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BUDŻE T  POTRZEB 
Rozmowa  z Mar ią  Komadowską, 

ska rbn ik iem  miasta 

W  Urzędz ie  Mias t a  p racu j e  Pani  j u ż  dość  d ługo.  Brał a  Pani 
udział  prz y  p racach  nad budże tami  j a k o  skarbn i k  miasta, 
r ó w n i e ż  j a k o  n a c z e l n ik  W y d z i a ł u  F i n a n s o w e g o.  P a t r z ąc 
z  perspek tywy,  czym  różn i ą  s ię  budże ty  w  począ tku  lat  90. 
z  tym i  os ta tn im i? 
Pracowa łam  tu równ ież  j a ko  g łówny  ks ięgowy.  Zm iany  są  duże. 
Dz is iaj j uż nie  indeksu jemy  wz ros tów  w  poszczegó lnych  dz ia
łach  o  okreś lony  procent,  a le pa t rzymy  na konkre tne  dz ia łan ia. 
Za rząd  Miasta  podczas  pracy  nad pro jek tem  budżetu  pat rzy  co 
należy  w  mieśc ie  wykonać,  j a k ie  wydatki  są  n iezbędne  i w ten 
sposób  pows ta je  budżet.  Po  prostu  l iczy  się co  i za  il e  m o ż na 
w  konkre tnym  roku  z rob ić.  Na począ tku  lat 90.,  gdy tworzył się 
samorząd,  n ie w iedz ie l i śmy  j a k ie  będą  dok ładn ie  dochody,  a co 
za  tym  idzie  na jak ie  wydatki  m o ż e my  sobie  pozwol ić,  a we  wcze
śn ie jszym  okres ie  wyg ląda ło  to tak,  że odgórn ie  d a w a no  p ien ią
dze  na wszystko.  Po tem  z  p ie rwszym  samorządem  usta la l iśmy 
budżet  i na pewno  nie  był on tak wyważony  j ak  obecn ie.  Bardzo 
dużo  da je  doświadczen ie. 

W  ostatn ich  latach  sporo  p ien iędzy  z budżetu  Ustronia  prze
znaczano  na  inwestyc je.  Czy ta  tendenc ja  jest  u t r zymywa 
na? 
Tak.  Równ ież  w 2002  r.  inwestyc je  to oko ło  3 0%  budżetu. 
Il e  z  tych  p ien iędzy  to  b u d o wa  i  modern i zac ja  oczyszcza lni 
śc ieków? 
Jest  to oko ło  6 0%  p ien iędzy  na  inwestyc je.  Zakończen ie  budo
wy  p lanu je  się w przysz łym  roku,  a le pozos taną  j e s z c ze  w  2003 
r. do budowy  kolektory.  Będz ie  to kon iec  ca łej  inwestyc j i,  czyli 
oczyszczalni  z  ko lek torami.  Wtedy  będz ie  j uż  prak tyczn ie ska
na l izowane  całe  miasto,  oczyw iśc ie  jeże li  uda się  kana l i zac ję 
dop rowadz ić  do L ipowca  i na Go je.  W ł a d z om  przysz łej  kaden
cj i  p r z y j d z ie  w ięc  k o ń c z yć  ko lek to ry,  a  nas tępn ie  w y k o n ać 
w  końcu  nowe  chodn ik i,  w y r e m o n t o w ać  ul ice. 
Są  też inne  plany,  j a k np. zadaszen ie  amf i t ea t ru ? 
Na  amf i tea tr  p i en i ądze  są j u ż w  p rzysz ł o rocznym  budżec ie, 
a  dokończen ie  nastąpi  na w iosnę  2 0 03  r. T rwa  równ ież  moder
n izacja  Szkoły  Pods tawowej  nr 2 i G i m n a z j um  nr 2 wraz  ze  zmia
ną  ogrzewan ia.  To zadan ie  też zakończone  zostan ie  w  2003  r. 
natomiast  spłaty  k redy tów  za oczyszcza ln ie  i ko lektory  nas tępu
j ą  od 2004  r. 

Jak iej   wysokości  będą  to  sp ła t y? 
Dzięki  temu,  że udało  s ię zamien ić  część  pożyczek  na  do tac je, 
sp ła ty  będą  n iższe.  N a j w y ż s za  p r z e w i d y w a na  jest  w  2 0 05  r. 
i  wynies ie  3,8 mi l iona  zł. Do tego  czasu  j e d n ak  w iększość  du
żych,  n iezbędnych  inwestyc ji  w  mieśc ie  zostan ie  zakończona. 
Ciąg le  s łyszymy,  że  p ien iędzy  jest  za  mało.  Na  co  w  przy 
sz łym  rok u  p o s t a n o w i o no  obc iąć  w y d a t k i ? 
Konst ruowal iśmy  ten  budżet  na gran icy  pot rzeb.  Genera ln ie  zbyt 
mało  p ien iędzy  jest  p r zeznaczonych  na  roboty  d rogowe.  L iczę 
na  doda tkowe  wp ływy  w c iągu  roku.  Może  wtedy  uda  się w ięcej 

(dok.  na  sir.  2) 

SYLWESTER  NA RYNKU 
W  Sylwestra  przed  pó łnocą 

ustroński  rynek  zaczął  się wy
pełn iać  ludźmi.  Przysz ło bar
dzo  wielu  ustroniaków,  byli też 
gośc ie  w i ta jący  N o wy  Rok w 
naszym  mieśc ie.  Po  wyb ic iu 
dwunastej  życzenia  pomyś lno
ści  składał  burmis t rz  I reneusz 
Szarzeć.  Później  obserwowano 
pokaz  sztucznych  ogni.  Składa
no  sob ie  życzenia  wznoszono 
toasty.  Grała  muzyka,  więc  tań
czono.  Dominowali  młodzi  lu
dzie,  choć  nie zabrak ło  też  star
szych,  częs to  p rom inen tnych 
przedstawicieli  naszej  spo łecz
ności.  Był poseł  Jan  Szwarc, 
radni  miejscy,  z jawił  się nawet 
na  chwi lę  Andrzej  Geo rg bie
gnący od 30 grudnia do I  stycz
nia z Bie lskaBia łej do Cieszy
na  przez  szczyty  Besk idu.  Po 
ki lkudziesięciu  minutach  zaba
wy  r y n ek  z a c z ął  p u s t o s z e ć. 
By ł o  s p o k o j n i e,  a  p i l n u j ą cy 
porządku  pol ic janci,  s t rażnicy 
mie jscy,  s t rażn icy  gran iczni  i 
s t rażacy  nie  musie li  in terwe
n iować.  Późn iej  dosz ło  do kil 
ku  incydentów.  Jednego  upo jo
nego  uczestn ika  zabawy  st raż 
m i e j s ka  o d w i o z ła  do  d o m u, 
inni  zaczynali  s ię szamotać  na 
obrzeżach  rynku,  ktoś  uderzył 
dz iewczynę  butelką  w  g łowę. 
Przyjechała  karetka  pogotowia, 
a  lekarka  po zbadaniu  i opatrze
niu  poszkodowanej  pozwol i ła 
jej  iść do domu.  Jak in fo rmu je 
komendant  ust rońskiej  pol ic ji 
Janusz  Baszczyński  był to wy
j ą t kowo  spoko jny  Sylwester w 
Ustroniu,  praktycznie  pol ic jan
ci  ty lko  raz musieli  in terwenio
wać.  Poza  drobnymi  incyden
tami  było  spoko jn iej  n iż przed 
rok iem.  Ku l tu ra ln ie  b a w i o no 
się  też w domach  wczasowych. 

Noworoczny  pokaz  sztucznych 
ogni  na  rynku.  Fot. W.  Suchta 

Po l i c ja  m u s i a ła  n a t o m i a st 
i n t e r w e n i o w ać  o  g o d z.  6 .10 
rano,  gdy to  mieszkaniec  Wi 
sły  j a d ą cy  f ia tem  126 na ul. 
Grażyńsk iego  doprowadz ił  do 
kol iz j i  z  fo rdem  k ie rowanym 
p r z ez  m i e s z k a ń ca  U s t r o n i a. 
Sprawca  zapewne  huczn ie wi 
tał  N o wy  Rok i  p rawdopodob
nie  przy jął wiele  życzeń  wszel
kiej  pomyś lnośc i,  a le że  pol i
c janci  stwierdzi li  u n iego  2,10 
i 2 ,23  prom.  a lkoholu,  nie  zal i
czy  początku  roku  2002 do naj
bardz iej  udanych.  (ws) 

Serdecznie zapraszamy  do 
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BUDŻE T  POTRZEB 
(dok. ze sir. 1) 

dróg  wyremontować.  Genera ln ie  na  wszystkie  działy  poszło  pie
niędzy  tylko  tyle  ile  jest  konieczne.  Płace  w  samorządzie  i  za
kładach  miejskich  w  tej  sytuacji  pozostają  na  niezmienionym 
poziomie  w  przyszłym  roku.  Dotyczy  to  Urzędu  Miasta,  szkół, 
przedszkol i,  zak ładów  miejskich. 
Przy  pracach  nad  budżetem  miasta  zawsze  najwięcej   narze
kań  dotyczy  n iedoszacowania  subwencji  na  oświatę.  Jak  to 
wygląda  w  budżecie  2002  r.  Il e  miasto  dopłaci  do  szkół  pod
s tawowych  i  g imnaz jów? 
Po zmianach,  czyli  zmniejszeniu,  ot rzymamy  4,8  mil iona  zł,  tym
czasem  wydatki  na  szkoły  podstawowe  to  5,6  min.  zł,  g imnazja 
2  min.  zł  i świetl ice  szkolne   0,65  min.  zł.  Inne  subwencje  też  są 
za  niskie   drogowa  została  zmnie jszona  w  porównaniu  z 2001  r. 
Poza  tym  j ako  miasto  bogatsze,  gdzie  dochody  budżetu  miasta 
w  przeliczeniu  n a j e d n e go  mieszkańca  przekracza jąśredn ią  kra
jową,  płacimy  miesięcznie  raty  na  zwiększenie  subwencji  ogól
nej,  czyli  na  dopłaty  do  budżetów  biedniejszych  gmin.  Jest  to 
tzw.  subwencja  wyrównawcza. 
Il e  generaln ie  o t rzymujem y  subwenc j i? 
Niecałe  6  min.  zł. 

A  ja k  wyglądają  dochody.  Co  przynosi  najwięcej   dochodów 
budżetowi  miasta? 
Z  podatku  od  osób  prawnych  i f izycznych  mamy  ponad  17  min. 
zł.  Udziały  w  podatkach  stanowiących  budżet  państwa  są  ustala
ne  przez  Ministerstwo  Finansów  i my  nie  mamy  wpływu  na  ich 
wysokość.  Nasze  podatki  to  g łownie  podatek  od  nieruchomości 
  8  min.  zł.  Następnie  nasze  dochody  to  wspomniane  j uż  sub
wencje,  dochody  z  gospodarki  mieszkaniowej,  dz ierżawa  grun
tów,  niewiele jest  ze  sprzedaży  mienia  komunalnego,  bo  też  nie
wiele  pozostało.  Są  jeszcze  dochody  p łynące  z  odsetek  banko
wych,  dotacje  z  EkoFunduszu  na  oczyszczalnię  ścieków,  z  tytu
łu amortyzacji  kanalizacji,  dotac je na opiekę  społeczną,  na  oświe
tlenie  dróg  z  wo jewództwa  i z  powiatu  na  Miejski  Dom  Pomocy 
Społecznej  oraz  na  utrzymanie  dróg. 

