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MUZYK A  TO  ZYCIE 
Tegoroczny  charytatywny  koncert  Adama  Makowicza   podob

nie jak  poprzednie  był  wielkim  przeżyciem. 
Podobno „nik t  nie jest prorokiem  we własnym  kraju"  Mistrzo

wi Adamowi  udało się po wielu  latach wytężonej pracy  i odniesie
niu  sukcesu w Stanach  Zjednoczonych  zdobyć  uznanie  w ojczyź
nie Chopina  i własnej. Oczywiście  konieczne  były zmiany w  Pol
sce, które nie tylko wpuściły jazz na muzyczne „salony", ale  i zdję
ły nazwisko  Adama  Makowicza z  indeksu. 

Mistrz  rozpoczął  swój  koncert  od improwizacji  na temat  kom
pozycji  George'a  Gershwina, a następnie  zagrał  związane z No
wym Orleanem utwory  Louisa Armstronga.  Po utworach z musica
li Leonarda  Bernsteina  przyszła  pora  na  „ulubionego  kompozyto
ra jazzowego"  Mistrza,  czyli  Fryderyka  Chopina.  Wspaniale za
brzmiała  Fantazja  Impromptu  op.  66.  Była  także  Niespodzianka. 
  Jazz  jest  muzyką  kolektywną   powiedział  A. Makowicz, za
praszając  na scenę  swoją  „Niespodziankę",  młodego  skrzypka 
Marcina  Halata.   To wielka  przyjemność  dla muzyka  grać 
ponownie z kimś, z kim  się dawno  nie  grało. 

W  drugiej  części  koncertu  usłyszeliśmy  wspaniałe  utwory sa
mego  Makowicza:  „Winter  Paradise"  (Zimowy  Raj), „Dl a  Errol
la Garnera"  i „Tatum on My Mind". 
 Nasza  wdzięczność  dla  Pana  Adama za to, że zgadza  się  grać 
w  tej na pewno  nie koncertowej  sali  i nie na  koncertowym 
fortepianie jest  bardzo  wielka  powiedziała  w swoim  podzię
kowaniu  prowadząca  koncert  Danuta  Koenig.   To, że  możemy 
się  tu spotykać  raz w roku  na tych  wspaniałych  koncertach, 
pełnych  humoru,  przepięknie  brzmiącej muzyki,  to wielka  dla 
nas  radość.  Sa  również  i wymierne,  materialne  efekty  tego 
spotkania.  (...) Najbardz iej  wdzięczne  za ten koncert,  za  tę 
materialną  pomoc są  dzieci. 

Dzieci wraz z Lidią  Mieszek,  członkiem  Zarządu  Towarzystwa 
Opieki  nad Niepełnosprawnymi,  podziękowały  artyście  osobiście. 

Na  zakończenie  na nadchodzące  Święta  Bożego  Narodzenia 
A.  Makowicz  złożył  wszystkim  życzenia.   Oczywiście  życzę 
Wesołych  Świąt  żeby  te święta  były  spokojne,  bo tego  spo
koju  najbardz iej nam braku je. 

Poniżej  zapis  mojej  rozmowy  z Adamem  Makówiczem  po  jego 
koncercie  w  Ustroniu. 
  Czy  mógłby  Pan spróbować  porównać  swój  dzisiejszy  kon
cert  i te dwa  poprzednie?  Czy  reakcje  widowni  były  tak  samo 
pełne  entuzjazmu  i ciepła, jak  zawsze? 
  Każdy  koncert  jest  inny.  Nawet  jeśli  część  publiczności  jest ta 
sama, to jednak ci sami  ludzie mogą być w innym nastroju. Zawsze 
gram  inny program, coś najnowszego v. mojego repertuaru.  Staram 
się stworzyć  intymny  kontakt z publicznością, żeby to przełożenie 
muzyki  było  bezpośrednio  ode  mnie  niestety  fortepian jest po
środku, chodzi o dźwięk  mówię  niestety, bo czasami  instrumenty 
są dosyć niskiej klasy  i wtedy nie mogę tak  łatwo trafić do  ludzi, do 
ich duszy. Kiedy czuję, że im coś daję z muzyki działa to z kolei na 
mnie,  otrzymuję energię  i chcę dać jak  najwięcej z siebie.  Staram 
się coś wydusić z tego  fortepianu, ale  życzę  wam,  żeby  rzeczywi
ście  był tu  trochę  lepszy  instrument. 

(dok.  na sir. 2) 

Do  Mikołaja  lgną  dzieci.  Fot. W. Suchta 

PODATKI 2002 
28  listopada  odbyła  się  38. 

sesja Rady Miasta. Obrady  pro
wadziła  przewodnicząca RM 
Emilia  Czeinbor.  Na sesji tej 
podjęto  uchwały  o opłatach i 
podatkach  w  Ustroniu 
w  2002  r. (Teksty  odpowied
nich  uchwał  publ ikujemy 
w  tym  oraz  następnym  nume
rze  GU.) 

Podczas uchwalania  podatku 
od  nieruchomości  E.  Czembor 
przypomniała  pismo  Beskidz
kiej  Izby  Turystyki  w  sprawie 
zwolnień  od podatku  podmio
tów gospodarczych  prowadzą
cych  działalność  turystyczną. 
Niestety  nie jest  to  możliwe, 
a miasto starając się nie  prowa
dzić  polityki  restrykcyjnej 
wprowadziło  ulgi  przy  odra
czaniu  terminów  płatności 
przez  te podmioty.  Podatek 
uchwalono większością  głosów 

Burmistrz  Ireneusz  Szarzeć 
mówił  o zmienionym  podatku 
od  środków  transportu,  że o 

skutkach  będziemy  mogli mó
wić  dopiero  pod koniec  roku. 
Podatek  ten obecnie  to  niewia
doma. O jego wysokości  decy
dują różne parametry, np.  rocz
nik samochodu, nacisk na osie. 
Ni e  zastosowano  tu stawek 
maksymalnych,  postanowiono 
też  trzymać  się zasady,  że za 
mniejsze  samochody  podatek 
jest  niższy.  Na pytanie  Jana 
Drozda,  czy podatek  dotyczy 
przyczep rolniczych,  burmistrz 
odpowiadał,  że  przyczepy te 

(dok.  na sir. 4) 

PROMOCJA OPON ZIMOWYCH 
wulkanizacja,  myjni a 

najtaniej ,  najlepiej 
ceny  opon: 
1 1 W R  I2    od  90  zł 
145/70R13    od 110 zł 
175/70R13    od 170 zł 
175/70R14    od 180 zł 
185/65R14    od 200 zł 
195/65R1 5    od 220 zł 

MOHDIALfOL tel.  8544759 
Ustroń,  Jelenica  12 

Serdecznie  zapraszamy do 
supermarketu  S P AR 

w  U s t r o n i u  H e r m a n i c a c h  prz y  ul .  S k o c z o w s k i e j  76 , 
czynnego  od poniedziałku  do soboty  od 6.30 do  21.00. 

SKLEP  PRZYJMUJE  ZAMÓWIENIA  NA BONY  TOWAROWE 



MUZYK A  TO  ŻYCIE 
(dok.  ze  sir.  1) 

  Miejmy  nadzieję,  że  to  się  uda. 
  Dzisiaj już pierwszy  krok  został  zrobiony, więc myślę, że  władze 
miasta jak  tylko  będzie  to  możliwe  kupią  instrument.  Sytuacja  fi 
nansowa  wszędzie jest  niezbyt  dobra,  ale  może  znajdzie się  spon
sor. Zakup dobrego  fortepianu  to nie  jest  aż  tak  duży  wydatek.  To 
nie jest  wielkie  przedsięwzięcie  kupno  przyzwoitego  instrumentu. 
Można urządzić koncerty z przeznaczeniem  na ten cel. Artyści  nie
raz  przecież  grają  za  pół  stawki.  Wystarczy  zbierać  i za  rok,  dwa 
może jakaś  sumka  się  zbierze,  daj  Boże,  żeby  tak  się  stało. 
  Myślę,  że  przez  te  lata  już  Pan  sobie  trochę  wychował  pu
bliczność  w  Ustroniu,  bo  na  pierwszy  koncert  dużo  osób  przy
szło z ciekawości,  inni  dlatego,  że kojarzyli  Pana  nazwisko,  ale 
wielu  nie  słuchało  wcześniej  jazzu. 
  Tyle,  że j a  zawsze  podkreślam,  że  nie gram  tylko  dla  ludzi  mu
zycznie  wyrobionych    lekko  osłuchanych,  wrażliwych  muzycz
nie.  I dlatego  dla mnie  instrument jest  tak  ważny,  żebym  mógł  po
ruszać  wrażliwość  ludzi,  którzy  wcale  nie  są  fachowcami,  którzy 
nie  słuchają  codziennie  jazzu.  Próbuję  do  nich  dotrzeć,  pokazać 
im piękno.  Dzisiaj świat jest  tak zwariowany,  że sztuka  ludzi  bar
dziej cywilizuje  i może  ich nastawić  pozytywnie  do życia.  W  każ
dym  razie  tak  powinna  sztuka  działać. 
 Nie na darmo  mówiło się kiedyś, że muzyka  łagodzi  obyczaje... 
 Łagodzi  obyczaje, chociaż nie zawsze  i nie każda muzyka, ale  tak 
powinno  być. 
 Czy  to, co się wydarzyło  11 września  w Stanach  miało  wpływ 
na  Pana  plany  koncertowe,  na  Pana  optykę  widzenia  świata? 
 Na plany może  niespecjalnie. Jednak  był  to szok  na pewno,  gdyż 
działo  się  to  właściwie  na  naszych  oczach.  Widziałem  budynek 
World Trade Center cały czas z okna.  Mieszkamy  niedaleko  Empi
re State Buildingna  35. piętrze, a to najwyższe budynki  w  mieście. 
  Nie chodzi  nam  o epatowanie  czytelników  grozą  tych  chwil... 
  Ludzie  powinni  wiedzieć.  To  samo  może  dotknąć  każdego,  w 
każdej  chwili,  bo  wiele  jest  różnych  animozji  i  pretensji.  Takie 
metody, prowadzące do zabijania niewinnych  ludzi  są nie do  przy
jęcia. Podkładanie pod  to motywów nie ma żadnego sensu. Zresztą 
Polska wyraźnie określiła swoje stanowisko. Podobnie jak cały świat 

Mistrz przy  fortepianie.  Fot. W.  Suchta 

Pokoncercie  w „Prażakówce".  Fot.  W.  Suchta 

  z  paru  wyjątkami. Od  tamtych  wydarzeń  Nowy  Jork  bardzo  się 
zmienił,  ludzie  są  zastraszeni. 
  Al e  podobno  też  bardziej  są  skonsolidowani. 
  Ogólnie  tak.  Jednak  i  tam  znalazły  się  hieny,  które  próbowały 
żerować  na  tragedii.  (...)  Ale  rzeczywiście  ludzie  starają  się  sobie 
pomagać.  Ainerykanie  są  szalenie  agresywni  finansowo  i  grosza 
nie  dadzą,  jeśli  to  nie  przyniesie  im  jakichś  korzyści,  natomiast 
potrafią  życie  czyjeś uratować  a sami  zginąć. 
  Jazz  jest  raczej  radosny,  ale  czy  myślał  Pan  o  przekazaniu 
własnych  emocji  związanych  z  tą  t ragedią  poprzez  muzykę? 
 Jeszcze  nie wiem. Nie  robię nic celowo,  bo wydaje mi się  niezbyt 
moralnym  spekulowanie  na  ludzkiej  tragedii.  Oczywiście  niektó
rzy  muzycy  rockowi  szybko  zaczęli  nagrywać  na  tej  fali  płyty 
z  piosenkami  poświęconymi  tym  wydarzeniom. 
  Myślałam  tylko  o  Pana  emocjach... 
 Zobaczymy, czy to gdzieś nie zaowocuje. Ponieważ nie mam  pre
sji zarabiania kompozycjami, to jeśli  samo wyjdzie  nie bronię  się, 
ale  muszę  być  pewien...  Muzyka  to życie,  ale  to  trudna  sprawa. 
  Czy  inoże  Pan  coś  powiedzieć  o  dzisiejszym  występie  z  Mar
cinem  Hała tem?To  był już duet   na  równych  prawach.  Młody 
skrzypek  nie  tylko  grał  z  przejęciem,  ale  nic  bał  się  też  impro
wizować.  Czy  powinien  Pana  zdaniem  iść w  tym  k ierunku? 
  To  trudno  powiedzieć.  On  sam  musi  zadecydować,  czy  go  to  na 
tyle pasjonuje, że zechce  zaryzykować  i poświęcić  się muzyce,  bo 
to jest  poświęcenie.  On  jest  jeszcze  bardzo  młody,  na  początku 
studiów,  ma jeszcze  przed  sobą  wiele  lat  ciężkiej  pracy.  No  wła
śnie, jeśliby  to miała być ciężka praca,  to bym  nie radził,  natomiast 
jeśli  to  jest  przyjemność,  to  raczej  tak.  Na  świecie  nie  ma  zbyt 
wielu skrzypków  improwizujących, poza  tym on może grać  muzy
kę  klasyczną,  zgodnie  z  kierunkiem  swoich  studiów  i  daj  Boże, 
żeby  nie  zrezygnował  z  tego  i równolegle  uprawiał  dwa  gatunki, 
i jazzową,  i klasyczną.  Jest  dużo  ludzi,  którzy  kochają  klasyczną 
muzykę,  ale  i lubią  lekki,  kameralny jazz.  I to jest  wspaniałe. 
 Jak zauważyłam,  Panu  się dobrze grało z młodym  skrzypkiem... 
 Tak, bo on  improwizuje, on już  rozumie  frazy  i bardzo dobrze  się 
porusza  w rytmie.  Nie  ma  problemu   jest  przyjemność.  Bo gra  to 
musi  być przyjemność! To jest współpraca, gdzie się razem  cieszy
my. Marcin jest już na dosyć wysokim  poziomie świadomości  jako 
improwizator  jazzowy. 
Dziękuję  Panu  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 

W  ubiegłą  sobotę  rozegrano 
samochodowy  rajd  „Cieszyń
ska  Barbórka  2001".  Na  star
cie  stanęła  rekordowa  liczba 
147 załóg,  a  do  mety  dojecha
ło  101 aut. Z naszych  reprezen
tantów najwyżej w  „generalce,' 
uplasował  się  ustronianin  Ka

jetan  Kajetanowicz.  Zajął  25 
miejsce  na...  fiacie  126  p! 

Przystanek  kolejowy  w  Go
leszowie  Górnym  straszy  od 
kilk u  lat.  Opuszczony  przez 
PKP  zamienił  się  w  ruinę.  Za
miast  szyb  w  oknach  są  deski, 
wszędzie  pełno śmieci, na  ścia
nach  bazgroly. 

Swego czasu w  podziemiach 
cieszyńskiego  ratusza  znajdo
wał  się areszt.  Winowajca  mu
siał do odsiadki  zabrać ze  sobą 

bochenek  chleba,  bo  magistrat 
dawał  tylko  wodę.  Obecnie 
odsiadujący  karę  w  cieszyń
skim  więzieniu  nie  muszą  się 
martwić  o  wikt. 

