że nie  ma 
śniegu. 

W „Juhasie" w okresie świąteczno  noworocznym  było  pełno, 
przyjechali  głównie  stali  bywalcy.  Wigili a  przebiegła  spokojnie, 
w  miłej  atmosferze  przy  stole, na którym  pojawiło  się  12  trady
cyjnych  dań. Na szaleństwo  można  sobie  było  pozwolić  na balu 

Sylwester na Rynku.  Fot.  W.  Suchta 

sylwestrowym,  który  trwał do 8 rano. Do atrakcji zaliczyć  można 
pokaz  tańca  towarzyskiego  i pokaz  sztucznych  ogni.  To była in
teresująca noc. Gorzej, kiedy goście chcieli „rozerwać się" w  inne 
dni. Za mankament  Ustronia  uważają  brak  miejsc,  gdzie  można 
by pobawić  się późniejszym  wieczorem. 

„Orlik " wypełnili  do ostatniego miejsca goście głównie ze Ślą
ska,  Warszawy  i Niemiec,  przeważnie  stali  goście.  Święta  spę
dzali tradycyjnie  i rodzinnie, przyjęli wizytę Mikołaja, wysłuchali 
koncertu  kolęd  i melodii wiedeńskich. Na balu sylwestrowym do 
tańca  grał  czeski  zespół,  występował  kabaret,  wybierano  królo
wą, był pokaz tańca  towarzysiego, a nawet  striptiz. Nad  całością 
czuwał  wodzirej  aktor  łódzkiego  teatru. 

Jednak  największą niepodziankę  mieli  ci, którzy wieczór  i noc 
sylwestrową  spędzali  w „Leśniku". Od 19.30 do 22.30  nie było 
prądu! Goście  bawili  się jednak  znakomicie  i tego balu z pewno
ścią  nie  zapomną.  Pracownicy  Zakładu  Energetycznego  dali się 
w końcu  uprosić  i wymienili  bezpiecznik, więc Nowy  Rok  powi
tano już w pełnym  blasku. Goście przebywający w tym  ośrodku, 
chwalili  sobie  tradycyjną  kuchnię  podczas  świąt  i miłą  atmosfe
rę. Jako, że byli to przede  wszystkim  stali  bywalcy, wiedzieli, że 
na  śnieg  w Ustroniu  nie ma co  liczyć  i na narty  dojeżdżali do 
Wisły. 

Na  pogotowiu  w noc sylwestrową  zajmowano  się tylko  jed
nym, niegroźnie  potłuczonym,  pacjentem z Ustronia.  Policja  nie 
musiała  interweniować.  Nie wybuchł  żaden  pożar.  Na  Rynku 
Nowy  Rok witało 200300  osób,  strzelały  korki od szampanów i 
petardy.  Szybko jednak  tłum  rozszedł  się.  Może  warto  by,  wzo
rem  innych  miast,  zorganizować  ustroniakom  noc  sylwestrową? 
O  północy  było  głośno  i jasno.  Fajerwerki  strzelały  wszędzie, 
jednak  najbardziej  efektowne  wybuchy  podziwiano  nad Zawo
dziem.  Wszystkie  obiekty,  które  organizowały  pokazy,  zgłosiły 
ten  fakt policji .  Monika  Niemiec 
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RANNY  ŁABĘD Ź 
18 grudnia mieszkańcy  Ustronia  poinformowali  funkcjonariuszy straży 

miejskiej, że po potoczku za Amfiteatrem, pływa  ranny  łabędź.  Po  przy
jeździe na miejsce stwierdzono,  że ptak  ma z przodu  poważną  ranę  cię
tą.  Natychmiast  poinformowano  pracowników  Wydziału  Ochrony  Śro
dowiska  ustrońskiego  Urzędu  Miejskiego  oraz  pracowników  Schroni
ska  dla Zwierząt  w Cieszynie.  Wspólnie  próbowano  złapać  ptaka, ale 
ten,  mimo  obrażeń,  nie  chciał  dopuścić do siebie  ludzi.  Gdy  się  wypro
stował  i rozłożył  skrzydła  przyjmując pozycję  obronną,  można  było w 
pełni  docenić  jego  imponujące  rozmiary.  W końcu  udało  się ujarzmić 
łabędzia  i został  przewieziony  do Cieszyna,  gdzie  czekał  już na niego 
weterynarz.  Jak powiedziała  nam  Beata  Kowalczyk,  prowadząca  cie
szyńskie  schronisko,  rana  łabędzia  była  bardzo  poważna  i obawiano  się 
o jego  życie.  Po zabiegu  szycia,  dochodzi  powoli  do siebie  i w tej  chwili 
jego  życiu  nie zagraża  niebezpieczeństwo.  Właściwie jej, bo uratowany 
ptak  to samiczka.  W schronisku  przebywa  także  inny  łabędź,  który po 
kontuzji  skrzydeł  nie może  latać. Para długoszyich  mieszka razem  poma
gając sobie w rekonwalescencji.  „Ustrońska"  samiczka po kuracji  odtru
nie ze schroniska,  trudno jednak  powiedzieć,  czy do nas wróci.  (mn) 

LIGA  SZACHOWA 
12 grudnia  1998  roku  odbyła  się w Zatorze  kolejna   czwarta 

już edycja Szachowej Ligi Szkolnej. W zawodach  startowało 127 
uczniów ze szkół woj. bielskiego. Gminę  Ustroń  reprezentowało 
Koło  Szachowe  działające  przy  Ognisku  Pracy  Pozaszkolnej. 
Zawody  odbywały  się w trzech  grupach. 

