
NOWY  2001  ROK 
Nieco  mniej  gości  niż  w  la

tach  ubiegłych  przyjechało  do 
Ustronia  na  Święta  Bożego 
Narodzenia, wolne miejsca były 
też na niektórych  balach  sylwe
strowych  w hotelach  i  domach 
wczasowych,  czego  nie  odno
towano  w  ostatnim  dziesięcio
leciu,  nie  mówiąc  o  czasach 
PRL  gdy  domy  wczasowe  pę
kały w  szwach. 

Okres świątecznonoworocz
ny  był  bardzo  spokojny.  Jak 
twierdzi komendant ustrońskiej 
policji Janusz Baszczyński  były 
to  najspokojniejsze  Święta  i 
Nowy Rok od kilku lat. W ubie
głych  latach  zdarzały  się  inter
wencje nawet na balach  sylwe
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strowych,  nie  wspominając 
0  kradzieżach  samochodów 
1 włamaniach. 

W  tym  roku  śnieg  spadł  do
piero  30  grudnia  i wtedy  poja
wił o  się  trochę  narciarzy.  Wie
czorem  jedni  udali  się  na  bale, 
inni witali  Nowy  Rok  w  kame
ralnym  gronie.  Od  godziny  23 
na  Rynku  trwała  sylwestrowa 
zabawa.  Przed  północą  ustroń
skie  ulice  wiodące  do  Rynku 
wypełniły się ludźmi. Nowy Rok 
witało  na  płycie  rynku  kilkaset 
osób.  Strzelały  fajerwerki,  tań
czono.  O  północy  życzenia 
wszystkim  złożył burmistrz  Jan 
Szwarc,  który  w  towarzystwie 
władz  miasta  wznosił  toast  na 
balkonie  ratusza. Już po  półno
cy  przez  kilka  minut  obserwo
wano  pokaz  ogni  sztucznych, 
a potem jeszcze przez ponad go
dzinę  bawiono  się,  tańczono 
i składano  sobie życzenia.  Nad 
bezpieczeństwem  osób  bawią
cych się na Rynku czuwali funk
cjonariusze policji, straży miej
skiej  i  straży  granicznej.  Nie 
odnotowano  ekscesów  choć 
szampan  lał się obficie,  (ws) 
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LETNI 

WYCIĄG 

u s t r o h M   „a  se™ 
Witejcie  ustrónioki 

i szumne  ustrónioczki! 
Jako  sie  też mocie  w tym Nowym  Roku  ? Czy bolóm  Was  jeszcze 

nogi  lod  tańcowanio  w  Sylwestra,  a głowa  łod  szampana  ?  No 
przeca  prziznejcie  sie,  żeście  jeszcze  sóm  w stanie  nieważkości. 
Jak  sie jedno  tysióncleci  skulalo,  a  nowe  zaczylo,  to przeca  nic 
takigo  mieć  cos i pod  myckom. 

Łody  mnie  sie  nic  ciekawego  nie  dowiycie,  dyć jo  w  Sylwestra 
siedzioł  ze  szwagrym  przed  telewizorym,  nale  niejednóm  pólke 
też  żech  łobalił,  to  przeca  przełom  wieków  i  tysióncleci.  A,  że 
piyrszy  roz  w  tym  roku  piszym  do  naszej  „  Ustróński",  tóż  Wóm 
wszyć kim  winszujym: 

Cobyście  dycki  zdrowi  byli  i aspóń  do setki  dożyli. 
Abyście  sie  tak  dobrze  mieli jako  w niebie  anieli. 
Piniyndzy  po  kaspach  coby  dycki  moc  było 
To by sie przeca  kożdymu  żyło  miło. 
Tóż raźno  kroczcie  łudeczkowie  w to  nowe  tysióncleci 
1 niech  Wóm  dycki  nad  cestóm  szczynśliwo  gwiozda  świyci. 

Jyndry s 

Sylwester na Rynku.  Fot. W. Suchta 

PĘTL A  STAROST Y 
Bieg Tysiąclecia starosty Andrzeja Georga, to chyba najbardziej 

znana  forma spędzania  Sylwestra  przełomu  wieków  przez  polity
ka. Co prawda prawie każda gazeta donosi gdzie politycy będą się 
bawić, ale takiego  rozgłosu jak  A. Georg nie zdobył chyba nikt w 
kraju. Nic dziwnego, gdyż starosta postanowił uczcić przełom wie
ków  i  tysiącleci  a  także  845  rocznicę  powołania  kasztelanii  cie
szyńskiej biegiem  wokół  powiatu  cieszyńskiego. Trasa  liczyła po
nad 200 km, a ambitny  biegacz rozłożył ją  sobie na trzy dni. 

Wśród błyskających fotoreporterskich fleszów, filmowany przez 
t e l ew iz ję  i p rzy  d ź w i ę k a ch  ha rmon ii  d o k o n y w a no  os ta tn ich  przy
gotowań 29 grudnia tuż przed północą w Pogórzu, skąd A. Georg 
punktualnie o godzinie 24.00 wystartował. Towarzyszyło  mu kil 
ku  biegaczy  i  prowadzony  przez  przyjaciół  wóz  serwisowy.  W 
Strumieniu  biegacze  zjedli  śniadanie  i ruszyli  dalej  przez  Zbyt
ków  i  Zebrzydowice  do  Cieszyna.  Wieczorem  relacje  z  biegu 

(cd.  na  str.  2) 



TO I OWO 

Od jesieni  1998 r. Hulce Cieszyn 
i  Strumień  działają  w  jednej 
strukturze  pod  nazwą  Hufiec 
ZHP Ziemi Cieszyńskiej. Podle
gają Chorągwi Śląskiej w Kato
wicach. Bielską  zlikwidowano. 

Cieszyński  zamek  zosta!  zbu
dowany  na  przełomie  XI I  i 
XIV  wieku.  Wcześniej  był  tu 
gród  drewniany.  Do  miasta 
prowadziły  trzy  bramy.  Pozo
stałością  grodu  są  Wieża  Pia
stowska  i  Rotunda  św.  Miko
łaja, kiedyś zamkowa  kaplica. 

Nadleśnictwo  Wisła  powstało 
ponad  ćwierć  wieku  temu  po 
po łączen i u  funkcj on uj ący c h 
osobno  nadleśnictw  Istebna  i 

Wisła. Jest gospodarzem  lasów 
górskich rosnących na wysoko
ści  od  450  do  1220  m  n.p.m. 
Część zajmuje rezerwat  „Bara
nia Góra,\  Znane są szczególne 
cechy świerka  istebniańskiego. 

Polska  Szkoła  Podstawowa  w 
Bystrzycy na Zaolziu nosi  imię 
Stanisława  Hadyny,  założycie
la  i  wieloletniego  kierownika 
ZPiT  „Śląsk",  kompozytora  i 
pisarza.  Ostatnie  lata  swojego 

życia  spędził  on  w  Krakowie 
i swoim  wiślańskim  domu. 

Wisła  już  w  1911  r.  została 
uznana  letniskiem.  Odwiedza
ło ją  rocznie  300  letników  na
zywanych  przez  mieszkańców 
„kąpielorzami". Obecnie gości 
wczasowych  liczy  się  w  dzie
siątkach  tysięcy.  Większa  jest 
ilość  domów  wczasowych, 
pensjonatów  i  hoteli.  Liczba 
gospód jest  podobna.  (nik) 
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I V l e t a l    P ł o t 
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i  skrzydłowe, 
kute,  ozdobne, 

przemysłowe  (automatyka), 
ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
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PĘTLA  STAROSTY 
(dok.  ze str. 1) 

pojawiły  się  m.in.  w ogólnopolskich  wiadomościach  telewizyj
nych,  takich  jak  Teleexpres  czy  Panorama.  Na  bieżąco  o  biegu 
informują stacje  radiowe. 

Następny  dzień  to wyjątkowo trudna  trasa   z Cieszyna  przez 
Czantorię, Stożek, Kubalonkę na Baranią Górę. Dodatkowo spadł 
śnieg,  co  szczególnie  utrudniało  pokonywanie  gór.  Pierwotnie 
starosta zakładał, że na Czantorii  będzie przed godziną dziesiątą. 
Nie udało się. 
  To  już  125  kilometr   mojej   trasy  i jestem  tu  za  piętnaście 
dwunasta 31 stycznia.  Bardzo mi miło być w tym dniu w tym 
miejscu,  szczególnie  jako  byłemu  burmistrzowi    mówi  A. 
Georg  gdy  dociera  na  szczyt  Czantorii.    Teraz  ruszamy  dalej 
na  nartach  i chcemy  za  trzy  godziny  dotrzeć  na  Stożek,  za 
kolejne dwie na Kubalonkę.  Cały czas towarzyszy  mi Sławo
mir  Sliż z  Goleszowa. 

W śniegu  szczególnie  trudne  było  strome  podejście pod  Małą 
Czantorię.  Towarzysząca staroście  ekipa na Czantorię  wyjeżdża 
wyciągiem z ciepłymi  napojami, prowiantem  i nartami  biegowy
mi. Postój na szczycie nie trwa dłużej niż kwadrans. Nieco  zdzi
wieni turyści, którzy z wyciągu przyszli na szczyt Czantorii, przy
glądają się jak  dwóch  mężczyzn  przy  pomocy  kilku  osób  posila 
się i zapina narty biegowe. Chwila odpoczynku, po czym A. Georg 
i S. Sliż ruszają na trasę. Widać, że starosta jest już biegiem  zmę
czony, osobiście  trudno  mi jednak  osądzić jak  dalece.  Gdy  star
tował,  tryskał humorem  i optymizmem,  choć  niewielu  wierzyło, 
by udało mu się pokonać choć niewielką  część  trasy. Teraz  prze
biegł  ponad  połowę  i nie  rezygnuje. Około  siedemnastej  ma  się 
zameldować  na  Kubalonce  i dalej  ruszyć na Barania  Górę. 

Na  Kubalonce jest  o godzinę  później niż  planował. 
Jest  Sylwester godzina 23.10   starosta  A. Georg wychodzi  ze 

schroniska  i rusza  w kierunku  szczytu  Baraniej  Góry,  gdzie  jak 
wcześniej  zapowiadał  ma  w  tym  najwyższym  punkcie  powiatu 
spełnić  toast  za  pomyślność  w przyszłym  roku, wieku,  tysiącle
ciu.  Na  szczycie jest  około  dwudziestu  osób,  które  również  po
stanowiły właśnie tam witać Nowy  Rok. Są goprowcy,  narciarze, 
przewodnicy,  młodzież.  W  sylwestrową  noc,  bezpośrednio  ze 
szczytu Baraniej starosta  i S. Sliż, któiy cały czas mu  towarzyszy, 

Tuż po starcie zaczął padać śnieg.  Fot. W. Suchta 

ruszają  w  dalszą  drogę.  Czeka  ich  blisko  sześciogodzinna  wę
drówka  nocą  po górach.  Rozpogadza  się  i mróz daje się we zna
ki.  Pechowo  oświetlając drogę  latarkami  mylą  trasę  i wychodzą 
w Malince,  skąd dopiero  udają się  na  Przełęcz  Sainiopolską,  na 
której  przed  szóstą  rano  wszystko jeszcze  jest  pozamykane.  W 
zimnie czekają na serwis, a gdy ten zjawia się po  kilkudziesięciu 
minutach  posilają  się, chwilę drzemią  i ruszają dalej. 

