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P A N O W A Ł A  Z G O D A 
W grudniu  w hotelu  Wilga na  Za wódziu  odbyło  się  semi

narium i warsztaty „Strategia rozwoju  województwa śląskiego 
 wypracowanie wizji rozwoju województwa." Uczestnikami byli 
radni Sejmiku  Śląskiego, a w Ustroniu witał ich burmistrz JAN 
SZWARC,  również radny wojewódzki. Referaty wygłosili przed
stawiciele rządu i instytutów naukowych.  Po zakończeniu  semi
narium  o rozmowę poprosiłem  członka Zarządu Województwa 
Śłąskiego  JERZEGO  GUŁĘ,  którego na  wstępie zapytałem  o 
cele spotkania  w Wildze, na co J. Gula odpowiedział: 
Celem było zapoznanie się z założeniami budowy strategii  rozwoju 
województwa  oraz  wypracowanie  przez  radnych  na  warsztatach 
wizj i rozwoju województwa śląskiego nawet do roku 2020.  Ukazano 
tym  samym  te  zagadnienia,  które  należy  zrealizować  w woje
wództwie śląskim, aby cały region był znaczącym nie tylko w  Polsce 
ale i w  Europie.  Problemów  do  rozwiązania jest  bardzo  dużo. a 
dotyczą  one  przede  wszystkim  przeobrażeń  gospodarczych. 
Chodzi  tu  także o odnowienie  starych  kontaktów  trzech  woje
wództw  wchodzących  obecnie  w  skład  województwa  śląskiego. 
Odnawiamy  więc stare porozumienia  i podpisujemy  nowe. 
Jakie zagadnienia  zdominowały  dyskusję? 
Na pewno wszyscy  interesowali  się tworzeniem  strategii,  starano 
się wyjaśniać czemu ona służy  jest wymóg ustawowy  opracowa
nia i uchwalenia  przez  sejmik  strategii  rozwoju  województwa z 
czym  wiąże się cała gama  działań  pochodnych.  Po opracowaniu  i 
uchwaleniu  strategii jest możliwość  zawierania  kontraktu  między 
województwem  a rządem, który zawierać  będzie część ukazującą 
źródła  finansowania. W kontrakcie,  który zawrze z rządem  woje
wództwo  śląskie gdy będzie już miało strategię, określi  się  środki 
pochodzące z budżetu  województwa,  od  podmiotów  gospodar
czych oraz środki z budżetu państwa w znacznej części  wspomagane 
przez środki  pochodzące z Unii Europejskiej. Jak wiadomo  Polska 
dąży  do  tego,  by  znaleźć  się  w  tzw.  celu  pomocowym  UE  nr  1, 
gdzie będzie możliwość pozyskania do 75% środków z UE.  Byłby 
to spory zastrzyk finansowy, niemniej ważne jest, że 25%  środków 
musimy zgromadzić  u siebie. Trzeba  dodać, że niektóre nasze  za
dania będą zgodne ze strategią  rozwoju województwa  i ze  strategią 
narodową  państwa  polskiego.  Jest  tu jeszcze jeden  istotny  waru
nek: w przypadku złego wykorzystania  pomocy obowiązuje zasada 
zwrotu  otrzymanych  środków.  Znaczy  to,"że nie da  się  pieniędzy 
przeznaczyć  na  tzw.  „przejedzenie".  Muszą  powstawać  miejsca 
pracy,  trzeba  przygotowywać  tereny  pod  zagospodarowanie. 
S t ra teg ia  zos tan ie  p rzy ję ta  uchwałą  Se jmiku  Śląskiego. 
Spotkanie w Ustroniu jest jednym  z kroków prowadzącym do tej 
uchwały. J ak  ten  „ustroński  k rok"  został  oceniony? 
To  spotkanie  przez  naukowców  oceniono  pozytywnie,  głównie 
przez  prof.  Andrzeja  Klasika,  który jest  głównym  konsultantem 
przy  budowie  strategii  województwa  śląskiego  i ekspertem  przy 
tworzeniu  strategii  narodowej.  Radni  są politykami, a Sejmikjest 
ciałem  politycznym  i takie  spotkanie  odbyło  się  po  raz  pierwszy. 
W  żadnym  z szesnastu  województw  nie doszło  do  tego  co  u  nas, 
że radni jako politycy  lokalni wypracowywali wizję województwa. 
Zresztą  wpływu  polityki  obawiano  się. Wiadomo, że mogło  dojść 
do  ostrych  kontrowersji,  a o  dziwo  panowała  zgoda.  Może  stało 
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Czantoria  wita Nowy  Rok  2000.  Fot.  W.  Suchta 

Policjanci  stwierdzili,  że  był 
jeden z najspokojniejszych  se
zonów  świątecznonoworocz
nych  od  lat. Tradycyjnie w  tym 
czasie do Ustronia  zjechało wie
lu  gości, a to  zwykle  oznacza 
więcej pracy dla stróżów  prawa. 
Miały miejsce dwie kradzieże  w 
domach  wczasowych  w Ja
szowcu, złodzieje wynieśli z po
kojów dokumenty i gotówkę. Po
licjanci nie byli wzywani do żad
nych  bójek, nie było  zgłoszenia 
o pożarze, czy okaleczeniu  pod
czas  odpalania  petard. 

Po  raz  pierwszy  zorganizo
wano  zabawę  sylwestrową  na 
Rynku,  wzięło  w niej  udział 
prawie  1000 osób.  Odpowied
nie tablice informowały, że nale
ży wybrać  inne miejsce do  par
kowania,  a porządku  pilnowali 
policjanci,  strażnicy  miejscy i 
pracownicy  „Profespolu".  Za
bawa  przy  tanecznej  muzyce z 
głośników  rozpoczęła  się o  23. 

w roku  1999, a zakończyła o I. 
w  roku  2000.  Po  tej  godzinie 
wszyscy  grzecznie  rozeszli  się 
do  domów  lub  kontynuowali 
zabawę  na  balach  zorganizo
wanych  w większości  hoteli, 
restauracji,  kawiarni.  Punktu
alnie  o północy  przy  wtórze 
wystrzałów szampanów  i petard 
burmistrz  Jan  Szwarc  złożył 
życzenia  noworoczne. 

Wszyscy  czekali  na  pokaz 
sztucznych  ogni  o  północy. 
Niektórzy  specjalnie  szukali 
miejsc widokowych,  na  przyk
ład na wiadukcie na ul. Skalica. 
Pogoda  była  idealna:  czyste 
gwieździste  niebo,  około  78 
stopni mrozu.  W efekcie pokaz 
nie był może tak  imponujący jak 
się  niektórzy  spodziewali,  po
nieważ Czantoria jest  znacznie 
oddalona  od  centrum,  ale  nie
wątpl iwie  był  wydarzeniem, 
także ze względu  na  nagłośnie
nie  imprezy w mediach. (mn) 

ESTRADA DLA ORKIESTRA 
W  niedzielę, 9 stycznia  2000  r. o godz. 15.30 rozpocznie  się 

w  Sanator ium  Uzdrowiskowym  koncert  Es t rady  Ludowej 
„Czantor ia".  W czasie koncertu  odbędzie się kwesta  na  rzecz 
Wielkiej Ork iestry  Świątecznej  Pomocy. 



P A N O W A Ł A  Z G O D A 
(cci.  ze sir.  I) 

się tak dlatego, że wyszliśmy od pytania, jak zbudować silne woje
wództwo w skali  Polski  i w skali  Europy. Okazało się, że  pomimo 
różnych  poglądów politycznych  patrzono na wizję  województwa, 
na jego  przyszłość. 
Gdy  rozmawia  się o województwie  śląskim,  najważnie jsze są 
problemy Górnego Śląska. Fachowcy zastanawiają  się, jak  mimo 
ostatniego  półwiecza  katastrofalnej polityki śląskich  włodarzy, 
pomóc  ludziom  tam  mieszkającym. Nas w  Ustroniu  jednak  in
teresuje szczególnie  turystyka. Czy  w strategii  mówi się o  tym, 
że to też jest element  rozwoju  województwa, jego  przyszłości? 
Nasze  spotkanie  rozpoczęło  się  powitaniem  burmistrza  Jana 
Szwarca, wysłuchaliśmy  też pięknego występu zespołu  ..Równica". 
Po tym co pokazały dzieci z„Równicy", niektórzy mieli łzy w oczach. 
Wszyscy  mogliśmy  odczuć  niepowtarzalny  klimat  cieszyński. 
Trudno  więc  przypuszczać  byśmy  podczas  obrad  zapomnieli  o 
tym  gdzie jesteśmy.  W  strategii jednym  z wyzwań  jest  położenie 
silnego nacisku  na rozwój turystyki  i rekreacji. Na pewno baza  tu
rystyczna  jeszcze  nie  spełnia  wszystkich  wymogów  i  kryteriów 
dzisiejszego  turysty  zachodniego.  Do  tego  dochodzi  oczywiście 
promocja,  która  też  powinna  być  lepsza.  Współczesna  technika, 
internet,  targi  międzynarodowe,  moim  zadaniem  będzie  coraz 
bardziej otwierać województwo śląskie przed  turystami.  Okazuje 
się,  że województwo  śląskie  w  nowym  kształcie  z  piękną  ziemią 
cieszyńską, żywiecką, pszczyńską, ale także z ziemią  częstochowską 
jest w Polsce na pierwszym  miejscu pod względem  ilości  tur\ stów 
i pielgrzymów.  To należy wykorzystać  i starać się zatrzymać  każ
dego gościa jak  najdłużej. Na pewno przewagę  mają tu góry,  gdzie 
poza pięknym krajobrazem jest także baza, ośrodki wczasowe,  które 
powinny  być  nastawione  nie  tylko  na  mieszkańców  Śląska,  ale 
również na gości  z głębi  kraju  i zagranicy. 
Co w pierwszym  rzędzie trzeba  zrobić, by tych gości tu ściągnąć? 
Poprawić  komunikację  drogową,  kolejową,  autobusową,  może  w 
przyszłości uda się połączyć to z transportem  lotniczym. Na początku 
jednak  trzeba  otworzyć  się  na  całą  Polskę,  potem  na  Europę 
Zachodnią, a w przyszłości  chyba  również  na  Europę  Wschodnią. 