W  grupie  „A " 9 miejsce  wywalczył  Piotr  Sztyper  z klasy 7a 
Szkoły  Podstawowej Nr 1, a w grupie  „B "  najlepszą  okazała się 
Katarzyna  Hussar  z  klasy  7a Szkoły  Podstawowej  Nr 2. To
masz  Kożdoń  z  klasy  4c SPI  wywalczył  6  miejsce,  Tomasz 
Kasiuk  z klasy 5b SPI: 7 miejsce, J a k ub  Ząber z klasy 8b SP
2  znalazł  się na 9 miejscu, a  Marcin  Halama  z klasy  5c SP 2 
zajął  16 miejsce. W grupie „C" Tomasz  Legierski z klasy 6a  SP
1 zdobył  5 miejsce, a J a k ub  Mikoś z klasy 6b SP2 zajął 20 miej
sce. Młodzi  szachiści z zapałem  trenują dwa razy w tygodniu  pod 
okiem  Anny  Hussar  w Domu  Kultury  „Prażakówka",  a soboty 
rezerwują na wyjazdy organizowane na terenie województwa  biel
skiego.  Ich marzeniem jest, aby  Liga  Szachowa  mogła  odbyć  się 
również w „Prażakówce".  ( IW) 

Rozmowa z Tadeuszem Browińskim, prezesem Fundacji św. Antoniego 

—  Fundacja  wrosła  już w  nasze  środowisko  i znana  jest ze 
swej  działalności  charytatywnej.  Ostatnio  byliście  na  Biało
rusi,  jak  przebiegła  ta  podróż? 
— 5 grudnia  1998 r. wyjechał kolejny  transport  przedświąteczny 
na Białoruś. Zawierał żywność, środki  czystości, odzież,  przybo
ry  szkolne  i zabawki.  Wartość  transportu  wyniosła  12.223  dola
rów  czyli  ponad  42.000  zł. Podróż  odbywała  się w bardzo  nie
sprzyjających warunkach  atmosferycznych. Temperatura  20°C, 
śnieg  i zamiecie  opóźniły  przyjazd do Mohylewa.  Długość  trasy 
wyniosła  1360  km.  Podróż  okazała  się jednak  nad  wyraz  szczę
śliwą,  ponieważ  dotarliśmy  do wielu  innych  miejsc,  niż  było to 
pierwotnie  zaplanowane. 
— Gdzie  nastąpił  pierwszy  postój? 

W  Mohylewie,  przy archikatedrze  Św. Stanisława,  gdzie znaj
duje się duże  skupisko  Polaków. Tu złożyliśmy  część darów. Po
tem pojechaliśmy na północ, do Borsuk, do domu sierot.  112 dzie
ci, w wieku  od kilku  do kilkunastu  lat,  otrzymało  słodycze, za
bawki oraz  inne prezenty świąteczne. Trzeba było widzieć  te  roz
ognione  twarze.  Trudno  wyrazić  to słowami.  Mieszkańcy  siero
cińca żyją w bardzo  trudnych  warunkach  socjalnych. Od  kierow
nictwa otrzymaliśmy  specjalne  podziękowanie. 
— Gdzie  jeszcze  dotarl iście? 

Kolejno  składaliśmy  dary  przy  parafiach  Polaków  w  Szkło
wie, w Osipowiczu,  Mścisławiu,  Bobrujsku, aby zakończyć  pod
róż w Słucku u oo.  franciszkanów. Nową odzież  przeznaczoną  dla 

Załadunek  darów w Ustroniu.  Fot.  W.  Suchta 

służby medycznej przekazaliśmy  szpitalowi  miejskiemu w Słucku. 
— J ak przyjmowali  Pana  ci, którym  tylko  odświętnie  może
my  okazać  trochę  serca? 

Widzę ciągle te sieroty z wyciągniętymi  rękami.  Trudno o tym 
mówić.  Potem  stały na baczność, karne, posłuszne,  wychowywa
ne bez ojca  i matki w wojskowej dyscyplinie. Dla Polaków w tylu 
skupiskach przywieziono autentyczne dary pod choinkę.  Będą  mo
gli posłodzić  sobie herbatę, upiec placek.  Wielu  skorzysta  z jedno
daniowego posiłku wydawanego  raz dziennie wraz kromką  chleba. 
—  Plany  na  przyszłość? 
—  Mamy  nadzieję  ruszyć  kolejny  raz na wiosnę  1999  roku.  Tym 
razem  chcemy  przygotować  dary  szczególnie  dla domu  sierot w 
Borsukach.  Korzystając z okazji  chciałbym  podziękować  wszyst
kim ofiarodawcom.  „Kiedy służymy  ubogim  i chorym   powiada  św. 
Róża z Limy  służymy  Jezusowi.  Nie powinniśmy  pozostawiać  bez 
pomocy  bliźniego,  gdyż  w naszych  braciach  służymy  Jezusowi.  " 
—  Dziękuję za  rozmowę. 

Rozmawiał:  Józef  Twardzik 

BILO N Z AUTOMAT U 
W  ostatnim  okresie  na terenie  powiatu  cieszyńskiego,  w  tym 

także na terenie Ustronia, odnotowano szereg włamań, gdzie głów
nym celem  były automaty do gier zręcznościowych. Często  słabe 
zabezpieczenie  pomieszczeń,  w których  automaty  stoją,  powo
duje, że stają się one łatwym  łupem  złodziei. Najczęściej włamy
wacze  kradną  bilon  z  automatów,  jednak  straty  spowodowane 
uszkodzeniem  maszyn  są niewspółmierne.  W związku z tym  Ko
misariat  Policji  w Ustroniu  zwraca  się z  prośbą  do  właścicieli 
lokali, aby ze szczególną  rozwagą  przyjmowali automaty do  gier 
w  słabo  zabezpieczonych  pomieszczeniach.  (ws) 

jemy  om MlU  jSSRS 
aas?  nmt  \ _JBm  am 
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UCHWAŁA  Nr  111/39/98 
RADY  MIEJSKIEJ  UZDROWISKA  USTROŃ 

z  dnia  30  grudnia  1998  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  (t.j.  z  1996  r.  nr  13  poz.  74  z  późn. 
zm.) w związku z art.5, art.6 ust. 9  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.)  i Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia 
3  grudnia  1998  r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów 
ustawy o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. nr  146  poz.954) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
UCHWAL A 

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

  0,32  zł  od  1 m2 powierzchni  użytkowej 
2.  od  budynków  lub  ich  części  związanych  z  działalnością  go
spodarczą  inną  niż  rolnicza  lub  leśna  oraz  od  części  budynków 
mieszkalnych 