Najcieplej zapewne  A. Georg  będzie  wspominał  podejście  na 
Błatnią, które pokonał wierzchem  na koniu.  Potem  tylko zjazd z 
Błatniej  do  Górek  na  nartach  i do  przebycia  pozostają  ostatnie 
trzy  kilometry  do miejsca startu  w Pogórzu.  Pętlę  Biegu  Tysiąc
lecia dookoła powiatu  cieszyńskiego  udaje się zamknąć w Nowy 
Rok  o  godzinie  17.50.  W  sumie  A.  Georg  pokonał  215  km,  z 
czego  3 km  konno, 25  km  na  rowerze,  80  km  na  nartach  i prze
biegł  107 km.  S.  Śliz pokonał  również  całą  trasę, ale  wyłącznie 
na nartach  i biegiem.  Wojsław  Suclita 

31 grudnia na szczycie Czantorii.  Fot. W. Suchta 
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Go leszów,  ul.  B rzozowa  22 
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  p rzewozów  autokarowych 
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Autokar y  własne : 
BOVA  53  m sc  +  2  (pełne  wyposażenie) 
AUTOSAN  H 10  47  msc  + 2 

GRZEJNIKI , 
KOTŁ Y  C O 

PHU  „  Torimex  "  s.c. 

t e ł .  8 5 4  3 6  27 



Rozpoczęły się zapisy chętnych, byłych  pracowników  oświaty 
na wycieczkę  do  Włoch.  Zaliczka  do  końca  mca  stycznia  2001 
wynosi  100,00  zł  (sto  złotych).  Zapisy  będą  się  odbywać  w  sie
dzibie  ZO  ZNP  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  ponie
działki,  wtorki,  czwartki  w godzinach  od  9.00 do  12.00. 

Ponadto  informujemy, że biuro  ZO ZNP jest  czynne  w  ponie
działki, wtorki,  czwartki  od  godz.  8.30 do  13.30. 

Klub Nauczyciela  zaprasza  na swoje spotkania  w każdy  drugi 
czwartek  miesiąca  w  godz.  14.00  do  16.30,  również  na  terenie 
Szk.  Podst. Nr 2.  Zarząd  Oddziału  ZNP w  Ustroniu 

Najlepsze życzenia  dla  jubilatów : 
Mari a  Gancarczyk  lat 85  ul. Asnyka  13 
Anna  Szarzeć  lat  85 
Jan  Puczek  lat  80 
Helena  Balcarek  lat  93 
Paweł  Mędrek  lat  93 
Helena  Kołaczyk  lat  85 
Karo l  Kurzok  lat  80 

os. Cieszyńskie  3/43 
ul. Cieszyńska  43 
ul. Górna  7 
ul. Tartaczna  14 
ul. Cieszyńska  23 
ul. Skoczowska  45 

Witanie Nowego  Roku na ustrońskim  Rynku stało sie już  tradycją. 
Od kilku  lat ustroniacy  pod  ratuszem  zbierają się 31 grudnia  przed 
północą. Kilk a lat temu było  ich nie więcej niz setka, obecnie jest to 
juz spory tłum bawiących się  ludzi. W tym roku na Rynku o półno
cy  licznie zjawili sie przedstawiciele władz miasta.  Fot. W. Suchta 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Andrzej   Wysłych  lat  46 
Alojz y  Waszek  lat  95 
Anna  Janik  lat  74 
Albi n  Grzesiok  lat  64 

ul.  Kamieniec  23 
ul. 9  Listopada  8 
ul.  Wesoła  32 
ul.  Kościelna  10 

Z  żalem  zawiadamiamy,  że  dnia  25  grudnia  2000 r. 
zmarł  w  wieku  95  lat 

ś .p 

dr   Alojz y  Waszek 

współtwórca  i długoletni  dyrektor  Technikum  Mecha
nicznoKuźniczego  w  Ustroniu,  wybitn y  pedagog,  nie
strudzony  nowator  w  dziedzinie  sztuki  pedagogicznej, 
długoletni  opiekun  i wychowawca  młodzieży,  człowiek 
głębokiej   wiedzy  i otwartego  serca.  Niech  odpoczywa 
w  pokoju.  Wyrazy  głębokiego  współczucia  Małżonce 
i  Rodzinie 

składają  Dyrekcja,  Grono  Pedagogiczne 
i Pracownicy  Zespołu  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu 

KRONIKA  POLICYJNA 
21.12.2000  r. 
W godzinach wieczornych  wy
buchł pożar w ośrodku  kempin
gowym  pod  Skalicą.  Spłonęła 
świetlica z zapleczem  i  jeden 
kemping. Trwa ustalanie  przy
czyn  pożaru. 
29.12.2000  r. 
Na skrzyżowaniu ulic Katowic
kiej  i Dominikańskiej  doszło 
do  kolizji  drogowej  pomiędzy 
fiatem  126 kierowanym  przez 
mieszkańca Ustronia  i  V  W  gol
fem kierowanym  przez  miesz
kańca  Kiczyc.  Sprawę  roz
strzygnie  kolegium. 
30.12.2000  r. 
O godz.  10.55 na ul. Skoczow
skiej  kierujący  mazdą  626 
mieszkaniec  Dąbrowy  Górni
czej  najechał  na  opla  omegę 
kierowaną  przez  mieszkańca 

Skoczowa  i peugeota  426  kie
rowanego  przez  mieszkańca 
Gliwic. 
30.12.2000 r. 
O  godz.  11.05  na  ul.  Wiślań
skiej  kierujący  fordem  mon
deo  obywatel  Niemiec  naje
chał  na  tył  skody  kierowanej 
przez  mieszkańca  Będzina, 
a skoda z kolei na renaulta  kie
rowanego  przez  mieszkańca 
Częstochowy.  (ws) 

PZU WARTA POLONIA 
ENERGOASEKURACJA I  INNE 
pośredni k  Mari a  Nowa k 

ul.  D o m i n i k a ń s k a  26 
854  32  04 

codziennie  po  16 
soboty  913 

Fi l i a  L O 
Rynek 
8 5 4  33  78 
wtore k  9  1 5 . 3 0 
środ a  9  1 5 
(tylk o  n ieparzyst e 
dn i  mca ) 
piąte k  8  1 3  UBEZPIECZENIA 

MAJĄTKOWE 
KOMUNIKACYJNE 
ZIELONA KARTA 

STRA Ż  MIEJSK A 

18,  19.12.2000  r. 
Przeprowadzono  rekontrole 
wcześniej  wydanych  poleceń 
dotyczących podpisania  umów 
na wywóz śmieci.  Sprawdzono 
12  placówek  handlowych, 
wszyscy  właściciele  dopełnili 
formalności. 
21.12.2000  r. 
Odpowiadając na liczne telefo
ny  mieszkańców,  wspólnie z 
pracownikiem  Wydziału 
Ochrony  Środowiska UM 
sprawdzono wszystkie zbiorni
ki wodne,  na których  mogłyby 
przebywać  łabędzie.  Nie 
stwierdzono  przypadku  przy
marznięcia  ptaka do  lodu. 
22.12.2000  r. 
Mandatem  w  wysokości  50  zł 
ukarano  mieszkańca  Jaworza 
Górnego,  który  podrzucał 
śmieci  do  kontenerów  miej
skich  na  targowisku. 
22.12.2000  r. 
Przeprowadzono  wizję  lokalną 
w ośrodku  kempingowym  przy 
ul. Nadrzecznej, gdzie poprzed
niej nocy spłonęły 3 domki. 
24,25,26.12.2000  r. 
Na komendzie SM święta prze
biegały spokojnie. Nie odnoto

wano  zgłoszeń  zakłócania  po
rządku  publicznego. 
28.12.2000  r. 
Na  komendę  SM  wezwano 3 
osoby  odpowiedzialne  za  roz
wieszenie  na  terenie  miasta 
znacznej  ilości  plakatów w 
miejscach  do  tego  niewyzna
czonych. 
2831.12.2000 r. 
W  czasie  patroli  zwracano 
szczególną  uwagę  na  punkty 
sprzedaży materiałów pirotech
nicznych. 
2831.12.2000 r. 
W  odpowiedzi  na  zgłoszenia 
mieszkańców  interweniowano 
w  miejscach,  gdzie  młodzież 
odpalała  petardy,  szczególnie 
na osiedlach  mieszkaniowych. 
31.12.2000  r. 
Podczas  zabezpieczania  po
rządkowego  zabawy  sylwe
strowej  na Rynku  strażnicy 
miejscy  interweniowali  jeden 
raz,  kiedy  to  mieszkaniec  by
łego województwa  kieleckiego 
zakłócał  spokój  poprzez  nie
właściwe  zachowanie.  Prze
wieziono  go  na  Komisariat 
Policji w Ustroniu,  gdzie  po 
badaniu  okazało  się,  że  ma 
1,60 prom. alkoholu  we  krwi. 

(mn) 
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prowadzi ,  oferują c  niski e  ceny : 

8544759 
8542198 

Czynn e  codzienni e 
o d  8.00  d o  18.00. 

Zapraszamy. 
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BUDŻET  2001 
W grudniu odbyły się dwie sesje Rady  Miasta. Obrady  14 grud

nia prowadzili: w pierwszej części wiceprzewodniczący  RM  Sta
nisław  Malina ,  w  drugiej  przewodnicząca  RM  Emili a  Czem
bor,  natomiast  obrady  28  «rudnia  prowadziła  E.  Czembor. 

BUDŻET  MIAST A 
14 grudnia dyskutowano  nad projektem budżetu  miasta.  Wcze

śniej nad  budżetem  pracowały  komisje.  S. Malina  poinformował 
radnych,  że  projekt  budżetu  otrzymał  pozytywną  opinię  Regio
nalnej  Izby Obrachunkowej.  Ilona  Winter   zaproponowała  prze
sunąć  środki  na  promocję  zdrowia,  stwierdziła  też,  że jest  zbyt 
duża dysproporcja w środkach  przyznanych  Gimnazjum  nr  1  i nr 
2  z  korzyścią  dla  tego  pierwszego.  S.  Malina  dodał,  że  do  tej 
dysproporcji  ma  także  zastrzeżenia  Komisja  Oświaty.  Skarbnik 
Mari a  Komadowska  odpowiadała, że odbyło się spotkanie z dy
rektorami  szkół,  wszystkie  wątpliwości  zostały  wyjaśnione  i od
powiednie  zmiany  zostaną  do  budżetu  wprowadzone.  Burmistrz 
Jan  Szwarc  mówił  o  promocji  zdrowia.  Na  razie  jest  jeszcze 
niedopracowany  system  promocji zdrowia w naszym mieście,  lecz 
gdy zacznie on sprawnie  funkcjonować, faktycznie trzeba  będzie 
zwiększyć  ilość  pieniędzy  na  ten  cel.  Roman  Siedlok  wyraził 
zaniepokojenie  zwiększonymi  wydatkami,  co  sprawi,  że  na  ko
niec  2001  r.  miasto  będzie  zadłużone  na  10  milionów  złotych. 
M.  Komadowska  odpowiadała,  że decyzję  o zadłużeniu  podjęto 
w związku  z  budową  i modernizacją  oczyszczalni  ścieków. 

Wcześniej komisje  RM  pozytywnie  opiniowały  projekt  budże
tu, przy czym  pozostało do wprowadzenia  kilka zmian.  Poprawki 
te  wprowadzono  i  na  sesji  28  grudnia  radni  podjęli  uchwałę  o 
budżecie  miasta  w  2001  r.  (Tak jak  w  latach  ubiegłych  uchwalę 
budżetową  opublikujemy  w jednym  ze  styczniowych  numerów 
„  Gazety  Ustrońskiej  "). 

OPŁAT Y  I  PODATK I 
Podczas  tych  dwóch  sesji  uchwalono  również obowiązujące w 

przyszłym  roku  w Ustroniu  lokalne  podatki  i opłaty.  (Uchwały  te 
publikujemy  nastr.  8  i 9).  Do  dwóch  przeciwstawnych  propozy
cji  doszło  przy  uchwalaniu  opłaty  miejscowej.  Joanna  Kotar 
ska zgłosiła wniosek, aby uchwalić  tę opłatę w maksymalnej  moż
liwej wysokości,  natomiast  Kazimier z  Stolarczyk  wnioskował, 
by opłatę  znieść.  K.  Stolarczyk  argumentował,  że  powietrze  jest 
dla wszystkich  i nie można  za  to pobierać  opłaty,  zaś J.  Kotarska 
twierdziła,  że jest  to opłata  za  korzystanie  przez gości  Ustronia  z 
naszej  miejskiej  infrastruktury,  którą  utrzymuje  miasto.  Radni 
większością  głosów  przychylili  się do  propozycji  J.  Kotarskiej. 