Jubileusz  50lecia  świętuje 
Scena Polska Teatru w Czeskim 
Cieszynie.  Na  złote gody  przy
gotowano  wieczór  galowy. 

Skoczów  przed  laty  palił  się 
dość  często.  Niemal  całe  mia
sto  padło  ofiarą  „czerwonego 
kura"  w  latach  1469,  153 1, 

1713,  1756.  Ostatni  z  tej  serii 
pożar  zanotowano  w  1910  r. 
Minione  lata  są  wolne  od  po
żarowych  klęsk. Występujątyl
ko  pojedyncze  pożaiy. 

Kapl icówka  w  Skoczowie 
należy  do  miejsc  chętnie  od
wiedzanych  przez  mieszkań
ców.  Wzgórze  upodobali  sobie 
także  konstruktorzy  latawców 
i modeli samolotów.  Pokazy  or
ganizowane  są  przy  różnych 
okazjach, m.in. podczas  week
endowych  pikników.  (nik) 
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Najlepsze  życzenia  dla  jub i la tów: 
Ewa  Bogocz  85  lat  ul.  Jelenica  105 
Karol  Chowaniok  80  lat  ul.  Jodłowa  11 A 
Bolesław  Godycki  80  lat  ul.  Graniczna  5 
Franciszka  Górniok  94  lata  ul.  Lipowska  64 
Felicja  Kogut  80  lat  ul. Żarnowiec  14 
Roman  Macura  92  lata  ul.  Wiślańska21 
Jan  Motyka  91  lat  ul.  Kluczyków  13 
Jan  Sikora  94  lata  ul.  Brody  58 

Rozpoczęła  się zima.  W  ubiegłym  roku  bardzo  dużo  bezdom
nych  zamarzło  na  śmierć.  Dom  Ludzi  Bezdomnych  przy  parafii 
Dobrego  Pasterza w Ustroniu  Polanie, ul. Polańska 95 zwraca  się 
o  pomoc  do  wszystkich  Czytelników.  Prosimy  o  ciepłą  odzież, 
buty  i środki  czystości  (mydło,  proszek),  oraz żywność:  ziemnia
ki, warzywa.  Za  wszystkie  daiy  serdecznie  dziękujemy. 

Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  zaprasza  na  zakupy  przed
świąteczne.  Posiadamy  w  sprzedaży  wiele  wydawnictw  regio
nalnych  w cenach  promocyjnych,  które  mogą  być  miłym  i war
tościowym  upominkiem  pod  choinkę oraz kartki  świąteczne.  Ist
nieje  też  możliwość  namalowania  dla  bliskiej  osoby  portretu  
niespodzianki  ze  zdjęcia  w  cenie  50    100  zł.  Najnowsze  wy
dawnictwa  to „Kalendarz  Ustroński"  na 2002  r. i  „Wspomnienia 
ustroń iaków". 

12 grudnia o godz.  16.30 w sali  nr  15 Miejskiego  Domu  Kultu
ry „Prażakówka" nastąpi otwarcie  wystawy  fotograficznej  Doro
ty  Borowieckiej.  Wtedy  też  zostanie  dokonane  podsumowanie 
konkursu  fotograficznego. 

Estrada  Regionalna  „Równica"  została  laureatką  Grand  Prix 
„Szczygliczka  Śląskiego Śpiewania"  Zabrze 2001. Przebieg kon
certu galowego, któiy się odbył  2 grudnia w Domu  Muzyki  i Tań
ca  w  Zabrzu,  zrelacjonujemy  w  jednym  z  kolejnych  numerów 
„GIT . 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 
Józef Cieślar  lat  86 
Jan  Macura  lat  73 

ul. 3  Maja  18 
Bładnicka  53 

Serdeczne  p o d z i ę k o w a n ie  za  wy razy  wspó ł czuc ia, 
w ieńce  oraz  udział  w  pogrzebie 

śp.  Józefa  Cieślara 

ks.  Piot rowi  W o w r e m u,  b l iższej  i  da lszej  rodz in ie, 
p rzy jac io łom,  l icznie  p rzyby ł ym  sąs iadom  o raz  za 
troski iwą  op iekę  w  c iężk iej  cho rob ie  dr  Ewie  Luranc 

sk łada 
żona  z  rodz iną 

Dnia  30  l istopada  2001  r.  odesz ła  od  nas  na  zawsze 

śp.  Dorota  Gerli c 
lekarz  medycyny,  d ługoletni  cz łonek  Estrady  Ludowej 
„Czantor ia" 

Rodzinie  Zmarłe j 

sk ładamy  wyrazy  na jg łębszego  współczuc ia. 

Cz łonkowie  Stowarzyszen ia  M K L  „Czantor ia" 
i  Estrada  Ludowa  „Czantor ia" 

26.11.2001  r. 
O godz.  15.45 na ul. Skoczowskiej 
kierujący fiatem uno mieszkaniec 
Skoczowa doprowadził do kolizji 
z  renaultem  kierowanym  przez 
mieszkańca  Ustronia. 
27.11.2001  r. 
O godz.  10 mieszkaniec  Ustronia 
zgłosił włamanie do budynku  go
spodarczego  przy  ul.  Równica. 
Włamania dokonano w okresie od 
1024 listopada. Złodziej dostał się 
do  środka  budynku  po  wyrwaniu 
desek  z  drzwi  wejściowych.  Na 
wyłamanych  deskach  znajdował 
sięśnieg,  więc włamania  dokona
no  dość  dawno.  Włamywacz 
skradł  piłę  i kosiarkę żyłkową. 
28.11.2001  r. 
O  godz.  20.30  przed  Komisariat 
Policji  zajechał  samochodem 
mieszkaniec  Ustronia. Zgłosił,  żc 
na ul. Wiśłańskiej przejechał sar
nę.  Martwe  zwierzę  przywiózł  w 
bagażniku. Sarnę przekazano Nad
leśnictwu.  Po  zderzeniu  z  sarną 
uszkodzony został  samochód. 
29.11.2001' r. 
O godz. 14.20 na skrzyżowaniu ulic 
Daszyńskiego i Ogrodowej polonez 
wymusił pierwszeństwo przejazdu 
na kierowanym  przez  mieszkańca 
Jaworzynki  autobusie  PKS.  Polo
nez szybko odjechał z miejsca zda
rzenia. ale jego numery rejestracyj
ne znane są policji. 

1.12.2001  r. 
O godz.  11.45 na ul.  Daszyńskie
go  kierujący  hondą  mieszkaniec 
Skoczowa  wymusił  pierwszeń
stwo  na  fiacie  126  kierowanym 
przez mieszkankę  Puńcowa  i do
prowadził  do zderzenia. 
1.12.2001  r. 
O godz.  17.05 na ul. Cieszyńskiej 
seicento najechało na tył  daewoo 
espero kierowanego  przez miesz
kańca Ustronia. Seicento odjecha
ło z miejsca zdarzenia, ale nume
ry rejestracyjne zanotowano i prze
kazano policji. 
1.12.2001  r. 
O godz.  18.20 na ul. 3 Maja  pod 
kola  jadącego  fiata  sieny  wbiegł 
nagle wilczur. Samochód  potrącił 
psa, ale  ten wstał  i pobiegł  dalej. 
Uszkodzony  został  natomiast  sa
mochód  należący  do  mieszkańca 
Cieszyna. 
1.12.2001  r. 
O godz. 20.35 awanturującego się 
w domu  mieszkańca  Ustronia za
trzymano do  wytrzeźwienia. 
2.12.2001  r. 
O  godz.  12  mieszkaniec  Chyba 
zgłasza  kradzież  tablicy  rejestra
cyjnej z zaparkowanego  w  Pola
nie daewoo  lanosa. 
2.12.2001  r. 
O  godz.  13.30  podczas  kontroli 
drogowej cinquecento kierowane
go  przez  mieszkańca  Ustronia 
stwierdzono brak ważnych  badań 
technicznych samochodu. Zatrzy
mano dowód  rejestracyjny,  (ws) 

STRAŻ  MIEJSK A 

27.11.2001  r. 
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe
niowano  przy  ul.  Nadrzecznej, 
gdzie został  złamany  konar  drze
wa. stwarzając zagrożenie dla osób 
przebywających  w  bezpośrednim 
sąsiedztwie.  Wezwano  jednostkę 
ratowniczogaśniczą  z  Polany  i 
konar został  obcięty. 
28.11.2001  r. 
Straż  Miejska  odpowiada  na 
wszystkie postulaty zgłaszane od
nośnie  odśnieżania  i  utrudniania 
odśnieżania. Kierowcy, parkujący 

swe samochody  tak, żc  odśnieża
nie jest utrudnione, są upominani. 
29.11.2001  r. 
Wydano  zalecenia  porządkowe 
właścicielowi  terenu przy ul. Sta
wowej. 
30.1 L200I  r. 
W  odpowiedzi  na  skargę  miesz
kańców interweniowano najednej 
z  posesji  w  Lipowcu,  gdzie  wy
puszczano psa bez opieki poza po
sesję. Właściciela psa wezwano na 
rozmowę  na  komendę  Straży 
Miejskiej. 
1.12.2001  r. 
Kontrolowano treny wokół wycią
gów narciarskich.  (agw) 

Muzeum  Hutn ic twa  i  Kuźn ic twa  zaprasza  wszystk ich 
zainteresowanych  na  spotkanie  przedświąteczne  w  dniu  14 
grudnia  (piątek)  o  godz.  17.00.  W  programie  przewidziano 
prelekcję  Małgorzaty  Kiereś  etnografa  i kierownika  Muzeum 
Beskidzkiego  w  Wiśle  na  temat  „Osobliwości  archaicznego 
kolędowania  na  Śląsku  Cieszyńskim"  oraz  występ  grupy 
obrzędowej  „Wańcy"  z  Wisły  Jawornika.  Małgorzata  Kiereś 
opracowuje sprawy etnograficzne do monografii Ustronia i prosi 
starszych  mieszkańców  naszego  miasta  o  uczestnictwo  w 
spotkaniu  w  celu  uzyskania  informacji  poprzez  opracowaną 
przez nią ankietę na temat dawnej obrzędowości na tym  terenie. 

Panu Zbigniewowi  Dobranowskiemu  wyrazy  współczu
cia  z  powodu  śmierci 

Matk i 
składają 

wspó łp racown icy  Ś ląsk iego  Cent rum  Rehabi l i tacji 
w  Ustroniu 
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PODATKI 2002 
(dok.  ze  sir.  1) 

tak  jak  w latach  ubiegłych  zwolnione  są  od  podatku.  Podatek 
uchwalono  jednogłośnie. 

Większością  głosów  podjęto uchwałę  o wysokości  opłaty  miej
scowej,  podobnie jak  uchwałę o opłacie  prolongacyjnej.  Chodzi 
tu  o opłatę  ponoszoną  w  wypadku  odroczenia  terminu  płatności. 
Jak  tłumaczył  1. Szarzeć  gdyby  tej  opłaty  nie  było,  mogłoby  do
chodzić  do  sytuacji,  gdy  osoba  uzyskująca  odroczenie  płatności 
lokowała  by  te  pieniądze  na  koncie  i zarabiała  na  odsetkach. 

Jak  poinformował  I. Szarzeć  stawka  podatku  od  posiadania 
psów  pozostaje bez  zmian. 

Przy  uchwalaniu  górnych  stawek  opłat  za  odpady  komunalne 
Tomasz  Szkaradn ik  stwierdził.  Że  nadal  wykonanie  zastępcze 
jest  przepisem  martwym.  Jeżeli  nie będzie  kar wobec  ludzi  uchy
lających  się  od  wywozu  śmieci,  takich  osób  będzie  przybywać. 
Radny  stwierdził  też,  że  ważne jest  podpisanie  umów  na  wywóz 
śmieci z właścicielami  150  domków  kempingowych,  ale  dążyć 
należy  do  tego,  by  umowy  podpisali  wszyscy.  Obecny  na  sesji 
prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Alojzy  Sikora  odpowia
dał,  że  do  wszystkich  domków  kempingowych  rozesłano  tekst 
uchwały  o  wykonaniu  zastępczym  i umowę.  Wykaz  tych,  którzy 
umowy  nie podpisali  przekazano  do  Urzędu  Miasta.  Problemem 
zaczynają być osoby  nie płacące za wywóz śmieci.  Przedsiębior
stwo  Komunalne  od  takich  zalegających z płaceniem  przestaje 
śmieci  wywozić.  Firmy  konkurujące na  rynku  wywozu  odpadów 
komunalnych  informują się jednak  o takicli  niewygodnych  klien
tach.  Komendant  Straży  Miejskiej  Jacek  Tarnawiecki  stwier
dził,  że strażnicy  stale  sprawdzają  umowy  i aktualne  rachunki  za 
wywóz śmieci. Na ul. Nadrzecznej problem  wywozu śmieci z dom
ków kempingowych  rozwiązano w ten sposób,  że do zakupu  kon
tenerów  nakłoniono  właścicieli  działek,  na  których  stoją  domki. 
Bronisław  Brandys  zwrócił  uwagę  na  potrzebę  kontroli  kem
pingów na terenie dawnych  wczasów  kolejowych  nad  Wisłą  przed 
Obłaźcem. J. Drózd chciał się dowiedzieć  na jakich  zasadach  wy
wożony  jest  gruz  budowlany.  A.  Sikora  odpowiadał,  że  ko
nieczna jest  odrębna  umowa.  Natomiast  E.  Czembor  pytała,  czy 
załatwiono już  sprawę  wywozu  azbestu.  A.  Sikora  mówił,  że  po
szukiwany  jest  odbiorca  azbestu.  Na  razie  wiadomo,  że  bardzo 
wysoka jest  cena  składowania  azbestu   ok.  1000 zł  za  tonę.  Przy 
tej  cenie  istnieje  obawa,  że  azbest  będzie  podrzucany.  Dlatego 
należy  się  zastanowić  nad  formą dotowania  wywozu  azbestu.  A. 
Sikora  stwierdził  także,  że  w Przedsiębiorstwie  Komunalnym 
przyjęto  program  oszczędnościowy,  niestety  ceny  opłat  za  skła
dowanie  odpadów  na  wysypisku  w  Jastrzębiu  rosną  o  10 %.  Se
gregację  w  Ustroniu  prowadzi  40%  gospodarstw  domowych. 