Maria  Komadowska.  Fot.W.  Suchta 

Zawar t a  została  umowa  o  u t rzymani u  dróg  powia towych 
przez  miasto.  Czy  to  się  op łaca? 
Jest  to  512.000  zł  na  2002  r. Trudno  określ ić  czy  to  sie  opłaca. 
Po  prostu  robimy  tyle  na  il e  starcza  pieniędzy.  Oczywiście  za
wsze  miasto  dokłada  coś  z  własnych  środków.  W  2001  r.  zapła
ci l iśmy  za  budowę  nowych  zatok  autobusowych  i w  przyszłym 
roku  też  będziemy  musieli  ponieść  koszty  dalszych  prac,  a  prze
cież zatoki  powstają  na  drodze  powiatowej.  To  nasza  inwestycja 
i  p łacimy  za  nią,  powiat  natomiast  da je  na  utrzymanie  dróg. 
A  jak  wyg ląda  śc iągalność  podatków  w  Ustroniu ,  przykła 
dowo  w  przypadku  podatku  od  n ieruchomości? 
Nigdzie  nie  udaje  się  śc iągnąć  wszystkich  podatków.  Powstają 
zadłużenia,  u nas  w granicach  20%.  Na jgorzej jest  z  niepłacący
mi  osobami  prawnymi,  czyli  np.  z  niektórymi  domami  wczaso
wymi.  Część  tych  d ługów  obciąża  ich  hipotekę.  Jeden  z  domów 
wczasowych  był  j uż  l icytowany,  ale  nadal  jest  niesprzedany,  a  z 
podatk iem  za legaj a j uż  prawie  dziesięć  lat. 
Miast o  może  taki e  obiekty  p rze jmować. 
Byłoby  to  proste,  gdyby  dany  dom  był  tylko  u  nas  zadłużony. 
Niestety  wierzycieli  jest  więcej  i miasto  musiałoby  ich  spłacić, 
by  budynek  przejąć.  Nas  niestety  na  to  nie  stać. 
Kupion o  natomiast  od  powiatu  budynek  szkoły  przy  rynku . 
Bo  udało  się  równocześnie  korzystnie  sprzedać  należący  do  mia
sta  budynek  przy  ul.  Słonecznej. 
O  jak i e  konkretn i e  kwoty  tu  chodz i? 
Budynek  przy  ul. S łonecznej  sprzedano  za 480.000  zł,  natomiast 
szkołę  przy  rynku  kupu jemy  za  482.000  zł.  Samorząd  powiato
wy  zdecydował  sie  na  zastosowanie  19%  zniżki  po  wycenieniu 
budynku  szkoły  przy  rynku.  Oczywiśc ie  to  nie  koniec  wydat
ków.  Gdy  prawdopodobnie  w czerwcu  prze jmiemy  ten  budynek, 
trzeba  będzie  go  przystosować  na  bibl iotekę  i świetl ice  z  ul.  Sło
necznej.  Niestety  na  to  nie  przewidz iano  pieniędzy  w  budżecie. 
To  znaczy  miasto  przejmi e  budynek  i  jaki ś  czas  będzie  on 
stał  pusty. 

Raczej  nie.  Moim  zdaniem  uda  się  w  ciągu  roku  wygospodaro
wać  pieniądze  na  ten  cel.  Będzie  subwenc ja  za  utracone  docho
dy  za  2001  r,  którą  ot rzymamy  oko ło  ma ja  2002  r.  Będzie  więc 
można  po  przejęciu  od  razu  przystąpić  do  prac  w  tym  budynku. 
Również  stałym  tematem  podczas  prac  nad  budżetem  jest  zbyt 
mało  pieniędzy  na  kultur ę  i sport.  Jak  to wygląda  w  Ustroniu? 
Trudno  powiedzieć,  że  w  naszym  mieście  kultura  i sport  kuleje. 
Poza  zadaszeniem  amfi teatru  przeznaczamy  pieniądze  na  odby
wa jące  się  w  mieście  imprezy,  a jest  ich  niemało. 
Na  co  przydałyby  się  Ustroniowi  p ien iądze? 
Przede  wszystkim  na zagospodarowanie  rynku,  skoro budu je  się 
już  nowe  zatoki  dla  autobusów.  Nie  na j lep iej wygląda  też  budy
nek  Urzędu  Miasta  i przydałoby  się  odnowien ie  elewacj i. 
Rynek,  malowanie  ratusza.  Czy  nie  obawia  się  pani  głosów, 
że  znowu  wszystko  robi  się  w  cent rum  zapomina jąc  o  odle
glejszych  dz ie ln icach? 

Na  tej  właśnie  zasadzie  w  centrum  niewiele  się  robi.  Dopiero  w 
2001  r.  mogło  powstać  rondo.  Zazwyczaj  p ieniądze  kieruje  się 
właśnie  gdzie  indziej    sporo  robi  się  w  Hermanicach,  na  Poniw
cu,  chodnik  w  Nierodzimiu.  Właściwie  to  w  centrum  obecnie  są 
najgorsze  chodniki.  Naprawdę  nie widać jak ie jś  drastycznej  róż
nicy  miedzy  centrum  a  dzielnicami.  Zazwyczaj  w  miastach  cen
trum  błyszczy,  a  dużo  gorzej  jest  na  peryfer iach.  W  Ustroniu 
chyba  takiego  zarzutu  postawić  nie  można. 
Dziękuj ę  za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojs ław  Suchta 

Jez ioro  Gocza ł kow ick ie  po
wstało  w  latach  50.  W  następ
stwie  zalania  terenów  za jmo
wanych  przez  wieś  Zarzecze. 
Mieszkańcy  zostali  wówczas 
przes ied leni  do  72  różnych 
miejscowości!  Dla  większości 
był  to wielki  dramat.  Ich  wspo

mn ien ia  zos ta ły  zap isane  w 
„Pamiętnikach  Zarzeczan". 

Pałac  Larischów  w  Cieszynie 
odzysku je  dawną  świe tność. 
Dobiega  właśnie  końca jego  re
mont.  W  budynku  od  1931  r. 
mieści  się  Muzeum.  Założone 
zostało  znacznie  wcześniej,  bo 
przed  200  laty przez  L.  Szersz
nika.  Placówka  szykuje  się  do 
obchodów  jubi leuszu. 

Armaty  pochodzące  z  pracow
ni  ludwisarskiej  Czesława  Ka

n a f ka  z  p o d s k o c z o w s k i ch 
Bladnie,  „grały" nie  tylko w  fil 
mie  „Ogniem  i mieczem",  lecz 
również  w  „Panu  Tadeuszu", 
pokazanym  podczas  minionych 
świąt w telewizyjnej, jedynce". 

Ochotn icza  Straż  Pożarna  w 
Skoczowie  weszła  w  129  rok 
działalności.  Starszą od  niej jest 
tylko  OSP  w  Cieszynie,  którą 
założono  przed  132  laty. 

C ieszyński  K lu b  H o k e j o wy 
ostatnio  znany jest  najbardziej 

z...  Sekcji  Jeździeckiej.  Jazdę 
konną ćwiczy  kilkanaście  dzie
wcząt  i  chłopców.  Umiejętno
śc iami  pop isu ją  się  podczas 
z a w o d ów  k l u b o w y ch  i  m i
s t r zos tw  miasta.  N o t u ją  też 
sukcesy  w  regionie. 

Dzwon  pochodzący  z  1726  r. 
odkryto  podczas  remontu  pod 
szczytem  wieży  kościoła  św. 
Jerzego  w Puńcowie.  Przetrwał 
ostatnią  wojnę,  bo  Niemcy  nie 
zdołali  go  zdemontować  z  po
wodu  wąskiej  więźby.  (nik ) 

^  r io io t a  l!ctrnń<ik n 



13  stycznia  o  godzinie  18.30  odbędzie  się  w  Ustroniu  kolejny 
koncert  z  okazji  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Tym 
razem  w  MD K  „Prażakówka"  zagrają  zespoły  Kashmir  i  Pytki 
Doś. 

Dyrekcja  i Szkolna  Rada  Rodziców  Gimnaz jum  nr  1 w  Ustro
niu  zapraszają  na  Bal  Szkolny,  który  odbędzie  się  12  stycznia 
2002  r.  (sobota)  o  godz.  19.00  w  sali  remizy  OSP  w  Ustroniu
Polanie.  Bilety  w  cenie  60  zł  (wraz  z  konsumpcją)  od  osoby  do 
nabycia  w  sekretariacie  G imnaz jum  nr  1 w  Ustroniu  od  ponie
działku  do  piątku  w  godz.  od  8  do  15.00. 

Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego  w  Ustroniu  zatrudni 
nauczyciela  w  klasie  gitary.  In formacje można  uzyskać  u  kierow
nika  Ogniska  Muzycznego    MD K  „Prażakówka",  ul.  Daszyń
skiego,  tel.  8542906  w  godzinach  popołudniowych. 

Na odśnieżanie z kasy miejskiej wydano w grudni u 160.000 zł. Głów
ne  ulice  były  cały  czas  przejezdne.  Fot.  W.  Suchta 

Ci ,  którz y  od  nas  odeszl i: 
Helena  Cienciała  lat  81  ul.  Sanatoryjna  15 
Adolf  Cieślar  lat  77  ul.  Równica  20 
Julia  Czyż  lat  82  ul.  Dominikańska  6 
Anna  Kudka  lat  83  ul.  Katowicka  266 
Hal ina  Szymandera  lat  48  ul.  Sanatory jna  3 
Paweł  Wałach  lat  76  os.  Manhatan  2/27 

Rodzinie  zmarłego 

Mieczysława  ZWARDONI A 

Wyrazy  głębokiego  współczucia 
s k ł a d a j ą j e go koleżanki  i koledzy  z  ustrońskiego 

Koł a  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej 

Serdeczne  podziękowanie  za  wyrazy  współczucia,  wieńce 
i kwiaty,  za  udział  w  pogrzebie 

śp.  Ju l i i  C Z Y Ż 

Ks.  dr  Henrykowi  Czemborowi,  Radzie  Paraf ialnej,  Estra
dzie  ludowej  „Czantor ia"  za  piękną  oprawę  muzyczną,  Ro
dzinie,  sąsiadom,  zna jomym  oraz  wszystkim  uczestnikom 
pogrzebu 

składa  rodzina 

KRONIK A  POLICYJN A 

17.12.2001  r. 
O godz.  11.40 na skrzyżowaniu  ulic 
Cieszyńskiej  i  Katowickiej  kieru
jący ílatcm brava mieszkaniec Biel
skaBiałej  doprowadził  do  kolizji 
z renaultem clio kierowanym prz.cz 
mieszkańca  Katowic. 
18.12.2001  r. 
O godz.  18.55 na ul. Cieszyńskiej 
kolizja  pomiędzy  autobusem  kie
rowanym przez mieszkańca Jawo
rzynki  i oplem  kierowanym  przez 
mieszkańca Cieszyna. O w inie roz
strzygnie  sąd. 
18. Í 2.2001  r. 
O godz. 23.50 kierujący nissanem 
mieszkaniec BielskaBiałej dopro
wadził do kolizji z autobusem  kie
rowanym  przez  mieszkańca  Ko
niakowa. 
20.12.2001  r. 
O godz.  11.45 na parkingu  przy ul. 
Akacjowej cofający skodą  miesz
kaniec Gliwic doprowadził  do  ko
lizj i z V W passatem należącym do 
mieszkańca  Cieszyna. 
20.12.2001  r. 
O godz.  13 na ul. Tuiystycznej cią
gnik ursus wymusił  pierwszeństwo 
przejazdu  i doprowadził  do  koli
zji z autobusem  kierowanym  przez 
mieszkańca  Cisownicy. 

S T R A Ż  M I E J S K A 

17.12.2001  r. 
Kontrola  odśnieżania  ulic  i  chod
ników na terenie miasta oraz posy
pywania piaskiem  przed  sklepami. 
17.12.2001  r. 
Interwencja  w  związku  z  wałęsa
jącym się po Ustroniu  owczarkiem 
szkockim.  Pies został  odwieziony 
do  schroniska. 
18.12.2001  r. 
Kontrola porządkowa w Lipowcu. 
Sprawdzanie  opłat  podatkowych 
za  posiadanie  psów  oraz  aktual
nych  szczepień  ochronnych. 
19.12.2001  r. 
Kontrola  zezwoleń  na  prowadze
nie  handlu  obwoźnego  oraz  loka
lizacji  przedświątecznych  punk
tów  handlowych. 
19.12.2001  r. 
Wspólny  nocny  patrol  z  policją. 
Patrolowano  centrum  miasta. 
20.12.2001  r. 
Wspólnie z pracownikami  Urzędu 
Miasta kontrolowano  odśnieżanie 
miasta, przede wszystkim  Równi
cę. Jaszowiec,  Polanę. 
20.12.2001  r. 
W  godzinach  popołudniowych 
kontrolowano parkingi przy wycią

21.12.2001  r. 
O  godz.  20.08  na  ul.  Daszyńskie
go zatrzymano mieszkańca  Ustro
nia  kierującego  renaultem  w  sta
nie  nietrzeźwym.  Wynik  badania. 
22.12.2001  r." 
0  godz.  10.30  na  skrzyżowaniu 
ulic  Katowickiej  i  Myśliwskiej 
kierujący daewoo espero  mieszka
niec Rudy Śląskiej doprowadził do 
kolizj i  ze  skodą  kierowaną  przez 
innego  mieszkańca  Rudy Śląskiej 
1  kamazem  kierowanym  przez 
mieszkańca  Jaworzynki. 
22.12.2001  r. 
O  godz.  13.25  Na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej  i Cieszyńskiej do
szło do kolizji drogowej pomiędzy 
fordem kierowanym  przez  miesz
kańca  Pawłowic,  fiatem  kierowa
nym  przez  mieszkańca  Bydgosz
czy  i citroenem  kierowanym  przez 
mieszkankę Ustronia. O winie roz
strzygnie  sąd. 
22.12.2001  r. 
O  godz.  14  w  sklepie  Albert  za
trzymano  mieszkańca  Ustronia 
usiłującego  ukraść  dwie  puszki 
szynki  i paczkę  kawy. 
23.12.2001  r. 
O  godz.  12.10  na  rynku  mieszka
niec  Ustronia  cofając  fiatem  126 
doprowadziła  do kolizji z audi  na
leżącym do mieszkańca  Ustronia. 