Dłuższą dyskusje wywołało wprowadzenie  opłaty za  odprowa
dzenie  I  m3  ścieków.  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Polana 
Władysław  Majętny  stwierdził,  że  mieszkańcy  mają  zastrzeże
nia  do  określania  ilości  odprowadzanych  ścieków  na  podstawie 
ilości  pobranej wody. Nie  uwzględnia  to wody  zużywanej  np.  do 
podlewania  ogródków.  Obecny  na  sesji  dyrektor  Wodociągów 
Ziemi  Cieszyńskiej  Janusz  Stec  odpowiadał,  że  jest  możliwe 
mierzenie  ilości  odprowadzanych  ścieków,  ale  samo  zamonto
wanie urządzenia jest bardzo kosztowne. Oczywiście pomiary  ilo
ści odprowadzanych  ścieków stosuje się w zakładach  przemysło
wych  i tam gdzie dużo wody  się zużywa, a niewiele  odprowadza. 

Ryszard  Banszel  pytał,  czy  zakłady  pracy  chronionej  korzy
stają  z  ulg  w  opłatach  za  ścieki.  J.  Stec  odpowiadał,  że  jeżeli 
Rada  Miasta  uchwali  taką  ulgę,  to  będzie  ona  obowiązywać.  Na 
razie  tej ulgi  nie ma.  Tomasz Szkaradnik  chciał  się  dowiedzieć, 
jakiej wysokości  opłaty za ścieki  obowiązują w okolicznych  gmi
nach.  Okazało  się,  że  w  Wiśle jest  to  opłata  wyższa   4,66  zł,  w 
Skoczowie  niższa   2,30  zł. 

Wikto r   Pasterny  powrócił  do  problemu  poruszonego  przez 
W. Majętnego  i stwierdził,  że pobieranie  opłat  za ścieki  od  rolni
ków jest niewłaściwe, gdyż dużo wody zużywa się  i na pewno  nie 
odprowadza  takiej  ilości  ścieków.  W.  Pasternego  poparł  Jan 
Drózd, który poinformował, że jedna krowa wypija dziennie  około 
5070  litrów  wody,  której  część  zostaje  przetworzona  na  mleko. 
Na  dodatek  gnojowicy  nie  wolno  odprowadzać  do  oczyszczalni. 
J.  Stec  powtórzył,  że  pomiar  ścieków  można  zastosować  w  go
spodarstwach  specjalistycznych, wysokotowarowych,  gdyż  samo 
urządzenie  do  pomiaru  ścieków jest  tak  drogie,  że  nieopłacalne 
jest jego montowanie  w gospodarstwach  małych. Tomasz  Dyrda 
pytał na to, jak  do tej pory  z problemem  odprowadzania  ścieków 
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radzili  sobie  rolnicy.  J.  Drózd  odpowiadał,  że  problem  dopiero 
się  pojawi, gdy  rolnicy  zaczną  się  podłączać  do  kolektorów. 

Andrzej   Gluza  zapytał,  czy  opłata  zmaleje,  gdy  zwiększy  się 
ilość  podłączeń  do kanalizacji. J.  Stec  stwierdził,  że  powinna  się 
zmniejszyć,  gdyż  koszty  praktycznie  pozostaną  na  tym  samym 
poziomie. 

Większością  głosów  radni  przyjęli  uchwalę  w  zaproponowa
nym  kształcie. 

LIMI T  „0 " 
Tak jak w latach ubiegłych  sporo kontrowersji wywołało  uchwa

lenie  limitu  na  nowe  taksówki  w  Ustroniu.  W  zaproponowanej 
uchwale określono  limi t jako zerowy, czyli  nie zwiększanie  ilości 
taksówek.  T.  Dyrda  nie  zgodził  się  z  takim  rozwiązaniem  i  na
zwał  to  tłumieniem  wolnej konkurencji.  Józef  Waszek  był  inne
go  zdania  i twierdził,  że  limi t  zerowy  dobrze  sprzyja atmosferze 
wśród  taksówkarzy. J. Kotarska dodała, że zwiększenie  ilości  tak
sówek  wymaga  od  miasta  zwiększenia  ilości  postojów.  Z  taką 
argumentacją  nie  zgadzał  się  z  kolei  K.  Stolarczyk,  dla  którego 
limi t  zerowy  jest  sztucznym  ograniczaniem  wolnego  rynku. 
J.  Drózd  mówił  na  to,  że  w  poprzednich  latach  były  problemy 
z  taksówkarzami,  gdy  wprowadzono  limi t  zerowy  znikły.  Dla 
I.  Winter  brak  konkurencji  już  dziś jest  widoczny  wśród  ustroń
skich  taksówkarzy.  Często  są  nieodpowiednio  ubrani,  odstępują 
za  opłatą  koncesję.  J.  Kotarska  odpowiadała,  że  uchwałą  nie 
zmieni  się  zachowania  i  ubioru  taksówkarzy.  Na  zakończenie 
K.  Stolarczyk  powiedział  jeszcze,  że jemu  wydając  pozwolenie 
na  działalność  gospodarczą  nikt  nie  zapewnił  z  góry  klientów, 
a  tym  dla  taksówkarzy jest  utrzymanie  limitu  zerowego. 

Większością  głosów  przyjęto  uchwałę  o  limicie  zerowym  na 
nowe  taksówki  w  Ustroniu  w 2001  r. 

INN E  UCHWAŁ Y 
Na grudniowych  sesjach  podjęto także m.in. uchwały  dotyczące: 
  regulaminu  targowiska, 
 programu  profilaktyki  i rozwiązywania problemów  alkoholo

wych, 
 wzorów  formularzy  zeznań  i deklaracji  podatkowych, 
  zasad  utrzymania  porządku  i czystości  w  mieście, 
 wniesienia  i objęcia udziałów  w Przedsiębiorstwie  Komunal

nym, 
  przedmiotów  działania  stałych  komisji  Rady, 
  wyboru  radnego  Bronisława  Brandysa  na  przewodniczącego 

Komisji Układu  Przestrzennego  Miasta,  Inwestycji  i Architektury. 
Wojsław  Suchta 

To już  dziewiąty  raz  z  kolei  zagra  Orkiestra.  W  tym  roku  by 
pomóc  noworodkom. Na  terenie  Ustronia  kwestować będzie  mło
dzież gimnazjalna  i licealna.  Każda  grupa  zbierających musi  po
siadać  przynajmniej jedną  charakterystyczną  legitymację  orygi
nalnie oznakowaną  i zafoliowaną w Sztabie  Orkiestry  w  Warsza
wie oraz oczywiście puszkę która również jest odpowiednio  ozna
kowana. 

W  tym  samym  dniu  po  zakończeniu  kwesty  czyli  o  godzinie 
16.00 w MDK  „Prażakówka" odbędzie  się koncert uświetniający 
IX  Finał  WOŚP.  Wystąpią  zespoły: 

 o godzinie  16.00 zespól  Hedron 
 o godzinie  17.00  zespół  Carrantuohill 
Wstęp  wolny   Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  IX  Finale 

Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy. 

V  BIUR O  TURYSTYCZNOHANDLOW E 

^ ¿ S f i ^ i  USTROŃ,  ul.  3  Maj a  26, 
V  tel./fax  (033)  854  23  54,  tel.  kom.  0601  468  413; 

Przyjmuje  zlecenia  na  kompleksową  obsługę  wycieczek  w sezonie  wiosennym  2001  rok. 

Polecamy  również  wynajem  naszych  autokarów:   DAF  Galaxy   53  msc + 2 
 SETRA  ¿15  HD  49  msc + 2   JELCZ  Tl 20  48  msc + 2 

• AUTOSAN  HIO  47  msc + 2   IVEC0  28  msc + 2 
W  ofercie   ciekawe  propozycje  wycieczek  do  Czech i Słowacji.  Nasze  Biuro  i autokary  posia
dają  wymagane  koncesje  krajowe  i zagraniczne  oraz  ubezpieczenia. 



Tajne glosowanie.  Fot. W. Suchta 

WYBRAL I  ZARZĄ D 
11 grudnia odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla  Lipowiec. 

Uczestniczyło w nim blisko pięćdziesięciu  mieszkańców  tej dziel
nicy oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta Józef Waszek, 
zastępca  burmistrza  Ireneusz  Szarzeć,  radni  z  Lipowca:  Mari a 
Tomiczek, Jan  Lazar, Wikto r  Pasterny, dzielnicowy policji An
toni  Słotwiński,  dzielnicowi  straży  miejskiej  Zbigniew  Kisiała 
i Bogusław  Puczek. Zebranie prowadziła  Mari a  Tomiczek. 

Sprawozdanie Zarządu Osiedla Lipowiec przedstawił  przewod
niczący Antoni Kędzior, który wymienił zrealizowane w Lipowcu 
w ostatnich  latach  inwestycje,  takie jak:  ul.  Leśna, ul. Górna,  do
kończenie  strażnicy  OSP,  chodnik  przy  ul.  Lipowskiej.  Dziel
nica  czeka  nadal  na  kanalizację,  oświetlenie  ulic,  asfalt  na  par
kingu przy OSP, dalszą  budowę  chodnika  przy ul.  Lipowskiej. 
  Proszę  o pamięć  i troskę o  tych,  który m  tak  daleko  do  cen
tru m   zwracał  się do władz  miasta  A.  Kędzior. 

Dyskusję  rozpoczęto  od  problemów  związanych  z  działaniem 
Zakładu  Energetycznego  na  terenie  Lipowca.  Na  pytania  miesz
kańców  odpowiadali:  dyrektor  Zakładu  Energetycznego  Janusz 
Wachowski  i kierownik  Rejonu Ustroń ZE Stefan Madej.  Przede 
wszystkim  narzekano na częste  i długotrwałe  przerwy  w dostawie 
elektryczności.  J.  Wachowski  mówił  na  to,  że  zawsze  starają  się, 
by przerwy były jak  najkrótsze, natomiast  S. Madej tłumaczył,  że 
przy każdym  zgłoszeniu  o braku  prądu  potrzebny jest  adres  zgła
szającego. Na anonimowe zgłoszenia nie wysyła się pogotowia ener
getycznego. J. Lazar stwierdził  natomiast, że Zakład  Energetyczny 
stosuje praktyki  monopolistyczne,  o czym  przekonał  się,  gdy  do
prowadzał do gospodarstwa  nową  linię  energetyczną. 

Dyskutowano  także  o  innych  aktualnych  problemach  dzielni
cy.  Przede  wszystkim  zwracano  uwagę  na  konieczność  dalszej 
budowy  chodnika  przy ul.  Lipowskiej,  szczególnie  potrzebnego 
w  wąskich  miejscach,  a  chodzą  tamtędy  dzieci  do  szkoły.  Brak 
również  odpowiednich  parkingów,  szczególnie  nad  Wisłą. 
J.  Waszek  przyznał  rację,  że  chodnik  przy  Lipowskiej jak  rów
nież parkingi sąniezbędne, ale podobne potrzeby mają  inne dziel
nice miasta. Niestety samorząd nie jest w stanie na bieżąco podo
łać  finansowo wszystkim  potrzebom. 