Fot.  W.  Suchta 

W  jak iej  mierze  możemy  uczestniczyć  w  funduszach  pomo
cowych, o które zabiega  województwo? 
Rusza przedsięwzięcie  państwowe o nazwie „Polska  Organizacja 
Turystyki", które powstaje ze środków Unii Europejskiej. Zadaniem 
tej  organizacji,  która  będzie  mieć  oddziały  regionalne,  będzie 
przede  wszystkim  promocja  turystyki,  pewnych  ośrodków  turys
tycznych  na Zachodzie.  To  co  się da  zaobserwować  na  rynku  tu
rystycznym,  to piękne oferty zagraniczne,  natomiast  nie  widzimy 
takich  ofert  naszych  ośrodków  w biurach  podróży  w  Europie. 
Wszystko  to  ogranicza  się  do  wymiany  poglądów  w  gronie 
fachowców  co  nie  zawsze  jest  równoznaczne  z  odczuciami 
społecznymi.  Czy  odbędzie  się o twar ta  debata  nad  tworzona 
st rategią? 
Ta debata  j uż trwa.  Są zespoły  problemowe. 
Al e czy debata  odbędzie  się w  telewizji  regionalnej, w  prasie? 
J ak  obywatel  może  zabrać  głos  w  sprawie  bezpośrednio  go 
dotyczącej? 
To jest  dyskusja  publiczna.  Założenia  strategii  przyjęte przez  Za
rząd Województwa są w sieci  internetowej. Każdy może znajdując 
odpowiednią  stronę  strategię  przeczytać  i wnieść  swoje  uwagi. 
Odbywa  się więc  w  internecie  publiczna  dyskusja. 
Pan  pochodzi  z  Częstochowy,  więc  wyda je  się,  że  będziemy 
konkurować  o  pieniądze? 
Jesteśmy w jednym  województwie, ale  faktycznie funkcjonowanie 
trzech  poziomów samorządów stwarza pewną  konkurencję.  Budu
jąc strategię województwa, musimy ją  uzgodnić z partnerami  czyli 
samorządami. Musimy uzyskać pozytywną  opinię powiatów  i gmin, 
ale  także  samorządów  gospodarczych,  naukowych  itp.  tak  więc 
strategia  ma  doprowadzić  do  zjednoczenia  województwa.  Musi 
się  odbyć  wiele  spotkań,  warsztatów,  gdzie  pracować  będziemy 
nad  wizją  województwa,  co  dla jego  rozwoju jest  najlepsze.  Tu 
jednak  trzeba  odłożyć  na  bok  osobiste,  polityczne,  regionalne 
ambicje.  Przy  tym  nie powinniśmy  się bać konkurencji,  bo to  ona 
wymusi  na  nas  powstanie  lepszej  oferty  reklamowej.  Naturalne 
jest,  że  szefowie  poszczególnych  ośrodków  będą  konkurować, 
ale  to  będzie  procentować  w jakości  usług. 
Dlaczego  to seminarium  odbyło się w  Ustroniu? 
Samorząd województwa wybiera oferty po przetargu. Muszę stwier
dzić. że najwięcej ofert napłynęło z Ustronia.  Macie tu piękną  bazę 
wczasową. Zarząd  województwa  przyjął ofertę hotelu  „Wilga"  i tu 
odbyło  się  nasze  seminarium.  Dodam  tylko,  że następne  warsztaty 
zespołu programującego strategię województwa będą miały miejsce 
też w Ustroniu w hotelu „Daniel".  Można więc stwierdzić, że Ustroń 
swoimi ofertami przebija ośrodki w  innych  miejscowościach. 
I byliście panowie zadowoleni z pobytu  w  Ustroniu? 
Podobała  się okolica,  ale  też nowoczesna  sala  konferencyjna. Co 
prawda  wczoraj  szwankował  mikrofon,  ale  po  wymianie  baterii 
wszystko  wróciło  do  normy.  Nie  narzekano  na  kuchnię.  Chyba 
wszyscy wyjeżdżali  stąd  zadowoleni. 
Czy  bywał  pan wcześniej w  Ustroniu? 
Tu  się  szkoliłem  na  kursie  członków  rad  nadzorczych  jednooso
bowych spółek skarbu państwa. Zdałem egzamin, mam dyplom  ... 
Więc wrażenia  pozytywne? 
Można  tak  powiedzieć,  ale  byłem  też  na  Równicy  w  zimie,  gdy 
stoki  są  ośnieżone  i jest  szczególnie  ładnie.  Mam  nadzieję,  że  w 
przyszłości  uda  mi  się  skorzystać  z  usług  sanatoryjnych  i  leczni
czych,  które oferuje Ustroń. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

W Zakładzie Karnym w Cieszy
nie  corocznie  odbywają  prak
tyki  studenci  kierunku  peda
gogiki  resocjalizacyjnej Uniwer
sytetu  Śląskiego  w  Katowi
cach. Efektem jest kilka prac ma
gisterskich.  W  kręgu  zaintere
sowań  studentów  jest  między 
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innymi  podkultura  więzienna 
oraz  stosunek  skazanych  do 
praktyk  religijnych  i samej  reli
gii

Półtora  tysiąca członków  liczy 
Oddział  Miejski  Polsk iego 
Związku  Emerytów,  Rencistów 
i Inwalidów w Cieszynie. Skupia 
mieszkańców z całego  regionu. 
Najliczniejsze koła działają w sa
mym  Cieszynie  oraz  Ustroniu, 
Skoczowie,  Wiśle  i Strumieniu, 
a także w Chybiu,  Zebrzydowi
cach  i Goleszowie. 

Gminny Ośrodek  Kultury w Ze

brzydowicach  mieści  się w  za
bytkowym  pałacu  Mattencloi
tów. Budynek  powstał  w  XVII I 
wieku. 

Na  Wyrch  Czadecce  w  Jawo
rzynce  Nadleśnictwo  Wisła 
prowadzi  Bank  Genów  słyn
nego  świerka  istebniańskiego. 
Pomaga  krakowska  Akademia 
Rolnicza. Zadaniem  banku  jest 
gromadzenie  zdrowych  nasion 
do  odnawiania  świerkowego 
drzewostanu. 

W gminie  Brenna jest  ponad  6 
tys.  hektarów  lasów  świerko

wych.  Nadzór  nad  gospodarką 
leśną  sprawuje  Nadleśnictwo 
Ustroń.  W  lasach  można  spot
kać wielu przedstawicieli  fauny, 
m.  in. zające, kuropatwy,  sarny, 
dziki,  lisy, borsuki, jarząbki. 

Do 50lecia działalności  zbliża 
się LKS Beskid  Brenna.  W klu
bie działają sekcje piłki  nożnej, 
skibobów,  tenisa  stołowego. 
Klub  może  poszczycić  się  no
woczesną  halą  sportową,  w 
której  latem  i zimą  goszczą  na 
zgrupowaniach  pierwszoligo
we  zespoły. 

(nik) 



8  stycznia  2000  roku  w  restauracji  „Tytus'" odbędz ie  się  otwar te 
zebran ie  s towarzyszen ia  „Rodz ina  Polska".  W programie  prze
widz iano  wyk ład  R.  Sk iby  pt.  „Czego  mogą  nas  uczyć  święc i ", 
później  wspó lne  ko lędowan ie  wraz  z młodz ieżą  Liceum  Muzycz
nego w Bie lskuBia łe j.  S towarzyszen ie  zaprasza  na  to  spotkan ie 
wszystk ich  sympatyków  i osoby  za in te resowane  jego  tematem. 

M ie j ska  B ib l io teka  Pub l i czna  w  Ust ron iu  og łasza  konku rs 
plastyczny  dla  dzieci  „Fer ie  z imowe  moich  marzeń".  Prace  należy 
sk ładać  do  15 stycznia  w  Oddz ia le  dla  Dzieci  i M ł o d / i e /y  M B P  w 
Prażakówce. 

Na j lepsze życzeńia  d la  j  ub i la tów: 
W ik to r i a  L e w a n d o w s k a,  lat 90, ul. Świerkowa  17 
W a l e r ia  Koczy,  lat 91,  os. Cieszyńskie  3/27 
Z u z a n na  M i t r ę g a,  lat 85, ul.  Ś l e p a 40 
W a l e r ia  P i e c z o n k a,  lat  80,  ul. Traugut ta  2 
E wa  C ieś la r,  lat 93,  ul. Źródlana  111 
Ewa  Szewczyk,  lat 80, ul.  Porzeczkowa  6 

Paweł  M ę d r e k,  lat 92,  ul. Traugut ta  13 

Nowożeńcy: 
Sy lw ia  T r z c i o n k a,  Ustroń  i P i o tr  R o ż e n e k,  Cieszyn 

W  Wigili ę  Bożego Narodzenia,  tak jak  w  latach  ubiegłych  Miejski 
Ośrodek  Pomocy  Spo łecznej  zorgan izował  spotkanie  dla  osób 
samotnych.  Przy wigil i jny m stole w  restauracji  Kubuś  zasiadło  blisko 
40  osób.  Dzielono  się  opłatk iem,  nie  zabrakło  wigi l i jnyc h  potraw. 
Oczywiście  był  barszcz  i karp. Życzenia  wszystkim  składali:  zastępca 
burmistrza  Ireneusz  Szarzeć  i  zastępca  przewodniczącego  Rady 
Miejskiej  Rudolf  Krużołek.  Podczas  spotkania  ko lędowano  wraz z 
zespołem  gitarowym  działa jącym przy Ognisku  Pracy  Pozaszkolnej. 
Za naszym  pośrednictwem  kierownik  i pracownicy  M O PS  w  Ustroniu 
życzą  wszystkim  swym  podopiecznym,  aby  rok  2000  był  pełen 
optymizmu  i przyniósł  lepsze, spokojniejsze życie.  Fot. W.  Suchta 

C i ,  k t ó r zy  odeszl i: 
J ó z ef  C ieś la r,  lat 66,  ul. Jelenica  107 
Eugen ia  Tomaszko,  lat  76,  ul. Cieszyńska  7/10 
A n d r z ej  Podżo rsk i,  lat  70.  ul.  Długa  16 

KRONIKA  POLICYJNA 

24.12.99  r. 
O godz.  11.45  mieszkaniec  Ustro
nia  kierujący alfa romeo  na  ul.  A. 
Brody doprowadził  do  kolizji  dro
gowej  z renaulem  prowadzonym 
również  przez  mieszkańca  Ustro
nia. 
26.12.99  r. 
0  godz. 23.30 na ul. 3 Maja zatrzy
mano  mieszkańca  Ustronia  kieru
jącego  fiatem  126p  w  stanie  nie
trzeźwym   badanie wykazało  1,99 
1 2.05  prom. 
27/28.12.99  r. 
W  nocy  na  parkingu  hotelu  Glo
bus  nieznani  sprawcy  włamali  się 
do  VW  vento  należącego  do  oby
watela Austrii. Łupem złodziei  pa
dły  buty  narciarskie,  garnitury i 
płaszcz  damski. 
29.12.99  r. 
O  godz.  12.20 na ul. Źródlanej  ja
dący  mitsubishi  mieszkaniec  Na
mysłowa  doprowadził  do  kolizj i 
drogowej z renaultem  kierowanym 
przez  mieszkańca  Ustronia. 
29.12.99  r. 
O  godz.  13.10 na ul.  Cieszyńskiej 

mieszkaniec  Ustronia  cofając fia
tem  uno  uderzył  w  audi  należące 
do  mieszkańca  Cieszyna. 
29/30.12.99  r. 
W nocy nieznani  sprawcy  włamali 
się  do  baru  IJtropek  skąd  skradli 
kuchenki  mikrofalowe, wieże  ste
reo. dwa czajniki  bezprzewodowe 
i  artykuły  spożywcze. 
30.12.99  r. 
O  godz.  13.00  na  ul.  Zdrojowej 
mieszkaniec  Jaworzna  kierujący 
mercedesem  wpadł w poślizg  i do
prowadził  do kolizj i z fordem  pro
wadzonym  przez  obywatela  Nie
miec. 
30.12.99  r. 
O  godz.  15.25  na  skrzyżowaniu 
ul. Katowickiej z ul. 3 Maja kieru
jący hondą mieszkaniec  Włocławka 
wymusił  pierwszeństwo  i dopro
wadzi!  do  kolizji  ze skodą  miesz
kańca  Goleszowa. 
30.12.99  r. 
O  godz.  15.55  na  ul.  Wiklinowej 
chrysler  prowadzony  przez  oby
watela Niemiec  wpadł  w poślizg i 
doprowadził  do  kolizji z cinque
cento  prowadzonym  przez  miesz
kańca Grodźca  Śląskiego.  (ws) 