Dłużej  dyskutowano  także  nad  ceną  odprowadzenia  I m'ście
ków.  J an  Gluza  wyraził  zdziwienie,  że  cena  rośnie  i w  2002 r. 
wynosić  będzie 3,09  zł. Gdy  przystępowano  do  budowy  kolekto
ra twierdzono,  że wraz z podłączaniem  się większej  ilości  miesz
kańców  cena  będzie  spadać.  Równocześnie  cena  w  Ustroniu  jest 
wyższa  niż  w  Skoczowie  (2,34  zł) i Cieszynie  (2,55  zł).  Obecny 
na  sesji  prezes  Wodociągów  Ziemi  Cieszyńskiej  Jan  Kubień 
stwierdził,  że  odczucia  radnego  są  słuszne,  ale  trzeba  pamiętać, 
że w Skoczowie  i Cieszynie  cenę  ustalają  zakłady  budżetowe, 
które  mają  możliwość  utrzymywania  niskiej  ceny  dla  mieszkań
ców kosztem podmiotów gospodarczych. Jest to więc cena w więk
szej  mierze  polityczna  niż  ekonomiczna.  W  spółce  WZC  takie 
praktyki  są  niedopuszczalne.  Oczywiście  gmina  może  uchwalić 
niższe ceny za odprowadzanie ścieków, ale różnice dopłacić  trzeba 
będzie  z budżetu.  Dodatkowo  wzrosły  o 67%  opłaty  za  korzysta
nie z środowiska  naturalnego, co  również ma wpływ na cenę  ście
ków. J. Kubień  powiedział  także, że obecnie zaproponowane  opła
ty  i sposób  ich wyliczenia  zgodne  są z przepisami  obowiązujący
mi  w  Unii  Europejskiej.  J.  Drózd  pytał,  jaka  jest  cena  ścieków 
z  Hermanie  i Nierodzimia  odprowadzanych  do  oczyszczalni 
w  Skoczowie.  I. Szarzeć  poinformował,  ze na  razie  Skoczów  nie 
przedstawił  odpowiednich  wyliczeń. Co do ceny ścieków, to  trzeba 
też  pamiętać,  że jest  ona  wyższa  w  Wiśle  (4,66  zł)  i Strumieniu 
(4,37 zł). Stanisław  Mal ina  dodał,  że w związku ze  zrównaniem 
opłat od wszystkich  klientów, podmioty  gospodarcze  płacić  będą 
o 9 gr  mniej  za  1 m3 w  2002  r.  Dotyczy  to  też  domów  wczaso
wych  i hoteli,  więc  jest  zgodne  z postulatem  Beskidzkiej  Izby 
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Turystyki,  by  obniżać  obciążenia  ponoszone  przez  gestorów  tu
rystyki  w  Ustroniu.  Józef  Kurowski  pytał  o  ile  droższe  jest  od
prowadzenie  1  m3  ścieków  z gospodarstwa  nie  posiadającego 
kanalizacji. J.  Kubień  odpowiadał,  że  cena jest  ta  sama,  doliczyć 
jedynie  trzeba  koszty  transportu  ścieków. 

Po  zasięgnięciu  opinii  od  Zrzeszenia  Transportu  Prywatnego 
w  Cieszynie  radni  podjęli  uchwałę o limicie  zerowym  na  nowe 
zezwolenia  na  przewóz  osób  taksówkami.  Znaczy  to,  że  w  2002 
r.  zezwolenia  na  nowe  taksówki  nie  będą  wydawane.  Sprzeciwił 
się  temu  Tomasz  Dyrda  zarzucając,  że  jest  to  tłumienie  przed
siębiorczości  i konkurencji.  Limit„Ó " poparł  natomiast Józef  Wa
szek  dowodząc,  że  przy  tym  limicie  nie  ma  niepotrzebnych  spo
rów  taksówkarzy.  Naczelnik  Wydziału  Finansowego  UM  Alek
sandra  Łuekoś  poinformowała  radnych,  że w przyszłym  roku 
wprowadzone  zostaną  licencje  dla  taksówkarzy,  które  będzie 
można  odbierać.  Rozwiąże  to problem  niskiej jakości  usług,  gdyż 
planuje  się  powołanie  inspekcji  do  kontroli  transportu  drogowe
go.  Obecnie  gmina  jest  bezradna.  J.  Drózd  stwierdził  na  to,  że 
sam jest  za konkurencją, ale  też trzeba  pamiętać  czasy gdy  gmina 
z  wolnym  rynkiem  wśród  taksówkarzy  nie  była  w  stanie  sobie 
poradzić.  Prawie  na  każdej  sesji  RM  protestowali  taksówkarze, 
miejsca  na  rynku  było  za  mało  dla  wszystkich  chętnych.  Dlatego 
należy  podjąć  uchwałę  o limicie  „0"  i poczekać  co  przyniesie 
wprowadzenie  licencji. 

Radni  postanowili,  że  należy  odkupić  od  tartaku  czyli  firmy 
EkoBestar  budynek  administracyjny  przy  ul.  Kościelnej 21 
z  przeznaczeniem  na  lokale  socjalne.  Naczelni  Wydziału  Miesz
kaniowego  Ewa  Sowa  powiedziała,  że  część  biurowa  budynku 
wygląda  solidnie,  trochę  gorzej  część  socjalna.  Koniecznością 
jest  posiadanie  przez  miasto  lokali  socjalnych  dla  osób  np.  eks
mitowanych.  Obecnie jest  dziesięciu  oczekujących  na  lokale  so
cjalne.  E.  Czembor  dodała,  że  miasto  uzyska  ten  budynek  mini
malnym  kosztem.  T.  Szkaradnik  chciał  się  dowiedzieć  jaki to 
będzie  koszt.  I. Szarzeć  stwierdził,  że  praktycznie jest  to  przeję
cie za długi. Jan  Misiorz  zaproponował  odkupienie od  firmy Eko
Bestar  znajdującego się  obok  drugiego  budynku,  który jest  rów
nież  w dobrym  stanie. 

Postanowiono też zakupić od powiatu  budynek przy  tynku  obec
nej  fili i  LO  im.  Kopernika.  I. Szarzeć  powiadomił  radnych,  że 
Rada  Powiatu  podjęła  uchwałę  o  zbyciu  tego  budynku  w  drodze 
bezprzetargowej  na rzecz naszego miasta.  Przede wszystkim  swoje 
miejsce  miałaby  biblioteka  i świetlica  terapeutyczna.  Zarząd  za
mierza  negocjować  zaproponowaną  przez  powiat  cenę,  gdyż  już 
raz nasza gmina poniosła  wydatki  na ten  budynek,  przed  przenie
sieniem  do  niego  Filii  LO.  Można  więc  teraz  ubiegać  się  o  jakąś 
bonifikatę. 

Większością  głosów  postanowiono  zmienić  uchwałę  o przy
stąpieniu do opracowania  miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obejmującego parcelę przy ul. Zabytkowej w Nie
rodzimiu.  Parcela  ta  to  łąka  między  firmą  Mokate a kościołem 
św.  Anny.  Pierwotnie  uchwałę o przystąpieniu  do  opracowania 
planu  zaskarżył  wojewoda do NSA, gdyż działkę miano  przezna
czyć  na  cele  produkcyjnousługowe,  brak  jednak  było  opinii 
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków, a plan  miał  objąć  te
ren bezpośrednio przylegający do zabytkowego kościoła św. Anny. 
Obecnie  Wojewódzki  Konserwator  Zabytków  wyraził  wstępnie 
zgodę  na  usługowe  zagospodarowanie  tego  terenu  określając 
warunki  urbanistyczne.  Dlatego  zaproponowano  uchwałę  w  sko
rygowanym  kształcie  proponując  rezygnację z zapisu o funkcji 
przemysłowej. 

W  związku z wyborem  Jana  Szwarca  na  posła a tym  samym 
rezygnacji  z  funkcji  burmistrza  i wszystkich  innych  funkcji 
w  samorządzie,  podjęto  uchwały o  delegowaniu  przedstawicieli 
samorządu  Ustronia: 

Ireneusza  Szarca  do  reprezentowania  gminy  w  walnym  zebra
niu  członków  Stowarzyszenia  Rozwoju  i Współpracy  Regional
nej  „Olza".  Podczas  nieobecności  I. Szarca  zastępować  będzie 
go  Jan  Misorz. 

Bronisława  Brandsa  jako  reprezentanta  gminy  w  zgromadze
niu  wspólników  spółki  prawa  handlowego  zajmującej się  gospo
darką  wodną  w  regionie  ziemi  cieszyńskiej.  Podczas  nieobecno
ści  B.  Brandysa  zastępować  będzie  go  Jan  Lazar. 

Ireneusza  Szarca  do  reprezentowania  gminy  w Związku  Miast 
Polskich.  Podczas  nieobecności  I.  Szarca  zastępować  będzie  go 
Jacek  Kamiński.  Wojsław  Suchta 



POMOC  SPOŁECZNA 
Przez ealy  rok jest  zapotrzebowanie  na wsparcie  dla osób  i ro

dzin  znajdujących się  w  trudnej  sytuacji,  ze  strony  pomocy  spo
łecznej. Jednakże  w ciągu  roku  są  okresy,  w  których  te  potrzeby 
są  znacznie  większe.  Okres  jesiennozimowy  w  połączeniu  ze 
świętami na pewno do takich należy. Bardzo  możliwe, że nie  zdo
łamy wypłacić w pełnej wysokości  świadczeń  wszystkim  osobom 
pobierającym  renty  socjalne,  zasiłki  stale,  zasiłki  stałe  wyrów
nawcze, okresowe zasiłki  gwarantowane  ze względu  na  niedosta
teczną  ilość  środków  finansowych  przekazywanych  nam  przez 
wojewodę.  Podobnie jest  w  innych  ośrodkach. 

Znacznie  lepiej  jest  w  zakresie  pomocy,  finansowanej  przez 
gminę Ustroń. Pokrywamy koszty dożywiania dzieci z rodzin  kwa
lifikujących się  do  pomocy  społecznej  w:  przedszkolach,  szko
łach  podstawowych,  gimnazjach.  Informacje o potrzebach  w tym 
zakresie  uzyskujemy  od  pedagogów  szkolnych  i  dyrektorów, 
z  którymi  współpraca  układa  się  dobrze.  Dla  większości  rodzin 
korzystających z pomocy  społecznej oprócz  pomocy  finansowej 
przygotowujemy  paczki.  Dla dorosłych  będą  to artykuły  żywno
ściowe, a dla  dzieci    głównie  słodycze  oraz  pasta  do  zębów, 
ręcznik  i...  niespodzianka.  W ostatnim  czasie jest  wzmożone  za
potrzebowanie  na pomoc  w zakupie  opału.  Od  września  wydali
śmy na  ten  cel  ponad  30  tys. zł.   ( około  100 ton  węgla).  Udzie
lamy  pomocy  na  różne  cele:  zakup  odzieży   szczególnie  dla 
dzieci, zakup  lekarstw, artykułów szkolnych, żywności  i inne.  Pro
pagujemy  akcję  rozdawania  chleba  w  każdą  środę  w  siedzibie 
Fundacji  św. Antoniego  przy  ul. Polnej 6 w godz.  910.  General
nie  można  powiedzieć,  żc  nikomu  się  nie  odmawia  jeżeli  tylko 
spełnia wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej.  Przede 
wszystkim  nie  przekroczenie  odpowiedniego  kryterium  docho
dowego oraz zaistnienie określonej  w ustawie  przesłanki  (bezro
bocie, niepełnosprawność,  bezradność  i inne). O szczegóły  moż
na  pytać pracowników  socjalnych,  pracujących zarówno  w  tere
nie jak  i w  siedzibie  MOPS  przy  ul.  M.  Konopnickiej  40  w  go
dzinach  pracy  Urzędu  Miasta  teł.  854  26  34. 

W  projektach  ustaw  okolobudżetowych  proponuje  się  zmiany 
w ustawie o pomocy społecznej dotyczące tzw. „zaciskania  pasa", 
ale poczekajmy na  fakty. Faktem jest.  że do Świąt  Bożego  Naro
dzenia  zostały  3 tygodnie,  w  związku  z tym  życzę  wszystkim 
aby  stworzono  takie  warunki,  które  pozwoliłyby  wszystkim 
tym  którzy  tylko  chcą  zaspokoić  swoje  potrzeby  na  miarę 
swoich  oczekiwań, a z pomocy  społecznej  korzystali  tylko  w 
wyjątkowych sytuacjach.  Dziękuję wszystkim,  którzy  w  jaki
kolwiek  sposób  pomagają  nam  w naszej  t rudnej  i  czasami 
niedocenianej  pracy.  Kierownik  MOPS 

Zdzisław  Dziendzicl 

Pierwszy  atak  zimy spowodował  zwiększony  ruch  u handlujących 
oponami  zimowymi.  Fot. W. Suchta 

W  dawnym 
USTRONIU 

Bóżnica  żydowska,  która  znajdowała  się  przy  ul.  Ogrodowej 
w  latach  1902  1939. 

Na  początku  ubiegłego  wieku  w  Ustroniu  mieszkało  110  ży
dów,  czyli  ponad  2%  ogółu  mieszkańców,  którzy  zdecydowali 
się  na  wybudowanie  domu  modlitwy.  Zajmowali  się  przede 
wszystkim  handlem,  posiadali  też dwóch  lub trzech  reprezentan
tów  w miejscowym  Wydziale Gminnym.  Widoczny  na fotografii 
obiekt  został  zniszczony  przez  Niemców już  w  1939  r. 

Lidi a  Szkaradnik 

A A 
. 7T  zaprasza  na  potrawy 
m  tradycyjnej  kuchni  chińskiej, 

przyrządzane
®
Rezerwacje pod  numerem  telefonu:

Restauracja czynna  ocł  1 2 . 00  do  2 3 . 0 0 (w  poniedziałki  nieczynne). 

Ustroń,  ul.  Partyzantów  21 

J I M Ó W « ! ;  M i 
w  zabudowi e  bliźniacze j 

Iiladnice  Dolne  k/Ustronia 

4 E R Y I O E  i : 3 W ® 

Informacja: 
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Katarzyna  Hussar przy  fortepianie.  Fot. W.  Suchta 

RAGTIME & JAZZ 
W  piątek 23  listopada  Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego 

w Ustroniu zorganizowało, jako  imprezę towarzyszącą  Ustrońskiej 
Jesieni  Muzycznej,  koncert  „Boogie  Woogie,  Ragtime 
&  Jazz,  czyli  muzyka  amerykańska  w wykonaniu  uczniów  i  na
uczycieli  Ogniska  muzycznego  w Ustroniu".  Pod intrygującym i 
niekrótkim  tytułem  ukiyła  się  kolejna ciekawa  impreza  tej  sympa
tycznej  i pożytecznej  instytucji.  W sali  klubowej  MDK  „Praża
kówka"  zebrała  się w prawdziwie  zimowy  wieczór  grupa  „krew
nych  i znajomych" uczniów  i nauczycieli  związanych z Ogniskiem. 
  Uczniowie  bardzo  chcieli  wystąpić,  miałam  kłopot,  bo do
prawdy  t rudno  im było  odmówić   mówi  Michal ina  Zwol iń
ska  kierująca  Ogniskiem.  Chęć  pokazania  się na scenie  może 
być o tyle  zrozumiała,  że na program  koncertu  złożyły  się  utwo
ry  mogące  rozruszać  każdego.  Do lego  czuło  się,  że młodzieży 
lubiącej muzykować,  granie  takiej  muzyki  sprawia  sporą  frajdę. 
Oczywiście  niektóre  z  utworów  wcale  nie  były  łatwe, jak  choć
by  zagrane  brawurowo  przez  Katarzynę  Hussar  I  Preludium 
George'a  Gershwina. 

Dzieci  grały  utwory  bardzo  różnorodne.  Na rozgrzewkę wy
stąpił  Tomek  Cieślar  w „Rock  and Rollu" na keyboardzie. Po
tem  były  ragtimy  w  wykonaniu  Aleksandry  Rabendy,  Anny 
Waluś  i Małgorzaty  Gaduły.  Michał  Rożnowicz  zagrał  na  key
boardzie  „How  High  the Moon"  Morgana  Levisa w duecie z  to
warzyszącym  mu na flecie  Markiem  Walicą.  A leksandra  Siko
ra  na flecie  i K. Hussar  na fortepianie  wykonały  „Tim e  to  Say 
Goodbuy"  Andre  Bocellego.  Publiczność  nie skąpiła  oklasków. 
Trudno  wymienić  wszystkich,  ale trzeba  powiedzieć,  że był  to 
ciekawy  wieczór. 