(ws) 

gach  narciarskich.  W  kilku  przy
padkach  nakazano  przestawienie 
samochodów,  które  utrudniały  ko
munikację oraz  odśnieżanie. 
21.12.2001  r. 
Kontrola stanu  technicznego  zna
ków drogowych  na terenie  miasta. 
Wyniki przekazano  odpowiedzial
nym  służbom. 
21.12.2001  r. 
Wspólnie  z policją  kierowano  ru
chem  na  ul.  ks.  Kojzara  i  Brody 
w  związku  z  przedświątecznymi 
korkami  wokół  targowiska. 
2223.12.2001  r. 
W  kilku  przypadkach  powiado
miono  służby  odpowiedzialne  za 
odśnieżanie miasta o  trudnościach 
z przejechaniem  samochodem. 
26.12^2001  r. 
Wspólna kontrola z policją  posia
dania  koncesji  na  sprzedaż  alko
holu  w Ustroniu  Polanie. 
27.12.2001  r. 
Kontrola  Młynówki  w  związku 
z  powstałym  zatorem  lodowym 
i możliwością  wylania  strumienia. 

(agw) 
27grudnia  znaleziono  dokumenty: 
dowód  rejestracyjny,  prawo  jazdy, 
legitymacją  szkolną,  które  znajdu
ją się vi' Komendzie  Straży  Miejskiej 
w  Ustroniu. 

Serdeczne  podziękowania  za  wyrazy  współczucia,  z łożone 
wieńce  i kwiaty  oraz  udział  w  uroczystości  pogrzebowej 

śp. Pawła  WAŁACH A 

Ks.  dr  Henrykowi  Czemborowi,  rodzinie,  sąsiadom  z  bloku 
nr  2  na  os.  Manhatan  oraz  wszystkim  uczestniczącym  w  po
grzebie  składają: 

Żona  z  rodziną 

składa 
3  Gazeta  Ustrońska 



GRUDNIOWE  SESJE 
W  grudniu  odbyły  się dwie  sesje  Rady  Miasta    12  i 21  grudnia. 

Obrady  prowadziła  przewodnicząca  RM  Emili a  Czembor.  Naj
ważniejsza  uchwała  podjęta  na  tych  sesjach  dotyczyła  budżetu 
miasta  w 2002  r.  Warto  tu  zaznaczyć,  że  uchwałę  budżetowa  pod
jęto jednogłośnie,  co  zdarzyło  się  po  raz  pierwszy  od  1990  r. 

12  grudnia  budżet  prezentowała  zastępca  Burmistrza  Jolanta 
KrajewskaGojny .  Poinformowała też radnych o pozytywnej opinii 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej.  Przewodniczący  Komisji  Bu
dżetowej  Rudolf  Krużolek  również  wyraził  pozytywną  opinię 
stwierdzając, że założenia  są prawidłowe,  budżet  opracowano  rze
telnie,  a  utrzymujące  się  wysokie  wydatki  na  inwestycje  świadczą 
o dobrym  gospodarowaniu.  W  imieniu  Komisji Ochrony  Środowi
ska  pozytywną  opinię  przedstawił  Tomasz  Szkaradnik,  podobnie 
Bronisław  Brandys  w  imieniu  Komisji  Architektury,  Józef  Wa
szek  w  imieniu  Komisji  Gospodarki  Komunalnej,  Andrzej   Gluza 
w  imieniu  Komisji  Rolnictwa  i  E.  Czembor  w  imieniu  Komisji 
Kultury  i Oświaty. 

W  dyskusji  radni  zgłaszali  swe  postulaty  i pytania.  B.  Brandys 
stwierdził,  że  wolne  środki  w  2002  r.  należy  przeznaczyć  na  re
mont  sceny  w  Prażakówce,  co  było  również  wnioskiem  Komisji 
Kultury  i Oświaty. Zdaniem  T. Szkaradnika  należy  w mieście  zain
stalować  więcej  koszy  na  śmieci,  zwiększyć  wydatki  na  zieleń. 
Radny  stwierdził  też,  że  91%  kwoty  z 2001  r. na  plany  miejscowe 
to  zdecydowanie  za  mało.  Miasto  powinno  przede  wszystkim  dą
żyć do ograniczenia strefy uzdrowiskowej „A" , gdyż np. w Jaszowcu 
hamuje to  rozwój dzielnicy. Ta wypowiedź  wywołała  dłuższą  dys
kusję.  Skarbnik  Mari a  Komadowska  odpowiadała,  że  kwoty  w 
budżecie  przeznaczone  są tylko na  dokończenie  opracowywanych 
planów.  Jeżeli  wpłyną  darowizny  na  dalsze  plany.  Rada  podejmie 
odpowiednie  decyzje.  Ponadto  można  się  liczyć  z  dodatkowymi 
dochodami,  które  będzie  można  przeznaczyć  na  opracowanie  pla
nów  szczegółowych.  B.  Brandys  stwierdził  na  to,  że jest  opraco
wane  studium  zagospodarowania  przestrzennego  Ustronia,  nato
miast  zmniejszeniu  strefy  uzdrowiskowej  niezbyt  przychylny  jest 
Naczelny  Lekarz Uzdrowiskowy,  a to jego  opinia kieruje się  głów
nie Minister Zdrowia. T. Szkaradnik  zaproponował,  by jednak  zde
cydowanie występować  w sprawie zmniejszenia strefy „A" .  Archi
tekt miejski Jarosław  Grzybowski  informował, że od  1992  r. stre
fa  uzdrowiskowa  „A "  nie  zmieniła  się.  W  opracowanym  studium 
są  propozycje  zmian.  Obecnie  należy  chyba  poczekać,  w  jakim 
kształcie  uchwalona  zostanie  przez  parlament  ustawa  o  zagospo
darowaniu  przestrzennym  i wtedy  podejmować  działania.  Radni 
zgodnie uznali, że sprawy zagospodarowania  przestrzennego  w  na
szym  mieście  trzeba  mięć  stale  na  uwadze  i  należy  dość  szybko 
powrócić  do  tego  tematu. 

Jeszcze jedna  sprawa  związana  z uchwalanym  budżetem  wywo
łała na sesji dłuższa  dyskusję.  W  projekcie budżetu  zaproponowa
no  wykonanie  odcinka  ul.  Źródlanej.  A.  Gluza  stwierdził,  że  jego 

Tradycyjnie  ostania  w  roku  sesja  Rady  Miasta  to  także  okazja  do 
składania  sobie  życzeń.  W  tym  roku  przed  życzeniami  i  łamaniem 
się  opłatkiem  wiceprzewodniczący  RM  J.  Waszek  przebrał  się  w 
strój kominiarski, co powinno ustrońskiemu samorządowi  przynieść 
szczęście  w 2002  r. Na  zdjęciu  J.  Waszek  łamie  się  opłatkiem  z  E. 
Czembor.  Fot.  W.  Suchta 

zdaniem  przeznacza  się  na  ten  cel  zbyt  dużo  pieniędzy.  Za  taką 
samą  kwotę  można  wyremontować  o wiele  więcej  ulic.  j .  Krajew
skaGojny  odpowiadała,  że  prawdopodobnie  ten  odcinek  ul.  Źró
dlanej  w  przyszłym  roku  nie  będzie  w  ogóle  remontowany,  gdyż 
16  mieszkańców  tej  ulicy  skierowało  do  Samorządowego  Kole
gium  Odwoławczego  protest  dotyczący  budowy  tej  ulicy.  Zapla
nowano  spotkanie  z mieszkańcami  i po nim  się okaże,  czy  w  przy
szłym  roku  tą  ulica będzie  robiona.  Na głosy  radnych,  ze  zaprojek
towano  ul.  Źródlana  /.byt  szeroką,  13.  Brandys  mówił,  y.c  trzeba 
przy  powstających  drogach  budować  ścieżki  rowerowe  tak jak  to 
uczyniono  w  planach  Źródlanej.  J.  Waszek  natomiast  wyraził  swe 
zdziwienie  protestami,  gdyż  nie  można  się  cofać  i  budować  wą
skich  dróg.  Należy  patrzeć  w przyszłość.  A. Gluzę  poparł  T.  Szka
radnik  twierdząc,  że  priorytetem  powinno  być  centrum  miasta,  w 
którym  jest  tyle  do  zrobienia.  E.  Czembor  mówiła,  ze  sprawa  re
montu,  a  właściwie  budowy  ul. Źródlanej  ciągnie  się  już  dziesięć 
lat. Większość  mieszkańców  domaga się budowy  tej drogi.  W  tam
tym  rejonie  Zawodzia  powstał  plan  szczegółowy  i należy  się  tam 
liczyć  z  rozwojem  budownictwa.  Ul.  Źródlana  została  pomyślana 
jako  ulica  zbiorcza.  Koszt jest  wysoki,  ale  należy  roboty  wykonać 
porządnie, z chodnikami  i ścieżkami  rowerowymi.  Wikto r   Paster
ny  był odmiennego  zdania.  Proponował,  by  ulice naprawić, a  resz
tę  pieniędzy  przeznaczyć  na  inne  drogi.  Bolesław  Kroke r   odpo
wiadał  na  to, że Zawodzie  ma  najgorsze drogi.  Wniosek  o  budowę 
Źródlanej  ma  już  dziesięć  lat.  Radny  wyraził  też  zdziwienie,  że 
mieszkańcy  protestują  nie  chcąc  takiej  drogi.  Poparł  te  słowa  Jan 
Drózd  przypominając,  że  mieszkańcom  mówiono,  że  gdy  tylko 
powstanie  kanalizacja  i wodociągi  w  tamtym  rejonie,  następnym 
krokiem  będzie  droga.  Trudno  się  teraz  z  tych  obietnic  wycofy
wać.  Jan  Lazar   natomiast  dowodził,  że dyskusja  zbacza  na  bocz
ne  toiy.  Może  pierwsze  ktoś  powie  ile  faktycznie  szerokości  ma 
mieć  ta  ulica.  Na  razie  nie  udało  mu  się  tego  dowiedzieć.  J.  Lazar 
podkreślił  także,  że  Lipowiec  jest  jedyną  dzielnicą  nieobecną  w 
budżecie  na  rok  2002.  J.  KrajewskaGojny  odpowiadała,  że  jezd
nia  będzie  mieć  6 m  szerokości,  chodnik  2,5  m, ścieżka  rowerowa 
2  m.  Kazimierz  Stolarczyk  dowodził,  że  z  poboczami  jest  to  w 
sumie  14 m,  a  to już  autostrada. 

W dyskusji nad budżetem  T. Szkaradnik  pytał o to, czy  uwzględ
niono  wniosek  KS  Kuźnia  o  remont  szatni.  M.  Komadowska  od
powiadała,  że  miasto  nie  może  remontować  obiektów  nie  należą
cych  do  gminy,  natomiast  uwzględniono  dotację  na  bieżącą  dzia
łalność  klubu.  W  Pasterny  dodał,  że  obecnie  Kuźnia  ma już  spon
sora,  więc  nie  ma  potrzeby  dofinansowywania  klubu.  Na  zakoń
czenie  dyskusji  o  remont  jednej  uliczki  na  Starej  Kolonii  w  Her
man icach  upomniał  się  Wiesław  Śliż. 