S T R A Ż  M I E J S K A 

17.12.99 r. 
Kontrolowano osoby,  które  sprze
dawały choinki  na ustrońskim  tar
gowisku.  Sprawdzano  zezwolenia 
na  wycięcie  i  sprzedaż  wysta
wiane  przez  Nadleśnictwo.  Rów
nież  handlujący  karpiami  musieli 
się  wykazać  zaświadczeniem, że 
ryby  pochodzą  ze  stawów  hodo
wlanych.  Nie  stwierdzono  niele
galnej  sprzedaży. 
\ 8.12.99  r. 
Najednej  z działek  budowlanych 
na  Polanie z dnia  na  dzień  stanął 
camping.  Sprawdzano,  czy  właś
ciciel  ma  wszystkie  zezwolenia. 
Okazało się. że obiekt  postawiono 
nielegalnie.  Sprawę  prowadzi  U
rząd  Miejski. 
19  i 20.12.99  r. 
Kilkakrotnie  interweniowano w 
sprawie  wyłudzania  pieniędzy 
przez  bezdomnych  przed  „Savią" 
i „Sesamem". 
20.12.99  r. 
Strażnicy  towarzyszyli  pracow
nikowi  starostwa  powiatowego i 
pracownikowi  Wydziału  Ochrony 

Środowiska  UM  w  wizji  lokalnej 
w  Jaszowcu,  podczas  której  uz
godniono  legalizację  pobierania 
wody  z potoku  i  wykorzystywa
nia  jej  do  naśnieżania  stoku za 
pomocą  armatek. 
22.12.99  r. 
Przeprowadzono  szczegółową 
kontrolę  w sześciu  ośrodkach 
wczasowych  w  Lipowcu.  Spraw
dzano  szczepienia  psów  pilnu
jących  campingów  i opłatę  sto
sownego  podatku. 
24.12.99 r. 
Otrzymano  zgłoszenie,  że  na  stawie 
kajakowym  przy  ul. 3 Maja  przy
marzły  łabędzie.  Trzy z nich  straż
nicy  przepłoszyli  i wzniosły  się  w 
powietrze, czwarty pozostał na lodzie. 
Powiadomiono  straż  pożarną 
25  i 26.12.99  r. 
W czasie świąt  interweniowano  w 
sprawie  śliskości  na  jezdni  w  nie
których  miejscach  Ustronia  prze
kazując  informację  odpowiednim 
służbom,  o braku  prądu  na  Zawo
dzili poinformowano Zakład  Ener
getyczny  w  Cieszynie.  Przepro
wadzono patrole na terenie  miasta. 
Wszędzie  było  spokojnie, (mn) 

fMIESZKAŃCOM  USTRONIA  ^ 
Z  OKAZJI  JUBILEUSZOWEGO  ROKU  2000 
ŻYCZENIA:  BOŻEJ  NADZIEI.  ZDROWIA, 
LEPSZEGO  ŻYCIA 
ORAZ  OPTYMIZML  NA  CAŁY  ROK 

\SKL/M).\  KOLO  RS AWS  USTROŃ 

Twoj a  Pizza 
u l . T r a u g u t t a  4 ,  U s t r o ń 
zapraszamy codziennie 

od.ll.OO do 21.00 
soboty, niedziele i święta 

od 11.00 do  21.00 
PIZZA NA TELEFON 
Dowóz na terenie 
Ustronia gratis! 
tel. 38

W Y N A J M Ę 
pomieszczenie 
na  działalność 
gospodarczą 
około  110m2 

w  Ustroniu. 
Tel.  8 5 4  17  0 8 

I V f e t a l    P l o t 

wykonu je 

B R A M Y  P R Z E S U W A NE 
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
p rzemys łowe  (automatyka), 

ogrodzen ia,  kraty,  balust rady 
M O N T A Ż  G R A T I S 

Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi
nikańska  24a,  tel.  8545106 

tel.  kom.  0601516854 

S E R W I S  > 
O G U M I E N I A 

OPONY  NOWE 
I  UŻYWANE 
U s t r oń    H e r m a n i ce 

ul.  W i ś n i o wa 2 
V  033/  854  50  66 
V  0602  79  44  34  y 
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JESZCZE  O  STUDIUM 
W  czwartek,  16 grudnia  odbyła  się  XI V  sesja  Rady  Miejskiej. 

Obrady  prowadził  zastępca  przwodniczącego  RM  Rudo lf 
Krużołek.  Najwięcej  czasu  poświęcono  sprawie  studium  uwa
runkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Ustronia,  którą  omawiali  autorzy  państwo  Sylwia  i  Mieczysław 
Żabińscy. Na wstępie S. Żabińska  podkreśliła  raz jeszcze,  że  stu
dium jest jedynie wewnętrznym dokumentem  miasta,  pomocniczym 
przy uchwalaniu planów miejscowych  i dlatego nie może  zawierać 
zbyt wielu szczegółów.  Przypomiała  także, że ogólne plany  zagos
podarowania  zgodnie z ustawą miały  stracić ważność  31  grudnia, 
gdy jednak  okazało  się, że zaledwie  30%  gmin  w  Polsce  posiada 
studium,  postanowiono,  że będą  obowiązywać jeszcze  przez  rok. 

Przedstawiony  projekt  studium  dzieli  miasto  na kilka  kategorii 
obszarów, m.  in.: 

Środowisko  naturalne 
W  tym  punkcie  uwzględniono  lasy,  a  także  tereny  prawnie 

chronione,  czyli  rezerwat  na Czantorii  i teren  planowanego  rezer
watu na Lipowskim  Groniu. Są one zawarte w obszarze  lasów  i nie 
kolidujązftinkcjami miasta. Podobnie park krajobrazowy nie zawiera 
terenów  przeznaczonych  pod  budownictwo  i usługi.  Dla  rekreacji 
na świeżym  powietrzu  zarezerwowano  Równicę  i Czantorię,  ale z 
zachowaniem  równowagi  między przyrodą, a obiektami.  Przedsta
wiono  również  propozycje  zalesień  na  polanach  narażonych  na 
erozję  lub  zdegradowanych. 

Środowisko  kulturowe 
Inne  obowiązki  dla  miasta  wynikają  z  posiadania  zabytku  na 

swoim  terenie, a  inne obiektu  wpisanego  do ewidencji  zabytków. 
W  pierwszym  przypadku  ścisłej  ochronie  konserwatora  woje
wódzkiego podlega sam zabytek oraz parcela, na której się znajduje. 
Można  przeprowadzać  tylko  rekonstrukcję,  adaptację  z  zacho
waniem historycznego kształtu, działki nie można wydzielać,  żeby 
nie  zagęszczać  zabudowy  wokół  obiektu.  W  drugim  konieczne 
jest  jedynie  zachowanie  zasadniczego  kształtu,  a  dopuszczono 
zmianę  funkcji i zabudowę.  Starano się zachować  równowagę,  tak, 
żeby  ochrona  dziedzictwa  kulturowego  nie  stała  się  hamulcem 
rozwoju budownictwa  i miasta w  ogóle. 

Strefy  uzdrowiskowe 
W  studium  założono  zmniejszenie  strefy  A.  Rozwiązaniem 

mogłoby  być kilka  stref o kategorii  uzależnionej od  stopnia  ogra
niczenia  działalności.  Strefę  A  podzielonoby  na  A  i A l ,  a  w  tej 
ostatniej  dopuszczone  byłyby  już  pewne  formy  działalności  jak 
możliwość  adaptacji  istniejących  budynków  na  usługi  związane 
wyłącznie  z  turystyką  i rekreacją.  Powstałaby  strefa  B,  a  wokół 
niej otulinowa strefa B1, czy nawet  B2. Taki podział otwiera  drogę 
dla  ewentualnych  inwestycji,  ale  zgodnych  z  rygorami  poszcze
gólnych  stref. 

Tereny  mieszkaniowe 
Wyznaczone  tereny  pod  zabudowę  mieszkalną  znacznie  prze

wyższają  potrzeby.  W  dużym  stopniu  ukształtowały  j e  opinie 
mieszkańców  Ustronia, którzy w tej sprawie złożyli wiele wniosków. 
Aby  uniknąć po raz kolejny dyskusji  nas szczegółami  S.  Żabińska 
przypomniała,  że  wyznaczone  przez  pracownię  tereny  staną  się 

budowlanymi  dopiero  wówczas,  gdy  uchwalone  zostaną  plany 
miejscowe, a w takim  przypadku  miasto zobowiązane jest  uzbroić 
teren, co wiąże się z określonymi  kosztami. Nowe miejsca pod  bu
dynki  mieszkalne  w  Nierodzimiu  będą  uzupełnieniem  jedno
rzędowej zabudowy  wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Tam  gdzie 
to  możliwe  będzie  się  unikać  zabudowy  dwurzędowej,  gdyż 
wymagałoby  to  zbudowania  drogi.  Duże  tereny  wyznaczono  w 
Hermanicach  ze  względu  na  zapotrzebowanie  i  możliwość  uz
brojenia. Można będzie budować  także wzdłuż ulicy  Cieszyńskiej 
i na Gojach, wzdłuż ul. Polańskiej do granic parku  krajobrazowego 
oraz naJelenicy  i Poniwcu. Tutaj jednak  podkreślono,  że są to  te
reny  podgórskie,  trudne  dla  inwestycji,  choć  zainteresoiwanie 
budowaniem  tam  domków  letniskowych jest  bardzo  duże. 

Turystyka 
Na  Równicy  nie  będzie  można  budować.  Nowymi  obiektami 

mogą  być tylko przeniesione oryginalne chaty góralskie, w których 
świadczyć  się będzie  usługi  turystyczne.  Ta zasada  przyczyni  się 
do  ratowania  cennych  obiektów  regionalnych,  stworzenia  wyjąt
kowego  klimatu  na Równicy, a jej skala  i charakter nie  przyczynią 
się  do  dewastacji  środowiska.  Na  Skalicy  mogą  stanąć  obiekty 
sportowo    turystyczne,  ale  z ograniczoną  kubaturą  np.  tor  zjaz
dowy, kolejka  linowa. Tereny  nad  Wisłą  położone w  Nierodzimiu, 
Lipowcu,  Polanie  i bulwary  w  centrum  należy  zagospodarować. 
Ograniczone  inwestycje przewidywane  są również na  Czantorii. 

Ulica  Katowicka 
Tereny wokół tej ulicy przeznaczono pod działalność, którą  chce 

się z miasta wyprowadzić  lub której nie chce się wpuszczać.  Mogą 
tam  powstawać  motele,  parkingi,  magazyny,  hurtownie.  Trzeba 
jednak  pamiętać, że powinny  znaleźć się w punktach  węzłowych. 
Uzyskanie zezwolenia  na bezpośrednie zjazdy z dwupasmówki  do 
obiektu jest  raczej niemożliwe, gdyż powodowałyby  ograniczenia 
w  ruchu. 