W  drugiej  części  koncertu  wystąpili  nauczyciele:  Radosław 
I tner  na keyboardzie,  w  roli  całej  jazzowej  sekcji  rytmicznej, 
Marek  Walica  na flecie  i Borys  Gruchel  na saksofonie.  Szko
da, że tak mało  młodzieży  było na sali, bo panowie dali  prawdzi
wy  popis  swoich  możliwości  i myślę,  że byłaby  to niezła  lekcja 
poglądowa dla muzykujących nastolatków,  jak wiele można  osią
gnąć  dzięki  talentowi  i ciężkiej  pracy. 

Ciekawie  zaaranżowane  utwory  zabrzmiały  zaskakująco  doj
rzale.  Artyści  obdarowali  publiczność  niezłą  porcją  jazzu, gra
jąc  m.in.  Jobima,  Santanę  i sławny  temat  z  film u  „Dzieci San
cheza"  Cliucka  Mangione. 

Myślę,  że wspólne  koncerty  uczniów  i nauczycieli  powinny 
wejść  do tradycji  ustrońskiego  Ogniska.  Młodzież  chętniej bę
dzie  wykonywać  żmudne  ćwiczenia,  widząc,  do jakich  można 
dojść efektów.  Anna  Gadomska 


Towarzystwo  Miłośników  Ustronia    organizator  wieczoru 
autorskiego  pisarki  Barbary  Wachowicz    składa  wyrazy 
wdzięczności  wszystkim  osobom  oraz  instytucjom,  które 
pomogły w przygotowaniu  i przebiegu  imprezy.  Dziękujemy 
panu mgr. Marianowi Żyromskiemu, Urzędowi M iasta  Ustroń, 
państwu  Urszuli  i  Janowi  Kondorom    właścicielom  „Cafe 
Europa" wraz z pracownikami  kawiarni,  hotelowi  „Jaskółka", 
Towarzystwu  Kształcenia Artystycznego, a także  Miejskiemu 
Domowi  Kultury  „Prażakówka". 
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BOJOWY  RYNSZTUNEK 
DLA MOKATE 

Z  tarczą,  a w dodatku  złotą,  powróciła  z  Warszawy  Teresa 
Mokrysz  współwłaścicielka  i  założycielka  firmy  Mokate. To 
bardzo  prestiżowe  wyróżnienie  zostało  przyznane  dopiero po 
raz  czwarty  w jedenastoletniej  historii  konkursu  na najlepsze
go  Agrobiznesmena,  zainicjowanego  przez  redakcję  1 Progra
mu  Polskiego  Radia  i Agrobazaru.  Złotą  Tarczę  mogą  otrzy
mać  jedynie  szczególnie  zasłużeni  dla gospodarki  posiadacze 
Agrobiznesmena  Roku;  T.  Mokrysz  taki  właśnie  tytuł,  wraz 
z  pamiątkową  szablą  of icerską,  nadano  już  w roku  1996. Jak 
się wydaje,  liderów  rynku  żywnościowego  wyposaża  się w bar
dzo  bojowy  rynsztunek   szablę  i tarczę.  Można  sądzić,  że nie 
jest  to przypadek  i najpewniej  organizatorzy  konkursu  dosko
nale  zdają sobie  sprawę z faktu, iż sukces na tak  trudnym  rynku 
to  twarda  walka.  Nawet  jeśli  jest  się  kobietą  to  trzeba  wykazać 
się  wielkim  hartem  ducha,  odpornością  na stresy  i autentyczną 
przebój owośc i ą. 

Z  pewnością  były  to cechy  konieczne  by T. Mokrysz  mogła 
wykazać  się tak poważnymi  osiągnięciami.  Mówił  o nich  wice
premier  Jarosław  Kalinowski  wręczając Złotą  Tarczę na  uroczy
stym  spotkaniu  w Warszawie.  Podobne  słowa  uznania  pod  adre
sem  Mokate  i T. Mokrysz skierował w specjalnym  piśmie  gratu
lacyjnym  prezydent  Aleksander  Kwaśniewski. O sukcesach  Mo
kate  głośno  było  również  ostatnio  w mediach,  m.in.  za  sprawą 
tak  spektakularnego  wydarzenia  jakim  stało  się wejście  Mokate 
na zupełnie  nowy  dla  tej  firmy obszar,  czyli na rynek  półproduk
tów dla przemysłu  koncentratów  spożywczych.  Chodzi  to o za
biclacz,  podstawowy  składnik  wielu  wyrobów  np. sosów, zup, 
deserów,  słodyczy  a także  kawy  cappuccino.  Półprodukt  len do 
tej  pory  importowano  głównie  z Holandii. Od kilku  tygodni za
bieiacz  produkowany  jest  w całości  w  Ustroniu,  a co  najważ
niejsze, na bazie mleka z polskich  mleczarni.  Dwa  nowe  oddzia
ły  produkcyjne  zabielacza  wyposażono  w  najnowocześniejsze 
w  Europie  linie  produkcyjne  mieszczące  się w  12piętrowych 
halach.  Mokate jest w stanie  zaspokoić  potrzeby  całego  polskie
go  przemysłu  koncentratów  oferując produkt  o sprawdzonej ja
kości  i w cenie  niższej  niż u zagranicznych  dostawców. 

Potrzebne  jest  zatem  nowe  spojrzenie  na Mokate;  ustroński 
potentat  rynku  cappuccino,  czekolady  i  kakao  występuje bo
wiem  w nowej  roli    jednego  z największych  w kraju  dostaw
ców  półproduktów  dla przemysłu  spożywczego.  W  artykule 
Lidi i  Oktaby  „Przedsiębiorcza  góralka  z Istebnej" w  Rzeczpo
spolitej z  19 listopada  T. Mokrysz  wyjaśnia, że rynek  cappuc
cino  został  już w  Polsce  nasycony  i stąd  próba  poszukiwania 
nowego  typu  działalności. 
  Przystępując  do  inwestycji,  chciałam  udowodnić,  że  mamy 
w Polsce mleko najwyższej jakości, że inamy znakomitych  tech
nologów  i że nasza  organizacja  pracy w niczym  nic odbiega od 
zagranicznej   powiedziała  Rzeczpospolitej T. Mokrysz.  ( jw) 

T. Mokrysz.  Fot.  W. Suchta 



OPERAT ORGANIZACYJN Y  UTRZYMANI A  ZIMOWEG O  DROG 
W  SEZONI E  2001  /  2002  W  USTRONI U 

I. Podstawa  prawna 

Podstawą  prawną  z imowego  ut rzymania  dróg  są  przepisy: 
1. Art.  57  ust.  3  ustawy  z dnia  31  stycznia  1980  r. o  ochronie 
i kształtowaniu  środowiska  (Dz.U.Nr  3.  poz.6), 
2.  Rozporządzenie  Ministra  Administracj i,  Gospodarki  Tere
nowej  i Ochrony  Środowiska  z  dnia  5  września  1980  r. 
w  sprawie  stosowania  środków  chemicznych  na  ulicach, 
placach  i  innych  drogach  publicznych  Dz.l  '.Nr 20,  poz.  20 

II . Zasady  organizacyjne 

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  f inansuje  akcję 
mania  dróg  powiatowych,  miejskich  na  ter 
nadzorowania  akcji  z imowej  w  Urzędzie 
Miejski  Zespól  Koordynacy jny  (MZK )  w 

Funkcja  Imię  i Ma/, wis ko 

Ireneusz  SZARZEĆ 

Jolanta  KRAJEWSKA
GOJNY 

Przewodniczący 
MZK 
Zca  Przewodu. 
MZK 
Członek  Zespołu 
Koordynacyjnego  Andrzej  SIEMIŃSKI 
Członek Zespołu  Teresa  JANUSZEWSKA 
Koordynacyjnego 
Członek Zespołu  Ireneusz  STANIEK 
Koordynacyjnego 
Członek Zespołu  Janina  KORCZ 
Koordynacyj nego 

z imowego  utrzy
enie  Ustronia.  Do 
Miasta  powołano 
składzie: 

lei.  Praca 

praca  8542216 

praca  8542391 

praca  854260') 
praca  8542609 

praca  8542609 

praca  8542609 

Zadania  Miejskiego Zespołu  Kordynacyjnego 
1.  Kontrola  przebiegu  akcji  z imowe j. 
2.  Bezpośrednie  nadzorowan ie  akcji  w  przypadku  wystą
pienia  klęski  żywio łowej. 

Odśnieżaniem  obszaru  całego  miasta,  w  którego skład  wcho
dzą  dzielnice  o  charakterze  ulic  niz innym,  tj.:  Nierodzim. 
Lipowiec,  Hermanice,  Go je,  Zawodz ie  Dolne,  Zawodz ie 
Górne  i dzielnice  w  których  znajdu ją  się  drogi  typowo  gór
skie  takie jak:  Brzegi,  Polana,  Dobka,  Jaszowiee,  Poniwiec 
oraz odśnieżanie  chodników  i dróg  do  budynków  A D M  zaj
muje się Firm a Roboty Ziemne i Drogowe Transport Jerzy 
Górniok 43   450 Ustroń ul. Szeroka 45a tcl. 854   72   26. 

Koordynacj ę  akcji  zimowej   prowadzi  Urząd  Miasta 
Ustroń  teł.  8542609. 

Do zadań  koordynatora  należy  ni.in. 

1.  Koo rdynowan ie  p rzeb iegu  akc ji  z i m o w ej  z  ramie
nia  Z a m a w i a j ą c e go  p o p r z ez  s p r a w d z a n ie  W y k o
nawcy  co  do  b i e ż ą c e go  i  s k u t e c z n e go  u t r zyman ia 
dróg  wg  kole jności  z imowego  utrzymania. 

2.  P r o w a d z e n ie  k o n t r o li  p r z e b i e gu  a k c ji  z i m o w ej 
w  terenie. 

3.  Prowadzenie  dokumentac ji  przebiegu  akcji  z imowej 
  książka  dyżurów. 

4.  Rejest rowanie  komun ika tów  prognoz  pogody  oraz  lo
k a l n y ch  w a r u n k ów  a t m o s f e r y c z n y ch  w  k s i a / ce 
dyżurów  ( temperatura,  opady). 

5.  Sprawdzan ie  co tygodn iowych  faktur  i  roz l iczenie  z 
Wykonawcą  akcji  z imowej. 

6.  Rejest rowanie  poleceń,  skarg  i  interwencj i. 

Dyżury  w  bazie  pełnione  będą  całodobowo  w  czasie 
trwani a  umowy od  15.11.2001 r.  do 30.04.2001 r. pod  nr 
telefonu  8 5 4  7 2  26 

Na  bazie  Przedsiębiorstwa  Komuna lnego  w  Ustroniu  przy 
ul icy  Konopnick iej  40  zna jdować  się  będzie  materiał  do 
l ikwidacj i  gołoledzi  i śl iskości  z imowej  oraz  w  stałej  goto
wości  ładowarka. 

Wykonawca  ma  obowiązek  notowania  wszystkich  interwen
cji  związanych  ze  stanem  dróg  i w  miarę  możl iwości  je  za
łatwiać.  Wykonawcę  obowiązu je ścisłe  przestrzeganie  usta
lonych  kolejności  i s tandardów  utrzymania  dróg,  tzn.  drogi 
niższych  kolejności  odśnieżania  (II ,  III )  będą  odśnieżane 
dopiero  po  zakończeniu  akcji  na  drogach  I  kolejności. 

II I  Kolejności  zimowego  utrzymania  dróg 

I ko le jność  z imowego  utrzymania  dróg   zgarn ianie  śniegu 
i posypywanie  mater ia łami  uszarstn i jącymi  należy  zakoń
czyć  po  dwóch  godzinach  od  chwili  ustania  opadów. 

il  kolejność  z imowego  utrzymania  dróg    zgarnianie  śniegu 
należy  ukończyć  przed  upływem  6 godzinach  od  chwili  usta
nia  opadów,  a  posypywanie  materiałami  uszarstnijącymi  na
leży  zakończyć  do  4  godzin  od  powstania  śliskości  śnieżnej. 

II I  ko le jność  z imowego  utrzymania  dróg   zgarnianie  śnie
gu  i posypywan ie  mater ia łami  uszarstn i jącymi  należy  pro
wadzić  bezpośrednio  po  zakończeniu  prac  na  drogach  I  i II 
kole jności. 

IV  Materiał y  uszarstniające: 

Podstawowym  mater ia łem  do  zwalczania  śl iskości  śnież
nej  na  drogach  jest  żużel,  w  przypadku  wystąpienia  gołole
dzi   piasek.  Jedynym  mater ia łem  do  posypywania  chodni
ków  i  t raktów  pieszych  jest  piasek.  W  razie  wystąp ien ia 
trudności  w  utrzymaniu  p łynności  i bezpieczeństwa  ruchu 
samochodowego  za  pomocą  s tosowanego  sprzętu  i  mate
r iałów  uszars tmających,  na  ul icach:  Skal ica,  Turystyczna, 
Wczasowa,  S t roma,  Grażyńsk iego,  Szp i ta lna,  L i powej 
i Drozdów  dopuszcza  się  s tosowanie  mieszanki  żużla  i soli 
po  uzgodnieniu  z  Przewodniczącym  lub Zastępcą  Przewod
n iczącego  Mie jsk iego  Zespo łu.  Ul ice  w  terenie  płaskim 
będą  u t rzymywane  na  biało,  za  wy ją tk iem  skrzyżowań, 
wzniesień  i łuków.  Natomiast  ul ice  w  I )obcc,  t j .  Polańska, 
i 'urmańska  i Ślepa,  będą  u t rzymywane  na  biało,  a  zwalcza
nie  śl iskości  za  pomocą  żużla  może  nastąp ić  ty lko  za  zgo
dą  przedstawic ie la  Mie jsk iego  Zespołu  Koordynacy jnego. 

Utrzymani e  drogi  na  Równicę 
Droga  na  Równicę  będzie  utrzymywana  na  biało  a  zwalcza
nie  śliskości  za  pomocą  grysu  może  nastąpić  tylko  za  zgodą 
przedstawiciela  Mie jsk iego  Zespołu  Koordynacy jnego. 

Utrzymani e drogi  wojewódzkiej 
Droga  wojewódzka  nr  941  Pawłowice    Wisła:  ul .Katowic
ka,  Katowicka  II ,  3 Mą ja,  Wiślańska    jest  utrzymywana 
przez Powiatowy  Zarząd  Dróg Publicznych  w Cieszynie  Sko
czów  I łarbutowice  75 tel.  8530511.  Zarząd  Dróg  zastosuje 
następujące materiały  uszarstniające: mieszanka  soli  i żużla. 