Na  sesji  21  grudnia  uchwalano  budżet.  O jego  przyjęcie  apelo
wał  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć.  Stwierdził  on,  że  obecnie  mogą 
jeszcze  nastąpić zmiany  w  wysokości  dotacji,  gdyż  prace  nad  bu
dżetem  państwa  nadal  trwają w parlamencie,  lecz będzie j e  można 
na  bieżąco  wprowadzić  do  budżetu  miasta. 

A .  Gluza  pytał,  czy  nadal  w  budżecie  figuruje budowa  ul.  Źró
dlanej,  o  której  dyskutowano  na  poprzedniej  sesji.  I.  Szarzeć  od
powiadał,  że  spotkano  się  z  przedstawicielami  Zawodzia  i wspól
nie  wyrażono  wolę  pozostawienia  kwoty  przeznaczonej  na  budo
wę  ul. Źródlanej w budżecie,  z  tym  , że  nie  będzie  budowany  pier
wotnie  założony  odcinek,  ale  połączenia  z  ul.  Szpitalną.  Tym  sa
mym  znika  problem  protestu  mieszkańców. 

Mim o dyskusji  i kontrowersji  radni jednogłośnie  przyjęli  budżet 
miasta  na 2002  r. 

Podczas  dwóch  grudniowych  sesji  podjęto również  inne  uchwa
ły,  nad  którymi  dość  żywo  dyskutowano.  Najważniejsze  wątki  tej 
dyskusji  przedstawimy  w  następnym  numerze  GU.  (ws) 

8.00  10.00. 
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KSEROKOPIARK I 
SPRZEDAŻ,  SERWIS,  WYNAJEM 

TONERY do wszystkich  typów  kopiarek 
Tusze,  Cartridg e  do drukarek 
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Ks.  bp T.  Rakoczy  podczas  Wigilijki . 

CZYŃMY DOBRO DOBRZE 
„  Miłość świadczona  innym Jest  największym  dobrodziejstwem 

dla nas samych,  którzy zdobywamy  się na okazywanie  miłości". 

W  środę  19  grudnia  Fundacja  św.  Antoniego  po  raz  kolejny 
zaprosiła  na  Wigil i jk ę dzieci  z ustrońskich  szkól  podstawowych  i 
Ośrodka  dla  Dzieci  Niepełnosprawnych  w  Nierodzimiu,  które 
przez  cały  rok  otoczone  są  szczególną  troską. 

Uroczysta  ekumeniczna  kolacja  z  udziałem  ks.  bp.  Tadeusza 
Rakoczego  oraz  ks  dr.  Henryk a  Czembora,  ks.  dziekana  Ru
dolf a  Wojnara ,  ks.  dr.  Jana  Piszczana,  ks.  Leopolda  Zielaski 
i proboszcza  parafii  Brata  Alberta  ks.  Tadeusza  Serwotki  odby
ła  się  w  restauracji  „Fontana"  na  Zawodziu.  Licznie  przybyli 
przedstawiciele  władz  a  wśród  nich:  przewodnicząca  Rady  Mia
sta  Emili a  Czembor,  zastępca  burmistrza  Jolanta  Kra jewska 
Gojny ,  Andrzej   Pilch  i Józef  Waszek. 

Po  przywitaniu  ks.  bpa  T.  Rakoczego  i  zebranych  gości  przez 
prezesa  Fundacji  św. Antoniego  Tadeusza  Browińskiego  glos  za
brał  ksiądz  biskup,  który  przypomniał  zebranym  ubiegłoroczną 
Wigilijk ę  i wspomniał  o wielkim  znaczeniu  działalności  Fundacji. 

W  rozwinięciu  tematu  dostojny gość  mówił  o prawdziwie  chrze
ści jańskiej postawie  Polaków  i sol idarności  z  ludźmi,  którzy  stra
cil i  dorobek  swojego  życia  w powodzi.  Powiedział  też o  otwarto
ści  Fundacji  na  ludzką  niedolę  oraz  o  szeroko  rozumianej  pomo
cy  dla  bezdomnych  i  bezrobotnych.  Wspomniał  o  stałej  trosce 
Fundacji  o  dzieci,  pomocy  materialnej,  koloniach  letnich  i  samej 
Wigil i jc e  połączonej  z podarkami,  które  rozdał  św.  Mikołaj .  Wy
raził  też  wdzięczność  dla  ludzi,  którzy  pracują  na  rzecz  tych  naj
mniejszych    jak  nazywa  dzieci  Chrystus.  Dla  miłosiernych,  któ
rych  postawa  pochodzi  z  miłości  czerpanej  od  Jezusa  Chrystusa. 

Zaproszone  dzieci  zostały  podczas  uroczystej  kolacji  obdaro
wane  paczkami  z  żywnością  i ze  słodyczami  oraz  zabawką. 

W  podziękowaniu  za daty  i serce  dzieci  z Nierodzimia  wręczy
ły Fundacji dyplom  uznania  „Z a wspomaganie  Towarzystwa  Opie
ki  nad  Niepełnosprawnymi"  w  Ustroniu. 

W  księdze  pamiątkowej  Fundacji  św.  Antoniego  ks.  bp.  T.  Ra
koczy  napisał: 

Czyńmy dobro dobrze.  Dziękuję serdecznie  Fundacji św. Anto
niego w Ustroniu, za to, że w pielgrzymce  do betlejemskiego  Dzie
ciątka są sercem z ludźmi potrzebującymi  serca i przyjaznej  dłoni. 
Niech Boże Narodzenie w pierwszym  roku nowego  wieku i tysiąc
lecia będzie dla Was natchnieniem  i umocni was na tej drodze (...). 

Obecni  na  Wigi l i jc e  przedstawiciele  władz  podziękowali  Fun
dacji  „za  wiele cennych  inicjatyw,  za  pracę,  poświęcone  siły,  czas 
i serce  na  rzecz  potrzebujących  w  naszym  mieście  i poza  n im." 
  Chciałbym  podziękować  wszystk im  of iarodawcom  za  zło
żone  dary    mówi  prezes  Fundacji  św.  Antoniego  Tadeusz  Bro
wiński .   Jesteśmy  wdzięczni  za  każdą  z łotówkę  oraz  za  pracę 
prz y  organizacji  tegorocznej   Wigi l i jki . 

Tuż  przed  Świętami  również  32  osoby  bezdomne  i potrzebują
ce  pomocy  otrzymały  świąteczne  paczki  od  Fundacji. 

W  brutalnym  świecie,  gdzie  tylu  z  nas  myśląc  tylko  o  swoich 
sprawach,  zapomina  o prawdziwych  problemach  innych  ludzi,  po
chylmy  się nad  bliźnim  potrzebującym wsparcia  i może  właśnie  za 
pośrednictwem  Fundacji  św.  Antoniego  spróbujmy  pomóc.  To  ta
kie  proste,  a  przecież  tak  potrzebne!  Anna  Gadomska 

ZASYPAŁ O  LIPOWIEC 
Praktycznie  sypie  od  początku  grudnia,  z  czego  cieszą  się  nar

ciarze.  Służby  za jmu jące się  odśnieżaniem  nie  miały  większych 
problemów.  Do  czasu.  Gdy  zaczęło  wiać  problemy  sie  pojawiły. 
Maszyny  odśnieża jące  nie  były  w  stanie  zgarniać  ze  wszystkich 
dróg  nawiwanego  z  pól  śniegu.  Na jdramatyczn ie jsza  sytuacja 
panowała  na  drodze  z  Lipowca  do  Brennej.  Drogę  zawiało  w 
pierwszy  dzień  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Powstały  ponadmer
towe  zaspy.  Pługi  i ciągniki  okazały  się  bezsilne.  Do  akcji  skiero
wano  koparki,  które  odgarniały  naniesiony  śnieg.  Akcja  trwała 
od  25  do  27  grudnia,  gdy  to  znowu  droga  do  Brennej  była  prze
jezdna.  Mieszkańcy  posesji  przy  nieprzejezdnych  drogach  twier
dzą,  że z pogodą  trudno  dyskutować.  Zwracają  jedynie  uwagę,  że 
płotki  mogłyby  stać  głębiej  w  polach    wtedy  zaspy  tworzyłyby 
się  przed  drogą,  uważają  też,  że  umowy  na  odśnieżanie  powinno 
sie  zwierać  na  dłuższe  okresy  czasu,  np.  5  lat,  wtedy  odśnieżają
cy  być  może  zainwestują  w  lepszy  sprzęt.  (ws) 

Zaspy  usuwano  koparkami.  Fot.  W.  Suchta 

W  dawnym 
USTRONIU 

Krowy  i owce  są w  ustrońskim  krajobrazie coraz  większą  rzad
kością  i być  może  kolejne  pokolenia  będą  oglądać  te  pożyteczne 
zwierzęta  tylko  w  ZOO.  Tymczasem  prezentu jemy  grupę  zwie
rząt  na  pierwszym  planie  oraz  letnią  panoramę  Zawodzia  i  Rów
nicy  z  lat  30.  XX  wieku,  która  została  wydana jako  czarno    biała 
widokówka.  Zapotrzebowanie  na drukowane  widoki  Ustronia  było 
spore  również  w  okresie  międzywojennym  ze  względu  na  przy
jeżdżających  tu  kuracjuszy. 

Warto  zwrócić  uwagę,  że  na Zawodziu  było wówczas  tylko  kil 
ka  gospodarstw  oddzielonych  od  siebie  łąkami  i  polami  upraw
nymi.  Na  temat  zmian, jak ie  zaszły  w  tej dzielnicy  pisze  mieszka
jąca  tam  Zof ia  Sokół  w  „Kalendarzu  Ustrońskim"  na  2002  r. 
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UCHWAŁA  BUDŻETOWA  NA  ROK  2002 
Nr  XL/401/2001 

Rady  Miasta  Ustroń 
z dnia  21.12.2001  r. 

w sprawie:  budżetu  miasta  na  2002r. 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2 pkt.  4.  pkt. 9  lit .  „d"  oraz  pkt.  10 
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym 
(t.j . Dz.  U. z  1996  roku. Nr  13 poz.  74 z późn.  zm.)  oraz art.  109,  116 
ust.  I. art.I I8  ,  124,  128 ust. 2  pkt.  1, 
134 ustawy z dnia 26  listopada  1998 roku o  finansach  publicznych  ( Dz. 
U. nr  155 poz. 1014  z  późn.  zm.) 

Rada  Miasta  uchwala: 
§1 

1.  Ustala  się  dochody  budżetu  w  wysokości  30.837.202  zł  jak 
w załączniku  Nr  I do  uchwały. 
2.  W kwocie dochodów  budżetu określonej w ust.  1  wyodrębnia  się: 
1)  dotacje na realizację zadań zleconych  z zakresu administracji  rządo

wej  i  innych  zleconych  na  podstawie  odrębnych  ustaw  w  kwocie 
953.786 zł jak  w załączniku  nr 2 do  uchwały. 

2)  dochody  z tytułu  wydawania zezwoleń  na sprzedaż  napojów  alko
holowych  w kwocic  490.000  zł  jak  w załączniku  nr 3 do  uchwały. 

§2 

1.  Ustala  się wydatki  budżetu  w kwocie 35.481.915  zł jak  w załącz
niku  nr 4 do  uchwały. 

2.  Z wydatków o których mowa w ust.  I przeznacza się łącznie na: 
1)  wydatki  bieżące kwotę 24.471.915  zł  w tym  wyodrębnia  się: 

a)  kwotę  12.986.724 zł z przeznaczeniem  na wynagrodzenia  i pochod
ne od  wynagrodzeń; 

b)  kwotę  114.000  zł  z  przeznaczeniem  na  dotacje  podmiotowe  dla 
zakładów  budżetowych  , zgodnie  z załącznikiem  Nr  5 

c)  kwotę  1.641.700 zł  z przeznaczeniem  na dotacje  podmiotowe  dla 
instytucji  kultury  oraz. dla  instytucji  pozarządowych    stowarzy
szeń  i towarzystw, zgodnie z załącznikami  Nr 5a  i 5b 

d)  wydatki  w kwocic  953.786  zł  na  realizację  zadań  zleconych  z  za
kresu  administracji  rządowej  i  innych  zadań  zleconych  na  podsta
wie odrębnych  ustaw, jak  w załączniku  nr 2 do  uchwały; 

c)  wydatki  w  kwocie  490.000  zl  na  realizację  zadań  określonych  w 
programie profilaktyki  i rozwiązywania problemów  alkoholowych 
jak w załączniku  nr 3 do  uchwały. 