Ilona  Winter wystąpiła w imieniu właścicieli działek  położonych 
na Zawodziu,  którzy  ze  względu  na  strefę A  nie  mogą  ich  wyko
rzystać  pod  budownictwo  mieszkalne.  M.  Żabiński  odpowiadał, 
że jeśli  Ustroń  będzie uzdrowiskiem,  to sytuacja właścicieli  się nie 
zmieni  i na pewno nie będzie  zgody na budownictwo  mieszkalne. 
Zadośćuczynieniem  może być  wykupienie działki  lub  wypłacenie 
odszkodowania  dla właścicieli  nieruchomości  wykorzystywanych 
przez  państwo.  Obowiązek  ten  nakłada  ustawa,  a  procedura 
rozpocznie  się po roku 2005. Jan  Drózd  zauważył, że do  terenów 
pod  budownictwo  mieszkalne włączono jego działkę, przez  którą 
biegną  linie wysokiego napięcia.  Radny stwierdził, że będzie  musiał 
płacić  odpowiednio  wysoki  podatek,  a  nieruchomość  będzie 
bezużyteczna.  M. Żabiński  tłumaczył, że prawnie działka stanie się 
budowlaną  dopiero  po  uchwaleniu  miejscowego  planu.  Dodat
kowo  taki  teren jak  opisywana  działka  automatycznie  wyłączany 
jest z działek budowlanych, a  ewentualne odszkodowanie  państwo 
wypłaci  po 2005  roku. Tomasz  Dyrda  chciał się dowiedzieć,  jaki 
jest minimalny obszar strefy uzdrowiskowej  i proponował  zmniej
szyć ją  właśnie do takich  rozmiarów.  Jan  Szwarc  odpowiadał,  że 
zachowanie  odpowiednio  dużej strefy jest  warunkiem,  by  Ustroń 
pozostał  uzdrowiskiem.  O  granicach  strefy  A decyduje  Minister 
Zdrowia  i na pewno nie wyrazi  zgody na jej znaczne  zmniejszenie. 
Dodał  też,  że  fakt  iż przedłużono  termin  uchwalenia  studiów,  nie 
oznacza,  że  można  całkowicie  lekceważyć  pierwotny  termin 
ustwawowy. Stwierdził, że mieszkańcy, radni, poszczególne  komisje 
problemowe  miały  dość  czasu  by  zapoznać  się  z  założeniami 
studium  i zabrać głos w  interesującej ich kwestii. Mimo to  Tomasz 
Szkaradnik  złożył wniosek, żeby odłożyć głosowanie na  następną 
sesję,  tak  by  każdy  z  radnych  zapoznał  się  z  przedstawionym 
projektem.  Bronisław  Brandys  stwierdził,  że było  na  to  wystar
czająco dużo czasu, jest  termin  ustawowy  i nie powinno się  mówić, 
że  „ni e  zbawi  nas  kilka  tygodni  więcej".  Studium  należy  zaopi
niować  pozytywnie.  Za  wnioskiem  T.  Szkaradnika  o  czas  na 
zapoznanie  się z projektem  było  10 radnych,  przeciw  również  10. 
Przeważył  głos  przewodniczęcego  R.  Krużołka,  który  głosował 
przeciw. 

Uchwalono  też stawki  podatku  od  nieruchomności,  podatku  od 
posiadania  psów, podatku  od  środków  transportku,  stawkę  opłaty 
miejscowej, targowej, za przebywanie dziecka w żłobku  miejskim, 
ustalono  limi t wydawania  zezwoleń  na przewóz osób  taksówkami 
w roku 2000, przyjęto status Miejskiego Domu  Pomocy  Społecznej. 

Na  koniec  radni  złożyli  sobie  świąteczne życzenia  i przełamali 
się opłatkiem.  Monika  Niemiec Dyskutowano też o planowanym pokazie fajerwerków. Fot. W. Suchta 
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Tak jak  w  latach  ubiegłych  w gościnnym  hotelu  „Ustroń"  spot
kali  się z władzami  miasta  przedsiębiorcy,  prezesi  stowarzyszeń, 
ludzie, którzy swą obecność  wyraźnie zaznaczyli  w Ustroniu  roku 
1999. Witając wszystkich  burmistrz Jan  Szwarc  powiedział: 

— Jest  to  szczególny  moment,  gdy  pod  koniec  roku  każdy  z  nas 
zastanawia  się  nad  swoimi  dokonaniami.  Myślę,  że  każdy  z  was, 
którzy  działacie  na  rzecz  naszego  miasta,  prowadzicie  firmy, 
zarządzacie  przedsiębiorstwami  i  spółkami,  również  dokonujecie 
takiego podsumowania. Myślę, że na dzisiejszym spotkaniu, mającym 
bardziej uroczysty charakter, nie będziemy się spierać o poszczególne 
problemy,  ale  wymieniać  doświadczenia,  zawiązywać  nowe 
znajomości, a wszystko po to, by nasze miasto mogło się harmonijnie 
rozwijać. W dniu dzisiejszym serdecznie dziękuję państwu za wkład 
jaki  wnosicie  w  rozwój Ustronia.  My, którzy jesteśmy  włodarzami 
tego miasta, jesteśmy dumni, że mamy takie społeczeństwo.  Trzeba 
powiedzieć,  że są to  ludzie z ogromną  inicjatywą,  ludzie którzy  nie 
pozwolą się złamać w trudnych  sytuacjach następujących w  trakcie 
transformacji w naszym kraju. Na dzisiejszy wieczór  postanowiłem 
również zaprosić tych, którzy rządzili miastem w poprzednich  latach, 
bo to przecież jest  ich zasługą, co się w mieście działo, co się dzieje i 
co my możemy kontynuować.  Mam nadzieję, że i następcy uszanują 
naszą  pracę.  Dziś  dziękuję  wszystkim  przewodniczącym  rad  oraz 
naczelnikom  i burmistrzom Ustronia. Zbliża się rok 2000, który budzi 
wiele  niepewności.  Ludzie  interesu,  ludzie  mądrzy  wiedzą,  że 
wchodzimy  w  nową  erę,  nowe  czasy,  ale  będzie  to  rok  normalnej 
wytężonej  pracy,  po  to,  aby  służyć  społeczeństwu. 

Swe życzenia  dołączył zastępca  przewodniczącego  RM  Rudolf 
Krużołek,  który  powiedział: 

Cieszę  się,  że  w  tych  ostatnich  dniach  możemy  się  spotkać. 
Dziękuję wam za wszystkie dokonania, dzięki którym nasze  miasto 
stało się bogatsze  i atrakcyjniejsze. W Nowym  Roku życzę  państwu 
wszystkiego dobrego, tyle dobrego, abyście mogli  się tym  dobrem 
podzielić z wszystkimi, którzy go potrzebują  i aby to dobro  służyło 
naszym  wspólnym  celom. 
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Teresa Mokrysz, Andrzej Gluza, Janusz Baszczyński, Michał  Bożek. 
Fot.  W.  Suchta 

Przekazano też życzenia w  imieniu przewodniczącego RM  Emila 
Fobera. 

Spotkania  władz  miasta  z  przedsiębiorcami,  zarządzającymi 
zakładami, działaczami społecznymi mająjuż w Ustroniu  kilkuletnią 
tradycję. Jest to okazja do spojrzenia z perspektywy  na miasto  i na 
to, jak  sprawy  tego  miasta  się  mają.  Wszystko  w  spokoju,  przy 
muzyce,  która  jak  wiadomo  łagodzi  obyczaje,  więc  i  w  hotelu 
„Ustroń"  podczas  spotkania  wszystko  jest  lekko  wyciszone, 
różnice  poglądów  ostre  na  co  dzień,  nie  wydają  się  aż  tak  ostre. 
Jest  też  okazja  do  zawiązania  nowych  znajomości,  chociażby 
podczas  składania  życzeń  pomyślności. 

O spotkaniu w hotelu „Ustroń" powiedzieli  nam jego  uczestnicy: 
Były  naczelnik  Ustronia  Włodzimierz  Gołkowski:  —  Takie 

spotkanie to wspaniała  historia. Szczególnie mnie zaintrygowało i 
ucieszyło  to, że obecni  włodarze  Ustronia  potrafili się cofnąć tro
szeczkę  i przypomnieli sobie o tych, którzy wcześniej coś dla  miasta 
zrobili.  Drugą  rzeczą, która mnie cieszy, to różnorodność  ludzi  na 
tym  spotkaniu:  działacze  społeczni,  przedsiębiorcy,  ludzie  o 
wielkich  inicjatywach,  ludzie  którzy  robią  i mogą  bardzo  dużo 
zrobić  dla miasta.  Po trzecie jest  to  też gest pojednania,  godzenia 
się Polaków z Polakami, byleby nie tylko na takich  uroczystościach, 
ale także w życiu  codziennym. 

Dyrektor Zakładów  Kuźniczych  Jan  Waś: — W odróżnieniu  od 
innych  miejscowości  tu jest  tradycja  spotkań  i zawsze  chętnie  tu 
przyjeżdżam. To pewna specyfika. Oczywiście wymienia się poglą
dy,  rozmawia,  ale  nie  jest  to  czas  załatwiania  interesów.  Jest  to 
jednak  okazja  do  spotkania  z  przedstawicielami  firm,  z  którymi 
współpracujemy. Na co dzień, na bieżąco spotykają się specjaliści, 
natomiast zarządzający firmami, ich właściciele nie majązbyt wielu 
okazji do  spotkań. 

Właściciel  hali tenisowej Ernest  Schubert:    Przede wszystkim 
zaskoczyło  mnie  to  zaproszenie,  bo w  Ustroniu  to  chyba  jeszcze 
jestem  człowiekiem  z zewnątrz. Dopiero staram  się o polskie  oby
watelstwo  i chcę  to  sfinalizować w 2000  roku.  Na  tym  spotkaniu 
miałem okazję poznać bardzo poważnych  ludzi. Wielu do dziś znałem 
tylko z waszej gazety.  Są  i ci, którzy stale goszczą na moich  kortach. 
Panuje tu miła  atmosfera  podkreślana  muzyką,  a usłyszeć  można 
też  było  fragmenty klasycznych  operetek  niemieckich,  wszystko 
jest bardzo eleganckie,  spotkanie na poziomie  podobnych  imprez 
na Zachodzie.  Wojsław  Suchta 

GRAFIKI  RUDOLFA 
P I W K O 

Postać z bajki. Technika  kombinowana. 
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Fot.  W.  Suchta 

P O W R Ó T  DO  HOTELU 
Mieliśmy  dostać  mieszkania  komunalne,  ale  zawsze  pierw

szeństwo mają matki z dzieckiem, bo mieszkań brak. Mieliśmy dostać, 
ale to się przeciąga z roku na rok — mówi jeden z mieszkańców  bara
ku na Zawodziu, do którego wprowadzili  się bezdomni   trzynaście 
osób  bez własnego  dachu  nad  głową. Niektórzy  żyją  tam już  piąty 
rok. Dawniej, w okresie świetności  Budopolu, był to hotel  robotniczy, 
a  w  nim  sprowadzani  na  budowę  Zawodzia  pracownicy  z  całego 
kraju.  Dziś  trzema  zdewastowanymi  barakami  właściciel  się  nie 
interesuje. Nie  interesuje się od dobrych kilku  lat. 

— Teraz to  ruina  — mówi jeden  z  tam  mieszkających.    Od  pe
wnego  czasu  nikt  tego  nie doglądał.  Każdy  demontował  co  chciał. 
Całymi ciągnikami przyjeżdżali. Wyrywali okna, drzwi. Doprowadzona 
była woda, ale  ludzie rury wyrwali na słupki do  płotów. 

Nie  było  stróża,  ogrodzenia  i trudno  tu  mówić  o  grabieży.  Gdy 
Budopol  podupada pracownicy  idą do  innych  firm,  a ci którzy  przy
jechali tu za pracą, mieszkańcy hotelu, wynajmują kwatery  prywatne. 

—  Póki  była  robota,  mieszkało  się  w  kwaterach  —  mówią. 
Było z czego płacić. Zaczęło się dziać coraz gorzej  i gorzej  i teraz 
znowu  tu jesteśmy. Nie mamy gdzie  wracać. 

Byli  pracownicy  Budopolu  powrócili  do  swojego  pierwszego 
miejsca  zamieszkania  w  Ustroniu.  Jakże  teraz  innego.  Pierwszy 
lokator zjawił się w opuszczonym  i zdewastowanym  baraku  przed 
kilkoma  laty. 

— Spał na drzwiach  i normalnie palił ognisko — mówiąo  nim. 
Gdy przygasało dokładał nazbieranych  drewienek. Nie było okien, 
niczego. 

W  opuszczonym  baraku  zjawiają się  inni.  Gdy jest  ich  trzech, 
zaczynają przystosowywać  ruinę do  zamieszkania. 

— Było już raźniej, kombinowaliśmy okna  i drzwi tam gdzie  były 
remonty  w  domach  wczasowych.  Pomału  tak  to  robiliśmy 
wspomina pierwszy  lokator. — Wszystko co tu teraz mamy, to  rze
czy zużyte  w domach  wczasowych. 