13,02  zł  od  1 m2 powierzchni  użytkowej 
3. od  ośrodków  campingowych  nie  ogrzewanych  w okresie  pro
wadzenia  działalności  gospodarczej 

  13,02  zł od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
a po  okresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej 

  4,49  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
4. od  budynków  zajętych na pomieszczenia  gospodarcze 

  2,25 zł od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
5. od  pozostałych  budynków  lub  ich  części 

  4,26  zł od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
6. od garaży  poza  budynkiem  mieszkalnym 

  2,25 zł  od  1 m2 powierzchni  użytkowej 
7. od  budowli  2%  wartości 

8.  od  powierzchni  gruntów  związanych  z  działalnością  gospo
darczą  inną  niż  rolnicza  czy  leśna 

  0,37  zł od  1 m2  powierzchni 
9. od  pozostałych  gruntów 

  0,05 zł od  1 m2  powierzchni 
10.  od  użytków  rolnych  nie  wchodzących  w  skład  gospodarstw 
rolnych 

  0,02  zł  od  1  m2  powierzchni. 

Zwalnia  się z podatku  od  nieruchomości: 
1.  nieruchomości  stanowiące  mienie  komunalne  przejęte  przez 
organ  miasta  we  władanie,  a zarządzane  przez  zakłady  budżeto
we  pod  warunkiem,  że  zakłady  te nie  prowadzą  działalności  go
spodarczej, a wymienione nieruchomości  nie stanowią  przedmiotu 
najmu  lub  dzierżawy, 
2. budynki  i grunty stanowiące własność  lub będące we  władaniu 
Związku Ochotniczych  Straży  Pożarnych. 

§ 3 
Zarządza się pobór podatku  od nieruchomości  w drodze  inkasa w 
dzielnicach  Nierodzim,  Lipowiec,  Polana. 

§ 4 
Ustala  się wynagrodzenie  za  inkaso w wysokości  5%  pobranego 
podatku. 

§ 5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 6 
Traci  moc  uchwała  nr XLIII/364/97  z dnia  19 grudnia  1997  r. 

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

Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1999  r. 

UCHWAŁA  N  r  II1/40/99 
RADY  MIEJSKIEJ  UZDROWISKA  USTROŃ 

z  dnia  30 grudnia  1998 r. 
w  sprawie:  stawki  opłaty  miejscowej 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  8  ustawy  z dnia  8  marca  1990  r. o  samo
rządzie  terytorialnym  (t.j.  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  i  pkt  2  ustawy  z  dnia  12 
stycznia  1991  r. o  podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  nr  9  poz.  31  z 
późn.  zm.) oraz  rozporządzenia  nr  7/91  Wojewody  Bielskiego  z dnia  23 
lipca  1991  r.  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Bielskiego  15/91  )  i 
Rozporządzeń  Ministra  Finansów  z  dnia  3  grudnia  1998  r.  w  sprawie 
wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  podatkach  i opłatach  lokal
nych  (Dz.  U.  nr  146  poz.  954) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ 
UCHWALA 

§1 
Dzienną  stawkę opłaty  miejscowej od  osób  fizycznych za  każdy 
dzień  pobytu  w Uzdrowisku  Ustroń  w celach  wypoczynkowych, 
zdrowotnych  lub  turystycznych: 
a)  1,23 zł   od  osób  dorosłych  przebywających  w  celach  wypo
czynkowych  i turystycznych  na terenie Ustronia, w tym  korzysta
jących  z wczasów  prowadzonych  w obiektach  sanatoryjnych, 
b) 0,40 zł  od  dzieci  i uczącej się młodzieży  (w  tym  studentów), 
c)  0,60 zł   od  emerytów  i  rencistów 

§2 
Opłaty  miejscowej nie pobiera  się: 
1. pod  warunkiem  wzajemności   od  członków  personelu  przed
stawicielstw  dyplomatycznych  i urzędów  konsularnych  oraz  in
nych  zrównanych  z nimi  osób, na podstawie  ustaw, umów  i zwy
czajów międzynarodowych, jeżeli  nie są obywatelami  polskimi  i 
nie mają miejsca pobytu  stałego  na terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, 
2. od  osób  przebywających w szpitalach  lub zakładach  uzdrowi
skowych  oraz  sanatoriach, 
3. od  osób  niewidomych  i ich  przewodników, 
4. od  podatników  podatku  od  nieruchomości  z tytułu  posiadania 
domów  letniskowych  położonych  w miejscowości, w  której  po
biera  się opłatę  miejscową, 
5. od  zorganizowanych  grup  dzieci  i młodzieży  szkolnej. 

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

§4 
Opłaty  pobierają: 
1.  Inkasenci  zatrudnieni  w jednostkach  organizacyjnych  wypo
czynku. 
2.  Domy  wczasowe  i hotele. 
3.  Pracownik  Wydziału  Finansowego  Urzędu  Miejskiego. 

§ 5 
Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w  wysokości  7%  pobranej 
opłaty. 

Wykonanie  uchwały  powierza Zarządowi  Miasta. 
§  7 

Traci moc  uchwała XLI 11/352/97  Rady  Miejskiej z dnia  19 grud
nia  1997  r. 

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

§ 9 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 stycznia  1999  r. 

Jeszcze na początku grudnia śnieg z miasta  trzeba było  wywozić. 
Fot. W.  Suchta 
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UCHWAŁA  Nr  111/41/99 
RADY  MIEJSKIEJ  UZDROWISKA  USTROŃ 

z dnia  30  grudnia  1998 r. 
w  sprawie:  stawek  podatku  od  środków  transportowych 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samo
rządzie terytorialnym  (t.j. 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.)  i  rozporządzeń 
Ministra Finansów z dnia 3 grudnia  1998 r. w sprawie wykonania  nie
których przepisów  ustawy o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. nr 
146 poz.  954) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ  UCHWALA 

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

od  2  4  ton:  719,40  zł 
od  4  6  ton:  915,60  zł 
od  6  8  ton:  1.149,50  zł 
od  8  10  ton:  1.325,40  zł 
od  1 0  12  ton:  1.498,90  zł 

II .  samochody  ciężarowe  o  ładowności: 
powyżej  12  ton:  1.690,50  zł 

III . ciągniki  siodłowe  i balastowe 
1.498,90  zł 

IV. przyczepy  i naczepy  o  ładowności 
powyżej  5  ton  563,50  zł 

V.  autobusy 
do  15 miejsc  901,60  zł 
od  15 do  30  miejsc  1.325,40  zł 
powyżej  30  miejsc  1.509,00  zł 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 
§ 3 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie 
miasta  i publikację  w Gazecie  Ustrońskiej. 