2  )  wydatki  majątkowe  w  kwocie  11.010.000  zł  jak  w  załączni
ku  nr 6 w  tym: 
na  realizację  wieloletnich  programów  inwestycyjnych  w  kwo
cic  8.478.000  zł  jak  w załączniku  nr 6 „a" do  uchwały. 

§3 

1.  Deficyt  budżetu  w  kwocie  4.644.713  zl  pokryty  zostanie  z  : 
1) zaciągniętej pożyczki  z NFOŚ  i GW  w kwocie 350.000 zł 
2)  zaciągniętej pożyczki  z WFOŚ  i GW  w  kwocic  3.200.000  zł 
3)  z woinych  środków na koncie bankowym  pozostałych  z poży

czek  w kwocic  1.094.713  zł 

2.  Zestawienie  przychodów  i  rozchodów  budżetu  zawiera  załącznik 
Nr 7 do  uchwały. 

§4. 
Ustala  się plan  przychodów  i wydatków  środków  specjalnych jak  w za
łączniku  nr 8 do  uchwały. 

§ 5. 
Ustala się plan  przychodów  i wydatków  Miejskiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki  Wodnej, jak  w załączniku  nr 9  do  uchwały. 

Tworzy  się  rezerwę ogólną  w wysokości  230.000  zł 

§7. 
Upoważnia  się Zarząd  Miasta  do: 

i ;  ' 'Zaciągania kredytów  i pożyczek oraz emisji papierów  wartościowych 
na pokrycie występującego w  roku  budżetowym  deficytu  budżetowego 
do  wysokości 

500.000  zł 
2)  Zaciągania  zobowiązań  do  wysokości  wydatków  uchwalonych  w 

budżecie gminy po zmianach przewidzianych  na realizację poszcze
gólnych  zadań  bieżących  i  inwestycyjnych. 

3)  Dokonywania  zmian  w  planie  wydatków  i  między  rozdziałami  i 
paragrafami  oraz między  zadaniami  w  ramach  działu. 

4)  Lokowania  wolnych  środków  na  rachunkach  bankowych 
w  innych  bankach,  niż bank  prowadzący  obsługę  budżetu  miasta; 

5)  Udzielania pożyczek  i poręczeń  w roku budżetowym  do  wysokości 
50 000  zł. 

8. Obsługę  bankową  prowadził  będzie  ING  Bank  Śląski  S. A  Katowice 

oddział  w  Ustroniu. 

§9. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Śląskiego  i opublikowaniu  w Gazecie  Ustrońskicj oraz wywieszeniu  na 
tablicach  ogłoszeń. 

Wykonanie  uchwały  powierza  się Zarządowi  Miasta. 

Uchwala wchodzi  w życie  /, dniem  podjęcia /. mocą  obowiązującą od  l 
stycznia  2002  r. 

Zal:|cznik  nr  4 
do  uchwały  budżetowej  Nr  XL/401/2001 

z  dnia  21.12.2001  r. 

PLAN  WYDATKÓ W  NA  ROK  2002 

Dział  Rozdz.  Nazwa    Treść  Plan  2002 

010  Rolnictwo  37  900 
01030  Izby  rolnicze  900 

Wydatki  bieżące  900 
01095  Pozostała  działalność  37  000 

Wydatki  bieżące  37  000 

020  Leśnictwo  5  300 

02095  Pozostała  działalność  5  300 
Wydatki  bieżące  5  300 

600  Transport  i Łączność  2  167  299 
60014  Drogi  publiczne  powiatowe  512  299 

Wydatki  bieżące  512  299 
60016  Drogi  publiczne  gminne  /  655  000 

Wydatki  bieżące  650  000 
Wydatki  inwestycyjne  950  000 

700  Gospodarka  mieszkaniowa  2 088  636 
70004  Różne  jednostki  obsługi  gospodarki  1 058  636 

mieszkaniowej  i  komunalnej 
70005  Gospodarka  grunta  m i  30  000 

i  nieruchomościami 
Wydatki  bieżące  30  000 

70021  Towarzystwo  Budownictwa  Spolecz.  1 000  000 
Wydatki  inwestycyjne  1 000  000 
TBS wniesienie  wkładów  do  spółki  1 000  000 

710  Działalność  usługowa  145 550 
71004  Plany  zagospodarowania  28  000 

przestrzennego 
Wydatki  bieżące  28  000 

71014  Opracowania  geodezyjne  32  000 
i  kartograficzne 
Wydatki  bieżące  32  000 

71035  Cmentarze  85  550 
Wydatki  bieżące  85  550 

750  Administracja  publiczna  4 048  648 

75011  Urzędy  wojewódzkie  100  860 
Wydatki  bieżące  100  860 

w  tym:  wynagrodzenia  i  pochodne  100  860 

75020  Starostwa  po wiato we  17  827 

Wydatki  bieżące  17 827 
w tym: wynagrodzenia  i  pochodne  17 827 

75022  Rady  gmin  212  650 
Wydatki  bieżące  212  650 

75023  Urzędy  gmin  3 604  511 
Wydatki  bieżące  3 554  511 
w tym  : wynagrodzenia  i  pochodne  2 998  936 
wydatki  majątkowe  50  000 

75047  Pobór  podatków  40  000 

Wydatki  bieżące  40  000 

75056  Spis  powszechny  41  600 
Wydatki  bieżące  4 1  600 

75095  Pozostała  działalność  31  200 

Wydatki  bieżące  31  200 

751  Urzędy  naczelnych  organów  2  300 

władzy  państwowej,  kontroli  i 
ochrony  prawa  oraz  sądownictwa 
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75101  Urzędy  naczelnych  organów  2  300 
państwowej,  kontoli  i ochrony  prawa 
Wydatki  bieżące  2  300 

754  Bezpieczeństwo  publiczne  484  840 
i oclironn  przeciwpożarowa 

75403  Jednostki  Terenowe  Policji  9  920 
Wydatki  bieżące  9  920 

75412  Ochotnicze  Straże  Pożarne  80  100 
Wydatki  bieżące  80  100 

75414  Obrona  cywilna  6  000 
Wydatki  bieżące  6  000 

75416  Straż  Miejska  388820 
Wydatki  bieżące  388  820 
w tym:  wynagrodzenia  i  pochodne  314  000 

758  Różne  rozliczenia  544  301 
75802  Część  podstawowa  subwencji  314  301 

ogólnej  dla  gmin 
Wydatki  bieżące  314  301 

75818  Rezerwy  ogólne  i  celowe  230  000 

801  Oświata  i  wychowanie  7  773  295 
80101  Szkoły  podstawowe  5  628  420 

wydatki  bieżące  5 028  420 
w tym:  wynagrodzenia  i  pochodne  4 011  330 
Wydatki  inwestycyjne  600  000 

80110  Gimnazja  2 051  375 
wydatki  bieżące  2051  375 
w tym: wynagrodzenia  i pochodne  1 790  160 

80113  Dowożenie  uczniów  do  szkól  88  500 
wydatki  bieżące  88  500 

80195  Pozostała  działalność  5  000 
Wydatki  bieżące  5  000 

851  Ochrona  zdrowia  522  500 
85149  Programy  polityki  zdrowotnej  32  500 

wydatki  bieżące  32  500 
85154  Przeciwdziałanie  alkoholizmowi  490  000 

wydatki  bieżące  490  000 
w tym  dotacje  310  600 

853  Opieka  Społeczna  2610331 
85302  Domy  pomocy  społecznej  810  297 

wydatki  bieżące  810  297 
w tym: wynagrodzenia  i  pochodne  571  340 

85305  Żłobki  337  700 
wydatki  bieżące  337  700 
w tym:  wynagrodzenia  i  pochodne  268  423 

85313  Składki  na  ubezpieczenia  zdrowotne  13  883 
85314  Zasiłki  i pomoc  w naturze  oraz  składki 

na  ubezpieczenie  społeczne  622  087 
wydatki  bieżące  622  087 

85315  Dodatki  mieszkaniowe  320  000 
wydatki  bieżące  320  000 

85316  Zasiłki  rodzinne,  pielęgnacyjne  29  920 
i  wychowawcze 
wydatki  bieżące  29  920 

85319  Ośrodki  pomocy  społecznej  470  944 
wydatki  bieżące  464  944 
w tym: wynagrodzenia  i  pochodne  390  940 

wydatki  majątkowe  6  000 
85328  Usługi  opiekuńcze  2  000 
85395  Pozostała  działalność  3  500 

Wydatki  bieżące  3  500 
w tym  dotacje  3  500 

854  Edukacyjna  Opieka  Wychowawcza  3  154  315 
85401  Świetlice  szkolne  654  315 

Wydatki  bieżące  654  315 
w tym:  wynagrodzenia  i  pochodne  612  580 

85404  Przedszkola  2  500  000 
Wydatki  bieżące  2 500  000 
w tym: wynagrodzenia  i  pochodne  1 910  328 
dotacje  119  000 

900  G os pod a r ka  ko m u 11 a 1 n a  8  874  200 
i ochrona  środowiska 

90001  Gospodarka  ściekowa  i ochrona  wód  6  935  000 
Wydatki  inwestycyjne  6 935  000 

90003  Oczyszczanie  miast  i  wsi  798  800 
Wydatki  bieżące  798  800 
w tym: oczyszczanie  miasta  426  800 
 akcja  zimowa  372  000 

90004  Utrzymanie  zieleni  w miastach  i  gminach  378  800 

Wydatki  bieżące  378  800 
90015  Oświetlenie  ulic,  placów  i  dróg  676  000 

Wydatki  bieżące  617  000 
wydatki  inwestycyjne  59  000 

90095  Pozostała  działalność  85  600 
Wydatki  bieżące  85  600 
OSR  45  600 
IGG  40  000 

921  Kultura  i ochrona  dziedzictwa  2 922  500 
narodowego 

92105  Pozostałe  zadania  w zakresie  kultury  325  500 
Wydatki  bieżące  325  500 
w tym  dotacje  159  000 

92109  Domy  i ośrodki  kultury,  świetlice  i  kluby  701  000 
Wydatki  bieżące  491  000 
w tyin  dotacje  491  000 
Wydatki  inwestycyjne  210  000 

92116  Biblioteki  325  000 
Wydatki  bieżące  325  000 
w tym  dotacje  325  000 

92118  Muzea  188  000 
Wydatki  bieżące  188  000 
w tym  dotacje  188  000 

92195  Pozostała  działalność  1 383  000 
Wydatki  bieżące  183  000 
w tym  dotacja  Gazeta  Ustrońska  114  000 
Wydatki  inwestycyjne  1 200  000 
zadaszenie  amfiteatru 

926  Kultura  fizyczna  i sport  100  000 
92605  Zadania  w zakresie  kultury  Jlzycznej  100  000 

i sportu 
Wydatki  bieżące  100  000 
w tym  dotacje  45  600 

OGÓŁEM:  35 481  915 

Wydatki  bieżące  24 471  915 
w  tym: 
wynagrodzenia  i pochodne  12 986  724 
dotacje  1 755  700 
Wydatki  majątkowe  11 010  000 

Załącznik  nr  1 do  uchwały  budżetowej  do  uchwały  budżetowej 
Nr  XL/401/2001 
z  dnia  21.12.2001  r. 

PLAN  DOCHODÓW  BUDŻETU  MIASTA  NA 2002  r. 