W  pokoju  stoją  pod  ścianami  wersalki,  jest  kredens,  stół,  na 
ziemi nawet  chodniki. 

— Piec od kumpla  — informują gdy  przyglądam  się  piecykowi, 
w którym  trzaska ogień  — Kupił  nowy  i ten  nam  dał. 

Mieszkańcy baraku w większości są związani od  lat z  Ustroniem. 

Fot.  W.  Suchta 
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Przyjechali w latach 70. budować największe sanatorium w  Europie. 
— Taka  mieszanina  — mówiąo  sobie.  — Budowało  się  szpital, 

sanatorium,  szkołę. Coś zrobiliśmy  dla tego  Ustronia. 
O mieszkańcach baraku  pisaliśmy po raz pierwszy przed  kilkoma 

tygodniami. Nie spodobało  im się to, co ukazało się w  GU. 
Przecież  tu  nie  ma  dziur  zabitych  dechami.  Wszędzie  gdzie 

mieszkamy,  są  wstawione  elegancko  okna  protestują. 
Gdzie pan tu widzi dechy. Jak mamy, tak mamy, ale nie tak jak 

opisujecie  dopowiada  ktoś  inny. 
—  Włączyć  światło?  —  pytają,  po  czym  faktycznie  zapala  się 

żarówka  — I co?  Widniutko? 
Teraz dostrzegam  akumulator.  Ładują go u sąsiada. 
Jednak  brak  wody  i prądu  z sieci  to najdotkliwsze  braki.  Wodę 

trzeba donosić ze źródełka. Jak zamarza, szukają  dalej, ale za to w 
kącie pokoju stoją baniaczki z wodą do picia. Przy dachu  ustawiona 
wanna, do  której łapią  deszczówkę  do  prania. 

Zamieszkałe  pomieszczenia  mają  po  kilkanaście  metrów  kwa
dratowych.  W każdym żyje od dwóch  do czterech osób. Dzieci  nie 
ma, bo jak  sami  mówią, gdzie by kto w takich warunkach  dziecko 
chował.  Najmłodsi  to  dwudziestolatkowie,  najstarszy  ma  ponad 
pięćdziesiątkę. Są też kobiety.  W większości jednak  to  mężczyźni 
w średnim  wieku,  budowlańcy. 

Żeby chociaż drzewa dali, kiedy nie chcą z opieki  dać  węgla. 
Jak z  lasu weźmiesz,  to cię  leśniczy złapie  i mandat  zapłacisz. 

Leśniczy to nie jedyny  stróż prawa, z którym można się  spotkać. 
Straż Miejska od czasu do czasu przyjdzie, odwiedzić.  Policja 

Fot.  W.  Suchta 

ostatnio często tu się zjawia, jak  coś ginie w mieście.  Im się zdaje, 
że to my. Szukają pod  wyrkami.  Myślą,  że jak  ktoś tu  mieszka,  to 
złodziej. Dziś nawet był dzielnicowy  i kazał się o  14 zgłosić.  Eee.. 
tam, nie pójdę. Jak będą chcieli  to sami przyjadą. Ja  im przecież nic 
nie  robię.  Do tego oni  mają auto, a ja  tylko  nogi. 

Nie  są  uciążliwymi  sąsiadami  dla  okolicznych  domów  wcza
sowych. Nie  rzucają się w oczy. Gdy coś się remontuje korzystają 
z wyrzuconych  rzeczy. 

Tu jest  spokój. Czasem  chodzimy  do  piramid  i coś  tam  się  z 
kuchni  dostanie. Nie ma żadnych  konfliktów. 

Nie  możemy  narzekać.  Wkoło  dobrzy  ludzie,  nie  tylko  w 
domach  wczasowych.  Na  Święta o nas pamiętali  i coś  przynieśli. 

Nie mają stałej pracy, a w zimie nawet nie ma co marzyć o fuchach 
na  budowach.  Nie  wszyscy  rejestrują  się  jako  bezrobotni.  W 
większości  bez  świadczeń  społecznych,  zasiłków.  Dobrze jest  gdy 
uda się załatwić prace na umowę zlecenie. To się jednak rzadko zdarza. 

Gdy  po  raz pierwszy  byłem  w baraku  na Zawodziu  najbardziej 
zaskoczyło  mnie to, że ktoś tam  mieszka.  Później, że są  to  ludzie, 
których  widuję na  mieście. 

Al e jak  nie ma rąk do pracy, przyjeżdżają po nas  samochodami 
informują nie bez dumy, mieszkańcy  baraku. — To jednak  tylko 

takie  fuchy, żeby  na chleb  zarobić. 
Najgorsza jest zima. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Czekają na 

wiosnę.  Od  marca  poprawia  się. 
Wszystko  byśmy  wytrzymali,  gdyby  ktoś  się  o  nas  starał. 
A policja mówi, że te baraki  rozbiorą. 

— No to pójdziemy do  burmistrza. 
Gdyby to były pokoje, ale normalne, to moglibyśmy  mieszkać 

w  kawalerce  w  trzy  osoby.  A  tak,  to  pod  most  pójdziemy,  no  bo 
gdzie.  Wojsław  Suchta 



Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustroniu z dnia 27 grudnia  1999r. 
w sprawie: zarejestrowanych  list  kandydatów 

w wyborach  uzupełniających do Rady Miejskiej w  Ustroniu 
w okręgu  wyborczym  nr 6, 

wyznaczonych  na  niedzielę  16 stycznia  2000  r. 
Na  podstawie  art.  109  ust.  5  ustawy  z  dnia  16  lipca  1998  r.  Ordynacja 
wyborcza  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i sejmików  województw  (Dz.  U.  Nr  95, 
poz.  602)  w  związku  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  16 
maja  1998  r.  w  sprawie  zarządzenia  wyborów  do  rad  gmin  oraz  do  Rady 
Miasta  Stołecznego  Warszawy  (Dz.  U.  Nr  60,  poz.  388) 

Mie jsk a  Komis j a  Wyborcza  w  Ustroniu 
poda je  do  w i a d o m o ś ci  w y b o r c ów 
dane  o  zarejestrowanych  listach  kandydatów 

oraz  dane  o  kandydatach  na  radnych  do  Rady  Miejskiej 
w Ustroniu  w wyborach  uzupełniających w okręgu  nr 6, 

wyznaczonych  na niedzielę  16 stycznia 2000 r. 
W okręgu  wyborczym  nr 6, obejmującym  1 mandat  zarejestro

wano  5  list  kandydatów: 
LISTA NR  1  „Ustrońskie Porozumienie  Samorządowe" 

1. GÓRKA JÓZEF,  lat 52, Ustroń 
LISTA NR 2 Komitet Wyborczy  „Niezależny" 

1. HANUS KAZIMIERZ ,  lat 65, Ustroń 
LISTA NR 3 Komitet  Wyborczy  „Centrum" 

I. WALAWSK A  MARI A  KRYSTYNA,  lat 50, Ustroń 
LISTA NR 4 „Ruch  Społeczny"  AWS 

1. BILK O JERZY,  lat48, Ustroń 
LISTA NR 5 „Rodzina  Polska" 

TSCHUK ZBIGNIEW,  lat 46, Ustroń 
Przewodnicząca  Miejskiej 

Komisji Wyborczej Teresa  Banszel 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 43450 Ustroń  ul. Rynek 1 
zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym  na: 

Wykonanie  kompleksowej obsługi geodezyjnej na  zadaniach 
realizowanych  przez Gminę Ustroń  w 2000  r. 

Formularze zawierające informacje o warunkach zamówienia można 
odebrać osobiście w Wydziale  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
Urzędu Miejskiego (pokój nr 33) w godzinach  od 8.00 do  15.00  lub 
za zaliczeniem  pocztowym. 
Zamkniętą  kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w  siedzibie 
zamawiającego  (pokój  nr  33)  w  terminie  do  26.01.2000  r.  do 
godz. 10.00. 
Koperta  powinna  być  odpowiednio  oznaczona: 
Przetarg  obsługa  geodezyjna  miasta  Ustroń. 
Pracownikiem  uprawnionym  do kontaktów z oferentami jest: 
Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i Gospodarki  Gruntami 
mgr  inż. Andrzej  Siemiński  (tel.  8542609). 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, w sali sesyjnej 
(pok. nr 24), w dniu  26.01.2000  r. o godz.  13.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć udział oferenci,  którzy: 
 nie zostali wykluczeni  na podstawie art.  19 i art. 22 ust. 7, 
 spełniają wymagania art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach  pub
licznych. 
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Fot.  W.  Suchta 

ŚWIĄTECZNY KONCERT 
W wigilijny m nastroju 22 grudnia  1999 r. w sali klubowej  MDK 

„Prażakówka" w Ustroniu odbył się Koncert Świąteczny z Gwiaz
dką  w wykonaniu  uczniów  i nauczycieli  Ogniska  Muzycznego. W 
programie  znalazły  się  kolędy,  pastorałki  i  utwory  świąteczne, 
urozmaicone poezją oraz pieśniami bożonarodzeniowymi  wykona
nymi przez dzieci  i młodzież Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Ponieważ 
Ognisko Muzy czne w bieżącym roku szkolnym kształci uczniów w 
grze  na  różnych  instrumentach,  dlatego  też  kolędy  i  pastorałki 
można było usłyszeć nie tylko na fortepianie i keyboardzie,  również 
na flecie, saksofonie, gitarze, skrzypcach   solo, w tercetach  i kwar
tetach.  Program  wieczoru  składał  się  z  dwóch  części.  Pierwsza 
zawierała najpiękniejsze polskie kolędy m. in. „Cicha noc", „W żło
bie  leży",  „Jezus  malusieńki",  „Bóg się  rodzi",  „Mizerna  cicha", 
„Dzisiaj w Betlejem", „Wśród nocnej ciszy", natomiast druga znane 
światowe  utwory  np.  „Whit e  Christmas",  „Jingle  bells",  „Zima" 
Vivaldiego, „Ni e było miejsca dla Ciebie". W przerwie  częstowano 
czekoladowymi  pierniczkami.  Kierownik  Ogniska  Muzycznego 
Michalina  Zwolińska  wraz z nauczycielami  przyjęła  innąod  do
tychczasowej, konwencję koncertu, z wzruszającym i wymownym 
zakończeniem   wspólnym  zaśpiewaniem,  na stojąco, z opłatkiem 
w ręku  przeboju  pt. „Przekażmy  sobie znak  pokoju". Wszyscy  o
becni  na sali kilkakrotnie powtarzali  refren piosenki: 

„  Choć  tyle żalu  w nas 
i gniew  uśpiony  trwa, 
przekażmy  sobie  znak  pokoju, 
przekażmy  sobie  znak." 

Prezes  Towarzystwa  Kształcenia  Artystycznego  Mieczysław 
Błachut  dziękując za przygotowanie wieczoru kolęd podkreślił,  iż 
młoda  kadra  nauczycielska  zrobiła  widzom  tak  wielką  niespo
dziankę tym wspaniałym  koncertem,  który wyzwolił  tyle emocji i 
dał  tyle  wrażeń,  że  trudno  jest  to  ująć w  słowach.  Złożył  także 
wszystkim  najlepsze życzenia  świąteczno  noworoczne w  imieniu 
organizatorów  koncertu,  którymi  byli: TKA  i Ognisko  Muzyczne 
oraz  Miejski  Dom  Kultury  „Prażakówka"  i Ognisko  Pracy  Poza
szkolnej w Ustroniu. 