§ 4 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1999  r. 

UCHWALA  Nr  111/44/99 
RADY  MIEJSKIEJ  UZDROWISKA  USTROŃ 

z dnia  30  grudnia  1998  r. 
w  sprawie:  ustalenia  górnych  stawek  opłat  za  wywóz 

odpadów  komunalnych 
od  osób  fizycznych  (mieszkańców)  na  1999  r. 

Na podstawie art. 6 ust.  1,2,5,6 ustawy o porządku  i czystości  w gmi
nach z dnia  13 września  1996 r. (Dz.U. Nr  132 poz. 622)  i art. 7 ust. 1 
pkt. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca  1990 r. (Dz.U. 
nr  13 poz. 74 z  1996 r. z późn.  zm.). 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ  UCHWALA 
§1 

Wysokość  górnych  stawek  opłat  za  wywóz  odpadów  komunal
nych  dla: 
1. mieszkańców  bloków  spółdzielczych,  budynków  ADM  i  bu
dynków  wolnomieszkaniowych:  2,40 zł od  osoby/miesiąc, 
2.  mieszkańców  zabudowy  jednorodzinnej:  2,40  zł od  osoby/ 
miesiąc, 
3.  mieszkańców   podatników  podatku  rolnego:  1,50  zł  od  oso
by/miesiąc 

Stawki  uwzględniają obniżkę z tytułu gromadzenia  odpadów  ko
munalnych  w sposób  selektywny. 

§3 
Szczegółowe  zasady  rozliczania  świadczonych  usług usuwania  i 
unieszkodliwiania  odpadów komunalnych  określone są w załącz
niku  nr  1 stanowiącym  integralną  część  uchwały. 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza Zarządowi  Miasta. 

§ 5 
Traci  moc  uchwała  nr  XLII I 1363 197  z  dnia  19 grudnia  1997  r. 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  w sprawie wysokości  podat
ku za wywóz odpadów  komunalnych. 

§6 
Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta oraz publikację w „Gazecie Ustrońskiej". 

§7 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  1999  r. 

UCHWALA  Nr  111/43/99 
RADY  MIEJSKIEJ  UZDROWISKA  USTROŃ 

z  dnia  30 grudnia  1998  r. 
w  sprawie:  opłaty  targowej 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o 
samorządzie  terytorialnym  (tekst  jednolity  1996  r. Dz.  U. Nr  13 
poz.  74  z późn.  zmianami)  oraz  art.  15  i  1 9 pkt  1 ustawy  z  dnia 
12 stycznia  1991  r. o  podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  IJ.  Nr 
9,  poz.  31  z  późn.  zm.) 

RADA  MIEJSKA  UZDROWISKA  USTROŃ  UCHWALA 

Dzienną  stawkę opłaty  targowej od osób  fizycznych, osób  praw
nych  oraz jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości 
dokonujących  sprzedaży  na  targowisku: 
1. z samochodu  ciężarowego  42,00  zł 
2. z samochodu  dostawczego  35,00  zł 
3. z samochodu  osobowego  27,00  zł 
4.  z zadaszonego  straganu  20,00  zł 
5. z miejsc wydz.  i oznakowanych  18,00  zł 
6.  handel  z  ręki 
  kosz  1 szt  1,00  zł 
  skrzynka  I szt  1,00  zł 
7.  handel  od  producenta  (dotyczy  rolników,  płatników  podatku 
rolnego)  20,00  zł 
8. wykonywanie  czynności  rzemieślniczych  8,00  zł 
9.  od  wszystkich  przedmiotów  (towarów)  wystawionych  poza 
wyznaczone  granice  (dot. straganów) ustala  się dodatkowe  opła
ty w  wysokości: 
 wieszak  2,00  zł 
  łóżko  3,00  zł 
10. opłaty  za  rezerwację  straganów  20,00  zł/mc 

§2 
Targowiskami  są  wyznaczone  miejsca,  w  których  prowadzony 
jest  handel  z  ręki,  kosza,  wozów  konnych,  przyczep,  pojazdów 
samochodowych  itp. Ustala się targowisko miejskie położone  przy 
ul. A.  Brody. 

§ 3 
Poboru  opłaty  na  targowisku  miejskim  i  innych  miejscach  wy
znaczonych  do prowadzenia  handlu  dokonuje upoważniony  pra
cownik jednostki  organizacyjnej prowadzącej  targowisko. 

'  §4 
Wykonanie  uchwały  powierza  się Zarządowi  Miasta. 

§5 
Traci  moc  uchwała  nr  XLV/369/98  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 
Ustroń  z dnia  30  stycznia  1998  r. 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta  i poprzez  publikację  w  „Ga
zecie  Ustrońskiej". 

§7 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  kwietnia  1999  r. 

Fot.  W.  Suchta 
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Ogłoszenia  drobne 

Przyjmę panią do sprzątania. 
Tel.  8545090. 

Księgowość  pełny zakres usług. 
Tel.  0603794725. 

Kupię dom na terenie Ustronia bez 
pośredników.  Tel.  0602184330. 

Prace  ogólnobudowlane,  instala
cyjne, wykonywanie glazury. Wy
cinka drzew. Tel. 8544498 po 18. 

Sprzedam V W golfa. 1979  tanio. 
Tel.  8547005. 

Fiata  126 p sprzedam. 
Tel.  8545105. 

Wynajmę pokój. Tel.  8543283. 

Sprzedam  fiata  126p,  1989 r. 
Tel.  8542693. 

Sklepik  warzywnoowocowy 
„Chatka" Ustroń, ul. Ogrodowa 3 
zaprasza na zakupy. 

Tokarza  rencistę, emeryta,  nie
pełny  etat  zatrudnię. 
Tel.  8547006. 