Dział  Nazwa    treść  §  Plan  na  rok  2002 
1  2  3  5 

600  TRANSPORT  i ŁĄCZNOSC 
Dotacje otrzymane z powiatu  na zadania 
bieżące realizowane na podstawie  poro
zumień  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego 

232 
512 299 
512 299 

700  GOSPODARKA  M1ESZKANIOWA 
Wpływy z. opłat za zarząd  i użytkowanie 
wieczyste  nieruchomości 
Dochody z najmu i dzierżawy  składników 
majątkowych Skarbu  Państwa  lub 
jednostek samorządu  terytorialnego 
Wpływy ze sprzedaży  wyrobów  i składni 
ków majątkowych 
Pozostałe odsetki 

047 

075 

084 
092 

1 846 85« 

110 000 

1  056 850 

670 000 
10 000 

710  DZIAŁALNOŚ Ć  USŁUGOWA 
Wpływy z różnych  dochodów 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań
stwa na realizację zadań bieżących z za
kresu administracji rządowej oraz  innych 
zadań zleconych  gminie 

097 

201 

62 880 
60 880 

2 000 
750  A D MINI S IR A C J A PU B LICZNA 

Wpływy z opłaty administracyjnej 
Wpływy  v iw.nych  opłat 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację bieżących zadań 
z zakresu administracji  rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień  między jednostkami  samorzą
du  terytorialnego 

045 
«69 
201 

232 

180 287 
20 000 

142 460 

17 827 

751  URZĘDY NACZELNY Cl 1 ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTRO
LI I  OCHRONY PRAWA ORAZ 

7  Gazeta  Ustrońska 



SĄDOWNICTWA 
Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz  innych zadań zleconych  aminie 

201 
2 300 
2 300 

754  BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
1 OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 
Grzywny, mandaty  i inne kary  pieniężne 
od  ludności 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań  bieżących  z  zakresu  administra
cji rządowej oraz  innych zadań zleconych  gminie 

057 
201 

21 000 

15 000 
6 000 

756  DOCHODY  OD OSOB  PRAWNYCH 
OD OSÓB FIZYCZNYCH  1 Ol) 
INNYCH JEDNOSTEK  NIE  POSIADA
JĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 
Podatek dochodowy od osób  fizycznych 
Podatek dochodowy od osób prawnych 
Podatek od  nieruchomości 
Podatek  rolny 
Podatek  leśny 
Podatek od  środ.  transportowych 
Podatek od działalności  gospodarczej 
osób  fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej 
Podatek od spadku  i darowizn 
Podatek od posiadania  psów 
Wpływy z opłaty skarbowej 
Wpływy z opłaty targowej 
Wpływy z opłaty miejscowej 
Podatek od czynności  cywilnoprawnych 
Odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu 
podatków  i opłat 

001 
002 
031 
032 
033 
034 
035 

036 
037 
041 
043 
044 
050 

091 

17 774 236 

7 932 643 
150 000 

8 027 800 
33 480 
19 650 

365  193 
140 000 

78 000 
22 470 

160 000 
175 000 
220 000 
400 000 

50 000 
758  RÓŻNE  ROZLICZENIA 

Pozostałe odsetki 
Subwencje w tym: 
część oświatowa 
część  podstawowa 

092 
292 

6 017 224 
160 000 

5 857 224 
4 843  122 

7  157 

U C H W A Ł A  NrXXXIX/400/200 1 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  12 grudni a  2001 r. 

Zmieniająca  uchwalę  w sprawie  określenia  wysokości  stawek 
podatku  od nieruchomości  i zwolnień  od tego  podatku 

w roku  2002. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 4 1 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca  ˇ990 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. 11. nr 125 poz. 1375) i art. 4 pkt  1 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 
2000r.  o  warunkach  dopuszczalności  i nadzorowaniu  pomocy 
publicznej  dla przedsiębiorców  (Dz. U. nr 60 poz. 704) 

RAD A  MIAST A  USTROŃ 
u c h w a l a 

§ 1. 
W uchwale nr XXXVUl/374/2001  Rady  Miasta  Ustroń z dnia  28 
listopada  200 lr.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podat
ku od  nieruchomości  i zwolnień  od  tego podatku  w roku  2002, 
wprowadza  się następujące  zmiany: 
1)  w §  1 pkt. 4 w  miejsce  „8,40 zł"  wpisuje się  „8,42  zł", 
2)  w §  1 pkt. 7 w  miejsce  „  2,80 zł"  wpisuje  się  „2,81  zl", 
3)  w §  1 pkt.8    w miejsce  „2,80 zl"  wpisuje  się  „2,81  zl", 

§ 2. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta. 

§ 3. 

1.  Uchwała  wchodzi  w życie  w terminie  14 dni  od  dnia j ej  ogło
szenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego 
z  mocą  obowiązu jącą  od  dnia  I  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. 

część rekompensująca  1  006 945 
801  OŚWIATA  1 WYCHOWANIE 

Dochody z najmu i dzierżawy  składników 
majątkowych  075 

15 000 

15 000 
851  O d  IRON A ZDROWIA 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze
daż napojów alkoholowych 

048  490 000 

490 000 
853  OPIEKA  SPOŁECZNA 

Wpływy z usług 
Dotacjo celowe olczyiininc /  budżetu  państwa 
na realizację zadań bieżących z  zakresu 
administracji  rządowej oraz  innych zadań  zleco
nych gminie 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu  terytorialnego 

083 
201 

232 

1 134 526 
277 700 
588 026 

268 800 

854  EDUKACYJNA  OPIEKA 
WYCHOWAWCZA 
Dochody z najmu  i dzierżawy składników  ma
jątkowych skarbu państwa  lub jednostek 
samorządu  terytorialnego oraz  innych  umów 
o podobnym  charakterze 
Wpływy z usług 

075 
083 

504 600 

3 600 
501  000 

900  GOSPODARKA  KOMUNALN A 1 
OCHRONA  ŚRODOWISKA 
Wpływy z różnych opłat 
Pozostałe odsetki 
Otrzymane spadki, zapisy  i darowizny 
w postaci  pieniężnej 
Dotacje celowe otrzymane z  budżetu 
państwa na  realizację zadań  bieżących z 
zakresu  administracji  rządowej oraz 
innych zadań zleconych  gminie 
Środki  na dofinansowanie  własnych 
inwestycji gmin, powiatów,  samorządów 
wojewódz. z  innych  źródeł 

069 
092 

096 
201 

629 

2 276 000 
737 000 

140 000 
213 000 

I  186 000 

RAZEM  30 837 202 

K O M U N I K A T 
Zarząd  Miasta  Ustroń 

Stosownie  do  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  (tekst  jednolity  Oz.  u.  z  1999  r. 
Nr  15 paz.  139 z późniejszymi  zmianami)  zawiadamia  się, że projekt 
„Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta 
Ustroń  w zakresie  terenów  usługowo  turystycznych  położonych 
w  Ustroniu  przy  ul.  3  Maja". 

będzie  wyłożony  do  publicznego  wglądu  w  dniach:  od  28  stycz
nia  2002  r. do  25  iutego  2002  r. w siedzibie  Urzędu  Miasta  Ustroń, 
pok.  nr  31  w godz.  9.0014.00. 

Przedmiotem  planu jest  przeznaczenie  w/w  terenu  na cele  usługo
wo  turystyczne. 

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia  przyjęte 
w projekcie planu,  może  wnieść  protest. 

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego  interes prawny  lub  upraw
nienia  zastały  naruszone  przez  ustalenia przyjęte w projekcie  planu, 
może wnieść  zarzut. 

Zainteresowani  mogą zgłaszać  protesty  i zarzuty  na piśmie do  Za
rządu  Miasta  Ustroń  Rynek  1.43450  Ustroń  z podaniem  oznaczenia 
nieruchomości,  w terminie  nie dłuższym  niż  14 dni  po upływie  okre
su  wyłożenia. 

, «  i 
  '  iLi . 

Gdzie  tu  się  wybrać?  Fot.  W.  Suchta 
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WOLONTARIUSZK Ę  ZATRUDNIĘ 
Wolontariat nie jest jeszcze  w Polsce szeroko  rozpowszechnio

ny. Nie wszyscy nawet rozumiejąjego  istotą  i sens bycia  wolonta
riuszem.  Mówiąc  najprościej,  będąc  wolontariuszem  ofiarowu
jemy swój czas, umiejętności  i pracę,  nie dostając  w zamian  pie
niędzy, lub czasem  tylko dostając  zwrot  kosztów  dojazdu  i ubez
pieczenia.  Co  możemy  zyskać?  Młodzież    nowe  umiejętności, 
bycie z  ludźmi, poznawanie  siebie,  swoich  możliwości,  stopnio
we wdrażanie się do pracy,  którą chcemy  kiedyś podjąć.  Dorośli 
 pozostający  bez stałej pracy   nie tracą kontaktu  z ludźmi  i sza
lenie szybko zmieniającą  się  rzeczywistością; 

W państwach  takich jak  Wielka Brytania  instytucja  wolonta
riatu jest  od wielu lat powszechna.  Czy  to  pomysł  tylko dla  społe
czeństw  zamożnych?  Niekoniecznie.  W kraju  dotkniętym  tak 
ogromnym  bezrobociem jak  Polska czas na dostrzeżenie  ogrom
nych  możliwości jakie  daje  wolontariat   zarówno  samemu  wo
lontariuszowi jak  i instytucji,  która zdecyduje  się na jego  zatrud
nienie. 
  W  ubiegłym  roku  dostal iśmy  pieniądze  z  powiatu  na  szkolenie 
wolontariuszy    wyjaśnia  Iwona  Werpachowska,  prezes  stowa
rzyszenia  „Można  Inaczej".    Zgłosiły  się  dziewczęta  w  wieku 
od  16 do  25  lat. 
Pytam  czy  w większych  ośrodkach  w wolontariacie  działają  też 
emeryci  i renciści. 
  Myśleliśmy,  że  i  u  nas  tak  będzie    odpowiada  I.  Werpachow
ska.    Osoby  starsze,  które  się  zgłosiły  nie  uczęszczały  niestety 
na  kurs.  12  osób  zostało  przeszkolonych  na  półrocznym  kursie. 
Zaczęłyśmy  od  dwudniowego  treningu  interpersonalnego  w  Biel
sku.  Uczestniczki  kursu  stwierdziły,  że  bardzo  im  to  pomogło, 
dało  wgląd  w  siebie  i w  to  co  chcą  robić.  Potem  spotykałyśmy  się 
raz  w  tygodniu  na  wykładach,  zajęciach  warsztatowych  i  prakty
kach  w  naszej  świetlicy.  Już  w  czasie  letnich  wakacji  nasze  wo
lontariuszki  pracowały  na koloniach  zorganizowanych  przez  Fun
dację  św.  Antoniego. 

  Po  kursie,  który  zakończył  się  we  wrześniu,  ki lk a  dziewcząt 
zostało  u  nas    mówi  Gabr ie la  Gla jcar   prowadząca  świetl icę 
socjoterapeutyczną  przy  Słonecznej.    Pomagają  nam  w  zajęciach 
z  dziećmi  w  świetlicy,  a  także  pracują  z  pojedynczymi,  wybrany
mi  dziećmi.  Dziewczęta  z  Cieszyna,  Wisły  i  Skoczowa,  które 
uczęszczały  na  kurs,  miały  poszukać  pracy  bliżej  swojego  miej
sca  zamieszkania. 
  Jeśli  tylko  dostaniemy  pieniądze,  mamy  zamiar  przeszkol ić  na
stępną  grupę,  a  także  chciałybyśmy  stworzyć  grupy  wsparcia  dla 
już wyszkolonych  wolontar iuszy    in formuje  I.  Werpachowska.  
To  ważne,  żeby  mogli  się  spotykać,  pomagać  sobie  wzajemnie, 
być dla  siebie  oparciem,  mieć  kontakt  ze  sobą  i z nami.  Należało
by  również  pomagać  im  w  znalezieniu  miejsca,  kierować  do  od
powiedniej  pracy.  Większym  bowiem  problemem  od  pozyskania 
wolontariuszy  jest wyszukanie  dla  nich  miejsca pracy. Ciągle  jesz
cze  instytucje  w  Polsce  niechętnie  przy jmują  wolontariuszy.  Z 
drugiej  strony  wolontar iusz  nie  przeszkolony  nie  potrafi  się  zna
leźć  w  instytucji.  To  prawdziwy  problem.  My  szkol imy  tylko  do 
pracy  z  dziećmi,  a  przecież  jest  mnóstwo  innych  sfer,  w  których 
wolontariat  na  świecie  funkc jonu je  i u  nas  mogłoby  być  podob
nie.  Na  naszym  „podwórku"    w  szkołach  przy jmowanie  wolon
tariuszy  blokują  przepisy,  n ieprzewidujące takiej możliwości.  Jest 
ciągle  wiele  nierozwiązanych  kwesti i,  co  wymaga  nie  tylko  ko
rekty  rozporządzeń,  ale  nawet  umiejętności  urzędników.  Dlatego 
istotne  byłoby  szkolenie  pracowników  instytucji,  które  mogłyby 
zatrudniać  wolontariuszy. 