Sporo  miejsca w dyskusji  poświecono  możliwości  budowania 
nowych  domów. Chodzi  tu o sytuacje, gdy dzieci  chcą się  budo
wać obok  domu  rodziców,  niestety  nie dostają na to  zgody. 
 Skończyły  się czasy  gdy  jednym  podpisem  wyrażano  zgodę 
na  budowę    odpowiadał  I.  Szarzeć.  Obecnie  są  to  proceduty 
sformalizowane, do tego trzeba jeszcze czekać na nową  ustawę o 
zagospodarowaniu  przestrzennym,  która  miała  wejść już  w  ży
cie. Ustroń ma opracowane studium, gdzie część wniosków miesz
k a ń c ów  uwzg lędn iono,  a le  obecn ie  na leży  czekać  na  r o z w i ą z a
nie ustawowe,  czy studium  stanie  się prawem  miejscowym. 

Uchwalony ostatnio przez Radę Miasta statut Osiedli mówi, że 
wybory do zarządów osiedli  są  tajne. W  Lipowcu  w tajnym  gło
sowaniu  wybrano  nowy  Zarząd  Osiedla  w składzie:  przewodni
czący  Antoni  Kędzior,  wiceprzewodniczący   Franciszek  Ki 
siała  i Antoni  Małyjurek ,  sekretarz   Zofia Chrapek,  skarbnik 
  Henryka  Chrapek.  Wojsław  Suchta 

ZDROWIE  USTRONIAKÓW 
Z  inicjatywy  Urzędu  Miasta  przy  współpracy  z  ustrońskimi 

przychodniami  przeprowadzono bezpłatne badania dla  mieszkań
ców  Ustronia.  W  akcji  tej  wzięły  udział  następujące  placówki 
służby zdrowia:  Praktyka Grupowa  Lekarzy NZOZ przy ul.  Mic
kiewicza,  Rodzinna  Praktyka  Lekarska NZOZ przy ul. Skoczow
skiej,  NZOZ  „Zawodzie"  przy  ul.  Sanatoryjnej  oraz  Ośrodek 
Medycyny  Prewencyjnej  i Opieki  Kompleksowej  przy ul.  Ogro
dowej.  Od  1 kwietnia  do  31  października  2000  roku  wykonano 
badania  profilaktyczne  w  zakresie  profilaktyki  chorób  układu 
krążenia u osób od 45  do 55  lat. 

Badaniami  objęto tych  pacjentów, którzy w swoim  mniemaniu 
uważają się za zdrowych  i bez naszego zaproszenia  nie zasięgali
by porady  lekarskiej. Zarząd Miasta zdecydował się pokryć koszty 
badań profilaktycznych oraz szeroko zareklamować je  społeczeń
stwu  Ustronia.  Oto krótkie  podsumowanie: 

W akcji zostało przebadanych 356 mieszkańców Ustronia  ztego 
u 62 osób stwierdzono nieprawidłowy  zapis EKG. 85 osób  miało 
nieprawidłowe  parametry  ciśnienia  tętniczego,  a  u  156  stwier
dzono  nieprawidłowe  wartości  cholesterolu. 

Intensywne, wieloletnie badania kliniczne  i opracowania  staty
styczne  pozwoliły  na  poznanie  czynników  zwiększających  lub 
przyczyniających się do  rozwoju  chorób  układu  krążenia.  Nazy
wa  się  je  czynnikami  ryzyka.  Obejmują  one  dwie  duże  grupy. 
Pierwsza  z  nicli  to  podstawowe  czynniki  ryzyka,  które  zawsze 
związane są ze znacznym wzrostem zapadalności na choroby serca 
i naczyń  krwionośnych.  Druga to uzupełniające czynniki  ryzyka, 
które  powodują  wzrost  ryzyka  chorób  układu  krążenia. 

Do  czynników  niemodyfikowalnych  należą:  wiek,  płeć,  czyn
niki dziedziczne, natomiast do czynników możliwych do modyfi
kacji  (na  drodze  eliminacji  lub  leczenia)  zaliczamy:  nałóg  pale
nia  tytoniu  (papierosów),  wysoki  poziom  cholesterolu  we  krwi, 
wysoka  wartość ciśnienia  tętniczego,  brak  aktywności  fizycznej, 
otyłość  lub nadwaga,  cukrzyca. 

Wśród  uzupełniających czynników ryzyka wymienia się: stres, 
niedobór w organizmie:  żelaza, kwasu  foliowego,  homocysteiny, 
okres  menopauzy  u  kobiet  (niedobór  estrogenów).  Do  innych 
czynników  ryzyka  od  niedawna  zaliczono  podwyższony  poziom 
fibrynogenu we  krwi. 

Lek.  med. Tadeusz  Recman 
internista,  kierownik  NZOZ  w  Nierodzimiu 

MŁODZIEŻ A AIDS 
Pod  takim  tytułem  Wydział  Promocji  i Ochrony  Zdrowia  Sta

rostwa  Powiatowego  w  Cieszynie  ogłosił  konkurs  dla  uczniów 
szkół ponadpodstawowych.  Uczestnicy  konkursu mieli do wybo
ru jeden  z poniższych  tematów: 

1. Nie będziesz osądzał  dopóki  nie  rozumiesz.  Czy wiedza  na 
temat  AIDS  pomaga  w walce  z tą  chorobą? 

2. Godny najwyższej pochwały jest wybór tych, którzy ku chwa
le człowieka  są  liczniejsi  niż się przypuszcza  (A.Camus).  Nasze 
postawy  wobec  chorych  na  AIDS. 

3. Dopóki człowiek nie musi się sprawdzać w czynie,  może się 
oszukiwać  bez  żadnych  ograniczeń.  Problem  tolerancji  wobec 
AIDS. 

Na konkurs wpłynęło 85 prac, które zostaną opracowane  i opu
blikowane.  Chociaż tematy nie były proste, sześć uczennic  Gim
nazjum  nr 2 w Ustroniu  zdecydowało  się przelać  swoje  przemy
ślenia  na  papier.  Dwie  z  nich  zdobyły  nagrody  w  kategorii  klas 
gimnazjalnych.  I miejsce  zajęła Jadwiga  Kłapa,  która  wybrała 
temat nr 2, a  III miejsce  Katarzyna  Szkaradnik  za  wypracowa
nie nr 3. 

W  obu  pracach  pisano  o  tolerancji  wobec  ludzi  chorych  na 
AIDS,  a  także  o  pot rzeb ie  niesienia  im  pomocy.  Po jawi ły  się  ważne 
słowa:  „ Najprościej  jest  zignorować,  odrzucić,  nie  zauważyć. 
Sztuką  jest  dostrzec,  zaangażować  się  i pomóc".  Obok  tej  inna 
refleksja: „ (...) życie,  a szczególnie  zdrowie  jest  najcenniejszym 
darem  ". 

Uroczyste  wręczenie  nagród  odbyło  się  12  grudnia  2000  r. 
w  Cieszynie.  Laureatki  otrzymały  dyplomy,  nagrody  książkowe 
oraz  słodycze. 
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NOWA OKŁADK A 
PAMIĘTNIKA 

Po raz ostatni  w tym  roku obradował Zarząd Towarzystwa  Mi
łośników Ustronia. Zebranie odbyło się 6 grudnia w galerii  Biura 
Promocji  i Wystaw  Artystycznych  w  Rynku,  która  od  maja  b.r. 
jest  również siedzibą  Zarządu TM U. 

Główną  część  posiedzenia  zdominowała  dyskusja  nad  11  nu
merem  „Pamiętnika  Ustrońskiego".  Najwięcej emocji  wśród  ze
branych  wywołała  sprawa  okładki.  Zgodnie  z sugestią  prezesa  
Bożeny  Kubień,  Zarząd  postanowił  zamknąć  pierwszą  dekadę  
dziesięć  numerów  „Pamiętnika"  wydawanego  od  1988  roku 
i wkroczyć  w nowe stulecie z  inną,  równie  interesującą okładką, 
wyróżniającą się  wśród  innych  wydawnictw  o  Ustroniu.  Projekt 
przygotowuje artysta  plastyk   Karol  Kubala.  Wszyscy  członko
wie Zarządu zgodnie  podkreślili,  że okładka  powinna  być  nowo
czesna,  iść z duchem  czasu, ale również ma nawiązywać do  112
letniej  tradycji  TMU.  Omawiano  także  dobór  poszczególnych 
artykułów do pamiętnika, zwłaszcza  tych z dziedziny  ustrońskiej 
architektury, ponieważ  11 numer będzie w większości  właśnie jej 
poświęcony. 

W dalszej części  posiedzenia, podsumowano  mijający, kolejny 
rok działalności TMU. Obecny Zarząd, który działa od 24  marca 
b.r. obradował  aż 8 razy, zazwyczaj w pierwszą  środę miesiąca  i 
odnotował  już na  swoim  koncie  kilka  znaczących  sukcesów.  Do 
najważniejszych z nich  należą:  podjęcie zwycięskiej  obrony  do
tychczasowego  ustrońskiego  herbu,  opracowanego  w  1976  roku 
przez  K.  Kubalę  oraz  zakończenie  prac  remontowych  i oddanie 
do użytku  kawiarni  „Cafe Europa". Ten drugi  sukces w znacznej 
części  należy  przypisać  Halinie  Rakowskiej    Dzierźewicz    wi
ceprezesowi  TMU. 

Bardzo  dobrze  układała  się  również współpraca  TMU  z  inny
mi  organizacjami  społeczno    kulturalnymi  w  terenie,  w  tym  z 
Domem  Europejskim  i Centrum  Wspierania  Inicjatyw  Pozarzą
dowych  w Cieszynie,  a także z  Muzeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa 
oraz z władzami  miasta  Ustronia. Należy wspomnieć,  iż w ostat
nich  miesiącach,  Towarzystwo  podjęło  z Zarządem  Miasta  dys
kusję,  dotyczącą  rozbudowy  ustrońskiego  rynku,  która  będzie 
kontynuowana  w przyszłym  roku. 

Z okazji Nowego  Roku, zarząd TMU  składa  najserdeczniejsze 
życzenia  swoim  członkom  oraz  sympatykom. 

Prezes Zarządu  TM U 
Bożena  Kubień 

LIST DO REDAKCJ I 
Bywam  w  Ustroniu  raz  do  roku jako  kuracjusz.  Podoba  mi  się 

tu  prawie  wszystko.  Pragną,  aby  Ustroń  był  wizytówką  całego 
Śląska  i dlatego  chcą poruszyć  sprawą  pomnika  Generała  J.  Ziąt
ka,  który  znajduje  sią  na  terenie  Uzdrowiska,  w  miejscu  szcze
gólnie  wyeksponowanym,  bo  naprzeciwko  głównego  wejścia  do 
budynku  reprezentacyjnego  dla  całego  Ustronia.  Moim  zdaniem 
kierownictwo  sanatorium  nie  wykazuje  właściwej  troski  o  jego 
stan  i otoczenie,  dlatego  że:  gałęzie  z  rosnących  obok  drzew  za
słaniają,  a  nawet  dotykają  głowy,  brak  zielonych  krzewów  od
dzielających  to  miejsce  od  wysokich  drzew,  miniaturowy  placyk 
powstały  w narożu,  tzw.  rondo  przed  wejściem,  oprócz  trawy  nie 
został  zaaranżowany  i skojarzony  z  tym pomnikiem  (a była  oka
zja   pod  koniec  1999  roku  modernizowano  len  rejon  i to z  bar
dzo  dobrym  skutkiem),  4 grudnia  stały  jeszcze  na  postumencie 
wypalone  lampki  z  Dnia  Zmarłych,  stan  obelisku  nie  wskazuje 
na  to by  byl  odpowiednio  zabezpieczony  przed  „starzeniem  ". 

Sądzą,  że General  zasłużył  sią dla  nas  wszystkich,  i tych  z  pra
wej,  i tych z lewej  strony.  Nie bójmy  sią lego,  że działał  w PRL,  bo 
możemy  w ten sposób  tylko  zaszkodzić  „sobie  " u historyków  na
stąpnego  pokolenia.  Takich  ludzi  Śląsk  w XX  wieku  ma  niewielu. 
A w obliczu  niemal  codziennych  afer gospodarczych,  nagłaśnia
nych  publicznie,  jest  to postać  wyjątkowo  „  czysta  ", a przy  tym  i 
skromna,  mimo  że  władzą  miał  wielką  i długą,  bo ponad  30  łat. 