Nowy sklep „Second Hand" z eks
kluzywną odzieżą używaną zapra
sza:  pnpt  10.0016.00,  sobota 
10.0013.00.  Ustroń, ul. Daszyń
skiego 25. 

Absolwent  Uniwersytetu  Jagiel
lońskiego  udziela  korepetycji  z 
matematyki  i  fizyki. Pełny zakres, 
także dla  studentów. 
Tel. 0603243487  po 17. 

DYŻURY APTEK 
Do 9 stycznia  apteka „N a  Zawodziu"  w Domu  Zdrojowym  przy 
ul. Sanatoryjnej. 
Od 9 do 16 stycznia  apteka  „Manhatan "  na os.  Manhatan. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

^mmmmmmm^^mrn^mmmmmmmm  : ,  .  , ̂  
|  Górnoś ląsk ie  C e n t r u m  Rehabi l i tac j i  „ R K P T Y "   w  Tarnowskich  G ó r a ch 

Wydz ia ł  Zam ie j scowy  w  Ust ron i u 
uprzejmie informuje o uruchomieniu z dniem  4.01.1999 

S P E C J A L I S T Y C Z N E J  P O R A D N I  R E H A B I L I T A C Y J N E J 
Poradnia zlokalizowana  na parterze Wydziału  Zamiejscowego 

w  Ustroniu  przv  ul. Zdrojowej 6 będzie świadczyła  następujące usługi: 
i PORADY  LEKARSKIE  W ZAKRESIE  REHABILITACJI  KARDIOLOGICZNEJ  i łecze

is nia pacjentów po zawałach  i operacjach serca oraz z innymi schorzeniami układu krążenia 
IPORADY  W ZAKRESIE  REHABILITACJI  SCHORZEŃ  NARZAZU  RUCHU  i lecze

i nia pacjentów po urazach  i operacjach oraz w przewlekłych schorzeniach kręgosłupa  i stawów 
IKOMLEKSOWA  REHABILITACJA  AMBULATORYJNA w schorzeniach  kard io l

ogicznych  i narządu  ruchu  pod  nadzorem  specjalisty  i magistrów  rehabilitacji  (ćwiczenia 
! indywidualne  i zbiorowe,  fizykoterapia,  porady psychologa  i dietetyka,  muzykoterapia) 

I BADANI A  DIAG\OSTYCZNE: 
  układu  krążenia (testy wysiłkowe na ruchomej bieżni, 24 godzinne 

badanie Lkg  i ciśnienia, echokardiografia z kolorowym  Dopplerem) 
  spirometria 
  Usg jamy  brzusznej 
  Usg stawów  biodrowych u dzieci 
  Usg  stawów u dorosłych 
  badania  laboratoryjne 

l LEKARZE  BĘDĄ  PRZYJMOWAĆ  W  NASTĘPUJĄCYCH  GODZINACH 
; lek.  med.  Zbigniew  Eysymontt   specjalista  chorób  wewnętrznych  i rehabilitacj i  me
idycznej:  we wtorki  i czwartki  od 11.30 do 14.30 
lek.  med.  mgr wf Michał  (»»łaszek  specjalista  rehabilitacj i  medycznej,  internista: 

|w  poniedziałki  i środy  od  11 30 do 14.30 
lek.  med. Jerzy  Klimczak  specjalista  rehabilitacj i  medycznej,  ortopeda: 
od  poniedziałku  do  czwartku od 9 00 do 11 30, w piątki od 9.00 do 14.30 

Poradnia  czynna  będzie od  poniedziałku do piątku w godzinach  od 9.00 do  14.30 
R e j e s t r a c ja  j e st  c z y n na  c o d z i e n n ie  od 7 . 30  o s o b i ś c ie  łu b  te le fon i czn ie. 

Tel .  8 5 4 1 6 3 2,  8 5 4 2 5 86 

Bieg  sylwestrowy. 
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Zjazd  noworoczny.  Fot.  W.  Suchta 

CO  NAS  CZ E KA 
WYSTAW Y 
M u z e um  Hutn ic tw a  i  Kuźn i c tw a 
ul .  Hutn icz a  3, tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 

Hu tn i c two  i  Kużn ic lwo  Ustronia. 
Us t rońska  Galer ia  Sztuki  Wspó łczesnej  B& K Heczko    wys tawa  i  sp rzedaż 

prac  us t rońsk ich  twórców. 
W y s t a wy  czasowe: 

W y s t a wa  twórczości  p las tycznej  Zb ign iewa  N iemca. 
Inst rumenty  dęte  X X wieku  z  ko lekc ji  Mar iana  S ieradzk iego 
W y s t a wa  r ysunków  A.  Mleczk i. 

M u z e um  czynne:  we wtorki  9  1 7,  od  środy  do p ią tku  9  1 4.  w  soboty  9   13, 
niedziele  10  13. 
Oddz iał  M u z e um  „Zb io r y  Mar i i  Skal ick ie j " 
ul .  3  Maj a  68, tel. 854 29 96 

Druki  b ib l io f i lsk i e  z  ko lekc ji  Mar ii  Skal ick ie j. 
Oddz iał  czynny:  we wtorki 9   1 8,  w  czwartki  9  1 4.  w piątk i,  soboty 9   1 3. 
Galer i a  Sztuki  Wspó łczesnej   „N a G o j a c h"   B & k  Heczkow ie 
ul.  B łaszczyka  19. tel. 8541100,  czynna  cały  czas. 
Galer i a  Sztuki  Wspó łczesnej   „ Z a w o d z i e" 
ul.  Sana to ry jna  7, tel. 8543534  wew. 488. 
Galer ia  czynna  od pon iedz ia łku  do p ią tku  9  1 6,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i W y s t aw  Ar tys tycznych 
Rynek  3A. tel.  8545458. 
M u z e um  Reg iona lne  „S tar a  Z a g r o d a" 
ul.  O g r o d o wa  I 

Sta ła  wys tawa  e tnogra f i czna  oraz  czasowa  ekspozyc ja  stroju  c ieszyńsk iego. 

C z y n ne  codz ienn ie  9 17. 