Elżbieta  Sikora 

PI 
OŚRODEK 

MEDYCYNY  PREWENCYJNEJ 
I  OPIEKI  KOMPLEKSOWEJ 
Henryk I Alina  WIEJĄ 

Ustroń, ul. Ogrodowa 6 te\Jfax (033) 854 3733 

l e k  m e d  H E N R Y K  W I E J Ą 

(choroby  wewnętrzne, 
medycyna  prewencyjna) 

Umowa  ze 
K O M P L E K S O W A  D I A G N O S T Y K A  I N T E R N I S T Y C Z N O   Ś ląską  Kasą 
K A R D I O L O G I C Z N A  w  C I Ą G U  J E D N E J  G O D Z I N Y .  Chorych  na: 
Pracownie: usg, ekg, spirometria,  konsultacje 
laboratorium z natychmiastowymi  kardiologiczne, 
wynikami  (w tym: hormony tarczycy,  diagnostykę 
markery nowotworowe np. PSA)  i leczenie chorób tarczycy 
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Uchwała Nr  XIV/146/99 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  16 grudnia  1999 r. 
w sprawie: stawek  podatku  od  nieruchomości. 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o 
samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z  1996 r. nr  13 poz. 74 z późn. zm.) 
w związku z  art. 5, art. 7 ust. 2 oraz art.  19 pkt 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  30 
listopada  1999  r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów 
ustawy o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz. U. 96 poz.  1129) 

Rada  Miejska Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 

§ 1 
Wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości  rocznie: 
1. od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 
 0,34 zł od  1  m2 powierzchni  użytkowej, 
2. od budynków  lub  ich części  związanych  z działalnością  inną 

niż rolnicza  lub  leśna oraz od części  budynków  mieszkalnych 
13,93 zł od  1  m2 powierzchni  użytkowej, 
3. od środków campingowych  nie ogrzewanych  w okresie  prowa

dzenia działalności  gospodarczej 
13,93 zł od  1  m2 powierzchni  użytkowej, 
a po okresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej 
 4,70 zł od  1  m2 powierzchni  użytkowej, 
4.  od  budynków  zajętych  na  pomieszczenia  gospodarcze 
2,41  zł od  1  m2 powierzchni  użytkowej, 
5.  od  pozostałych  budynków  lub  ich  części 
 4,70 zł od  1  m2 powierzchni  użytkowej, 
6. od garażu  poza budynkiem  mieszkalnym 
2,41  zł od  I m2 powierzchni  użytkowej, 
7. od  budowli  2%  wartości, 
8. od powierzchni  gruntów związanych z działalnością  inną  niż 

rolnicza czy  leśna 
 0,40 zł od  1 m2  powierzchni, 
9.  od  pozostałych  gruntów 
 0,06  zł od  1 m2  powierzchni, 
10. od  użytków  rolnych  nie wchodzących w skład  gospodarstw 

rolnych 
 0,03 zł od  1  m2  powierzchni. 

Zwalnia  się z podatku  od  nieruchomości: 
1. nieruchomości stanowiące mienie komunalne zarządzane przez 

zakłady  i jednostki  budżetowe  pod  warunkiem,  że  nie  prowadzą 
działalności  gospodarczej,  a  wymienione  nieruchomości  nie 
stanowią przedmiotu  najmu  lub  dzierżawy, 

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

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

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

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta  Ustroń. 
§ 6 

Traci  moc  uchwała  nr  Ił 1/39/98  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 
Ustroń z dnia 30 grudnia  1998 r. 

§ 7 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  przez  wywieszenie  na  tablicy 

ogłoszeń na terenie miasta oraz publikację w „Gazecie  Ustrońskiej". 
§ 8  ' 

Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1  stycznia 2000 r. 

KRADZIEZ  W  HOTELU 
29 grudnia  rano w hotelu  „Narcyz" dokonano  kradzieży  torebki 

należącej do obywatelki Niemiec.  W torebce znajdowały się pienią
dze  i dokumenty. O zdarzeniu  natychmiast  powiadomiono  policję, 
która dość szybko zatrzymała dwóch  sprawców kradzieży. Nie byli 
oni gośćmi  hotelu, a weszli  do niego w celu dokonania  kradzieży. 
Po sprawdzeniu  okazało się, że nie byli  to mieszkańcy  Ustronia, a 
jeden  ze złodziei jest  poszukiwany  listem  gończym.  Podczas  dal
szych czynności  ustalono, że nie była to jedyna  kradzież tej dwójki 
na  terenie  Ustronia. 

Świąteczne wizyty  strażaków z kalendarzami.  Fot.  W.  Suchta 

Uchwała Nr  XIV/150/99 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  16 grudnia  I999r. 
w sprawie: podatku  od posiadania  psów. 

Na  podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym t.j.Dz. U.z  1996r.nr  I3poz.  74zpóźn.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  jednego  psa  w 
wysokości   zł. 

Obov\  iązek podatkowy  dotyczący  podatku  od  posiadania  psów 
ciąży  na  osobach  fizycznych  posiadających  psy. 

§ 3 
Zwalnia  się  z  podatku  od  posiadania  psów: 
1. osoby  posiadające szczenięta  w  wieku  do  12  tygodni 
2. prz> byłych  czasowo  na teren  Ustronia, jeżeli  podatek  od  po

siadania  psóv\  został  uiszczony  za  dany  rok  podatkowy  w  miej
scowości,  z  której  osoby  te  przybyły. 

§ 4 
1. Podatek od posiadania  psów płatny jest bez wezwania  organu: 
1) w  ciągu  dwóch  tygodni  od  nabycia  psa 
2) w dwóch  ratach w terminach do  15 maja i 30 września  każdego 

roku. 
2. Podatek  ten pobiera  się w połowie  stawek  określonych  w  § 1 

n i n iej szej uch wały, j eże 1 i osoba pos iadaj ąca psa weszła w jego  po
siadanie  po 30 czerwca  roku  podatkowego. 

3.  Pobór  podatku  dokonywany  będzie: 
a) przez Urząd  Miejski, 
b)  w drodze  inkasa   przez  inkasentów  SM  Zacisze  Ustroń  i p. 

Emilię Glajc zam. Ustroń, ul. Wesoła  8. 
4.  Wynagrodzenie  za  inkaso  wynosi  5%. 

§ 5 
Traci  moc uchwała  Rady miejskiej Uzdrowiska  Ustroń  nr 111/42/ 

99 z dnia 30 grudnia  1998 r. w sprawie stawki podatku od posiadania 
psów. 

§ 6 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta  Ustroń. 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  przez  wywieszenie  na  tablicy 
ogłoszeń na terenie miasta oraz publikację w „Gazecie Ustrońskiej,\ 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem  I stycznia 2000  r. 

WYBORY W  UNII  PRACY 
28 grudnia odbyło się walne zebranie  sprawozdawczowyborcze 

Koła  Unii  Pracy  w  Ustroniu.  W  zebraniu  uczestniczył  przewod
niczący Śląskiego Okręgu  UP  Andrzej Łężak.  Wybrano nowy  za
rząd ustrońskiego  Koła UP w składzie: przewodniczący    Leopold 
Zachraj  oraz członkowie:  Luc ja  Bukowczan,  Irena  Ostrowska, 
Romana  Czapska. Grażyna  Sztefek. Zebranie było też okazją do 
złożenia  życzeń wszystkim  członkom  i sympatykom  UP. 

Z przedstawicielami  partii  kontaktować można się na ul.  Daszyń
skiego 26, tel.  8544584. 
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Uchwała Nr  XIV/147/99 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  16 grudnia  1999 r. 
w sprawie: stawek  podatku od środków  transportu. 

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 
0 samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z  1996 r. nr  13 poz. 74 z późn. zm. 
1 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  30  listopada  1999  r.  w 
sprawie  wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  podatkach  i 
opłatach  lokalnych  (Dz. U. 96 poz.  1129). 

Rada  Miejska Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 
§» 

Wysokość  stawek  podatku  od  środków  transportowych: 
I. samochody  ciężarowe  o  ładowności: 
od  24  ton  769,75  zł 
od  46  ton  979,69  zł 
od  68  ton  1.229,96  zł 
od  810 ton  1.418,17  zł 
od  1012  ton  1.603,82  zł 
II . samochody  ciężarowe o  ładowności: 
powyżej  12 ton  1.808,83  zł 
III . ciągniki siodłowe  i balastowe  1.603,82  zł 
IV. ciągniki  i naczepy o  ładowności: 
powyżej  5  ton  602,94  zł 
V.  autobusy 
do  15 miejsc 964,71  zł 
od  15 do 30 miejsc  1.417,lOzł 
powyżej 30 miejsc  1.609,44 zł 

§
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta  Ustroń. 

§ 3 
Uchwała podlega ogłoszeniu  przez wywieszenie  na tablicy  ogło

szeń  na terenie miasta oraz publikację w „Gazecie  Ustrońskiej". 
§ 4  ' 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem  1  stycznia 2000 r. 

Uchwała Nr  XIV/153/99 
Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  16 grudnia  1999r. 
w sprawie: ustalenia  limit u wydawania  zezwoleń 

na  wykonywanie 
przewozu  osób  taksówkami  na  rok  2000. 

Na  podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 
o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z  1996 r. nr  13 poz. 74 z późn. zm. 
oraz  art.  17  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  warunkach 
wykonywania  krajowego  drogowego  przewozu  osób  (Dz.  U.  Nr 
141 poz. 942 z późn. zm.). 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 
§ ł 

Limi t wydawania  nowych  zezwoleń  na wykonywanie  przewozu 
osób taksówkami w  ilości  „0" na rok 2000. Uchwalony  limit  został 
zaopiniowany  przez Zrzeszenie Transportu  Prywatnego w  Cieszy
nie. 

§ 2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta  Ustroń. 

.  § 3 

Uchwała  podlega ogłoszeniu  przez wywieszenie na tablicy  ogło
szeń na  terenie miasta oraz publikację w „Gazecie  Ustrońskiej". 

§ 4  " 
Uchwała wchodzi  w życie z dniem  1  stycznia 2000 r. 

SUKCESY  MŁODYCH 
Najmłodsi piłkarze z KS Mokate Nierodzim mimo zimy trenują, a 

nawet  rozgrywają gry  kontrolne.  Szkółka  piłkarska  skupia  dzieci 
do  IV klasy szkoły podstawowej, nic więc dziwnego, że młodym  a
deptom  futbolu często brak  niezbędnego  doświadczenia.  Nie  ina
czej było podczas sparingowego spotkania z rówieśnikami  z Cukro
wnika Chybie. Grano na sali w Chybiu  i pierwsze minuty  zdecydo
wanie  należały  do gospodarzy.  Oni  też strzelili  pierwsze  bramki. 
Wystarczyło jednak  kilka  minut  by  piłkarze  Mokate  zorientowali 
się na czym gra  halowa  polega  i rozpoczęli  festiwal  strzelecki.  Po 
czasie grało się  im już  tak dobrze, że tylko oni strzelali  bramki  wy
grywając całe  spotkanie  13:4.  (ws) 

Porządku pilnowała policja straż miejska i „Profespol". Fot. W. Suchta 

Uchwala Nr  XIV/148/99 
Rad>  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

/  dnia  16 grudnia  1999 r. 
w sprawie: stawki  opłaty  miejscowej. 

Na  podstawie art.  18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r. 
0 samorządzie gminnym  t.j. Dz. U. /  1996 r. nr  13 poz. 74 z późn. zm. 
1 w związku z art.  17 ust.  1 i art.  I1) pkt  I  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  nr  15/91)  i rozporządzeń  Ministra  Finansów  z dnia  30 
listopada  I99c>  r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów 
ustawy o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. 96 poz.  1129). 