Zresztą  Wy, ludzie  z  Ustronia,  o  tym  najlepiej  wiecie.  On  ta 
przecież  mieszkał...  Zróbcie  coś,  aby nakłonić  władze  sanatorium 
do zającia  sią  tą sprawą. Jan Kowal, Gliwice 
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Szanowni  mieszkańcy  powiatu  cieszyńskiego! 

We wrześniu  1999  roku  Zarząd  Spółki  z o.o. „Wodociągi  Zie
mi Cieszyńskiej" obiecał, że wprowadzona  wtedy podwyżka  cen 
wody będzie ostatnia w tym stuleciu. Chciałbym  z przyjemnością 
poinformować, że dotrzymaliśmy słowa. Przez  16 miesięcy, a więc 
przez  prawie  półtora  roku,  nie  zmieniliśmy  cen  wody.  Było  to 
możliwe dzięki wprowadzeniu  i zrealizowaniu  programu  oszczęd
nościowego,  dzięki  któremu  udało  się  nam  utrzymać  koszty  na 
poziomie  nie wymagającym  wzrostu  cen  wody. 

Niestety, mimo  iż spółka nasza, zgodnie ze statutem, nie jest  na
stawiona na zysk  i dostarcza  Państwu  wodę po cenie jej  wyprodu
kowania,  obowiązują nas  prawa  ekonomiczne, jako  że  woda  jest 
towarem.  Dlatego też, w związku z rosnącymi kosztami  produkcji 
zmuszeni  jesteśmy od  1  stycznia 2001  roku  podnieść cenę  wody. 

Nie  będzie  to podwyżka  wysoka,  dla  gospodarstw  domowych 
cena wzrośnie  o 30 groszy  za metr sześcienny  (z 2,26  na 2,56  zł 
netto) zaś dla pozostałych  odbiorców o 35 groszy  (z 2,64 na 2,99 
zł netto). W sumie ceny wzrosną o  13,27%. O  10% wzrośnie  rów
nież opłata  stała. Od  1  stycznia wynosić ona będzie (to zależy od 
średnicy  wodomierza)  od  5,50  zł  netto  (dotyczy  gospodarstw 
domowych) do  16,72 zł netto (dla największych odbiorców  prze
mysłowych). 

Podwyżka, o której piszemy, w dużej części spowodowana jest 
niezależnym  od  nas wzrostem  kosztów.  Od  pierwszego  stycznia 
2001  roku  wprowadzony  zostanie  podatek  od  nieruchomości, 
budowli,  w tym  i rurociągów.  Kosztować  to będzie  naszą  spółkę 
560  tysięcy  zł.  Podniesiono  nam  również  opłaty  za  korzystanie 
ze zbiornika  w Wiśle Czarnem  o  146 tysięcy zł.  Wzrosła  także o 
320 tysięcy zł amortyzacja majątku trwałego. Tylko te trzy  pozy
cje  spowodowały  wzrost  kosztów  o  6,5%  w stosunku  do  tych  z 
2000  roku.  Pozostały  wzrost  o niecałe  7% jest  o wiele niższy  od 
inflacji w ostatnich  16 miesiącach. 

Warto  też dodać,  że w  roku  2000  po  raz kolejny spadła  sprze
daż  wody. Tym  razem  spadek  o 3,5%,  nie wynikał  z  oszczędno
ści,  ale  z  zapaści,  w jakiej  znajduje się  cieszyńska  gospodarka. 
W  roku  2000  62%  wody  trafiało do  gospodarstw  domowych,  a 
tylko 38 % do zakładów  przemysłowych.  A przecież jeszcze  kil 
ka  lat  temu  relacje te były  odwrotne. 

Zamierzamy  również w 2001  roku przeznaczyć 3,5 miliona zło
tych na dalszą modernizację sieci wodociągowych o najwyższym 
zużyciu  oraz na unowocześnienie  Stacji  Wodociągowej w  Pogó
rzu  i Stacji  Uzdatniania  Wody  w  Wiśle  Czarnem. 

Jak  wynika  z  powyższych  danych,  tak  Walnemu  Zgromadze
niu Wspólników, które tworzą przedstawiciele gmin powiatu  cie
szyńskiego, jak  i Zarządowi Spółki  z o.o. „Wodociągi Ziemi  Cie
szyńskiej"  zależy,  by  woda  była  nie  tylko  dobra  i smaczna,  ale 
też  i nie najdroższa. Mamy więc nadzieję, że  Klienci  nasi ze zro
zumieniem  (choć  my ze swej strony  rozumiemy, że nie z ochotą) 
przyjmą  podwyżkę  cen  wody. 

Korzystając  z  okazji  chcemy  wszystkim  naszym  odbiorcom 
złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha,  radości  i suk
cesów w nadchodzącym 2001  roku. Oby  ten  rok, otwierający za
równo  nowy  wiek jak  i nowe  tysiąclecie  był  dla  wszystkich  ro
kiem  szczęścia  i radości 

Za Zarząd  Spółki  z o.o.  „Wodociągi Ziemi  Cieszyńskiej" 
mgr Jan  Kubień  Prezes Zarządu 

Niektórzy przyjechali na Rynek sankami.  Fot. W. Suchta 



Życzenia swym pracownikom składa T. Mokrysz.  Fot. W. Suchta 

ŻYCZENIA  PREZYDENTA 
Koniec  roku  to  okres  wielu  spotkań,  również  w  ustrońskich 

zakładach  pracy. Zazwyczaj jest  to okazja do podziękowania  za
łodze  za  całoroczną  pracę.  Podobnie  było  w  Mokate,  gdzie  ze 
swymi  pracownikami  spotkała  się Teresa  Mokrysz.  Dziękowała 
wszystkim  za  trud,  który  przyniósł  konkretne,  wymierne  efekty. 
Dziś  Mokate  to  potentat  na  krajowym  rynku  kawy  cappuccino. 
Wystarczy  powiedzieć,  że  to  właśnie  ta  firma opanowała  krajo
wy  rynek  w sześćdziesięciu  procentach.  Cappuccino  z  Ustronia 
znane jest  dobrze w całej  Polsce,  coraz  lepiej znają je  klienci  za 
granicą  i to  nie  tylko  w  Europie.  O  tym  dobrym  roku  dla  firmy 
mówiła T. Mokrysz, a wyróżniający się pracownicy  uhonorowa
ni zostali  specjalnymi  nagrodami  oraz odznakami  i laurami  Mo
kate. Złote Laury Mokate za rok 2000 otrzymali  m.in.:  Krzysztof 
Molek,  Jerzy Greń  i Jerzy  Steller. 

T. Mokrysz podczas  spotkania  wspominała  wizytę  w  Warsza
wie, gdzie w pałacu prezydenckim  miała okazję rozmawiać o swej 
firmie z Aleksandrem  Kwaśniewskim.  Prezydent prosił o przeka
zanie pozdrowień  całej załodze  Mokate   pozytywnie  wyróżnia
jącego się przedsiębiorstwa.  Wojsław  Suchta 

ZARZĄ D MIAST A  USTROŃ 
ogłasza 

Przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  działki 
ozn.  nr. 524/4 o  pow.  1013 m2 

położonej w Ustroniu  przy  ul.  Daszyńskiego 
zap. w KW 62 559  Sądu  Rejonowego w Cieszynie. 

Zgodnie  z  zapisem  planu  ogólnego  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ustronia działka położona jest wjednostce 
D 116 ZL  „zieleń izolacyjna". W opracowanym i zatwierdzonym 
„Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego dla Ustronia" w/w działka znajduje się na terenach 
przewidzianych  pod zabudowę  mieszkaniową. 
Cena  wywoławcza  działki  wynosi  66,100,00  zł.  Przetarg  na 
sprzedaż działki ozn. nr. 524/4 odbędzie się w dniu  18.01.2001 
r. o godz.  12.00 w sali  nr 24  Urzędu  Miasta w  Ustroniu. 
Minimalna  wysokość  postąpienia  wynosi  700,00  zł.  Wadium 
w wysokości  6 600,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu  Miasta 
w  Banku  Śląskim  O/Ustroń  nr  10501096102507308 
przynajmniej na 3 dni przed  wyznaczonym  terminem  przetargu. 
Wadium wpłacone pizez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone 
zostanie w poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi 
w razie uchylenia się uczestnika, któiy wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy  notarialnej.  Wadium  wpłacone  przez  osoby,  które  nie 
wygrały przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni po przetargu. 
Bliższych  informacji  udziela  Wydział  Inwestycji,  Architektury 
i Gospodarki Gruntami  pok. 31, tel. 8543316. 
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zapraszam y  do now o otwarteg o  salon u w  Ustroni u 

(przy  drodze  UstrońCieszyn) 
Oferujemy: 
•  kabiny  prysznicowe  cztero  i  pięciokątne  •  armatura 
•  wanny,  brodziki  •  zlewozmywaki  •  ceramikę 
•  wanny  akrylowe  zwykłe  i  z  hydromasażem 
•  nośniki  styropianowe  pod  wanny  i  brodziki 
•  meble  łazienkowe  •  płytki  ceramiczne 

POWROT  KONCERTU 
Demokracja  stwarza  ludziom  możliwość  organizowania  się 

w niezależne od władz stowarzyszenia.  Ilość działających stowa
rzyszeń mówi o tym  jak system demokratyczny  funkcjonuje, czy
li jakie stwarza  ludziom możliwości  organizowania się, mówi  też 
o tym, jak obywatele potrafią korzystać z nadanych  im praw.  Ilość 
stowarzyszeń  obrazuje to, ale  zawsze  z takim  zastrzeżeniem,  że 
nie wszystkie  powołane  stowarzyszenia  prowadzą  działalność. 

W  Polsce  średni  wskaźnik  ilości  stowarzyszeń  to 6 na  10.000 
mieszkańców.  W Warszawie  ten  wskaźnik  wynosi  18, w  powie
cie  cieszyńskim  23,  a  w  Ustroniu  około  27.  W naszym  mieście 
działa ponad 40 organizacji  pozarządowych. Część z tych  stowa
rzyszeń  nie  funkcjonuje, część działa jedynie w określonym  krę
gu osób  i dla  reszty  mieszkańców jest  nieznana, jeszcze  inne  po

Przedstawiciele  stowarzyszeń.  Od  lewej:  B.  Kubień,  H.  Dzierże
wicz, A. Heczko,  I. Kubica.  Fot. W. Suchta 

wołane  zostały  do  załatwienie  jakiejś  konkretnej  sprawy.  Więk
szość ustrońskich stowarzyszeń  to jednak organizacje prowadzące 
działalność na rzecz całej społeczności  i są powszechnie  znane. 

Z przedstawicielami  działających stowarzyszeń  spotkały się w 
grudniu  władze  Ustronia:  przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a 
Czembor,  burmistrz  Jan  Szwarc,  skarbnik  miasta  Mari a  Ko
madowska, wiceprzewodniczący  RM i przewodniczący Komisji 
Kultury  RM  Stanisław  Malina,  zaś stowarzyszenia  reprezento
wali:  Adam  Heczko    Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej,  Bo
żena Kubień  Towarzystwo Miłośników Ustronia, Halina Dzier
żewicz   Dom  Europejski,  Idali a  Kubica   Stowarzyszenie  Eku
meniczne  „Miłosierdzie",  Janina  Szeja   Ustroński  Klub  Spor
towy „Busters",  Zbigniew  Hołubowicz   Klub  Sportowy  „Kuź
nia Ustroń",  Kazimierz Heczko   Brzimy  i TRS „Siła",  Tadeusz 
Duda   Ustrońskie  Dożynki  i OSP,  Andrzej   Piechocki   Towa
rzystwo Kontaktów Zagranicznych,  Piotr  Przybyła   Ustrońskie 
Towarzystwo  Tenisowe,  Jan  Albrewczyński    Stowarzyszenie 
Miłośników  Kultury  Ludowej  „Czantoria",  Wanda  Pietrzak  
Chór parafialny „Ave",  Henryk  Banszel   Towarzystwo  Kształ
cenia  Artystycznego. 