Są  osoby,  które  byłyby  zainteresowane  pracą  w  wolontariacie 
częściowo  odpłatną,  ponieważ  laka  możliwość  też  istnieje.  W 
Anglii  ok.  5% zatrudnionych  to osoby,  które pracują  w  wolonta
riacie  i część z nich dostaje  za  to pieniądze.  Nie tak dużo, jak  za 
pracę  etatową,  ale coś jednak  dostają. 
  Zatrudniając  u  siebie  wolontar iuszy  powinniśmy  zapłacić  im 
przynajmniej  ryczałt  za  do jazdy  i  ubezpieczyć  j e  od  odpowie
dzialności  cywilnej   wyjaśnia  G.  Glajcar.    My  jednak  nie  mamy 
na  to  środków.  Dlatego  nasi  wolontar iusze  pracują  więcej  niż 
bezinteresownie.  Dziewczęta  do jeżdża jące  z  Wisły  wydają  nie
małe  pieniądze  na  autobus.  Ponieważ  nie  są  ubezpieczone  za
wsze  wtedy  kiedy  są  wolontar iuszki  obecny  jest  też  wychowaw
ca,  który  odpowiada  za  dzieci.  A  przecież  one  świetnie  dałyby 

sobie  radę  same,  bo  są  przeszkolone.  Miałyby  również  większe 
możl iwości  pracując  bez  wychowawców. 
  Poszukujemy  instytucji,  które  byłyby  zainteresowane  zatrud
nieniem  wolontar iuszy  mówi  I.  Werpachowska.    Wystarczyłoby 
zgłosić  nam  zapotrzebowanie,  a  my  skierowal ibyśmy  do  nich 
kogoś.  To  mogłyby  być  domy  wczasowe,  które  przy jmują  dzieci 
powodzian,  bo  przecież  są  takie  w  Ustroniu.  To  mógłby  być  rów
nież  szpital,  jeśli  ma  turnusy  dziecięce.  To  mogą  być  inne  insty
tucje, jeśli  mają dzieci  pod  opieką  i przydal iby  im się  wolontar iu
sze.  Czasem  nawet  prywatnym  osobom  potrzebni  mogą  być  wo
lontariusze. Zawsze jednak  muszą  to  być  wolontariusze  przeszko
leni,  ponieważ  same  dobre  chęci  nie  wystarczą.  Nie  przeszkolo
na  osoba  często  szybko  się  zniechęca,  ponieważ  nie jest  przygo
towana  na  trudne  sytuacje,  które  mogą  j ą  spotkać    i  ze  strony 
pracodawcy  i  ze  strony  podopiecznych.  W  trakcie  szkolenia 
dziewczęta  oswajały  się  stopniowo  z  dziećmi,  miały  15  godzin 
zajęć  praktycznych.  Teraz  kiedy  przychodzą  do  pracy j uż  wiedzą 
co j e  czeka,  jaka  to  praca  i  jakie  mogą  mieć  sukcesy.  Wiedzą  ile 
stresów  i porażek  związanych  z  tą  pracą  mogą  przeżyć. 

  Przyszły  do  nas  dziewczęta  działające przy  parafiach  ewangelic
kiej  i katolickiej,  osoby,  które  zamierzają  studiować  kierunki  pe
dagogiczne  i szukały możliwości  zdobycia wcześniejszych  doświad
czeń   wyjaśnia  G.  Glajcar.    Są  też  studentki  kierunków  pedago
gicznych,  które  chcą  coś  robić.  Twierdzą,  że  studia  dają  im  czysto 
teoretyczną  wiedzę.  Bez  kontaktu  z dziećmi  dzięki  wolontariatowi 
nie  umiałyby  się  znaleźć  w  przyszłej  pracy.  Wiele  z  nich  twierdzi, 
że  teraz już  wiedzą  na  co  powinny  być  przygotowane. 

  Jestem  studentką  pedagogiki    praca  socja lnoopiekuńcza    na 
filii   Uniwersytetu  Śląskiego  w Cieszynie    mówi  Katarzyn a  Glu
za.    Początkowo  myślałam  o  praktykach.  Teraz jestem  wolonta
riuszką  po  kursie  wolontariatu.  Nie  przychodzę  tu  dla jak ichś  ko
rzyści,  tylko  dlatego,  że chcę  pomóc.  Myślę,  że  wygospodarowa
nie czasu  nie jest  wielkim  problemem.  Każde  przyjście tutaj  wzbo
gaca  moje  doświadczenie.  Mogę  poznać  zachowanie  dzieci.  W 
gronie  moich  znajomych  sporo  osób  interesuje  się  pracą  w  wo
lontariacie  i szukają  możl iwości  zatrudnienia  w  innych  placów
kach.  Dziwi  mnie,  że  tak  t rudno  znaleźć  firmę  gotową  na  przyję
cie  wolontariusza. 

Istnieje niebezpieczeństwo,  że jeszcze  długo wolontariusze  będą 
lepiej przeszkoleni  niż osoby, które mają ich zatrudnić.  Dopóki in
stytucja  wolontariatu  będzie dla większości  z nas zupełną  nowo
ścią  trudno marzyć o powszechnym  zatrudnianiu  wolontariuszy. 
  Chciel ibyśmy  to  przełamać    mówi  I.  Werpachowska.    Może 
uda  się  zorganizować  w  starostwie  spotkanie  osób  zainteresowa
nych  przyjęciem  do  pracy  wolontar iuszy  z  tymi,  którzy  ich  szko
lą.  Istotne  jest  też  stworzenie  banku  ofert  pracy  z  prawdziwego 
zdarzenia.  Przydałby  się  punkt  informacyjny,  prowadzony  na
wet  tylko  przez  jedną  osobę,  wyposażoną  w  komputer,  telefon  i 
fax.  Po  prostu  powinno  zacząć  działać  powiatowe  centrum  wo
lontariatu.  Rynek  pracy  się  kurczy.  Dziewczęta  chętnie  podejmu
j ą  pracę  w wolontariacie,  ponieważ  da je  im  to  możl iwość  wejścia 
w środowisko  ludzi  pracujących,  ułatwia  im  szukanie  pracy,  zdo
bywają  doświadczenie,  a  do  tego  będą  to  mogły  u jąć  w  swoim 
CV,  kiedy  będą  j uż  szukały  konkretnej  pracy.  Dlatego  osoby  za
interesowane  są  i będą.  Pozostaje  tylko  to  zorganizować. 

Ann a  Gadomska 

Praca  z  dziećmi  może  być  bardzo  przyjemna.  Fot.  W.  Suchta 
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Tak  się  wyjeżdża  do  Lipowca...  Fot.  W.  Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Vidcofilmovvanic. 
Teł. 8543827,  0603580651. 

„U Marusia", ul. Grażyńskiego 27, teł. 
8544997. Bankiety, przyjęcia, domo
wa kuchnia.  Zapraszamy. 

Dy wanoczy szczeń ie. 
Teł. 8543839.  0602704384. 

Wideorcjestracja cyfrowo. 
Teł.  8544357 

Wideorcjestracja. Teł.  0608154014 

Ustroń  centrum  do wynajęcia 43m\ 
Teł.  8543424 

Biuro rachunkowe pełny zakres usług 
  8544720. 

M r t / i K l ó  % 
'PuMl I r 

r y i e t a l    P ł o t 
wykonu je 

i  skrzyd łowe, 
kute,  ozdobne, 

p rzemys łowe  (automatyka), 
ogrodzenia,  kraty,  ba lust rady 
MONTA Ż  I DOWÓZ  GRATIS 
Cieślar Marek. Ustroń, ul.  Domi

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

PIA  ANTYNIKOTYNOWA: 

(np.  na słodycze, ciasto, mięso). 

Rejjestracja:
od godz.  9.0020.00 

(033) 8543733 

Przyjęcia w  każdą  środę 

Ośrodek  Medycyny  Prewen
cyjnej i Opieki  Kompleksowej 

Od 3 do 4 stycznia  apteka Cen t rum,  ul.  Daszyńskiego  8. tel.  8545776. 
Od  5 do  7 stycznia  apteka Pod  Na jadą,  ul.  3  Maja  13, tel.  8542459. 
Od 8 do  10 stycznia apteka Na Za wódziu,  ul. Sanatoryjna 7, tel.  8544658. 
Przejęcie  dyżuru  następuje o  godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

www.ustronkultura.cntcr.nct.pl 
MUZEUM  HUTNICTWA  I  KUŹNICTW A 
ul. Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo Ustronia ze skansenem  przemysłowym 
— Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Ileczko 
— Obraz Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynuc:  wc  wtorki  9    17. od  środy  do  piątku  9    14, 

w soboty,  niedziele 9   13. 
Wystawy  czasowe: 
— Wystawa  twórczości  Karola  Kubali   od  10.01. do  15.02. 
ODDZIA Ł  MUZEUM  „Zbior y  Mari i  Skal ick ie j " 
ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy z kolekcji Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze, motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji Tomasza  Gazurka 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 
MUZEUM  REGIONALN E  „Star a  Zagroda " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 
Muzeum  czynne:  od 9   17. 
— Stała wystawa etnograficzna  i czasowa ekspozycja stroju  cieszyńskiego. 
GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNE J „N a Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul.  Błaszczyka  19. tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 
GALERI A  SZTUK I  WSPÓŁCZESNE J  „Zawodzie " 
ul. Sanatoryjna 7, tel.  8543534  wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16. w soboty 9   13. 
BIUR O  PROMOCJ I  I WYSTA W  ARTYSTYCZNYC H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  cmail  bpiwa@polbox.com 
Wystawy  stałe: 
— „Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia", „Pan Tadeusz", 

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

Konarzewska,  Karol Kubala, Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 
SALO N  WYSTAWOW Y 
Rynek I 
—  Malarstwo Elżbiety Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie od 9.30 do  17.00,  soboty od  9.30 do  13.00. 
MIEJSK I  DOM  KULTUR Y  „Prażakówka " 
ul.  Daszyńskiego  28, tel.  8542906. 
CHRZEŚCIJAŃSK A  FUNDACJ A  „Życi e  i  Misja " 
ul. 3 Maja  14, tel. 854 45 22,  fax 854  18 14 
— poniedziałki  i środy:  godz.  15.00 do  17.00; 
piątki  godz.  14.00 do  16.00: 

—  Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
piątki  godz.  16.00 do  17.30: 

—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego dla  młodzieży. 
USTROŃSKI E  STOWARZYSZENI E  TRZEŹWOŚCI 
Klu b  Abstynent a  „RODZINA "    Ustroń, ul. Słoneczna 7 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00  20.00 
MITYNGI  ANONIMOWYC H  ALKOHOLIKÓW   Ustroń, Słoneczna 7 
— grupa AA czwartek  17.30   19.30 
— grupa dla wspóluzalcżnionych  wtorek  17.30   19.30 

K U L T U R A 

... a tak  się  po  L ipowcu  jeźdz i. 
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Fot.  W.  Suchta 

6.01.  godz.  19.00 

11.01.  godz.  17.00 

12.01.  godz.  19.00 

12.01.  godz.  19.00 

13.01.  godz. 9.00 

13.01.  godz.  17.30 

13.01.  godz.  18.30 

15.01.  godz.  17.00 

Ekumeniczny  wieczór  kolęd   kościół katolicki p.w.  iir. 
Klemensa 
Wernisaż  wystawy  twórczości  Karola  Kubali  w  65 
rocznicę  urodzin  Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwo 
Koncert  kolęd  wyk.  chóru  „Laudamus"  z  Pieszcząn 
(Słowacja)  kościół  katolicki p.w.  Klemensa 
Koncert  noworoczny  najpiękniejsze arie z oper i ope
retek   MDK „  Prażakówka" 
Koncert  chóru  „Laudamus"  wczasie  mszy  Św.  ko
ściół katolicki p.w. św.  Klemensa 
Ekumeniczny  wieczór  kolęd   kościół  katolicki  p.w. 
Dobrego Pasterza  Ustroń Polana 
Koncert z okazji  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Po
mocy  zagrają  zespoły  Kashmir  i Pytki  I)oś   MDK 
„  Prażakówka " 
Spotkanie  z Tadeuszem  Kanią   socjologiem,  pracow 
nikiem  UŚ, n.t. „Wiek  XXI wiekiem  patologii  i dewia 
cji"    MHiK,. Zbiory  Marii Skalickiej 

3.01.  uodz.  17.00 
godz.  18.45 
godz. 20.30 

49.01.  aodz.  18.45 
godz. 20.15 

10.01.  godz.  17.00 
godz. 20.15 

K i n o  p r e m i er 
10.01.  godz.  18.30 

" ,  ul. Sana to ry jna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 

Mali  agenci   komedia  (7 I.) 
Ulubieńcy  Ameryki   komedia  romantyczna ( 15 1.) 
Kod  dostępu   sensacyjny  ( 15  1.) 
Straszny  film  2  komedia   parodia filmów  grozy (15 I.) 
Obietnica   thriller psychologiczny  ( 18 1.) 
Straszny  film  2  komedia   parodia filmów  grozy  I.) 
Obietnica   thriller psychologiczny  ( 18 I.) 