V Wykaz  sprzętu: 

1  samochód  c iężarowy  z  pługiem  i  piaskarką 
  5  c iągn ików  o  mocy  74  kW  +  1  c iągniki  ( rezerwa) 
  3  c iągniki  o  mocy  37  kW  +  I  c iągnik  ( rezerwa) 
  2  c iągniki  ko łowe  o  wadze  do  700  kg  z  pługiem  i  posy 

parką    do  odśnieżania  chodn ików    1  ładowarka  +  1 
ładowarka  ( rezerwa)    1 samochód  wyładowczy. 
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WYKA Z  DRÓG  ODŚNIEŻANYC H  W CZASIE ZIM Y 2001  / 2002  R. W  REJONIE  I. 

I  kolejność odśnieżania 

A.  Brody 
Bładnicka 
Cieszyńska 
Daszyńskiego 
Dominikańska 
Fabryczn
Grażyńskiego 
Ks.  Kojzara 

Konopnicka 
Lipowska 
Łączna  cz. 
3  Maja 
Mickiewicza  cz. 
Rynek 
Sanatoryjna 
Skoczowska 

Stel lera 
Szeroka 

ma 
Targowisko 
Wiejska  cz. 
Zdrojowa 

U kolejność  odśnieżania 

Agrestowa 
Armi i  Krajowej 
Bema 
Bernadka 
Bładniczka  cz. 
Błaszczyka 
Chałpnicza 
Choinkowa 
Cholewy 
Cicha 
Dąbrowskiego 
Długa 
Dworcowa 
Działkowa 
Folwarczna 
Gałczyńskiego 
Goleszowska 
Górecka 

Graniczna 
Harbulowicka 
Jasna 
Jaśminowa 
Kościelna 
Kreta 
Krzywaniec 
Kuźnicza  cz. 
Kwiatowa 
Lecznicza 
Leśna 
Lipowczana 
Malinowa 
Mickiewicza  cz. 
Mil a 
Nadrzeczna 
Ogrodowa 
Orzechowa 

Osiedlowa 
Owocowa 
Pana  Tadeusza 
Piękna 
Polna 
Porzeczkowa 
Potokowa 
Przetnia 
Różana 
Sikorskiego 
Słoneczna 
Solidarności 
Sosnowa 
Sportowa 
Spółdzielcza 
Stalmacha 
Stawowa 
Strażacka 

Szkolna 
Sztwiertni 
Tartaczna 
Traugutta 
Wałowa 
Wąska 
Wesoła 
Wiejska  cz. 
Wiosenna 
Wiśniowa 
Wojska  Polskiego 
Wspólna 
Wybickiego 
Zabytkowa 
Zagajnik 
Źródlana 

II I   kolejność  odśnieżania 

Brzoskwiniowa 
9  Listopada 
Belwederska 
Boczna 
Czarny  Las 
Czereśniowa 
Dobra 
Gospodarska 
Gościradowicc 
Górna 
Grażyny 
Jabłoniowa 

Kamieniec 
Kasprowicza 
Komunalna 
Kręta 
Krótka 
Krzywa 
Kuźnicza 
Lipowski  Groń 
Liściasta 
Laskowa 
Łączna 
Miedziana 

Mokra  Tuwima 
Nad  Bladnicą  Uboczna 
Nowociny  Urocza 
Obrzeżna  Uzdrowiskowa 
Okólna  Wantuły 
Pasieczna  Wiklinowa 
Podgórska  Wodna 
Radosna  Zielona 
Siewna  Złota 
Spokojna  Żwirowa 
Srebrna  Źródlana  cz. 
Staffa  Droga  do  Źródła  Karola 

WYKA Z DRÓG  ODŚNIEŻANYC H  W CZASIE ZIM Y  2001  / 2002  R. W  REJONIE  II 

I   kolejność odśnieżania 

Akacjowa  Polańska  Ślepa 
Furmańska  Wczasowa  Turystyczna 
Jelenica  Skalica 

Turystyczna 

Partyzantów  Stroma 

II   kolejność  odśnieżania 

Bażantów  Jodłowa  Równica 
Chabrów  Kasztanowa  Świerkowa 
Drozdów  Lipowa  Złocieni 
Grabowa  Myśliwska  Żarnowiec 
Hutnicza  Parkowa 

II I   ko I ej  n ość od ś n i eża n i a 

Asnyka  Kalinowa  Pod  Grapą 
Baranowa  Klonowa  Reja 
Brzozowa  Kluczyków  Skłodowskiej 
Bukowa  Kochanowskiego  Skowronków 
Cisowa  Limbowa  Słowików 
Dębowa  Olchowa  Spacerowa 
Głogowa  Orłowa  Topolowa 
Jaworowa  Papiernia  Wiązowa 
Jesionowa 

Papiernia 
Wierzbowa 
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U C H W A Ł A N R  XXXVIII /374/200 1 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  listopada  2001 r. 

w  sprawie  określenia  wysokości  s tawek  podatku  od  nieru
chomości  i zwolnień  od  tego  podatku  w  roku  2002. 

Na podstawie ait. 18 ust.2 pkt 8, art.40  ust. I, art.41  ust. I  i art.42 
ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym  (tj z  1996 
r. nr  13 poz.  74  z późn.zm.),  art.5, art.6  ust.9  i art.7  ust.2  ustawy 
z dnia  12 stycznia  1991  r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U. 
nr  9  poz.  31  z  późn.zm.),  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z 
dnia  18  października  200Ir.  w  sprawie  określenia  górnych  sta
wek  kwotowych  w  niektórych  podatkach  i  opłatach  lokalnych 
(Dz.U. nr  125 poz. 1375)  i art.4 pkt  I  lit.a ustawy z dnia 30  czerwca 
2000r.  o  warunkach  dopuszczalności  i  nadzorowaniu  pomocy 
publicznej  dla  przedsiębiorców  (Dz.U.  nr  60  poz.704) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u  c  h  w a l a 

§1 

Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości: 

1.  0,46  zł  za  l n r  powierzchni  użytkowej  od  budynków  miesz
kalnych  lub  ich  części 

2.  15,86 zł  za  l nr  powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 
części  związanych  z  działalnością  gospodarczą  inną 
niż rolnicza  lub  leśna oraz od części  budynków  miesz
kalnych  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospo
darczej 

3.  9,60  zł  za  l nr  powierzchni  użytkowej  od  ośrodków  campin 
gowycłi  nie  ogrzewanych  prowadzących  działalność 
gospodarczą 

4.  8,40  zł    za  l n r  powierzchni  użytkowej  od  części  budynków 
mieszkalnych  przeznaczonych  na  pokoje  gościnne 
za  Im2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 
części  przeznaczonych  na  udzielanie  świadczeń  zdro 
wolnych  przez  podmioty  objęte  ustawą  o  zakładach 
opieki  zdrowotnej  (Dz.U.  nr 91  z  1991  r. poz.  408) 

5.  7,38  zł  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 
części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospo
darczej  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materia
łem  siewnym 

6.  5,30  zł  za  1 m2 powierzchni  użytkowej od pozostałych  budyn
ków  lub  ich  części 

7.  2,80zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  zaję 
tych  na  pomieszczenia  gospodarcze 

8.  2,80  zł  za  1 nr  powierzchni  użytkowej od garaży  poza  budyn
kiem  mieszkalnym 

9.  2%  wartości  od  budowli 
10.0,50  zł  za  lm2  powierzchni  od  gruntów  związanych  z  dzia

łalnością  gospodarczą  inną  niż  rolnicza  czy  leśna, 
z  wyjątkiem  związanych  z  budynkami  mieszkalnymi 

11. 0,30  zł  za  1 m2 powierzchni  od  gruntów  związanych  z  udzie
laniem  świadczeń  zdrowotnych  przez podmioty  obję
te ustawą o zakładach  opieki  zdrowotnej (Dz.U. nr 91 
z  1991  r. poz.  408) 
za  I m2  powierzchni  od  gruntów  przeznaczonych 
w planie zagospodarowania przestrzennego  miasta  pod 
parki  leśne 

12.0,05zł  za  lm2  powierzchni  od  użytków  rolnych  nie  wcho
dzących w skład  gospodarstw  rolnych  wykorzystywa
nych  na cele  rolnicze 

13.3,09  zł  za  1 ha powierzchni  od  gruntów  pod jeziorami,  zaję
tych  na  zbiorniki  wodne  retencyjne  lub  elektrowni 
wodnych 

14.0,08  zł  za  lm2  powierzchni  od  pozostałych  gruntów 

§ 2 
Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości  : 
1.  Nieruchomości  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  samorządo
wych  zakładów  i jednostek  budżetowych  oraz  instytucji  kultury, 
z wyjątkiem wykorzystywanych  do prowadzenia  działalności  go
spodarczej; 
2.  Nieruchomości  lub  ich  części  zajęte  na  potrzeby  prowadze

nia przez stowarzyszenia  statutowej działalności  w zakresie  ochro
ny  przeciwpożarowej,  z  wyjątkiem  wykorzystywanych  do  pro
wadzenia  działalności  gospodarczej; 
3.  Grunty,  budowle  i budynki  lub  ich części  związane z  obsługą 
gminnych  oczyszczalni  ścieków  i kanalizacji  oraz budowle  i sie
ci  służące  do  odprowadzania  ścieków. 

§ 3 

1.  Zarządza  się  pobór  podatku  od  nieruchomości  w  drodze 
inkasa.  Inkasentów  oraz  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso 
określi  odrębna  uchwała. 
2.  Podatek  od  nieruchomości  płatny  jest  również  w  kasie 
Urzędu  Miasta  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta. 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 5 

1.  Uchwala  wchodzi  w życie  w terminie  14 dni  od  dnia jej  ogło
szenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Śląskiego z  mocą 
obowiązującą od  dnia  1 stycznia  2002r. 
2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

U  C  H  W  A  Ł  A  Nr   XXXV I   11/375/2001 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  listopada  2001 

w  sprawie  stawki  opłaty  miejscowej  na  rok  2002. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  8, art.40 ust. 1, art.41  ust. 1 i art.42 
ustawy z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym  (tj z  1996 
r. Dz.U. nr  13 poz.  74 z późn.zm.), art. 19 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.),  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z 
dnia  18  października  200Ir.  w  sprawie  określenia  górnych  sta
wek  kwotowych  w  niektórych  podatkach  i  opłatach  lokalnych 
(Dz.U.  nr  125  poz. 1375)  i  rozporządzenia  nr  7/91  Wojewody 
Bielskiego  z  dnia  23  lipca  1991r.  w  sprawie  ustalenia  miejsco
wości  odpowiadających  kryteriom  w  których  pobiera  się  opłatę 
miejscową  (Dz.Urz.  Województwa  Bielskiego  nr  15/91  poz. 137) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u c h w a la 

§1 

Wysokość dziennej stawki  opłaty  miejscowej od osób  fizycznych 
za  każdy  dzień  pobytu  w  Ustroniu  w  celach  wypoczynkowych, 
zdrowotnych  lub  turystycznych  (w  tym  korzystających  z  wcza
sów  prowadzonych  w  obiektach  sanatoryjnych): 

1)  1,55 zł    od  osób  dorosłych 
2)  0,50  zł    od  dzieci  i uczącej się  młodzieży  (w  tym  studentów) 
3)  0,75  zł    od  emerytów  i  rencistów. 

Opłatę  miejscową  za  cały  okres  pobytu  należy  uiścić  w  terminie 
2ch  dni  od  daty  przyjazdu. 

§ 3 
1.  Zarządza  się  pobór  opłaty  miejscowej w drodze  inkasa.  Inka
sentów  oraz  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określi  odrębna 
uchwala. 
2.  Oplata  miejscowa  płatna jest  również  w  kasie  Urzędu  Miasta 
lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta. 

§  4. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 5. 
1.  Uchwała  wchodzi  w życie  w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogło
szenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z mocą 
obowiązującą od  dnia  1 stycznia  2002r. 
2.  Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 
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U C H W A Ł A  Nr  XXX V  111/377/2001 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  listopada  2001 

w  sprawie  wprowadzen ia  opłaty  p ro longacy jnej z  tytułu  od
roczenia  terminu  płatności  podatków  lub  rozłożenia  na  raty 
zapłaty  podatków  lub  zaległości  podatkowych  wraz  z  odset
kami  za  zwłokę,  s tanowiących  dochód  gminy. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2  pkl  8, art.40  ust. I, att.41  ust. I  i art.42 
ustawy  z  dnia  8  marca  I990r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z 
1996  r.  Dz.U.  nr  13  poz.  74  z  późn.zin.)  oraz  art.57  §§  I  i  7 
ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r. Ordynacja  podatkowa  (Dz.U. 
nr  137  poz.  926  z  późn.zm.) 

RAD A  MIAST A  USTROŃ 
u c h w al  a 

§  I 
Wprowadzenie  opłaty  prolongacyjnej  z  tytułu: 

1) odroczenia  terminu  płatności  podatków. 
2)  rozłożenia  na  raty  zapłaty  podatków, 
3)  zaległości  podatkowych  wraz  z  odsetkami  za  zwłokę, 
stanowiących  dochód  gminy  w  wysokości  25%  stawki  odsetek 
za  zwłokę  od  zaległości  podatkowych. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3 
1.  Uchwala  wchodzi  w życie  w terminie  14 dni  od  dnia jej  ogło
szenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z  mocą 
obowiązującą od  dnia  1 stycznia  2002r. 
2.  Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skięj  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

U C H W A Ł A  Nr  XXXVII1/380/2001 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  listopada  2001  r. 

w sprawie: ustalenia górnych  stawek  opłat  za zbieranie,  transport 
i unieszkodliwianie  stałych  odpadów  komunalnych  od  właścicie
li nieruchomości  położonych  w  Ustroniu. 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt. 15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
0  samorządzie  gminnym  (Tekst  jednolity  Dz.  U.  z  1996  r  nr  13 
poz.74  z późn.  zm.)  i art. 6 ust.24  ustawy o utrzymaniu  czystości 
1 porządku  w  gminach  z  dnia  13 września  1996  (Dz.  U.  Nr  132 
poz.  622  z  późn.  zm). 

RADA  MII A STA  USTROŃ 
u  c  li w  a  I a 

§1 

Wysokość górnych stawek opłat za zbieranie, transport  i  unieszkodli
wianie  stałych odpadów  komunalnych z terenu miasta Ustronia  dla: 

1.  Właścicieli  nieruchomości  4.20 zł od osoby  zamieszkałej 
na nieruchomości  / miesiąc 
+ podatek  VAT 

2.  Właścicieli  nieruchomości 
położonych  w Ustroniu,  na 
których  posadowione są  obiekty 
na stałe niezamieszkałe w 
szczególności  domki  letniskowe, 
campingi, obiekty  mieszkalne, 
których  właściciele nic muszą  być 
stałymi mieszkańcami  Ustronia 
w wysokości  130 zł  rocznie od  jednego obiektu 

+ podatek VAT 

Wysokość górnych  stawek opłat za zbieranie  i transport  stałych  odpa
dów komunalnych  w sposób selektywny  dla: 
I.  Właścicieli nieruchomości  3.50 zl od osoby  zamieszkałej na 

nieruchomości  / miesiąc 
Hpodatek VAT 

2.  Właścicieli  nieruchomości  położonych 
w Ustroniu, na których  posadowione 
są  obiekty  na  stale  niezamieszkałe 
w  szczególności  domki  letniskowe, 
campingi,  obiekty  mieszkalne,  któiych 
właściciele  nie  muszą  być  stałymi 
mieszkańcami  Ustronia  w  wysokości  110 zł  rocznie  od  jed 

nego  obiektu 
+  podatek  VAT 

Wysokość  stawek  opłat  za  wykonanie 
zastępcze  zbierania,  transportu  i  unie
szkodliwiania  odpadów  komunalnych 
w  wysokości  220  zł  za  I  inł  odpa

dów  komunalnych 
+  podatek  VAT 

§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta 

Traci  moc  uchwala  nr.XXV/258/00  Rady  Miasta  Ustroń  z  dnia 
30  listopada  2000  r. 

1. Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14 dni  od  dnia  jej 
ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego 
z  mocą  obowiązującą od  dnia  I stycznia  2002  roku. 

2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

U  C  H  W  A  Ł  A  Nr   XXXV I   11/376/2001 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  listopada  2001 r. 

w  sprawie  określenia  wysokości  s tawek  podatku  od  środ
ków  t ranspor towych  na  rok  2002. 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt  8, art.40  ust. 1, art.41  ust. I  i art.42 
ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. o samorządzie gminnym  (tj z  1996 
r. nr  13 poz.  74  z późn.zm.) oraz art. 10 ust. I  i 2  ustawy  z dnia  12 
stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz.U.  nr  9 
poz.  31  z  późn.zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u c  li w  a  I a 

§  I 

Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od środków  transportowych: 

I.  Od  samochodu  ciężarowego: 
a)  o dopuszczajnej  masie  całkowitej  od  3,5t  i poniżej  12t: 

Dopuszczalna masa całkowita  Samochód  ciężarowy Dopuszczalna masa całkowita 

Wyprodukowany 
po' 1995 r. 

Wyprodukowany 
w  1995r.  i wcześniej 

Od 3.5t do 5,5t włącznie  400.00 zl  600,00 zł 

Pouy/cj 5,5t do 9t włącznie  800.00 zl  1.000.00 zl 

Powyżej 9t  i mniej niż 12t  1.000.00 zl  1.200,00 zl 

b)  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  iub wyższej  niż  I2t: 

Dopuszczalna  masa  całkowita  Samochód  ciężarowy 
Nie mniej niż  Mniej niż  O zawieszeniu osi 

pneumatycznym  lub 
równoważnym 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

2 osie 

I2t  15t  1.600,00 zl  1.800.00 zl 
I5t  18t  1.800.00 zł  2.000.00 zl 

Gazeta  Ustroiiska  10 



3  osie  4.  Od  autobusu: 

15t  20t  1.700,00  zł  1.900,00  zł 
20t  23t  1.800,00  zł  2.000,00  zł 
23t  26t  1.900,00  zł  2.100,00  zł 

4  osie  i więcej 

23t  27t  1.800,00  zł  2.000.00  zl 
27t  29t  1.900,00  zł  2.100,00  zl 
29t  32t  2.000,00  zł  2.200,00  zł 

2. Od ciągnika siodłowego  lub balastowego  przystosowanego  do 
używania  łącznie  z  naczepą  lub  przyczepą  o  dopuszczalnej  ma
sie  całkowitej  zespołu  pojazdów: 

a)  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  od  3,5t  i poniżej  12t: 

Dopuszczalna masa całkowita  Ciągnik siodłowy  lub balastowy Dopuszczalna masa całkowita 
Wyprodukowany 
po  1995r. 

Wyprodukowany 
w  I995r.i wcześniej 

Od 3,5t do 7t włącznie  1.000,00 zł  1.200.00 zł 

Powyżej 7t  i mniej niż  12t  1.200,00 zł  1.400,00 zł 

b)  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub wyższej niż  12t: 

Dopuszczalna masa całkowita  Ciągnik siodłowy  lub balastowy 
Nie mniej niż  Mniej niż  O zawieszeniu  osi 

pneumatycznym  lub 
równoważnym 

O  innym systemie 
zawieszenia osi 

2  osie 

12t  3 It  1.400,00 zł  1.600.00 zł 
3 It  371  1.500,00 zł  1.700.00 zl 
37t  4 Ot  1.900.00 zl  2.100.00 zł 

3  osie 

36t  38t  1.500,00 zł  1.700.00 zł 

38t  44t  2.000.00 zl  2.200.00 zł 

3.  Od  przyczep  lub naczep,  z wyjątkiem związanych z  działalno
ścią rolniczą przez podatnika podatku  rolnego, posiadających  łącz
nie  z pojazdem  silnikowym: 

a)  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7t  i poniżej  I2t: 

Dopuszczalna  masa  całkowita  Przyczepa  lub  nac/epa 

Nie mniej niż  Mniej niż 

7t  8t  600.00  /I 
8t  1 Ot  800.00  /I 

lOt  I2t  1.000,00 zl 

b)  dopuszczalną  masę  całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12t: 

Dopuszczalna masa całkowita  Przyczepa  lub naczepa 

Nie mniej niż  Mniej niż  O zawieszeniu osi 
pneumatycznym  lub 

równowćiżny m 

O  innym  systemie 
za u ieszenia osi 

1  oś 

I2t  28t  1.000,00  zl  1.300,00  zl 

2  osie 

23t  28t  1.100,00  zł  1.300,00  zł 
28t  37t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 
37t  44t  1.500.00  zł  1.700,00  zł 

3  osie 

36t  38t  1.200,00  zł  1.400.00  zł 
38t  44t  1.600,00  zł  1.800,00  zl 

Liczba  miejsc  siedzących  Autobus 

(łącznic z miejscem dla  Wyprodukowany  Wyprodukowany 

kierowcy)  po  1995r.  w  1995r.  i wcześniej 

Mniej niż 30 miejsc  1.200.00 zl  1.400,00 zł 

30 miejsc lub więcej  1.500,00 zł  1.700,00 zł 

Podatek  od  środków  transportowych  płatny jest  w  kasie  Urzędu 
Miasta  lub na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta. 

§ 3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

1.  Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogło
szenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego z  mocą 
obowiązującą od  dnia  1 stycznia  2002r. 
2.  Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

UCHWAŁ A  Nr  XXX V  HI/381/2001 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  28  listopada  2001  r. 

w  sprawie:  ustalenia  opłaty  za  odprowadzen ie  1  in1 

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  MIASTA  USTROŃ 
uchwala: 

Opłatę  za  odprowadzenie  1 m3  ścieków  w  wysokości: 
3,09  zł  netto 

§ 2. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3. 
Traci  moc  uchwala  nr.  XXVI I  /282/00  Rady  Miasta  Ustroń  z 
dnia  28  grudnia  2000  r. 

§ 4. 
1. Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14 dni  od  dn ia jej 
ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego 
z  mocą  obowiązującą od  dnia  1 stycznia  2002  roku. 

2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogioszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

Odśnieżanie  rynku.  Fot.  W  Suchta 
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PODZIEMNE  CIEPŁO 
2123  listopada  u' hotelu  Tulipan  na  Zawodzili  odbyła  się  Mię

dzynarodowa  Konferencja  Naukowa  „  Energia  geotermalna  w  ko
palniach  podziemnych  " pod  patronatem  Europejskiego  Oddziału 
Międzynarodowej  Asocjacji  Geotermalne,  Wojewody  Śląskiego 
i  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu.  Konferencji  przewodniczył  Raffaele 
Catałdi   członek  zarządu  Międzynarodowej  Asocjacji  Geotermal
nej, a pomagali  mu  Ingvar  Birgir  Friedleifsson   dyrektor  progra
mu  geotermalnego  przy  Uniwersytecie  ONZ,  Horst  Ru et er 
 przewodniczący  Niemieckiego  Stowarzyszenia  Geofizyków. 

W  konferencji  uczestniczył  geolog  z naszego  Uzdrowiska  Zyg
munt  Białas,  który  po  zakończeniu  obrad  powiedział: 
 Ostatnia  tego typu  konferencja odbyła  się w  1996 r. Konferencja 
tegoroczna w Ustroniu  miała na celu zapoznanie  z  możliwościami 
wykorzystania  ciepła  z  kopalń  i temu  była  poświęcona  większość 
referatów.  Tematyka  szczególnie  dotyczy  Górnego  Śląska,  gdzie 
kopalnie są  likwidowane. Na Zachodzie w niektórych zlikw idowa
nych  kopalniach  wykorzystuje  się  ciepło  z górotworu.  Wiadomo, 
że np. na głębokości 2000  m jest  dość wysoka  temperatura  i woda, 
którą  zalano  kopalnię  po  pewnym  czasie  się ogrzewa.  Już w  trak
cie  likwidacji  instaluje się odpowiednie  urządzenia umożliwiające 
wypompowanie  nagrzanej  wody,  wykorzystanie  jej  i z  powrotem 
wtłoczenie do kopalni. To optymalne  rozwiązanie, gdyż nic  trzeba 
drążyć  nowych  otworów.  Ciekawy  referat  „Wykorzystanie  zato
pionych  wyrobisk  górniczych  w kopalniach  w Szkocji jako  źródła 
energii  geotermalnej"  wygłosił  Tom  Burkę.  Niestety  w  Polsce  li
kwiduje się  kopalnie,  wiele  zostaje zatopionych,  a  nie planuje  się 
wykorzystania  cicpla geotermalnego.  W dyskusji  podkreślano,  że 
wiele zaniechań  wynika  z braku  środków. 

Mówi  się,  że  energia  geotermalna  jest  najtańsza,  ale  przecież 
to co  trzeba  przedtem  zbudować,  zainstalować jest  bardzo  kosz
towne.  Na  pewno  wykorzystanie  ciepła geotermalnego  ma  przed 
sobą  przyszłość,  na  razie  jest  to  jednak  rozwiązanie  dla  społe
czeństw  bogatych.  Trzeba  też pamiętać,  że wykorzystanie  ciepła 
geotermalnego,  zwłaszcza  na  Górnym  Śląsku, jest  konkurencją 
dla kopalń wydobywających węgiel  i sprzedających go  zakładom 
ciepłowniczym,  elektrowniom.  Dlatego  też  wykorzystanie  tego 
ciepła  będzie  w  naszym  kraju  długim  procesem  i  nastanie  gdy 
uda  się obniżyć  realnie  wysokie  koszty.  Wydaje mi  się,  że  obec
nie  nie  ma  u nas  polityki  progeotermalnej.  To  nie  mogą  być  wy
łącznie działania  lokalne  musi się włączyć państwo wspierające 
tego  typu  inwestycje,  przynajmniej w pierwszym  etapie. 

Osobiście najbardziej interesowały mnie referaty ogólne  i pierw
szy  wprowadzający, który  nie został  wygłoszony,  gdyż  nie  przy

KUŹNIA PO SEZONIE 
Ze zmiennym  szczęściem  tej jesieni grali  piłkarze Kuźni  Ustroń. 

W sumie  rozegrali  17 meczów,  w tym dwa  awansem  z rundy  wio
sennej. Zdobyli 30 punktów strzelając średnio w meczu 2,2  bramki 
i tracąc  1,4.  W  meczach  wyjazdowych  Kuźnia zdobyła  16  punk
tów strzelając  19 bramek  i tracąc  12, natomiast  na własnym  boisku 
14 punktów  przy  stosunku  bramek  1911.  Najwięcej bramek  zdo
był  Mieczysław  Sikora    10,  popisując  się  dwukrotnie  tzw.  hat
trickiem, w meczu z Podhalanką  Milówka  i Jednością  Wieprz.  An
drzej  Bukowczan  zdobył  6  bramek,  Marcin  Marianek   5,  Ro
man  Płaza   4,  Michał  Kotwica   3, po 2 bramki  zdobyli  Janusz 
Szalbot,  Dawid  Szpak,  Szymon  Pietrzyk,  Piotr  Husar,  po  jed
nej Mariusz Sałkiewicz  i Marcin  Hołubowicz. Najwyżej nasi pił
karze wygrali  w meczu  z Jednością  Wieprz 9:2.  Piłkarze  Kuźni  23 
razy zobaczyli  żółte  kartki  i 4  razy czerwone.  W statystyce  tej  nie
bagatelną  rolę  ma  mecz  w Zabrzegu  z  Sokołem,  gdzie  sędzia  po
kazał  kilka  kartek,  w  tym  3  czerwone.  Mecz w Zabrzegu  piłkarze 
Kuźni  na pewno zapamiętają  na dłużej, gdyż przegrali  tam  walko
werem  po  tym jak  Robert  Marynowski  uderzył sędziego.  Byłem 
na tym meczu  i widziałem jak  arbiter  padł  na murawę  i leżał  kilka 
minut,  po  czym  wstał  odgwizdał  koniec  spotkania  i  z  rękami 
w kieszeni  zszedł  z murawy.  Działacze  Sokoła  postanowili  arbitra 
przewieźć  do  szpitala,  co  też uczynili.  Lekarze jednak  nie  stwier
dzili u niego poważnych  obrażeń  ciała. Wydział Gier  i Dyscypliny 
Beskidzkiego  Okręgowego  Związku  Piłki  Nożnej  zdyskwalifiko
wał  R. Marynowskiego  na  rok. Zawodnik  poniósi  zasłużoną  karę. 
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Tom  Burkę.  Fot. W. Suchta 
jechał  prof. Julian  Sokołowski.  Nic przyjechał  również prof.  An
drzej  Różkowski  z  Uniwersytetu  Śląskiego,  który  miał  wygłosić 
referat  „Środowisko  hydrogeologiczne  wód  geotermalnych 
w  utworach  karbonu  produktywnego  Górnośląskiego  Zagłębia 
Węglowego".  Byłby to na pewno ciekawy  wykład.  Problematyka 
ta  została  przedstawiona  przez  asystenta  profesora.  Szkoda,  że 
w tym  samym  czasie  odbywało  się posiedzenie  Sejmu  i nie  mógł 
w konferencji uczestniczyć  poseł Jan Szwarc, który w sprawę wód 
geotermalnych  bardzo się zaangażował  i jak  stwierdził,  na  forum 
parlamentu  będzie  dążył  do  tego,  by  ciepło  geotermalne  było 
w  Polsce  wykorzystywane.  J.  Szwarc  podczas  otwarcia  konfe
rencji miał wystąpić również jako  reprezentant  samorządu  Ustro
nia,  szkoda  więc,  że  gdy  on  nie  mógł  przyjść,  nie  zjawił  się  nikt 
inny  z władz  miasta. 

Również  następnego  dnia  w  Tulipanie  nie  zjawił  się  prof 
J.  Sokołowski,  a  miał  wygłosić  referat  „Ocena  zasobów  energii 
geotermalnej  znajdujących  się pod  gminą  Ustroń  i możliwość  jej 
wykorzystania  ". Na  ten  referat  i dyskusję,  która  miała  się  odbyć 
po jego  wygłoszeniu,  przyjechał  specjalnie  z  Krakowa  dr  Józef 
Chowaniec,  rozmowę  z  którym  opublikowaliśmy  w  GU  nr  40/ 
2001.  Zapowiadała  się  bardzo  ciekawa  wymiana  poglądów.  Nie
stety  nawet  nie podano  przyczyny  nieobecności  pro f . J.  Sokołow
skiego. 