Rada  Miejska Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 
§ 1 

Dzienną  stawkę opłaty  miejscowej od osób  fizycznych za  każdy 
dzień  pob>tu  w  Uzdrowisku  Ustroń  w celach  wypoczynkowych, 
zdrowotnych  lub  turystycznych: 

a)  1,30 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) 0,43 zł  od dzieci  i uczącej się młodzieży  (w tym  studentów), 
c) 0,64  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 
innych  zrównanych  z  nimi  osób,  na  podstawie  ustaw,  umów  i 
zwyczajów międzynarodowych, jeżeli  nie są obywatelami  polskimi 
i nie mają miejsca pobytu  stałego na  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2. od osób przebywających w szpitalach  lub zakładach  uzdrowis
kowych  oraz  sanatoriach, 

3.  od osób  niewidomych  i ich  przewodników, 
4. od podatników  od nieruchomości  z tytułu posiadania  domków 

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

5. od zorganizowanych  grup dzieci  i młodzieży  szkolnej. 
§ 3 

Opłatę  miejscową  należy  uiścić  w  terminie  dwóch  dni  od  daty 
przyjazdu. 

§ 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  7%  pobranej  kwoty. 

§ 6 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta  Ustroń. 

§ 7 
Traci  moc  uchwała  nr  111/40/99  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 

Ustroń  z dnia 30 grudnia  1998 r. 

Uchwała  podlega ogłoszeniu  przez wywieszenie  na tablicy  ogło
szeń  na terenie miasta  oraz publikację w „Gazecie  Ustrońskiej". 

§ 9  ' 
Uchwała  wchodzi  wżycie  z dniem  I stycznia 2000  r. 
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E 

CO  NAS  CZEKA 

U B E Z P I E C Z E N I A  WARTA  VITA  SA 
PREVENTER  u |  p 0 | a ńska 35; Tel .  8 5 4  3 0 0 0  W A R T A  S A  I  D A E W O O  S A 

[obok  szkoły   Ustroniu  Polanie]  C O M P E N S A  SA I  PARTNER  SA 

Malowanie,  kafelkowanie,  gładź  gi
psowa.  Tel.  8545402. 

Biuro  Rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  Tel.  8544720. 

Usługi wod  kan, gaz i CO. Tel. 854
4471,  kom.  0606441976. 

Zatrudnię  mężczyzn  rencistów. 
Tel.  8544490. 

ANTYK I   meble,  wyroby  ze  srebra, 
brązu,  zegary,  porcelana,  monety, 
książki,  widokówki,  mapy  i  inne. 
Skup.  Komis.  Tomar.  Ustroń,  ul. 
9  Listopada  5,  tel.  8544521. 

Sprzedam  dom  w Centrum  Ustronia, 
stan  surowy.  Tel.  (032)  7520960. 

Butelki  przynieśli  p rawie  wszyscy.. ..  Fot.  W.  Suchta 

10  G a z e ta  U s t r o ń s ka 

Nieruchomości  „LOKUM "    pośred
nictwo  w  kupnie,  sprzedaży,  wy
najmie  domów,  działek,  mieszkań. 
Atrakcyjne  oferty.  Ustroń,  ul  Da
szyńskiego  1,  tel./fax  (033)  854
5624,  0603  244518. 

Atrakcyjną  suknię  ślubną  spr/dam. 
Tel.  8544286. 

Do  wynajęcia  lokal  handlowy  50mJ. 
Ustroń,  ul.  Skoczowska  47h. 
Tel.  8543697. 

Okazja.  Tanio  sprzedam  gry  telewi
zyjne  Plav  Station 
Tel.  8543837  lub  8545441. 

Sprzedam  bramy  garażowe  i  piec 
łazienkowy  węglowy. 
Tel.  8542864. 

Zatrudnię  elektryka  do  instalacji 
elektrycznych.  Tel.  0602538667. 

Tynkowanie,  kafelkowanie. 
Tel.  8527099. 

Profesjonalne  przestrajanie  radio
odbiorników  UKF.  serwis  RI VSAT, 
CBradia.  telefony  bezprzewodowe. 
faxy,  rozkodowywanie  radioodbio
rników  samochodowych,  przerabia
nie  gier  SONY  IM AY  STA I l()N. 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego 26. tel  855
1136  u  god/mach  wieczoriuch. 

Pilnie  potrzebna  pomoc  domowa  u 
niepełnym  w\miar/c  god/in  Wa
runki  do omów niema  Zgłos/enia  na 
telefon:  8544515 

Kredyty  różne    największy  wybór 
Dla  samotnych,  dla  mal/cństw.  be/ 
poręczycieli,  bez  zgod>  współmał
żonka.  Nasączanie  kaset  czarnych  i 
cardrigerów  kolorowych  do  drukarek 
komputerowych.  Askujcs /  do  (O  o 
ceny  nowej.  Sklep  ZiołowoKosme
tyczny.  Ustroń,  ul  Daszyńskiego  5. 
Tel.  0605062405  Cen\  konku
rencyjne.  Zapraszamy. 

Ustroń,  uf.  Daszyńskiego  12  (dauMe  kino  „UCIECHA") 
tel..  (033)  S5t*  45  18 

ZAPRASZAMy  CODZIENNIE od  900  do  2100 

STUDIO FRYZJERSKIE SOLARIUM STUÙIO KOSMETYCZNE 

• HEADLINES •TUBA 
  nowoczesna  trwała STOJĄCA 

•PROSTOWANIE WŁOSÓW    nowość 
•BALAItAGE 
•BLONROR CREATWE 

  9  kolorów  tęczy 
  sprzedaje  i  Wykonuje 

swoje  usługi  na  profesjonalnych 
produktach  firmy WELLA 

•WELLOKON PERFECT 
PASTEL  2%    nowość 

SUPER PROMOCJA W 
ZAKŁADZIE FRyzJERSKIMU! 

• THALGO  zabiegi 
na  twarz  i  ciało  na  bazie 
alg  100% 

•„ZIMNA TECHNIKA" 
  zabieg  na  naczynka 

•MINI LIR    zabieg 
przeciWzmarszczkoWy 

•GUAM    zabieg 
odchudzający  +  koc 
elektryczny 

•MANICURE, PEDICURE 
• TIPS\I    paznokcie 

biologiczne 
•ZDOBIENIE PAZNOKCI 

WYSTAWY 
M u/ i n m  Hutnictw a  i  Kuźnictwa 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  85429%. 
W w i a w y  Małe: 

Hutnictwo  i Ku/nictwo  Ustronia, 
I  strońska  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B&K  llec/ko  wystawa  i  sprzedaż 

pra«.  ustronskich  twórców 
Wvstawy  czasowe 

Wystawa  malaiMwa  I loriana  Kohuta  „Strachy  polne"  (do  10.01.2000). 
Przyroda  wokół  nas    okaz\  /wier/at.  owadów,  kamieni. 
Wystawa  rysunków  A  Mlec/ki. 

Mu/cum  i/vnne  we wtorki  9    17. od  siody do piątku 9   14, w soboty  9  1 3, 
niedziele  H>   M 

Recital  Jo rte pianowy  Magdaleny  Prejsner  i  Gabrieli  Szendzielorz.  Reci
talowi  będzie  towarzyszyć  wystawa  zdobionego  szklą  tworzonego  przez 
pianistki  pt.:  ..Spotkanie  karnawałowe  w  kolorach  dźwięku  i  szkła". 
ˇ5  stycznia  2000  r. godz.  15.00. 
Oddział  Muzeum  „Zbior y  Mari i  Skalickiej" 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Druki  bibliofilskie z  kolekcji  Marii  Skalickiej. 
Oddział  czynny:  we wtorki  9    17, środy, czwartki  9    14, w piątki  i soboty 913. 
Muzeum  Regionalne  „Star a  Zagroda" 
ul. Ogrodowa  I.  tel  8543108. Czynne: od  wtorku  do piątku 916, soboty  1013. 
Stała  wvstawa  etnograficzna  oraz  czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „N a  Gojach"   B&K  Heczkowie 
ul.  Błas/czyka  19,  tel.  8541100.  czynna  cały  czas. 
Galeria  Sztuki  Współczesnej   „Zawodzie" 
ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna  od  poniedziałku  do  piątku  9    16,  w  soboty  9  1 3. 
Biur o  Promocji  i  Wystaw  Artystycznych 
Rynek  3A.  tel.  8545458. 

Postacie  i  sceny  /  literatury  polskiej:  „Potop". 
Pejzaż    Impresje. 

Miejsk i  Dom  Kultur y  „Prażkówka " 
ul.  Daszyńskiego,  tel.  8542906. 

Ekumeniczny  Wieczór  Kolęd  pt.  „Okruchy  po  kolędzie".  16  stycznia 
2000  r., godzina  18.00. 

K I N O  „ Z D R Ó J ",  ul .  Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  85416 0̂ 
6.1  16.00  Pan  Tadeusz 

18.45  Cube 
712.1  18.00  Pan  Tadeusz 

21.00  Nawiedzony 
13.1  17.00  Pan  Tadeusz 

19.45  Nawiedzony 
1416.1  18.45  Wielka  Heca  Bowfingera 

20.30  Hiszpańska  mucha 
K in o  P rem ier  F i lmowych 

6.1  20.30  I stanie  się  koniec 
7.1  22.00  Piekielna  Głębia 
K lu b  F i lmowy  „ R E J S" 
7.1  23.00  Basquiat   Taniec  ze  śmiercią 

R e g i o n a l ne  R a d io  C C M  94,9  i  107,1  F IM 

Do  8  stycznia  apteka  „Elba "   przy  ul.  Cieszyńskiej. 
Od  8  do  15 stycznia  apteka  „ˇMyśliwska "   w  Nierodzimiu. 
Przejęcie dyżuru  następuje o  godz.  8.00. 

Masaż  leczniczy,  wyszczuplający, 
kosmetyki  „MIN I  RAI  "  /  Morza 
Martweuo.  Ustroń,  ul  Kościelna  * 
Tel.  8542693,  8551136 

przebran ie  było  t\  Iko j edno.  Fot.  W.  Suchta 

GARNITURY 
MARYNARK I 

KOSZULE 
KURTKI 

PŁASZCZE 
DODATKI 



WZRUSZAJĄCY PREZENT 
Piękny prezent w dzień  Wigili i  przekazał darmowo  mieszkańcom 

Miejskiego  Domu  Spokojnej Starości  ustroński  malarz  Stanis ław 
Sikora, do którego zwróciliśmy  się z prośbą  o namalowanie  obrazu 
przedstaw i aj ącego  jesień. 

Pan Stanisław to człowiek dobrego serca, z szacunkiem  podchodzi 
do  ludzi starych, dlatego namalował dla nich duży obraz z krajobrazem 
jesiennym, który ozdobił jadalnię. Mieszkańcy MDSS bardzo serdecz
nie dziękują za przepiękny gest  i życzą panu Stanisławowi  oraz całej 
jego rodzinie  wszelkiej pomyślności  w Nowym  Roku. 

Przy  tej okazji  zwracamy  się z prośbą  do  ustrońskich  malarzy  
może  zechcieliby  przykładem  S. Sikory  ozdobić  MDSS,  pustych 
ścian  w naszym  Domu jest jeszcze  wiele. 