Podczas spotkania składano sobie życzenia, była to także okazja 
do przedstawienia  rocznego bilansu  działalności  stowarzyszeń. 

Nieco  inny  charakter  miało  spotkanie  władz  miasta  z  ustroń
skimi działaczami kultury. Po okolicznościowych życzeniach przy
brało ono wręcz roboczy charakter, a dyskutowano przede wszyst
kim nad promocją miasta poprzez odbywające się imprezy kultu
ralne.  Wspólnie  zastanawiano  się  nad  możliwością  powrotu  do 
Ustronia  koncertu  „Tam  gdzie  biją  źródła",  przy  czym  podkre
ślano,  że powinien  on  mieć  taki  charakter, jak  w swoich  począt
kach. Jeżeli  to się nie  uda można  pomyśleć  nad  podobną  impre
zą. Najważniejsze jednak,  by zechciała  to organizować  telewizja 
publiczna,  gdyż  miasta  nie  stać  na  Finansowanie  tak  wielkiego 
przedsięwzięcia.  Dyskutowano także o innych  imprezach,  ich po
zytywnych  stronach  i mankamentach.  (ws) 
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UCHWAŁ A  nr   XXVlI/282/0 0 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  grudni a  2000  r. 

w  sprawie:  ustalenia  opłaty  za  odprowadzenie  1 mJ  ścieków. 
Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt.  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 

o  samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.U.  z  1996  r.  Nr  13  poz.  74  z 
późn.  zm.)  i art.4  ust. 1 pkt.2  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1996  r  o 
gospodarce  komunalnej  (Dz. U. z  1997 r Nr.9 poz.43 z późn.  zm) 

RADA  MIAST A  USTROŃ 
uchwala: 

§ 1. 
Opłatę  za odprowadzenie  1 m3  ścieków  dla: 
 gospodarstw  domowych  2,89  zł 
 pozostałych  odbiorców  3,18  zł 

§ 2 . 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3. 
Traci  moc  uchwała  nr.  Ul  /45/99  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 

Ustroń  z dnia  30 grudnia  1998  r. 
§ 4. 

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

§5 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2001  r. 

U C H W A Ł A  nr   XXV/258/00 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  30  listopada  2000  r. 
w sprawie: ustalenia stawek opłat za wywóz stałych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  położonych w  Ustroniu. 
Na  podstawie  art.  18 ust. 2  pkt.  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 

r. o samorządzie  gminnym  (Tekst jednolity  Dz.  U. z  1996  r nr  13 
poz.74 z późn. zm.)  i art. 6 ust.26 ustawy o utrzymaniu  czystości 
i  porządku  w  gminach  z  dnia  13  września  1996 
(Dz.  U. Nr  132 poz.  622  z późn.  zm). 

RADA  MIAST A  USTROŃ 
uchwala 

Wysokość górnych  stawek  opłat  za wywóz  i  unieszkodliwianie 
stałych  odpadów  komunalnych  z  terenu  miasta  Ustronia  dla  : 

1. Właściciele  nieruchomości  3,80 zł od osoby zamieszkałej  na 
nieruchomości  / miesiąc + podatek  VAT 

2.  Właścicieli  nieruchomości  położonych  w  Ustroniu,  na  któ
rych posadowione  są obiekty na stałe niezamieszkałe  w  szczegól
ności  domki  letniskowe,  campingi,  obiekty  mieszkalne,  których 
właściciele  nie  są  stałymi  mieszkańcami  Ustronia  w  wysokości 
120 zł  rocznie  od jednego  obiektu  + podatek  VAT 

§ 2 
Wysokość górnych  stawek  opłat  za usuwanie  i  unieszkodliwia

nie  stałych  odpadów  komunalnych  gromadzonych  w  sposób  se
lektywny  dla: 

1. Właścicieli  nieruchomości  3,30 zł od osoby  zamieszkałej  na 
nieruchomości  /  miesiąc +podatek  VAT 

2.  Właścicieli  nieruchomości  położonych  w  Ustroniu,  na  któ
rych posadowione są obiekty na stałe niezamieszkałe  w  szczegól
ności  domki  letniskowe,  campingi,  obiekty  mieszkalne,  których 
właściciele  nie  są  stałymi  mieszkańcami  Ustronia  w  wysokości 
104 zł  rocznie  od jednego  obiektu  +  podatek  VAT 

§3 
Wysokość  stawek  opłat  za  wykonanie  zastępcze  usuwania  i 

unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  w wysokości  200 zł  za 
1 m3 odpadów  komunalnych  +  podatek  VAT 

§4 
Szczegółowe zasady  rozliczania  świadczonych  usług  usuwania 

i unieszkodliwiania  stałych  odpadów  komunalnych  określone  są 
w załączniku  nr  1 stanowiącym  integralną  część  uchwały. 

§5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta 

§ 6 
Traci  moc  uchwała  nr.XV/l58/99  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 

Ustroń  z dnia  30  grudnia 1999  roku 

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

§8 
Uchwała  w chodzi  w  życie  z dniem  1 stycznia  2001  r. 

UCHWAŁ A  nr  XX V 1/270/2000 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  14 grudni a  2000  r. 
w  sprawie:  stawki  opłaty  miejscowej   na  rok  2001. 
Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt  8 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. 

o samorządzie gminnym  (tj . z  1996 r. Dz. U. nr  13 poz. 74 z późn. 
zm.)  i art.  10 w związku z art.  8 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. 
o  podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  nr  9  poz.  31  z  późn. 
zm.)  i rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 28  listopada  2000 
r.  w  sprawie  wykonania  niektórych  przepisów  ustawy  o  podat
kach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. nr  105 poz.  1115) oraz  rozpo
rządzenia  nr  7/91  Wojewody  Bielskiego  z  dnia  23  lipca  1991  r. 
(Dziennik  Urzędowy  Województwa  Bielskiego  nr  15/91) 

RADA  MIAST A  USTROŃ 
uchwala 

§ 1 
Dzienną  stawkę opłaty  miejscowej od  osób  fizycznych  za  każ

dy  dzień  pobytu  w  Uzdrowisku  Ustroń  w  celach  wypoczynko
wych,  zdrowotnych  lub  turystycznych: 

a)  1,46 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)  0,47  zł    od  dzieci  i uczącej  się  młodzieży  (w  tym  studen
tów) 

c) 0,72  zł   od  emeiytów  i  rencistów 
§2 

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

§3 
Opłaty  pobierają: 
1. Inkasenci  zatrudnieni  w jednostkach  organizacyjnych  wypo

czynku. 
2.  Domy  wczasowe  i hotele. 
3.  Pracownik  Wydziału  Finansowego  Urzędu  miejskiego. 

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

§5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 6 
Traci  moc uchwała  nr XIV/148/99  Rady  Miejskiej  Uzdrowiska 

Ustroń  z dnia  16 grudnia  1999  r. 

§7 

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

§8 
Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2001  r. 

Dyrekcja MDK „PRAŻAKÓWKA "  w  Ustroniu 
ul .  Daszyńsk iego  28 

zatrudni : 
  ins t ruktor a  ar tys tycznego  na  pełny  etat 

—  z odpowiednimi  kwalifikacjami 
—  z  doświadczeniem  w pracy  z  dziećmi 
—  dyspozycyjnego 
—  z  inicjatywą 

oraz 
  ks ięgowego  na  pół  lub  pełny  etat 

(pełniącego  również  obowiązki  referenta) 
—  doświadczonego 
—  odpowiedzialnego 
—  sumiennego 
—  dyspozycyjnego 

Zgłoszenia osobiste w godz.  10.00   12.00 w sekretariacie  MDK 
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U C H W A L A  nr   XXVI/268/2000 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  14 grudni a  2000  r. 
w  sprawie:  stawek  podatku  od  nieruchomości  na  rok  2001. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 
samorządzie  gminnym  (tj . z  1996  r.  Dz.  U.  nr  13 poz.  74  z  późn.  zm.)  i 
art.  10 w związku  z art.  8  ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. o  podatkach 
i opłatach  lokalnych  (I)/..  U.  nr  9  poz.  31  z późn.  zm.)  i  rozporządzenia 
Ministra  Finansów  z  dnia  28  listopada  2000  r.  w  sprawie  wykonania 
niektórych  przepisów  ustawy  o  podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. 
nr  105  poz.  1115) 

RAD A  MIAST A  USTROŃ 
uchwala 

§ 1 
Wysokość  stawek  podatku  od  nieruchomości  rocznie: 
1. od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 
  0.37  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
2.  od  budynków  lub  ich  części  związanych  z działalnością  gospodar

czą  inną  niż. rolnicza  lub  leśna  oraz  do  c/.ęści  budynków  mieszkalnych 
  15,37  zl  od  I  m2  powierzchni  użytkowej 
3.  od  ośrodków  campingowych  nic  ogrzewanych  w  okresie  prowa

dzenia  działalności  gospodarczej; 
  15,37  zł  od  I  m2  powierzchni  użytkowej  rocznie 
a  po  okresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej 
  5,18  zł  od  l  m2  powierzchni  użytkowej 
4.  od  budynków  zajętych  na  pomieszczenia  gospodarcze 
  2,66  zł  od  I  m2  powierzchni  użytkowej 
5.  od  pozostałych  budynków  lub  ich  części 
  5.18  zł  od  I  m2  powierzchni  użytkowej 
6.  od  garaży  poza  budynkiem  mieszkalnym 
2,66  zł  od  1 m2  powierzchni  użytkowej 
7.  od  budowli    2%  wartości 
8. od  budowli  wykorzystywanych  bezpośrednio  do  wytwarzania  ener

gii  elektrycznej  lub  ciepła,  służących  do  odprowadzania  i  oczyszczania 
ścieków,  lini i  elektroenergetycznych  przesyłowych  i  rozdzielczych,  ru
rociągów  i przewodów  sieci  rozdzielczej  gazów,  ciepła,  paliw  i  w o d y
1%  wartości 

9.  od  powierzchni  gruntów  związanych  z  działalnością  gospodarczą 
inną  niż  rolnicza  czy  leśna 

  0,44  zł  od  1 m2  powierzchni 
10. od  pozostałych  gruntów 
  0,07  zł  od  I  m2  powierzchni 
11.  od  użytków  rolnych  nie  wchodzących  w  skład  gospodarstw  rol

nych 
  0,04  zl  od  1 m2  powierzchni. 

§ 2 
1. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości: 
a) nieruchomości  stanowiące  mienie  komunalne  zarządzane  przez  za

kłady  i jednostki  budżetowe  oraz  instytucje  kultury  pod  warunkiem,  że 
wymienione  nieruchomości  nic stanowią  przedmiotu  najmu  lub  dzierża
wy, 

b) nieruchomości  stanowiące własność  lub będące we władaniu  Związ
ku ochotniczych  Straży  Pożarnych  pod  warunkiem,  że wymienione  nie
ruchomości  nie  stanowią  przedmiotu  najmu  lub  dzierżawy. 