W konferencji  uczestniczyło  około  60.  naukowców  i  praktyków 
geologów  z  Wioch,  Niemiec,  Słowacji,  Stanów  Zjednoczonych, 
Wielkiej  Brytanii.  Zazwyczaj  byli  to  ludzi  bardzo  zaangażowani 
w sprawy  ciepła  pochodzącego  z  wnętrza  ziemi.  (ws) 

Niestety  nadal  bezkarni  pozostają  sędziowie.  Często  gwiżdżą 
stronniczo,  prowokują  zawodników, jedynie chyba  nie biorą  łapó
wek,  zresztą  kluby  „okręgówki"  są  na  to  zbyt  biedne.  Widowiska 
z  udziałem  lokalnych  sędziów  są  coraz  bardziej  żenujące. Cham
stwo na trybunach, wulgaryzmy zawodników,  to często jedynie  po
chodna  zachowania  panów  z gwizdkiem.  Nie wszystkich  oczywi
ście. Dotyczy  to grupy arbitrów, dla których osobiste animozje  lub 
znajomości  są najważniejsze w sędziowaniu  meczu  piłkarskiego. 

Kuźnię  postanowił  sponsorować  Inżbud  Ireneusza  Sztuki.  Po
zwala to mieć nadzieję, że na wiosnę piłkarze będą walczyć o awans, 
choć straty do dwóch  czołowych  drużyn  są  spore. 
 Chciałbym  podziękować całej drużynie za zaangażowanie  i trud 
włożony  w osiągnięcie dobrego  miejsca  na  zakończenie  tej  run
dy  rozgrywek    mówi  kierownik  drużyny  Marian  Zebrowski.  
Myślę,  że  wiosną  będzie  jeszcze  lepiej.  Osobne  podziękowania 
kieruję  w  imieniu  całej  drużyny  do  Henryka  Buchalika,  który 
przez ostatnie  lata  strzegł  naszej bramki, a  teraz kończy  czynną 
karierę  sportową. 
  Przyszedł  sponsor  i w  klubie  się  poprawi    twierdzi  kapitan 
drużyny  Roman  Płaza.    Zresztą  na  walnym  zebraniu  druży
na  glosowała  za  zamianami  jednogłośnie.  Całą  rundę  jesien
ną  oceniam  z  mieszanymi  uczuciami.  Chcielibyśmy  być  wy
żej w  tabeli, ale o miejscu  zdecydowały  różne  względy,  przede 
wszystkim  brak  podstawowych  zawodników  zawieszonych  po 
meczu  w Zabrzegu.  Nic skończyliśmy  na  najgorszym  miejscu 
i  jeżeli  tylko  wzmocnimy  się,  będziemy  walczyć  do  końca. 
Teraz  brak  zawodnika  powoduje  problemy.  Kadra  równo
rzędnych  zawodników  jest  zbyt  wąska.  Przed  nami  wiosna, 
punkty  można  odrobić,  bo w piłce wszystko się może  zdarzyć. 
Wojsław  Suchta 



LIST DO  REDAKCJ I 
Mijający  rok  2001  na  Zawodzili  to  wielka  inwestycjapt.  „ka

nalizacja  sanitarna  dzielnicy  Zawodzie  Dolne",  prowadzona 
przez  „Hydrobudowę  Śląsk  S.A."  na  zlecenie  Urzędu  Miasta 
Ustronia.  W tym  roku  wykonano  kolektor  główny  wraz  z  przej
ściem  pod  rzeką  Wisłą.  Prowadzone  były  i są  roboty  na  sieciach 
rozdzielczych  ulicami:  Źródlana,  Belwederska,  Liściasta,  Kuź
nicza  i Okólna.  Jest  to  inwestycja  bardzo  kosztowna,  prowadze
nie  wykopów  w  takim  terenie,  gdzie  posesje  położone  są  na  róż
nych  poziomach  i odprowadzenie  ścieków  miejscami  zmusza  do 
prowadzenia  nitki  rur  na głębokości  2,5  m.  Wykopy  ulicami  zmu
siły  wykonawców  do  wymiany  gruntu,  co  w  efekcie  pozwoli  na 
lepsze  utwardzenie  dróg.  Kanalizacja  naszych  posesji  była  bar
dzo  potrzebna.  Zawodzie  jako  dzielnica  w  mieście  uzdrowisko
wym  była  dzielnicą  piękną  ale  zanieczyszczoną,  rowy  przydroż
ne  odprowadzały  ścieki  o  różnych  zapachach. 

Należy  zaznaczyć  że  do  1960  roku  w  dzielnicy  tej  było  około 
60  budynków,  a obecnie  mamy  ich ponad  200.  Obecnie  nieczy
stości  (śmieci)  wywozi  się  regularnie,  w  roku  2002  zostanie  za
kończona  inwestycja  kanalizacji  wraz  z przyłączami  do  posesji, 
które  zawarły  umowy  z  Urzędem.  Wartość  finansowa  budowy 
przez  Urząd  sieci  głównej  i rozdzielczej  na  Zawodzili  wyniesie 
2.400.000  zł.  Projekt  obejmuje  przyłącza  do  J/5  budynków. 
Wynika  z  tego,  że  Urząd  do  każdego  budynku  obecnie  inwestuje 
ponad  20.000  zł,  a właściciel  posesji  dodatkowo  wg  umowy  pła
ci  za  przyłącza. 

Wykopy prowadzone  ulicami  były  i są  utrudnieniem  dla  miesz
kańcoów  i użytkowników  dróg,  ale  jest  to  utrudnienie  koniecz
ne,  bo sieć  dróg  nie pozwala  na  bezkolizyjne  i dogodne  objazdy. 
Drogi  te będą  naprawiane,  o czym  świadczy  proponowane  wpro
wadzenie  do  zadań  budżetowych  miasta  Ustronia  na  2002  rok 
remontu  kapitalnego  ul.  Źródlanej  na  odcinku  500  mb  z  chodni
kami,  odwodnieniem  i ścieżką  rowerową  o wartości  800.000  zł. 
Jest  to  wydatek  budżetowy  bardzo  duży,  mieszkańcy  na  ten  re
mont  czekali  już  parę  lat  i po  wykonaniu  kanalizacji  doczekają 
się  naprawy  dróg,  za  co  Zarządowi  Miasta  Ustronia  jako  radny 
chciałbym  podziękować,  a mieszkańcom  życzę  wytrwałości 
i możliwie  zawarcia  jak  najwięcej  umów  na podłączenie  swoich 
pięknych  posesji.  Bolesław  Kroker 

Ulica  Źródlana.  Fot. W. Suchta 

S  SERWIS  \ 
OGUMIENIA 

OPONY  NOWE, 
UŻYWAN E 

I  BIEŻNIKOWANI E 
Hermanice,  ul. Wiśniowa 2 

tel .  033 /854  50  66 
v  0502143690  > 

w h . a
podejmie  współprace 

z agentami  w  zakresie 

pośrednictwa  finansowego 

z  terenu:  Skoczowa,  Cieszyna, 

Ustronia  i  Bielska. 

Informacje pod telefonami: 
032 4721 803 

lub 0 604 291 944. 

Rower z zimowymi  oponami?  Fot. W. Suchta 

I V Ł e t a l    P l o t 
wykonuje 

BRAMY
i  skrzydłowe, 

kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

ogrodzenia,  kraty,  balustrady 
MONTAŻ  I DOWÓZ GRATIS 
Cieślar  Marek,  Ustroń,  ul.  Domi

nikańska  24a,  tel.  8545106 
tel.  kom.  0601516854 

kancelaria 
racicy  prawnego 

Nieruchomości    obrót, 
obsługa  prawna, 

pn., wt., czw., p t, 10.00 14.00, 
śr.  1 4 . 0 0  18.00. 

Ustroń,  ul. Daszyńskiego  12B 

ZAPRASZA: 

ODZIEŻ WOJSKOWA 
ARTYK0ŁY  MILITARNE 

^  ix|Lj  ą  Oferujemy  Państwu: 
V /  rVINM  Okna  i drzwi  PCW  i  Aluminium  »W   ̂W' 

*  Witryny,  zadaszenia   ^Cj 
  * Bogaty  wybór  drzwi  wejściowych  A URZWI   * System  sprzedaży  ratalnej 

Zapewniamy  Państwu:  ^  ^ 
*  Pełną  5  letnią  gwarancję  d!®^ 
*  Certyfikaty  Jakościowe 
*  Fachowy  i czysty  montaż 
*  Bezpłatny  pomiar  i doradztwo  techniczne 

NOWOŚĆ  !!! Wzmocnione  profil e  THYSSEN 
w  m 

Ekspozycja i biuro  handlowe: 
U s t r o ń ,  Ul.  P o l a ń s k a  3 5  (za szkoląpodstawowąw  Ustroniu Polanie) 

tel.:  854 3000,  fax: 854 3040 
CZYNNE:  Pn   Pt 9"  do  18".  Sobota  9*  do  15" ^ ˇ | p P 

I 

ORILLSAFE 

H o t e l  „ U S T R O Ń " 

oraz

  naszym 
  miłą

  pary. 

— 
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CO  NAS  CZEKA 

Video filmowanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27,  tcl. 
8544997. Bankiety, przyjęcia, sylwe
ster;  domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Dywanoczyszczenie.  Tel.  8543839, 
0602704384. 

Wideorejeslracja  cyfrowo. 
Teł.  8544357 

Kupię mieszkanie do remontu  lub dom, 
grunt pod  zabudowę.  Tel. 0(prcfix)32
3891068,  0(prcfix)3228271 32 

Indywidualne  nauczanie  języka  nie
mieckiego.  Istnieje  od  1995  roku. 
Ustroń,  ul.  Lipowska  84, 
tel/fax  8547467 

Profesjonalny serwis  RTVSAT,  Sony, 
Panasonic,  Philips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG,  Sharp,  telefony,  faxy, 
CBRadia,  monitory,  Play Station,  roz
kodowywanie  radioodbiorników. 
Ustroń,  Daszyńskiego  26. 
Tel.  0605311548. 

Widcorejcstracja. Tel.  0608154014 

Pokój do wynajęcia. 
Tel.  8542922  wieczorem 

KOMPUTERY  nowe i używane.  Gwa
rancja, rachunki,  raty; serwis,  montaż, 
instruktaż,  transport    za  darmo. 
Ustroń,  ul. 9 Listopada 3 (nad  poto
kiem),  tel.  8545881. 

KREDYTY  gotówkowe  dla:  samot
nych, małżeństw, emerytów,  rencistów. 
Minimum  formalności   szybka  reali
zacja.  Kredyty   hipoteczne  na  budo
wę,  remont,  wykończenie.  Ustroń, 9 
Listopada  3  (nad  potokiem), 
tel.  8545881. 

Protezv  dentystyczne,  naprawa,  odna
wianie,  SERWISDENT  Ustroń,  ul. 
Stawowa  2,  tcl.  8543566. 

Sprzedam  M2  (Manhatan), 
tel.  8544139,  0 603  852  688. 

Oferta  świąteczna! 
Ogrodnictw o  Musze r 

poinsecj ę (Gwiazdę Betlejemską), 

 choink i 

UstrońNierodzim,  ul. Wiejska 19 

tel .  8 5 4  7 4  7 8 

Zabawy na śniegu...  Fot. W. Suchta 

DYŻURY APTEK 
Do 8 grudnia apteka Pod  Najadą, ul. 3 Maja 13. 
Od 8 do  15 grudnia  apteka Na Zawodziu,  ul. Sanatoryjna 7. 
Przejęcie dyżuru  następuje w sobotę o godz.  9.00. 
Dyżur  rozpoczyna się z chwilą  zamknięcia  ostatniej apteki. 

... czasami  zastępują  poranne  mycie.  Fot.  W.  Suchta 

14  Gazeta  Ustrońska 

ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Hcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9  17, od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9 —  13. 
Wystawy  czasowe: 
—  Poplenerowa  wystawa  Grupy Twórczej  „Brzimy"  Balaton  2001  do  31.12. 

ul.  3  Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  17, środy  9   14, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108. 
Muzeum  czynne:  od  9  17 
—  Stała  wystawa  etnograficzna  i czasowa  ekspozycja  stroju  cieszyńskiego. 

ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9  16, w soboty  9  1 3. 

Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa(SjpoIbox.com 
Wystawy  stale: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 

„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 

Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmck  i inni). 
Biuro i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00  do  17.00. 

Rynek 1 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od  9.30  do  17.00,  soboty  od  9.30  do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

ul.  3  Maja  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 
  poniedziałki  i środy:  godz.  15.00  do  17.00; 
p iątki  godz.  14.00  do  16.00: 

—  Klub  Świetlica dla dzieci  w 2 grupach  wiekowych  (szk.  podst.  i gimnazjum), 
p iątki  godz.  16.00  do  17.30: 
— Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży. 

   Ustroń,  ul.  Słoneczna  7 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00  20.00 

    Ustroń,  Słoneczna  7 
—  grupa  AA  czwartek  17.30   19.30 
—  grupa  dla  współ uzależnionych  wtorek  17.30   19.30 

K U L T U R A 
6.12.  godz.  14.00  Spotkanie z Mikołajem  na ustrońskim  Rynku 
7.12.  godz.  17.00  Wernisaż  popłcncrowcj  wystawy  Grupy  Twórczej 

„Bramy"Balaton  2001  Muzeum  Kużnictwa  i Hutnictwu 
12.12.  godz.  16.30  Otwarcie wystawy fotograficznej  I). Borowieckiej  i pod

sumowanie konkursu  fotograficznego  sula  nr  15  MDK 
„  Prużakówku  ". 

13.12.  godz.  16.00  Spotkanie  pracowników  l!SC  z jubilatami  50lecia 
pożycia  małżeńskiego.  Koncert  zespołu  „Równica" 
MDK  „  Prażakówka  ". 

28.12.  godz.  19.00  Ekumeniczny  koncert  kolęd  MDK  „Prażakówka". 
31.12.  godz. 23.00  Pożegnanie  2001 i przywitanie  2002  roku  na  ustroń

skim  Rynku. 

K I N O  „ Z D R Ó J " ,  ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 
6.12.  godz.  17.00  Wakacje: żegnaj  szkoło   animowany  (b.o.) 
6.12.  godz.  18.30  A.l .  sztuczna  inteligencja   science  fiction  (12 1.) 
6.12.  godz. 21.00  Blow   sensacyjny  (18 1.) 
712.12.  godz.  18.45  Moulin  Rougemelodramat  (15  I.) 
712.12.  godz. 21.00  Drobne cwaniaczki   komedia  (15  I.) 

Kino  premier 
6.12.  godz. 21.00  Wyścig szczurów   komedia  ( 15 I.) 
13.12.  godz. 21.00  Obietnica   thriller  psychologiczny  ( 15 I.) 

SKLEP  CALObOttQWy  J f %  M  Ł  J  "l '  Zakupy  na  telefon! 
spoiifWczoprzemyslouJijĘ  1   W CENTRUM  USTRONIA 
63450  Ustroń  DOWÓZ  GRATIS!!! 

28  161.  211 h  ODli'kO'  10  Honorujemy  kartij  kredtjtoiUe! 

http://www.ustron-lcultura.entGr.nGt.pl


PŁACĄ FRYCOWE 
Młodzi  siatkarze  i siatkarki  z Towarzystwa  RekreacyjnoSpor

towego  „Silą"  uczestniczą  w rozgrywkach  mistrzostw  Śląska  ju
niorów  i juniorek  młodszych. Na  razie  rozgrywki  tocząsię w gru
pach, z których  po dwie  najlepsze  drużyny  awansują  do  półfina
łów.  Drużynę dziewcząt  trenuje Zbigniew  Gruszczyk,  natomiast 
chłopców  Sławomir  Krakowczyk. 
 Na razie  nie  mamy  zbyt  wielkich  sukcesów,  ale mam  nadzieję, 
że za rok coś z tego będzie,  bo trenujemy naprawdę ciężko  twier
dzi  Mar tyna  Tomiczek.    Najgorsze  są na meczach  momenty 
przestojów,  gdy np. nie odbieramy  kilku  zagrywek.  Wtedy też 
trener  się  denerwuje. 