IMPREZ Y 
„ P O M Ó D L M Y  SIĘ  W  B E T L E J E M S K Ą  N O C " 

Ekumeniczne  koncerty  kolęd w wykonaniu  chórów: 
EL „Czantoria,  Chóru  Ewangelickiego.  Chóru  Katolickiego 

„AVE" ,  KZW  „Ustroń"  oraz  Estrady  Poetyckiej  OPP. 
6.1  godz.  16.00  Kościół  Kato l icki  Ustroń  Po lana 

10.1  godz.  16.00  Kościół  Katol icki  Św.  K lemensa  w  Ust ron iu 

12.1  sodz.  18.00  Mie jski  Dom Kultury  „P rażakówka" 

KIN O  „ZDRÓ J 
67.1  16.00 

18.45 
813.1  18.45 

20 .30 

Nocne  Kin o Premier   Filmowych 
7.1  21 .30  Mutant 
14.1  20 .30  U lo tna  nadz ie ja 

,  ul. Sanatoryjna 7 (baseny), tel. 8543609.8543534 wew. 471 
Mali  żołnierze 
Zakl inacz  koni 
Miasto  Aniołów 
Od  wesela  do  wesela 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza  na prelekcję  Mari i 
Gwiazdy  pod tytułem:  „Program  odżywiania  komórkowego  
kuracja na miarę  XXI  w i e k uj  która  odbędzie  się w czwartek, 7 
stycznia  1999  roku, o godz.  17.00. 

PODZIĘKOWANIE 
Dzieci  z  Ośrodka  Rehabi l i tacyjno    Wychowawczego  w 

Ustroniu  Nierodzimiu  serdecznie  dziękują za paczki  mikołajowe 
i świąteczne  Państwu  Kaczmarek  z Hermanie.  Pani  Korczago z 
Nierodzimia  oraz  pani  Werpachowskiej  i młodzieży  ze  Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Ustroniu. 



K t r U K M A 

W  tym  numerze  po  raz  trzeci  i  ostatni  drukujemy  fragmenty 
broszury  przygotowanej  przez  Centrum  Informacyjne  Rządu,  a 
dotyczącej  reformy  lecznictwa.  Już  w tej  chwili  wiemy,  że  zmiany 
w  służbie  zdrowia  nie  przebiegają  tak  gładko  jak  na  papierze, 
warto  jednak  zapoznać  się  z  teoretycznymi  założeniami  reformy. 

Za  jakie  świadczenia  musimy  zapłacić  dodatkowo  z  wła
snej  kieszeni? 

Z własnej kieszeni  zapłacimy  za świadczenia  ponadstandardo
we, jak:  zabiegi  chirurgii  plastycznej,  operacje  zmiany  płci  i za
biegi  kosmetyczne,  o  ile zmiany  nie  są  następstwem  wady  wro
dzonej,  urazu,  choroby,  zabiegi  zapłodnienia  pozaustrojowego, 
ponadstandardowe  świadczenia  stomatologiczne,  czyli  te,  które 
wymagają  innych, niż świadczenia  podstawowe,  materiałów  me
dycznych  i czynności  technicznych.  Jest tak  na przykład  w  przy
padku  wypełnień  światłoutwardzalnych.  Sami  zapłacimy  też  za 
szczepienia  ochronne  na  własne  życzenie,  na  przykład  przeciw 
chorobom  tropikalnym.  Odpłatne  będą  też orzeczenia  o  zdolno
ści  prowadzenia  pojazdów  mechanicznych.  Z  własnej  kieszeni 
opłacimy  też  wszystkie  ponadstandardowe  warunki,  w  których 
będą  udzielane  świadczenia  zdrowotne.  Dotyczy  to  na  przykład 
oddzielnej sali  porodowej czy dodatkowej opieki  pielęgniarskiej 
nad  pacjentem. 

Jakie  świadczenia  dla  ubezpieczonych  f inansować  będzie 
państwo? 

Z budżetu  państwa  będą opłacone drogie,  wysokospecjalistycz
ne  procedury  medyczne.  Skierowanie  do  zakładu  opieki  zdro
wotnej,  który  przeprowadza  takie  zabiegi,  będzie  wystawiał  le
karz specjalista. Są to na przykład  transfuzja wewnątrzmaciczna, 
korekty  niektórych  wad  płodu, operacje wad  wrodzonych  serca u 
niemowląt,  operacyjne  leczenie  padaczki  wraz  z  diagnostyką, 
operacje  czaszkowo   twarzowe  z  powodu  nowotworów,  w  tym 
operacje podstawy czaszki  z elementami  rekonstrukcji,  przeszcze
py, na przykład  szpiku, wątroby, nerki,  trzustki, serca, płuca.  Pań
stwo  zapłaci  także  za  lecznicze  środki  techniczne  niezbędne  do 
wykonania  zabiegów,  na  przykład  endoprotezy  piersi,  implanty 
kręgosłupowe,  filtr y  naczyniowe,  protezy  naczyniowe.  Budżet 
sfinansuje też  bardzo  drogie  lekarstwa  konieczne  w  leczeniu  na 
przykład  nowotworów złośliwych  u dzieci  i niektórych  nowotwo
rów  (płuca, jajnika, piersi),  gruźlicy,  wirusa  HIV. 

Należy podkreślić, że pozostałe zabiegi  medyczne, środki  tech
niczne  i  lekarstwa  niezbędne  w  leczeniu  innych  chorób,  także 
innych  rodzajów  nowotworów,  będą  opłacane  przez  Kasę  Cho
rych.  Oczywiście,  jeżeli  leczymy  się  w  zakładach  opieki  zdro
wotnej,  które  podpisały  umowy  z naszą  Kasą  Chorych. 

J ak  będzie  wyglądała  sprawa  odpłatności  za  lekarstwa? 
Niewiele  się  zmieni.  Najczęściej  dostaniemy  receptę  ze  zniż

ką.  Wtedy  zapłacimy  za  leki  30  proc.  lub  50  proc.  ich  ceny.  Re
cepty będą wypisywali  wszyscy  lekarze działający w ramach  Kas 
Chorych  oraz  ci,  którzy  zawarli  z  Kasą  specjalną  umowę  na  wy
stawianie  refundowanych  recept.  Rozszerzony  został  wykaz  le
ków dostępnych  za symboliczną  opłatą  ryczałtową.  Są one  stoso
wane  w  leczeniu  niektórych  chorób  wrodzonych,  nabytych,  za
kaźnych  oraz przewlekłych,  których  wykaz  także  poszerzono. 