2.  Ustala  się stawkę  w  wysokości  50%  jak  dla działalności  gospodar
czej: 

a)  od  nieruchomości  lub  ich  części,  w  których  udzielane  są  świadcze
nia  zdrowotne  przez  podmioty  objęte  ustawą  o  zakładach  opieki  zdro
wotnej  (Dz.  U.  nr  91  z  1991  r.  poz.  408), 

b) od  gruntów  przeznaczonych  w planie zagospodarowania  przestrzen
nego  miasta  pod  parki  leśne, 

c)  od  nieruchomości  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  prowadzenia 
przez stowarzyszenia  i fundacje statutowej działalności  w zakresie ośw ia
ty, wychowania,  nauki  i techniki,  kultury  fizycznej  i sportu  z wyjątkiem 
wykorzystywanych  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej, 

d)  od  części  budynków  mieszkalnych  przeznaczonych  na  pokoje  go
ścinne. 

3 
Zarządza się pobór  podatku  od nieruchomości  w drodze  inkasa  w dziel

nicach  Nierodzim,  Lipowiec,  Polana przez  inkasentów:  Glajc  Kazimierz, 
Gluza  Katarzyna,  Ciemała  Przemysław. 

' § 4 
Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w  wysokości  5%  pobranego  po

datku. 

§ 5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

Traci moc  uchwała  nr XIV/146/99  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 
z  dnia  16 grudnia  1999  r. 

§ 7 
Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez wywieszenie  na  tablicach  ogło

szeń  na  terenie  miasta  i publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej. 

'  §8 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 stycznia  2001  r. 

U C H W A L A  nr   XXVl /269/2000 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  14 grudni a  2000  r. 
w  sprawie:  stawek  podatku  od  środków  transportowych 

na  rok  2001 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o 

samorządzie  gminnym  (tj . z  1996  r. Dz.  U.  nr  13  poz.  74  z późn.  zm.)  i 
art.  10 w związku  z art.  8  ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. o  podatkach 
i opłatach  lokalnych  (Dz.  U.  nr  9  poz.  31  z późn.  zm.)  i  rozporządzenia 
Ministra  Finansów  z  dnia  28  listopada  2000  r.  w  sprawie  wykonania 
niektórych  przepisów  ustawy  o  podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.  U. 
nr  105  poz.  1115) 

RAD A  MIAST A  USTROŃ 
uchwala 

Wysokość  stawek  podatku  od  środków  transportowych: 
I.  od  samochodu  ciężarowego  o  ładowności: 
od  24  ton  850.00  zł 
od  46  ton  1.082,00  zł 
od  68  ton  1.358,00  zł 
od  810  ton  1.566,00  zł 
od  1012  ton  1.770.00  zł 

II .  od  samochodu  ciężarowego  o  ładowności: 
powyżej  12  ton  1997.00  zł 
III .  od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  o  ładowności: 
powyżej  12  ton  1.770,00  zl 
IV. od  przyczepy  i naczepy  o  ładowności: 
powyżej  5  ton  666,00  zł 
V. od  autobusu  w  zależności  od  liczbv  miejsc  do  siedzenia: 
do  15 miejsc  1.065,00  zł 
od  15 do  30  miejsc  1.565,00  zł 
powyżej  30  miejsc  1.776.00  zł. 

§ 2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3 
Uchwała podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na tablicach  ogło

szeń  na  terenie  miasta  i publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej. 

'  §4 
Traci  moc uchwała  nr XIV/147/99  Rady  Miejskiej Uzdrowiska  Ustroń 

z  dnia  16 grudnia  1999  r. 
§ 5 

Uchwala  wchodzi  w  życic  z dniem  1 stycznia  2001  r. 

Wybi ł a  północ...  Fot.  W.  Suchta 
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CO  NAS  CZEKA 

OGŁOSZENIA  DROBNE 
Videofilmowanie.  Tel.  8543827, 
0603580651. 

„MISS  K"  jakość,  szyk,  elegancja. 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  70  a. 
Zapraszamy. 

„U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego  27, 
tel.  8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
dancingi,  domowa  kuchnia.  Zapra
szamy. 

Profesjonalny Serwis RTVSAT, Sony. 
Panasonic,  Philips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG,  Sharp.  Telefony,  faxy, 
CBRadia,  monitory,  Play  Station, 
rozkodowywanic  radioodbiorników. 
Ustroń, Daszyńskiego 26. 
Tel. 0605311548. 

Masaż leczniczy. Ustroń, ul. Kościelna 5. 
Tel. 8542693,85511 36,0607396502 

Anglia   przetwórnie,  budowy. 
Tel.  0605043346. 

Korepetycje z j. angielskiego. 
Tel. 854305 i 

Zatrudnię  gosposię  (opieka  nad 
sprawnym  inwalidą  w  zamian  za 
mieszkanie). Tel.  8544473. 

Biuro rachunkowe z licencją. 
Tel.  8544720. 

Poszukuję Pani do prowadzenia domu, 
dyspozycyjną  czasowo,  niepalącą, 
lubiącą dzieci, wiek ok. 40. 
Tel.  8541325 

Nowo  otwarty  punkt   Ustroń 
Jelenica  12   prowadzi, oferując niskie 
ccny:  sprzedaż  opon,  wulkanizację, 
myjnię. Czynne  codziennie od  8°° do 
18°°.  Tel.  8544759,  8542198. 
Zapraszamy. 

Kupię  w  centrum  Ustronia  małą 
działkę budowlaną  lub mieszkanie M2 
z CO. Tel.  8552837 

Serwis  TVSAT:  sprzedaż  montaż 
dekoderów  Polsat  2  cyfrowy  Cyfra 
+. Wizja TV. Ustroń, ul. Daszyńskiego 
59 a. Tel. 8544837,  8587515. 

Indywidualne  nauczanie  języka 
niemieckiego  (istnieje od  1996 r.). 
Tel/fax 8547467. ' 

Usługi  remontowo   budowlane, 
szybko,  solidnie  i tanio.  Tel.  85274
95,  0502872710. 

126  p,  1985  tanio  sprzedam.  Ustroń, 
ul. Sztwicrtni  28. 

SKLEP CAŁO DO i}0 Wy g\ g  M J m  1 Ł  Zakupij na telefon! 
spoiyivczoprzemyslotcijgj MM  M  W CENTRUM USTRONIA 
ż,3650 Ustroń  ^T^rffo  77  bOU/ÓZ GRATIS!!! 
ul.  3 Maja 2S  lei. 21} h o5k'l)O'\0 Honorujemy karty kredytowe! 

M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Z N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia, 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej B.K.  I leczko 
Wystawy  czasowe: 
—  Wystawa  rzeźby  ludowej Jana  Misiorza  (do  10.01) 
— „Tajemnice i skarby Ziemi Cieszyńskiej"  geologia,  paleontologia  i zasoby 
naturalne  ze  zbiorów  Zdzisława  Jonszty  i  Kazimierza  Płacheckiego  oraz 
fotografia przyrodnicza  Marka  Śniegonia  (6.01.  do 5.03.  2001  r.) 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9  1 7,  od środy do piątku  9  1 4, 

w soboty  9   13,  niedziele  1 0  13. 

ODDZIA Ł  M U Z E U M  „Zb ior y  Mar i i  Skal ick ie j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji Tomasza  Gazurka. 
Wystawy  czasowe: 
—"Malarstwo  rodziny  Kurowskich  z Nierodzimia  (do 30.03.2001  r.) 
Oddział  czynny:  wc wtorki  9   18, środy, czwartki  9   14, 

w piątki  i soboty  913. 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „Star a  Zag roda " 
ul. Ogrodowa  I,  tel.  8543108.  Stała wystawa etnograficzna. 
Muzeum  czynne:  od 917. 

GALERIA  SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ  „Na  Gojach"  B&K HECZKOWIE 
ul.  Blaszczyka  19, tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

GALERI A  SZTUK I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „Zawodz ie " 
ul. Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9   13. 

BIUR O  P R O M O C J I  I W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A.  tel.  8545458. 
— Postacie  i sceny  z literatury  polskiej: „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
— Stara  Ruś, 
— Pejzaż   Impresje. 
— Obrazy  Evgcni  Afanassieva. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do niedzieli  10.0017.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
ul.  Daszyńskiego  11 (obok  kościoła) 
— Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od 9.00  do  17.00, soboty od 9.00 do  13.00. 

MIEJSK I  D O M  KULTUR Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego 28.  tel.  8542906. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „Życ i e  i  Mis ja " 
ul.  3 Maja  14, tel.  854 45 22,  fax 854  18 14 

 poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
piątki  godz.  14.00 do  16.00: 

—  Klub Świetlica  dla dzieci  w dwóch  grupach  wiekowych 
(szkoła  podstawowa  i gimnazjum), 
piątki  godz.  16.00 do  17.30: 

— Konwcrsacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

MITYNGI  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Ustroń, ul. Słoneczna 7 
— grupa dla współuzależnionych  wtorek  17.00    19.00 
—  grupa AA czwartek  17.00   19.00 

IMPREZ Y 
5.01.  godz.  19.00  „Koncert  Noworoczny"    najsłynniejsze 

przeboje muzyki  operetkowej  i musicalowej 
 MDK  „Prażakówka" 

7.01.  godz.  16.00  Koncert z okazji  IX Finału  Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej  Pomocy.  Wystąpią  zespoły 
Carrantuohill,  1 tendon   MDK  „Prażakówka" 

12.01.  godz.  17.00  Wernisaż wystawy „Tajemnice i skarby Ziemi 
Cieszyńskiej"  Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 

12.01.  godz.  17.30  „Koncert  Kolęd"  w  wykonaniu  dzieci 
z Ogniska Muzycznego  MDK „Prażakówka" 

KIN O „ZDRÓJ" , ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 
4.01.  godz.  17.00  Świąteczna  przygoda    familijny 

godz.  18.45  Ostra  jazda   komedia  romantyczna 
godz. 20.30  Bitwa  o Ziemię   science  fiction 

510.01.  godz.  18.45  Gruby  i chudszy    komedia 
godz. 20.30  Magnolia    obyczajowy 

11.01.  godz.  17.00  Gruby  i chudszy    komedia 
godz.  18.45  Magnolia    obyczajowy 

Kin o  premier 
11.01.  godz. 22.00  Oszukać  przeznaczenie    thriller 

Wśród  bawiących  się  na  Rynku  nie  zabrakło  pań  w  wytwornych 
sylwestrowych  kreacjach.  Fot. W. Suchta 

DYŻURY APTEK 
Do  6  stycznia  2001  apteka  „Pod  Najadą"   przy  ul.  3  Maja. 
Od 6 do  13 stycznia 2001  apteka  „N a Zawodziu"   przy ul. Sanatoryjnej 7. 
Przejęcie dyżuru  następuje o godz.  8.00. 

Starosta rusza na start  Biegu Tysiąclecia.  Fot. W. Suchta 
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Ostatnie  zabiegi  kosmetyczne  przed  uruchomieniem  wyciągu  po 
remoncie.  Fot.  W. Suchta 

Kolej  Linowa  na  Czantorię  to  należące  do  miasta  gospodar
stwo  pomocnicze,  które  kolejny  rok  zamyka  zyskiem.  Co  cieka
we  zysk  ten  wypracowywany  jest  przede  wszystkim  w  miesią
cach  letnich.  Wynik  finansowy jest  dodatni,  a  ilość  sprzedanych 
biletów jest  porównywalna  do  lat wcześniejszych.  Różnice  mię
dzy  latem  i zimąnajlepiej zobrazują  liczby: w sierpniu  sprzedano 
na  Czantorii  130.000  biletów,  w  deszczowym  lipcu  83.000,  we 
wrześniu  natomiast  49.000,  w  styczniu,  przy  całkiem  dobrych 
warunkach  śniegowych  sprzedano  37.000,  w  lutym  23.000,  w 
marcu  8.000.  Patrząc  na  te  liczby  prowadzący  wyciąg  zastana
wiają się,  czy  celowym  jest  podejmowanie  kosztownego  naśnie
żania  stoków.  Przemawiają  za  tym  względy  reklamowe,  ale  nie 
finansowe.  Sezon  letni  przynosi  około  70%  wpływów. 
 Zastanawiamy się, czy nie właściwiej  jest  inwestować w  urzą
dzenia, z których  turyści  mogliby  korzystać  latem, a tu  najlep
szym  przykładem  jest  letni  tor  saneczkowy   mówi  R. Krużołek. 