Kierownik  MDSS  w  Ustroniu, Zofia  Ferfecka 

Uchwała Nr  XIV/149/99 
Rady  Miejskiej  Uzdrowiska  Ustroń 

z dnia  16 grudnia  1999 r. 
w  sprawie:  stawek  opłaty  targowej. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
Samorządzie  Gminnym  (tekst  jednolity  z  1996  r.  Dz.  U. Nr  13  poz.  74 
z  późn.  zm.)  oraz  art.  15  i  19 pkt  1 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r.  o 
podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. Nr  9  poz.  31  7. późn.  zm.)  oraz 
Rozporządzenia  Ministra  Finansów  z dnia  30  listopada  1999  r.  (Dz.  U. 
Nr  96  poz.  1129) 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 

§ 1 
Dzienną  stawkę  opłaty  targowej od  osób  Fizycznych,  osób  prawnych 

orazjednostek  organizacyjnych  nie mających osobowości  prawnej  doko
nujących  sprzedaży  na  targowisku: 

1) z samochodu  ciężarowego    45,00  zl 
2)  z  samochodu  dostawczego    37,00  zł 
3)  z samochodu  osobowego   30,00  zł 
4)  z  zadaszonego  straganu    22,00  zł 
5)  z  miejsc  wydzielonych  i oznakowanych    20,00  zł 
6)  handel  z  ręki: 
  kosz  1 szt    1,50  zł 
  skrzynka  1 szt    1,50  zł 
7)  handel  od  producenta  (dotyczy  rolników,  płatników  podatku  rol

nego)    22,00  zł 
8)  wykonywanie  czynności  rzemieślniczych    10,00  zł 
9)  od  wszystkich  przedmiotów  (towarów)  wystawionych  poza  wyz

naczone  granice  (dot.  straganów)  ustala  się  dodatkowe  opłaty  w 
wysokości: 

  wieszak    2,50  zł 
  łóżko    3,50  zł 
10)  opłaty  za  rezerwację  straganów    30,00  zł/mc 
11) opłata  za  handel  poza  dniami  targowymi    10,00  zl 

Iargowiskami  są  wyznaczone  miejsca,  w  których  prowadzony  jest 
handel  z  ręki.  kosza,  wozów  konnych,  przyczep,  pojazdów  samocho
dowych  itp.  Ustala  się  targowisko  miejskie położone  przv  ul.  A.  Brody. 

§ 3' 
Poboru  opłaty  na targowisku  miejskim  i innych  miejscach  wy znaczo

nych do prowadzenia handlu dokonuje upoważniony pracownik jednostki 
organizacyjnej prowadzącej  targowisko. 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Miasta. 

§ 5 
Z dniem 31 marca 2000  r.  traci moc uchwała nr 111/43/99 Rady Miejskiej 

l ' /drowiska  Ustroń  z dnia  30 grudnia  1998  r. 

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

§7 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  I  kwietnia  2000  r.

Słupy  iskier  z  fajerwerków.  Fot.  W.  Suchta 

Uchwała  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z dnia 30 grudnia  1999 r. 

w sprawie:  ustalenia  górnych  stawek  opłat 
za wywóz odpadów  komunalnych 

od osób  fizycznych  (mieszkańców). 
Na  podstawie  art.  18 ust. 2  pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 

0  samorządzie gminnym  (Tekst jednolity  Dz. U. z  1996r. nr  13 poz. 
74  z  późn.  zm.)  i art.  6  ust.  2   6  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i 
porządku  u  gminach  z dnia  13 września  1996 r. (Dz. U. Nr  132  poz. 
622 z późn.  zm.) 

Rada  Miejska  Uzdrowiska  Ustroń  uchwala: 

. . . 
Wysokość  góm\ch$ tawek  opłat  za  wywóz  i  unieszkodliwianie 

odpadów  komunalnych  z  terenu  miasta  Ustronia  dla: 
1. mieszkańców  2,76  zł  od  osoby/miesiąc  +  podatek  VAT 
2. mieszkańców  podatników  podatku  rolnego  1,73 zł od  osoby/ 

miesiąc  + podatek  VAT 

Wysokość  stawek  opłat  za  wykonanie  zastępcze  usuwania  i 
unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  w  wysokości  150% 
stawek  określonych  w  §  1. 

§ 3 
Wysokość  górnych  stawek  opłat  za  usuwanie  i  unieszko

dl iwianie  odpadów  komunalnych  g romadzonych  w  sposób 
selektywny  dla: 

1. mieszkańców  2,64  zł  od  osoby/miesiąc  +  podatek  VAT 
2.  mieszkańnców  podatników  podatku  rolnego  1 ,65  zł  od 

oso by/miesiąc  +  podatek  VAT 
§ 4 

Szczegółowe  zasady  rozliczania  świadczonych  usług  usuwania 
1  unieszkodl iwiania  odpadów  komunalnych  okreś lone  są  w 
załączniku  nr  I stanowiącym  integralną  część  uchwały. 

§ 5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

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

§ 7 
Uchwała  wchodzi  w życie z dniem  1  stycznia 2000  r. 

Na  Rynku w S\  Iwestra bawiło się prawie  1000 osób.  Fot. W. Suchta 
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„ADWATTCO"  Ust roń ,  ul .  S p o r t o w a  3 
tal.  (0 33)  8 5 4  5 0  2 9 ,  (0601)  5 7  8 9  0 7  ? 
«  m a i l :  a d r f a t f c o ( a a t a l . o t a . c o m . p l 
w w w . r e g i o n . d e s z y n . p l / c o m / a d r i a t i c o  • — w  „ 

Z A P R A S Z A M Y  CODZIENNIE  o d  9 . 0 0  d o  2 2 . 0 0 
•  Polecamy: 

dania  z  ryb  morskich,  słodkowodnych  smażone,  gotowane,  z  grilla; 
owoce  morza;  dania  na  wynos  z  bonifikatą 

•Organizujemy  przyjęcia  okolicznościowe. 
•  Realizujemy  specjalne  zamówienia. 
•Gwarantujemy  smacznq  kuchnię,  miłq  atmosferę  i  obsługę 

oraz  przystępne  ceny. 

http://www.region.deszyn.pl/com/adriatico


ROZPOCZĘLI STARTY 
Na  brak  śniegu  nie można  narzekać,  nie ma  więc przeszkód  by 

rozgrywać zawody narciarskie. Jeszcze przed Świętami  dwukrotnie 
startowali  młodzi  zawodnicy z Ustrońskiego  Klubu  Sportowego 
„Ustronianka".  18 grudnia  na  trasie  zjazdowej  FIS  w  Szczyrku 
rozegrano  slalom  gigant  w  ramach  Mistrzostw  Śląska  D/ieci. 
Bardzo dobrze spisali się alpejczycy z Ustronia. Zwyciężył  Krzysz
tof Kania zaś jego siostra Aleksandra zajęła VII  I miejsce  oboje z 
UKS  „Ustronianka,',  natomiast  reprezentująca  klub  MarabuSki 
Magdalena  Pawlas zajęła  IV miejsce. Następnego dnia odbyły  się 
na Klimczoku zawody „Beskidzkie Nadzieje", na których  K.  Kania 
był drugi,  A.  Kania  ponownie  ósma.  Jest  to dopiero  początek  se
zonu  i możemy się spodziewać  wielu więcej sukcesów od  ustroń
skich  narciarzy  i snowboardzistów.  (ws) 

Z I M A  N A  S A L Í 
Drugie miejsce zajęli juniorzy  Kuźni Ustroń w halowym Turnieju 

Piłkarskim o Puchar  Wójta  Gminy  Brenna.  Na  sali  w  Brennej  do 
rywalizacji stanęło 8 zespołów podzielonych na dwie grupy. W swej 
grupie Kuźnia wygrała z Górkami 3:2, wygrała z Drogomyślem  1:0 i 
przegrała z Cukrownikiem  Chybie  1:2  i tym samym awansowała  do 
półfinału, w  którym  bez  trudu  wygrała  z Jasienicą  2:0.  W  drugim 
półfinale zwyciężyło Chybie  i tym samym w finale Kuźnia ponownie 
spotkała  się z Cukrownikiem.  1 tym  razem  niestety nasi  zawodnicy 
przegrali  2:0. Kuźnia  w Brennej grała w składzie:  Sebastian  Sadlik, 
Rafał Korzeń, Mieczysław Sikora, Marcin Maijanek, Mateusz Żebrowski, 
Mariusz Martynek, Łukasz Czyż, Marcin Czyż, Damian Zięba.  (ws) 

Salon Mody 
Asfćd^L  /C 
Prawdziwe 

Oblicze Elegancji 

M&M  3 . c . 
Płytki  ceramiczne 

i  wyposażenie 
łazienek. 

Tel.  8541528 

USTROŃ  UL. DASZYŃSKIEGO  70A 

K O N T R A K T  Z E Ś L Ą S K A  K A S Ą  C H O R Y C H  U! 
U p r z e j m i e  i n f o r m u j e m y , że 

w  GCR  „ R E P T Y "    W Y D Z I A Ł  Z A M I E J S C O W Y 
U S T R O Ń  ul .  Z D R O J O W A  6 

została uruchomiona z dniem 03.01.2000  roku 
S P E C J A L I S T Y C Z N A  P O R A D N I A  R E H A B I L I T A C Y J N A . 

C z y n n a :  od  p o n i e d z i a ł k u  do  p i ą t k u :  9  1 7 
w  s o b o t y :  9  1 4 

R e j e s t r a c j a  t e l :  0 3 3 / 8 5 4 1 6 3 2 . 
Poradnio świadczy usługi w zakresie a m b u l a t o r y j n e j  r e h a b i l i t a c j i : 

K A R D I O L O G I C Z N E J  (Pacjenci po  zawałach i operacjach serca), 
N E U R O L O G I C Z N E J  (Następstwa  udarów,  zespoły  niedokrwienne, 
dyskopatia  z uszkodzeniem układu nerwowego), 
REHABIL ITACJ I  N A R Z Ą D U  R U C H U  (Stany  po  urazach i ope
racjach kończyn, stawów, kręgosłupa) 

O b e j m u j e : 
B A D A N I A  i  P O R A D Y  S P E C J A L I S T Ó W 

a  l a k  że: 

Z A B I E G I  F I Z J O T E R A P E U T Y C Z N E : 
fizykoterapia  w pełnym zakresie, 
gimnastyka  indywidualna i grupowa, 
trening  kardiologiczny  na  cylcloergometrze 
rowerowym z monitorowaniem  czynności serca 

D I A G N O S T Y K A : 
usg i echo serca z kolorowym  Dopplerem, 
testvw 
Holter tKGi  L. 

Rehabilitacja  w  zakresie  określonym  kontraktem  jest  bezpłatna 
w  ramach powszechnego  ubezpieczenia  zdrowotnego 

na podstawie  skierowań  lekarzy  pierwszego  kontaktu, 
lekarzy  specjalistów i innych  lekarzy 

powszechnego  ubezpieczenia  zdrowotnego. 

P O Z I O M O:  1) dawna gra w karty, 4) nacięcie na patyku,  6) 
przynęta,  8) zwada,  9) klub z Madrytu,  10) dymi  na  Sycylii. 
11) nieładnie o staruszkach,  12) czarna owca  w rodzinie,  i 3) 
pierwiastek  promieniotwórczy.  14)  imię męskie ze  wschodu. 
15)  Ludwik  „Proletariusz",  16)  kojarzy  pary,  17)  upust w 
sklepie.  18) krzyżówkowa  papuga,  19) ponoć  Kraków  zało
żył, 20)  ferie zimowe. 
P I O N O W O:  I) z przymrużeniem  oka o stolicy,  2)  grająca 
pod  siatką,  3)  przedstawienie  z ariami,  4)  polski  taniec 
ludowy,  5)  miasto  koło  Chorzowa.  6)  strzelająca kurtka.  7) 
tandetna  ozdóbka.  11)  miasto  w  dawnym  ciechanowskim. 
13)  stary  rocznik.  14)  na  kawior. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  w dolnym  rogu. Termin  nadsyłania  odpowiedzi 
mij a  20  stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z nr  49 
G R U D Z I E Ń 

N a g r o dę  3 0  zł  o t r z y m u je  [ M O N I K A  D U M A N A . 

z  Ustronia,  os.  Manhatan  5/15.  Zapraszamy  do  redakcji. 

K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A  K R Z Y Ż Ó W K A 
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł 
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