Co robić po 1 stycznia  1999 roku w razie choroby  lub  wypadku? 
W  razie  choroby  pójdziemy  po  poradę  do  naszego  lekarza 

pierwszego  kontaktu  lub  lekarza rodzinnego,  który  sprawuje nad 
nami  bezpośrednią  opiekę  zdrowotną.  Wybierzemy  go  ze  spisu 
dostępnego  w naszej  przychodni  lub w siedzibie  Kasy  Chorych. 
Może  to  być  także  nasz dotychczasowy  lekarz  rejonowy. 

Z naszym  lekarzem  będziemy  się mogli  kontaktować  przez całą 
dobę.  Pokieruje on dalszym  tokiem  naszego  leczenia   da  skiero
wanie do specjalisty, na badania  laboratoryjne  lub do szpitala.  Te 
świadczenia  opłaci  za  nas  Kasa.  Jeżeli  będziemy  chcieli  skorzy
stać  z  usług  lekarza,  który  nie  podpisał  kontraktu  z  Kasą  Cho
rych,  będziemy  musieli  sami  zapłacić  za  wszystko    za  wizytę, 
badania  czy  pobyt  w  szpitalu. 

Do niektórych  specjalistów   psychiatry,  stomatologa,  gineko

Spacery  po  lesie  służą  zdrowiu.  Przy okazji  przypominamy,  jak 
wygląda  śnieg.  Fot.  W.  Suchta 

loga, dermatologa, wenerologa  i onkologa   będzie można  iść bez 
skierowania  od  swojego  lekarza.  Koszt porady  i leczenia  pokryje 
Kasa Chorych. Otwarte dla wszystkich, bez skierowania, jest  także 
lecznictwo  odwykowe  dla  osób  uzależnionych  (na  przykład  od 
alkoholu,  środków  odurzających, tytoniu),  świadczenia  dla  osób 
zakażonych  HIV, chorych  na gruźlicę, dla kombatantów  w  zakre
sie chorób  wojennych  i  obozowych. 

Jeżeli nagle zachorujemy poza terenem działalności  naszej  Kasy 
Regionalnej   na  przykład  mieszkamy  na Śląsku, a  zachorujemy 
na  wczasach  w  Sopocie    będzie  nam  przysługiwać  taka  sama 
opieka  lekarska,  jak  w  macierzystym  regionie,  ponieważ  ubez
pieczenie  zdrowotne  obowiązuje  na  terenie  całego  kraju.  Nie 
musimy zatem  płacić za  leczenie   oczywiście  pod warunkiem,  że 
skorzystamy  z usług  lekarza,  który  podpisał  umowę z  regionalną 
Kasą  Chorych,  w  tym  przypadku  z  Pomorską  Kasą  Chorych. 

Jeżeli  mieliśmy wypadek  czy znajdziemy się w stanie  zagraża
jącym  życiu,  przysługuje  nam  pomoc  pogotowia  ratunkowego  i 
w  szpitalu,  oczywiście  bez  skierowania  od  lekarza.  Może  zda
rzyć się też  i tak, że  lekarz  lub szpital, w którym  znajdziemy się w 
wyniku  tej sytuacji, nie będzie  miał  kontraktu  z Kasą.  Kasa  Cho
rych, której jesteśmy  członkiem,  pokryje koszty  udzielonych  nam 
tu  świadczeń  do  wysokości  przeciętnych  kosztów  takich  świad
czeń w naszej Kasie.  Poza tym będziemy musieli dodatkowo  udo
kumentować,  że na przykład po wypadku  nie mogliśmy  otrzymać 
pomocy  u  lekarza  lub  w  szpitalu,  który  zawarł  umowę  z  Kasą 
Chorych. 

W następnym  numerze  Gazety  Ustrońskiej  przedstawimy  dzia
łalność  reformowanej  służby  zdrowia  w  Ustroniu. 

Monika  Niemiec 

ZARZĄ D  MIAST A  UZDROWISK A  USTROŃ 
43450  USTROŃ,  RYNEK  I 

ogłasza 
przetarg  nieograniczony  na 

„Remont y  cząstkowe  masą  bitumiczną 
i emulsją  asfaltową  dróg  na  terenie  Ustronia" 

Specyfikację istotnych warunków  zamówienia można  odebrać 
w  siedzibie  zamawiającego  pok.  32  lub za  zaliczeniem  pocz
towym  (cena  10 zł). 
Wymagany  termin  realizacji  zamówienia: 30.06.1999  r. 
Uprawniony  do kontaktów  z oferentami jest mgr  inż. Andrzej 
Siemiński. 
Zamkniętą  kopertę  z ofertą oznaczoną  napisem  „Przetarg  na 
remonty  cząstkowe"  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiają
cego:  Urząd  Miejski,  Ustroń,  Rynek  1, pokój  nr  32. 
Termin  składania ofert upływa dnia28.01.1999  r. o godz. 13.00. 
Otwarcie  ofert nastąpi dnia29.01.1999  r. o godz.  13.00 w  sie
dzibie  zamawiającego,  pok.  24  (sala  posiedzeń). 
Postępowanie  będzie  prowadzone  z zachowaniem  obowiązu
jących  preferencji  krajowych. 
W przetargu  mogą  wziąć udział oferenci, którzy spełniają  wa
runki  art.  22  ust.  2  ustawy  o  zamówieniach  publicznych  oraz 
zawarte w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 
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BIEG SYLWESTROWY 
Zaledwie  kilkunastu  biegaczy  zjawiło się 31 stycznia  rano na 