Wraz z pierwszym  śniegiem pojawili się w Sylwestra na Czanto
rii  narciarze.  Na  dole  musieli  odstać  swoje  w  kolejce.  Mimo  to 
nadzwyczajnego  tłoku  nie  było. Część  osób  to  tuiyści,  którzy  bę
dąc  w  Beskidach  wyjeżdżają zimą  na Czantorię  i od  górnej  stacji 
idą  na  szczyt,  by  później  zjechać  na  dół.  Takich  osób jest  nawet 
sporo. Dużo też można było zaobserwować snowboardzistów.  Może 
dlatego,  że nie  na wszystkich  stokach  są  mile  widziani. 

Co  roku  narciarze korzystający z tras na Czantorii  narzekali  na 
kamienie.  Przed sezonem  udało się jedynie poszerzyć  najbardziej 
niebezpieczny  odcinek  trasy  nr  I,  tam  gdzie  jest  najwięcej  ka
mieni.  Jesienią  tak jak  co  roku  zbierano  kamienie. 

Od  tego sezonu  zimowego  można  kupować  bilety  całodniowe, 
dopoludniowe  i popołudniowe,  które  umożliwiają  korzystanie  z 
wszystkich  urządzeń  Kolei  Linowej.  Wojsław  Suchta 

ZARABIAJ Ą  LATE M 
  Remont  jest  wymuszony  trzydziestoletnim  użytkowaniem 
obiektu.  Nie prowadzono  tu większych  remontów, a na  pewno 
domagały się tego sanitariaty.  Po drugie, musieliśmy  przerobić 
pomieszczenia  kasowe,  tak  by były  przystosowane  do  pobiera
nia  należności  z  kart  kredytowych,  by  miały  odpowiednie  za
bezpieczenia   mówi  dyrektor  Ośrodka  Rekreacyjnego  Kolej  Li 
nowa  na Czantorię  Rudolf  Krużołek . 

Remont  na  wyciągu  przeprowadzono  podczas  listopadowej 
przerwy  na  konserwację. Nowością  będą  na pewno  barki  na  dol
nej  i górnej  stacji.  W  związku  z  tym  zmieniono  miejsce  wyjścia 
na  peron  na dolnej  stacji. Nowe  wyjście  na  peron  w środku  holu 
pozwoliło  wydzielić  miejsce  na  część  gastronomiczną. 

Przed  zimą  przygotowano  się  również  na  przyjęcie  narciarzy. 
Zakupiono  maszynę  do  ubijania  śniegu  o  parametrach  pozwala
jących  lepiej przygotować  trasy.  Zmienił  się  przebieg  trasy  nr  2, 
a  to  za  sprawą  powstałego  wyciągu  orczykowego  dla  dzieci  na 
dolnej  polanie  Czantorii.  Od  pierwszego  śniegu  ten  prywatny 
wyciąg orczykowy  na tzw. oślej  łączce cieszył  się sporym  powo
dzeniem. 
  Nie  ma  tu  kolizj i  interesów.  Na  tym  orczyku  mogą  jeździć 
dzieciaki,  gdy  starsi  korzystają  z  naszych  tras,  myślę  nawet, 
że  ten  nowy  orczyk  spowoduje  polepszenie  bazy  narciarskiej 
w  tym  rejonie   twierdzi  R. Krużołek.    Problemem  na  Czanto
ri i jest śnieg, a właściwie jego brak. Właśnie jesteśmy  na  etapie 
liczenia  zysków  i  kosztów  naśnieżania.  Oferentów  jest  kilku , 
ale  jest  to  wydatek  rzędu  dwóch  milionów  złotych  i  na  razie 
nas  na  to  nie stać. 

Nowe  wejście na peron.  Fot.  W. Suchta 

MIEJSKI  D O M  SPOKOJNEJ  STAROŚCI  w  Ustroniu 

przy jmie  do  pracy  osobę 

w  ramach  zastępczej  służby  wojskowej. 

łel.  8541215 

ZARZĄ D  TOWARZYSTW A 
BUDOWNICTW A  SPOŁECZNEGO w  Ustroniu 

informuje  o otwarciu  nowej  siedziby  firmy 
TBS Ustroń  przy  ulicy Słonecznej  9 w  Ustroniu 

z dniem  10 stycznia 2001  r. 
Od  tego dnia do  dyspozycji  Państwa  zostaje 
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Staw kajakowyj 
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PRZENIESIONY!!! 
z ul. 3 Maja  108  (nadleśnictwo) 
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Przy stole  M.  Żebrowski.  Fot. W. Suchta 

PINGPONG NA MIKOŁAJA 
Co  roku  w grudniu  działacze 

sekcji  tenisa  stołowego  TRS 
„Siła"  BUT Ustronianka  orga
nizują  turnieje  pingponga  dla 
amatorów  w  różnym  wieku.  W 
grudniu turnieje te rozegrano już 
po raz piąty. Jako pierwsi  rywa
lizowali  najmłodsi  i młodzież. 

Wyniki : szkoły  podstawowe: 
dziewczęta:  1. Sylwia  Mynar 
ska, 2.  Natalia  Bęben,  3.  Ma
ri a  Pilch,  chłopcy:  I.  Łukasz 
Sztwiertnia, 2. Karo l  Sztwier
tnia, 3. Paweł  Matuszka,  gim
nazja:  1. Tomasz  Legierski,  2. 
Mateusz  Duraj ,  3.  Mateusz 
Darmstaedter.  szkoły  średnie: 
1.  Bartłomiej   Bojda,  2.  Ma
rek Tatar ,  3.  Piotr   Cieślar. 

Po  tygodniu  do  rywalizacji 
stanęli dorośli. Tu wszyscy dają 
z  siebie  wszystko,  choć  od  lat 
faworyci pewnie zwyciężają. W 
ostatnim turnieju  postanowiono 
toczyć  rozgrywki  metodą  każ
dy  z  każdym,  była  to  więc  ry

walizacja  wymagająca  od  za
wodników  żelaznej  kondycji. 
Nie przeszkodziło to po raz dru
gi z rzędu  wygrać  turniej  Zdzi
s ławowi  Żółtemu.  Drugie 
miejsce zajął Maria n  Żebrow
ski,  a trzecie  Mirosław  Stec. 

Turnieje mikołajkowe zorga
nizował  Kazimier z  Heczko, 
którego  w  sędziowaniu  wspo
magał  Andrzej   Buchta.  Dla 
najmłodszych słodycze ufundo
wało  Biuro  Usług  Turystycz
nych  „Ustronianka".  (ws) 

Witejcie... 
Zdo  mi  sie  ludeczkowie,  że  prze  ca  lo  niczym  inszym  nie 

rzóndzymy  jyny  ło pogodzie  i chorobach.  Kożdy  sie  na  tym  zno 
nejlepi,  jakby  pozjodoł  wszycki  rozumy.  A  że  teraz,  przed  zi
mom  wszelijaki  choróbska  sie  panoszom,  a pogodę  też  mómy 
takóm,  że  nejstarsi  gorole  niepamiyntajóm  takigo  ciepłego  listo
pada  i poczóntka  grudnia,  tóż  kaj  sie  spotkamy  to  rozprawió
my  wie la  wlezie. 

A  moja  staro  furt  krzipie  i sama  sie  lyczy  czoskytn,  a  jakimsi 
lisim  sadlym,  tóż smrodu  w chałupie  jak  przi  zabijaniu.  Coby  też 
nie  zanimóc,  ponikiedy  gołnym  se jakóm  półkę  warzónki  na  ły
ka rstw o,  a jak  mie  teschno  za  kamratami  i ganc  mi  lobmierznie 
godka  lod  moji  starej,  to  idym  se  na  piwo,  loto  „  Pod  bociana  ". 
Kamratów  dycki  lam je  moc,  a zdo  mi  sie,  że  teroz  przed  świyfi
tami  wiyncyj  niż  inszym  razytn,  bo  isto  baby  wyganiajóm  chło
pów,  coby  sie  nie  plyntli  pod  nogami,  jak  robióm  porzóndki. 

Dyby  to jako  baba  przeczytała  toby  isto  rejwach  zrobiła,  jaki 
to  baby  poszkodowane  z  tóm  robotom.  Cosi  tam  chłopy  robióm, 
ni ma  możne,  nałe  przeca  ponikiedy  baba  ani  nie  dopuści  mie  do 
roboty,  lóż  bil sie  śnióm  nie  bydym.  Loto  tepichy  żech  wytrzepol, 
psa  i kocura  rano  dycki  lodbydym,  ponikiedy  aji  rod  zóńdym  do 
jakigo  kónzumu  i tak  sie  zedrze  do  łobiadu,  potym  kapkę  sie  po
kryncym  tu  i  tam,  a po  połedniu  idym  se  golnóć  jakóm  półkę  z 
kamratami  abo  piwo.  Tego  mi  żodyn  ni  może  mieć  za  złe,  bo  to 
przeca  ta jako  to prawióm  pro filaktyka  przed  grypom.  No  i  wie
czór  chnet  i cóż  tu jeszcze  robić  ? 

Tóż  chłopy  nie  dejcie  sie  zwaryjować  przed  tymi  świyntami. 
Cobyście  sie  moc  nie  ulropiłi   i zdrowi  przeżyli  do przełomu  wie
ków.  Czego  wszyckim  babóm  też  życzym. Jura 

OKNA 
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SUPER  CENY 
FHUP  „GAJA " 
Ustroń    Nierodzim 

ul.  Graniczna  38 
tel.  8547198 

/  S E R W IS  \ 
O G U M I E N I A 

<25̌s> 
OPONY  NOWE, 

UŻYWAN E 
I   BIEŻNIKOWANI E 

H e r m a n i c e ,  u l .  W i ś n i o w a  2 
tel.  033 /854  50  66 

v  0502143690  > 

43450 USTROŃ 
ul. Ogrodowa 9A 

he\./fax  (033)  854 36  40 

F.H.U.  „ KSEROGRAF" 
Oferuje: 

NISZCZARKI,  LAMINATOR Y 
BINDOWNICE,  TERMOBINDOWNICE 

OBCINARKI,  GILOTYNY 

AUTORYZOWANY PARTNER HANDLOWY 0  P  U 8 

P O Z I O M O:  1)  na  śmieci,  4)  szał,  opętanie,  6)  z  benzyną, 
8)  trop zwierzyny,  9) drobny  węgiel.  10) opiekun,  mecenas, 
11)  kopiarka,  12)  utyka,  13)  były  premier  Japonii,  14)  w 
rękach  pilota.  15)  rosi  albo  leje,  16)  rów  obronny  z  wodą, 
17)  cyrkowa  scena,  18)  pierwsza  kobieta.  19)  angielskie 
„tak" ,  20)  opatrunkowy  materiał. 

P I O N O W O:  1)  j apoński  s a m o b ó j c a.  2)  f ech tu je,  3) 
oddziały  szkolne,  4)  zabiega  o  kobietę.  5)  piękno  gór,  6) 
pieśń  gondolierów,  7)  utwór  organowy,  I I )  kura  gdacze, 
prosię...,  13)  pisał  j e  Kochanowski,  17)  karta  z  rękawa. 

Rozwiązanie  (hasło)  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  prawym  dolnym  rogu.  Termin 
nadsyłania  hasła  mija  16 stycznia  b.r. 

R o z w i ą z a n ie  k r z y ż ó w ki  z  n r  49 
PIERWSZY  ŚNIEG 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  ANNA  KUBIE Ń  z  Ustronia, 
ul. Folwarczna 28.  Zapraszamy  do redakcji. 

KRZYŻÓWK A  KRZYŻÓWK A  KRZYZOWK A 
30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł  30  zł 
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