Dziewczęta  trenują  trzy  razy  w  tygodniu,  do  tego  dochodzą 
mecze. Trzon  drużyny to uczennice  Gimnazjum  nr 2, są też  dwie 
uczennice  liceum. 
 Nauczyciele  nie mają nic przeciw  temu, że trenujemy. Raczej nie 
ma kłopotów  mówi  Sylwia  Szlaur.  Rodzice  też są zadowoleni, 
że  córki  grają  w siatkówkę.  Przychodzą  na mecze.  W ogóle na 
meczach jest  sporo  kibiców, a doping  nam  pomaga w grze. 

W  sumie  w  mistrzostwach  województwa  startuje  27  drużyn 
juniorek  młodszych,  w  większości  jest  to zaplecze  zespołów 
pierwszo  i drugoligowych  seniorek. 
  Widać  przede  wszystkim  zaangażowanie  dziewcząt,  a na każ
dym  treningu  jest  stuprocentowa  frekwencja    mówi  Z.  Grusz
czyk.  Poza naszym  zasięgiem są zespoły  MK S  Wodzisław,  BKS 
Stal  BielskoBiała,  MCK  Jaworzno.  W tych  drużynach  dziew
częta  grają już ze sobą  kilk a  lat.  Jest  to młodzież  wyselekcjono
wana,  często  zebrana  w jednej  szkole.  Widać  ich ogranie. Z po
zostałymi  drużynami  nawiązujemy  rywalizację,  chociaż  dziew
czyny  płacą  frycowe jako  beniaminek.  Trzeba jeszcze  pograć, by 
stworzyć na boisku  prawdziwy  kolektyw. 

Drużynę  dziewcząt  tworzą:  Irena  Marekwica,  Luiza  Haratyk, 
Sylwia  Szlaur,  Mar tyna  Tomiczek,  Przemysława  Tomiczek,  Ju
styna Trybalska,  Magdalena  Cieślar,  Magdalena  Szela,  Magda
lena Janota,  Iwona  Dyrda,  Katarzyna  Hussar,  Sylwia  Szindler, 
Anna  Pietras,  Katarzyna  Kuraczowska,  Edyta  Rymaszewska. 

Drużyna  chłopców  ma  szansę  na awans do rozgrywek  półfina
łowych, musi jednak w rundzie  rewanżowej pokonać  MRKS  Ryb
nik  i oczywiście wszystkie  te drużyny, z którymi wygrała w  pierw
szej rundzie.  Wtedy młodzi  siatkarze  znajdą się wśród ośmiu  naj
lepszych  drużyn  województwa  śląskiego. 
  Wszystko  zależy od przeciwnika. Z dobrymi  drużynami  gra  się 
lepiej, wyzwala  się  dodatkową  energię   mówi  Tomasz  Lasoń. 

Chłopcy  zdają  sobie  sprawę,  że nie  wszyscy  zostaną  klasowy
mi  siatkarzami. 
 N i e  mamy  specjalnych  warunków do grania w siatkówkę. Dzi
siaj zawodnik  musi  mieć  odpowiedni  wzrost   twierdzi  Przemy
sław  Maryan. 

Trenują  dwa  razy w tygodniu  plus  mecze.  Widać  tego  efekty. 
  Treningi  na razie  wytrzymujemy,  zobaczymy  jak  będzie  dalej. 
Nie  przeszkadza  to w nauce  uważa  T.  Lasoń. 

Najważniejsze, że chłopcy  stanowią  drużynę  i zdają sobie  spra
wę z tego, że tylko jako  zespół  mogą  wygrać. 

Trening dziewcząt.  Fot.  W.  Suchta 

Atak  młodych  siatkarzy.  Fot. W.  Suchta 

  Drobne  nieporozumienia  się zdarzają, ale  nie na meczach.  Gdy 
gramy  jest  pełna  mobilizacja,  trzeba  się opanować    mówi  P. 
Maryan. 
 Tradycyjnie najsilniejsze są zespoły,  które majądrużyny  ligowe 
seniorów.  Gramy z takimi  drużynami  jak  Jestrzębie,  Górnik Ra
dlin,  BBTS  BielskoBiała.  Te zespoły  raczej  m a j ą j uż zapewnio
ny awans,  natomiast  my  walczymy o czwarte  miejsce  premiowa
ne  z zespołem  MRKS  Rybnik.  Pozostałe  zespoły  udało  się nam 
w  pierwszej  rundzie  pokonać    mówi  trener  S.  Krakowczyk.  
Niektórzy  chłopcy już  dość  sporo  potrafią. Zaczyna  to wyglądać 
jak  prawdziwa  siatkówka. Na pewno jest  kilku  chłopców,  którzy 
mówiąc  w skrócie,  mają  papiery  na granie.  Nie mówię  o  lidze 
zawodowej, ale o międzywojewódzkiej, gdzie w przyszłości  mogą 
występować. Co ważne, nie ma problemów wychowawczych.  Siat
kówka w ogóle grupuje młodzież nie sprawiającą  kłopotów,  choć 
nie jest  łatwo  prowadzić  grupę  chłopców  w tym  wieku.  Rodzice 
są  zadowoleni,  cieszą  się,  że  ich dzieci  uprawiają  siatkówkę, 
a  nie  robią  w  tym  czasie  czegoś  innego. 

Drużynę chłopców  tworzą: Jerzy  Kałuża,  Marcin  Czyż,  Mate
usz Sikora,  Radosław  Poppek, Tomasz  Lasoń,  Przemysław  Ma
ryan,  Grzegorz Chlebek,  Daniel Wojciechowski,  Mateusz  Mali
na,  Konrad  Cholewa,  Dariusz  Węglarz,  Grzegorz  Czapla. 

Młodzież grająca obecnie w rozgrywkach juniorów  młodszych, 
ma jeszcze  przed  soba  wiek juniora,  ale czy później  będzie  szan
sa na kontynuację  gry w siatkówkę w Ustroniu?  Zapytany o to Z. 
Gruszczyk  odpowiada: 
  Rozpoczęliśmy  treningi  siatkówki  z myślą,  by j e  w przyszłości 
kontynuować.  Na razie jest  to młodzież w wieku  gimnazjalnym, 
więc  będzie  jeszcze  rok w wieku  juniora  młodszego,  następnie 
dwa  lata  juniora  starszego.  Trudno  przewidzieć  co się  stanie 
w perspektywie  najbliższych czterech  lat, czy w ogóle będą  środ
ki na to, by utrzymywać  tę sekcję.  Myślimy jednak  o  pozyskiwa
niu  sponsorów  zespołu  seniorów.  Siatkówka  już  się w  Ustroniu 
przyjęła, na mecze  przychodzi  sporo  kibiców,  przede  wszystkim 
młodzieży.  Widać,  chęć  pracy  chłopców  i dziewcząt na treningu. 
Chcemy  też poszerzyć  nabór,  tak by grała  młodzież  ze  wszyst
kich  szkól.  Mamy  specjalistów od siatkówki,  oni już  się zajmują 
młodszymi  rocznikami.  Wszystko jednak  rozbija się o pieniądze. 
Pomaga  nam Urząd  Miejski,  pomaga  Starostwo  powiatowe, są 
też  sponsorzy.  Mam  nadzieje,  że również  w przyszłym  roku nie 
zabraknie  nam  pieniędzy  na prowadzenie  drużyn  siatkówki. Ge
neralnie  jest  szansa  na siatkówkę  w  Ustroniu.  Jest  sprzyjający 
klimat  i młodzież  chcąca  grać.  Wojsław  Suchta 

USTRONSKI BAL SPORTU 
Już  po raz drugi  zostanie  zorganizowany  Bal Sportowca  w 

Ustroniu.  Będzie  on podsumowaniem  plebiscytu  na  Człowieka 
Sportu  miasta  Ustronia.  Zapraszamy  do  wzięcia  udziału w plebi
scycie a także w balu, gdzie  uhonorowani  zostaną  ludzie  wybrani 
przez  czytelników  „Gazety  Ustrońskiej". 

Bal  Sportowców  odbędzie  się  12 stycznia  2002  r. w restauracji 
„Baldi " w Harbutowicach.  Serdecznie  zapraszamy  sportowców, 
sympatyków,  kibiców  i wszystkich  tych,  którzy  utożsamiają się 
ze sportem, na wspólne  spotkanie.  Bilety w cenie 50 zł od osoby 
do  nabycia w restauracji  „Baldi "  i w Wydziale  Oświaty,  Kultury, 
Sportu  i Rekreacji  Urzędu  Miasta. 
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Na zakończenie sezonu  młodzi  piłkarze z Nierodzimia  spotkali  się 
w  restauracji  Baldi.  Klub  z  Nierodzimia  dba  nie  tylko  o  to  co  się 
dzieje na boisku, ale stara się stworzyć młodym zawodnikom  przy
jazną  atmosferę. Podczas spotkania  podsumowania  dokonał  trener 
Karol Chraścina,  który wymienił  też wyróżniających się zawodni
ków. Im właśnie upominki wręczali  Katarzyna  Brandys  i Krzysz
tof  Molek  (na  zdjęciu).  Najlepsi  otrzymali  koszulki  podobne  do 
tych,  w których  występują  najlepsi piłkarze  świata.  Był  też  poczę
stunek,  można  było  zapoznać  się  z  kroniką  klubu.  W  spotkaniu 
uczestniczyli  rodzice młodych  piłkarzy.  W  KS  Mokate  Nierodzim 
dba się o bliski  kontakt  z wychowawcami  i rodzicami,  co  pozwala 
spokojnie  przeprowadzać  sportowe  plany.  K. Chraścina  zapowie
dział już następne spotkanie,  na które postanowił  zaprosić  piłkarzy 
pierwszoligowych  z naszego  terenu.  Fot. W. Suchta 

Witejcie  ustrónioczki 
Nie  chcym  wóm  sie  żalić,  cobyście  nie, prawiły,  że  żeeh  je 

zadudrano  lod  rana  do  wieczora,  nale  powiydzcie  mi  baby,  czy 
wy mocie  wielkóm  pocieche  ze swoich  chłopów?  Możneponikiero 
mo,  nale  jo  bardzo  ni. 

Jo  doista  muszym  sie  moc  napytać,  a najowejczeć,  coby  aspóń 
cos i  było  kole  chałupy  zrobione.  Łoto  baji  już  łóńskigo  tydnia 
dwiyrze  z bantów  zleciały  w szopie  za stodołom,  co  tam  dzierżymy 
roztomaite  karkoszki  na  podpolke,  a  lón  nic.  Podeprził  dwiyrze 
jakimsik  kólikym,  coby  ganc  nie spadły.  Jak  go spytóm  ło to,  prawi 
że  kiedysi  to  sprawi,  a  kiedy  nie  wiadomo.  Psu  bude  trzeja  już 
łocieplić  na  zime,  ruże  w  zogródce  przikryć  choinom,  nale  tyn 
mo dycki  na to czas.  Łoto  żech już  sama  wziyła  kiśnie  z  gwoździami 
i klepocz,  coby  gwóź  wbić  do  ściany  i ło brożek  powiesić,  coch  go 
na  wiosnę  dostała  na  miano.  Niby  żodno  robola,  nale jak  jo  rano 
zóńdym  do  sklepu,  przismyczym  pełne  siatki  i przi  łobiedzie  sie 
kryncym  do  połednia,  potym  zaś  muszym  myć  garce  i  cosik 
poukłudzać,  gowiydź  łodbyć,  to  mi  zyńdzie  do  wieczora,  ani  sie 
człowiek  nie  nazdo,  a już  cima. 

Tóż  piszym  to  gaździnki  też  w  waszym  imiyniu.  Możne  wasz 
chłop  to przeczyło  i chocioż  roz  za  kiedy  gnie  sie  do jaki  roboty. 
A  tu  ani  sie  nie  łobezdrzymy,  a  świynta  na  karku.  Tóż  coby  ty 
nasze  chłopy  aspóń  tepichy  wyirzepaly,  a  jaki  gojiczek 
przismyczyły  ku  chałupie.  Helynka 

TURNIEJ  PINGPONGA 
22.11.2001  r. odbyły  się  zorganizowane  przez  Parafię  Dobre

go  Pasterza  w  Ustroniu  Polanie  rozgrywki  tenisa  stołowego. 
Zawody  zostały  przeprowadzone  w  sali  gimanstycznej  SP3 

w  ramach  eliminacji  do  zawodów  dekanalnych.  Uroczystego 
otwarcia  dokonał  ks.  proboszcz  Alojzy  Wencepel.  Nad  spraw
nym przeprowadzeniem  zawodów  czuwała  i sędzią głównym  była 
nauczycielka  WF  Jadwiga  Konowoł.  Udział  wzięło  ponad  20 
zawodników  i  zawodniczek. 

Wyniki:  Szkoły  podstawowe:dziewczęta:  I.  Dominika  Kozik, 
2.  Karol ina  Mizera,  3. Agnieszka  Krydel  (pk), chłopcy:  1.  Ma
teusz Ziółkowski, 2. Łukasz  Baca, 3. Grzegorz  Mateusz.  Szkoły 
ponadpodstawowe:  dziewczęta:  1.  Dominika  Brenza,  2.  Alek
sandra  Pince,  chłopcy:  1. Rafał  Szturc,  2.  Ryszard  Zogata,  3. 
Szymon  Zogata. 

Wszyscy  uczestnicy  zostali  uhonorowani  dyplomami  oraz  ka
lendarzami  i nagrodami  książkowymi,  których  fundatorem  była 
Parafia  Dobrego  Pasterza  w  Ustroniu.  Jadwiga  Konowoł 

p o d  Gron iami " 

 grudnia  b.r. 

POZIOMO:  1)  napisał  „Nanę",  4)  drzewo  liściaste. 
6) barwny składnik hemoglobiny, 8) czarna w kierdlu,  9)  nie
mieckie „koniec",  10) imię Zborowskiego,  II ) świadectwo tech
niczne,  12) świeża  wiadomość,  13) cecha  bohatera,  14) część 
wyścigu,  15) ziołowa  wódka,  16)  Boże Narodzenie,  17)  etap 
wyborów.  18) międzynarodowy  znak jakości,  19) leśne duszki, 
20) ona z wozu... 

PIONOWO:  1) bulwy na obiad 2) prymitywne  lotnisko, 3) or
szak królewski,  4) w nich nauka zawodu, 5) wojskowy patrol, 
6) hinduskie ćwiczenia  umyslowofizyczne, 7) kuzynka masła, 
11) grecka bogini przeznaczenia,  13) sztuka z ariami. 

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu liter z pół ozna
czonych  liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania hasła mi ja 
17 grudnia. 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 46 
S Ł O T N E  J E S I E N NE  D N I 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje
z Ustronia, ul. Grażyny 6. Zapraszamy do redakcji. 
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