Równicy,  by rozegrać  tradycyjny  Bieg  Sylwestrowy.  Świeciło 
słońce,  temperatura  wahała  się w granicach  zera  stopni,  jedynie 
porywisty  wiatr  sprawiał,  że odczuwało  się przenikliwe  zimno. 
Licząca 5 km  trasa  wiodła ze schroniska  na szczyt,  dalej w kie
runku  Orłowej  i obok  Zbójnickiej  Chaty  z powrotem  do mety 
przy  schronisku.  Płaty  zmrożonego  śniegu  nie ułatwiały  biega
nia. Już na pierwszym  podbiegu  uformowała się czołówka.  Znaj
dował się w niej Piotr  Lupieżowiec,  który okazał się najszybszy 
na  ostatnich  kilkuset  metrach  i zdecydowanie  wygrał.  Zawody 
zorganizowała TRS „Siła", a nad całością czuwał Andrzej  Georg, 
którego poprosiliśmy o parę  słów dla czytelników  GU.  A.  Georg 
powiedział: 

—  Po raz piąty  rozegrano  Bieg  Sylwestrowy  w  Ustroniu, 
przy  czym  po raz  drugi  tak się  zdarzyło,  że z uwagi  na  brak 
śniegu  nie był to bieg  narciarski.  Tak  więc  na starcie  stanęli 
głównie  biegacze  górscy.  Niestety  nie dopisała  f rekwencja. 
Wystartowała  grupka  najwytrwalszych  biegaczy.  Kilk a  osób 
przyjechało  ze Śląska.  Wygrał  zawodnik  ustrońskiej  „Siły " 
Piotr  Lupieżowiec,  który  odzyskał  wysoką  formę z początku 
roku,  a to dobrze  wróży  na przyszły  rok.  Wystartowała  też 
nasza  weteranka  Danuta  Kondziołka,  która  była  jedyną ko
bietą  tych  zawodów.  Bieg  Sylwestrowy  kończy  cały  sezon 
imprez  sportowych  w  Ustroniu.  Następne  zawody  to  biegi 
narciarskie, 2? stycznia  Dookoła  Doliny Wisły, następnie  bieg 
Doliną  Wisły  i pierwszy  bieg  letni  czyli  Srebrna  Mil a  Burmi
strza  w połowie  kwietnia.  (ws) 

Nieco  inne 
refleksje  noworoczne 

„Ze  wszystkich  rzeczy  najbardziej  bez
bronni  jesteśmy  wobec  upływającego 
czasu. To żywioł zatapiający jak  morze 

Anna  Kamieńska 

Za  nami  już cała  atmosfera  grudniowych  dni, Świąt  Bożego 
Narodzenia,  podczas  których  składamy  sobie  życzenia   te jedy
ne,  niepowtarzalne,  bo połączone  z gestem  wyciągniętej  ręki  z 
opłatkiem   symbolem  chleba  i więzi  wszystkich  ludzi,  nie  tylko 
tych  najbliższych  .W  tym czasie byli w Polsce, wśród  nas,  nieco
dzienni  goście,  Rodacy z Kazachstanu,  dzieci  naszej  Matki   Oj
czyzny.  Nielicznej garstce  umożliwiono  przybycie na ziemię  Oj
ców.  Znaleźli  się przy  naszym  wigilijny m  stole.  Symboliczne 
miejsce przy  pustym  talerzu  zajęli  tym  razem  ONI  . . . 

Nadal  niewiele  wiemy  o bytowaniu  tysięcy  Polaków,  których 
losy  są tak  przesiąknięte  cierpieniem,  że nawet  cząstkowa  wie
dza o ich przeżyciach  dociera do nas z trudem  i oporem. 

„Niestety  były  to czasy   pisze  Czesław  Miłosz   kiedy  narzu
cano  wszystkim  elementarny  strach  o życie  i wtedy  każdy  musiał 
poruszać  się nago,  niby  owad  wyjęty  spod  kory  i rzucony  na ka
mienną  płytę  ". Spełniły  się wymodlone  marzenia  naszych  Gości 
i znaleźli  się na ziemi Ojców, z której wyrwani  zostali  i rzuceni w 
pustynne  stepy  nieludzkiego  bytowania.  Mogli  się teraz  pomo
dlić w polskim  kościele, zobaczyć Czarną  Madonnę w jej  sanktu
arium,  spotkać  się z życzliwością  wielu  ludzi,  którzy  wyciągali 
do  nich  ręce,  serca. 

Mij a  niestety  czas  i czeka  droga  powrotna.  Zabierają ze sobą 
przeżycia jeszcze żywe, jasne,  szczęśliwe.  Stanie znów przed  ich 
oczami  obraz  konwoju w koszmarnych  warunkach  zimy  przeło
mu  1939  i 40  roku. Nie wejdziemy w głębię  ich duszy, gdy w r a
c a j ą  t a m,  b o  t u t a j  jeszcze  nie znaleźliśmy  dla nich 
miejsca.  Oby  c z a s,  ten żywioł  potężny jak  morze,  nie  zatopił 
ich  bez  reszty. 

Józef  Twardzik 

POZIOMO :  1) płynie  przez  Żywiec,  4) uciążliwy  chwast, 6) 
uderzenie  piłki  nogą,  8) pieśń  operowa,  9) góry  południowo
amerykańskie,  10) przechadzka,  11) posłańcy  kawalera,  12) 
na  niej  armata,  13) świadczone  klientom,  14) urok.  powab. 
15)  popularny  taniec  lat 60.  (1. mn.),  16)  zwierzęcy język, 17) 
elektroda  dodatnia,  18) duża  papuga,  19) boisko  tenisowe, 20) 
stolica  Peru. 

PIONOWO :  1) ciasto  z jabłkami,  2) u  pasa  z  nabojami,  3) 
rośnie na łące, 4) leśny  żołnierz,  5) więcej  towaru. 6) „drobio
wy"  taniec,  7) kobieta   strażnik,  11) pływa po morzu,  13) ko
biecy  atut,  17)  miara  powierzchni  gruntu. 

Rozwiązanie  (hasło) powstanie  po odczytaniu  liter z pól  ozna
czonych  w  dolnym  rogu.  Na odpowiedzi  oczekujemy  do 18 
stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówk i  Nr  49 
NA  NART Y  CZA S 

Nagrodę 30 zł otrzymuje Halin a  Pszczółka z Ustronia,  ul. Ka
towicka  197.  Zapraszamy  do redakcji. 

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

GAZETA   A 
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