Inni   horror {18 I.) 

http://www.ustron-kultura.cntcr.nct.pl
mailto:bpiwa@polbox.com


WODA ZNÓW  DROŻSZA 
Szanowni  mieszkańcy  powiatu  cieszyńskiego! 

W  grudniu  2000  roku,  kiedy  Zarząd  Spółki  z  o.o.  „Wodociągi 
Ziemi  Cieszyńskiej"  informował  o  zmianie  cen  wody  byłem  prze
konany,  że  w  latach  następnych  korekty  cen  wody  będą  nieznacz
ne,  w  granicach  wskaźnika  inflacji . 

Niestety  nadgorl iwe  dostosowywanie  prawa  o  ochronie  środo
wiska  do  standardów  Unii  Europejskiej  bez  uwzględniania  okre
sów  przejściowych  spowodowało  ustawą  „Prawo  ochrony  środo
wiska"  z dnia  27.04.2001  r. zniesienie  od  1.01.2002  r.  różnicowa
nia podmiotowego  odbiorców  wody  tj . na gospodarstwa  domowe  i 
innych  odbiorców.  Wydane  na  podstawie  tej  ustawy  rozporządze
nie  Rady  Ministrów  z  dnia  9.10.2001  r. w  sprawie  opłat  za  korzy
stanie  ze  środowiska  spowodowało,  że  w  cenie  lm'  wody  oplata 
ekologiczna  wzrosła:   dla  gospodarstw  domowych  z 3,5  gr/m3  do 
30  gr/m3,  tj . wzrost  o  857%;   dla  innych  odbiorców  z 21  gr/m3  do 
30  gr/m3,  tj .  wzrost  o  43  %.  Udział  opłat  w  strukturze  kosztów 
jednostkowych  1 nr3 wody  wzrasta  z 3  %  do  prawie  9%. 

Mim o  iż spółka  nasza  zgodnie  z  umową  spółki  nie jest  nastawio
na  na  zysk  i dostarcza  Państwu  wodę  po  kosztach  jej  wyproduko
wania,  obowiązują  nas  prawa  ekonomiczne,  jako  że  woda  jest  to
warem.  Dlatego  też  w  związku  ze  zmianą  przepisów  prawnych  i 
podatkowych  zmuszeni  jesteśmy  od  1 stycznia  2002  r.  podnieść 
cenę  wody. 

Dla  gospodarstw  domowych  cena  wzrośnie  o 44  gr  za  metr  sze
ścienny  (z  2,56  zł  na  3,00  zł)  w  wyniku  wcześniej  omawianego 
ustawowego  zniesienia  zróżnicowania  podmiotowego  odbiorców, 
zaś  dla  pozostałych  odb iorców  o  1  gr  (z  2,99  zl  na  3,00  zł). 
W  sumie  ceny  wzrosną  o  13,9%. 

Sylester  na  rynku    odpalanie  racy.  Fot.  W.  Suchta 

Wzrosną  również opłaty  stałe. Od  I stycznia wynosić  ona  będzie 
(zależnie  od  średnicy  i  przepustowości  wodomierza)  od  6,50  zł 
(dotyczy gospodarstw  domowych)  do  275,00  zł  (dla  największych 
odbiorców  przemysłowych). 

Podwyżka, o której piszemy, przede wszystkim spowodowana  jest 
niezależnym  od  nas  wzrostem  kosztów.  Od  I  stycznia  2002  roku 
wzrasta  z  1% do  2%  podatek  od  wartości  nieruchomości,  budowli, 
w  tym  rurociągów  i przewodów  wodociągowych.  Kosztować  to  bę
dzie  spółkę  779  tysięcy  zł.  Opłaty  ekologiczne  wzrastają  o  1.184 
tysiące  zł.  Tylko  te  dwie  pozycje  spowodowały  wzrost  kosztów  o 
11,4% w stosunku  do tych z 2001  roku.  Pozostały wzrost o 2,5% jest 
o  wiele  niższy  od  tegorocznej  inflacji .  Warto  też  dodać,  że  w  roku 
2001  po raz kolejny spadla sprzedaż wody. Spadek sprzedaży o  4,5% 
nie wynikał  z oszczędności  ale  z  zastoju  w jakim  znajduje się  dzia
łalność  gospodarcza  zarówno  w  zakresie  usług  jak  i  produkcji  w 
naszym  regionie.  W  roku  2001  64%  wody  trafiało do  gospodarstw 
domowych  a  tylko  36%  do  działalności  gospodarczej  i  zakładów 
przemysłowych.  Jeszcze  kilk a  lat  temu  relacje  te  były  odwrotne. 
Zamierzamy  również  w  2002  roku  przeznaczyć  3  miliony  złotych 
na dalszą  modernizację  sieci  wodociągowych  o najwyższym  zuży
ciu  oraz  na  zakończenie  modernizacji  stacji  uzdatniania  wody  w 
Wiśle  Czarnym  i modernizację  stacji  w  Pogórzu.  Jak  wynika  z  po
wyższych  danych  tak  Walne Zgromadzenie  Wspólników,  które  two
rzą  przedstawiciele  gmin  powiatu  cieszyńskiego  jak  i  Zarządowi 
Spółki  z o.o. „Wodociągi  Ziemi Cieszyńskiej" zależy, by woda  była 
nie  tylko  dobra  i  smaczna,  ale  też  i  nie  najdroższa.  Mamy  więc 
nadzieję,  że  Klienci  nasi  ze  zrozumieniem  (choć  rozumiemy,  że 
nie  z ochotą)  przyjmą  podwyżkę  cen  wody. 

Korzystając z okazji chcemy  wszystkim  naszym  odbiorcom  zło
żyć  serdeczne  życzenia  zdrowia,  pogody  ducha,  radości  i  sukce
sów  w  2002  roku.  Prezes  Zarządu 

Jan  Kubień 

BURMISTR Z  MIAST A  USTROŃ 
43450  Ustroń,  Rynek  I 

zgodnie z art.40.1 .ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodar
ce  nieruchomościami  [Dz.U.  nr.46  z 2000  r  poz.543)  Zarząd  Miasta 
Ustroń  ogłasza  przetarg  ustny ograniczony  na sprzedaż  lokalu  miesz
kalnego  nr 4 położonego  w budynku  wielorodzinnym  zlokalizowanym 
w Ustroniu  przy ul.3 Maja 8 wraz z oddaniem  w użytkowanie  wieczyste 
ułamkowej części gruntu pb. nr. 94/5. Lokal położony  jest na poddaszu 
budynku.  Posiada  okna  od  strony  południowej  z widokiem  na  boczną 
ulicę.Wejście bezpośrednio  z galerii  klatki schodowej do kuchni.  W lo
kalu brak pomieszczeń  sanitarnych   ogólnodostępne  dwa  pomieszcze
nia w.c. znajdują się na parterze z dostępem  z hallu  wejściowego. 

Powierzchnia  użytkowa  lokalu  24,70  m2w  tym: 
  kuchnia  7,40  nr 
  pokój  17,30  nr 
Budynek  wyposażony jest  w  instalację elektryczną,  wodnokanaliza

cyjną, ogrzewanie piecowe. Działka nie jest uzbrojona w przyłącze gazu. 
Z prawem własności  lokalu mieszkalnego nr 4 związany jest udział  wła
ściciela  w  nieruchomości  wspólnej  [w  częściach  wspólnych  budynku] 
oraz udział  w działce  pb.nr.94/5,  któiy  wynosi  9/100 części.  Nierucho
mość zapisana jest w Sądzie Rejonowym  w Cieszynie w  Kw.50423. 

Termin  przetargu:  17.01.2002  r. godz.10    pokój  24. 
Cena  wywoławcza  lokalu  wynosi:  10 000,00  zł. 
Cena  wywoławcza  za  udział  w prawic  użytkowania  wieczystego 

gruntu  wynosi  2 300 zł.  Pierwsza opłata za grunt  z  tytułu  wieczyste
go  użytkowania  wynosić  będzie  20%  ceny  osiągniętej  w  przetargu. 
Oplata  roczna  z  tytułu  wieczystego  użytkowania  wynosić  będzie  1% 
ceny  osiągniętej w  przetargu. 

Minimalna wysokość postąpienia za lokal wynosi 500,00 zł. za grunt 
50,00  zł.  Wadium  w  wysokości  1300,0  zł.  należy  wpłacić  przelewem 
na  konto  Urzędu  Miasta  w  Ustroniu,  Bank  Śląski.  Oddział  Ustroń 
10501096102507308  nic  później  niż  5 dni  przed  wyznaczonym  ter
minem  przetargu.  Wadium  wpłacone przez osobę,  która wygrała  prze
targ  zostanie  zaliczone  na  poczet  ceny  nabycia  nieruchomości.  Wa
dium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwró
cone  w  terminie  do  3  dni  po  przetargu.  Wadium  przepada  na  rzecz 
sprzedającego, jeżeli  osoba  która  wygrała  przetarg  uchyli  się  od  za
warcia  umowy notarialnej.  Koszt  umowy  notarialnej ponosi  nabywca. 
Cena osiągnięta w przetargu za  lokal  i pierwsza oplata z tytułu  wieczy
stego  użytkowania  za  grunt  winna  być  wpłacona  najpóźniej  w  dniu 
zawarcia umowy notarialnej. W przetargu ograniczonym  mogą  uczest
niczyć  osoby  zakwalifikowane  do  przydziału  lokalu  mieszkalnego  
komunalnego oraz osoby spoza  listy przydziału, zakwalifikowane przez 
Społeczną  Komisję do udziału w przetargu ograniczonym.  Lokal  można 
oglądać  w dniu  8.01.2002  r. od  godz. 1012. 
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K O M U N I K A T 
Zarząd  Miasta  Ustroń 

Stosownie  do  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  o 
zagospodarowaniu  przestrzennym  (tekst jednolity  Dz. U. z  1999 r. Nr 
15  poz.  139  z  późniejszymi  zmianami  )  zawiadamia  się.  że  projekt 
„Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta 
Ustroń  w zakresie  terenów  mieszkaniowych  położonych  w  rejonie 
ulic Orzechowa  i Sosnowa",  będzie wyłożony  do publicznego  wglą
du w dniach: od  28 stycznia  2002  r. do 25  lutego  2002  r. w  siedzibie 
Urzędu  Miasta  Ustroń,  pok.  nr 31  w godz.  9.  0014.00. 

W obowiązującym planie  teren był już przeznaczony  pod  budownic
two,  przedmiotem  ustaleń  planu  jest  określenie  szczegółowych  zasad 
zagospodarowania  dla  realizacji  osiedla  budownictwa  mieszkaniowe
go. Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w 
projekcie planu,  może wnieść  protest. Zgodnie  z art. 24  ustawy  każdy, 
którego  interes prawny  lub uprawnienia  zastały naruszone przez  ustale
nia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut. Zainteresowani  mogą 
zgłaszać protesty  i zarzuty  na piśmie do Zarządu  Miasta Ustroń  Rynek 
1.43450 Ustroń  z podaniem oznaczenia  nieruchomości,  w terminie nic 
dłuższym  niż  14 dni po upływie okresu  wyłożenia. 



w  zabudowi e  bliźniacze j 
Bładnice  Dolne  k/Ustronia 

  moż l iwość  sprzedaży  ratalnej 
  t e r m i n  r e a l i z a c j i  2 0 01  r o k 

Informacja: 

BA L  SPORTOWCA 
12  stycznia  w restauracji  „Baldi "  w Harbutowicach  odbędzie 

się po raz drugi  Bal  Sportowca w Ustroniu.  Organizatorzy  zapra
szają sportowców,  kibiców  i wszystkich  tych,  którzy  utożsamiają 
się  ze sportem.  Wśród  atrakcji  zapowiedziano  występ  zespołu 
Spice  Party.  Bilety w cenie  50 zł od osoby  do  nabycia w restaura
cji „Baldi "  oraz w Wydziale  Oświaty,  Kultury, Sportu  i Rekreacji 
Urzędu  Miasta. 

Podczas balu ogłoszony  zostanie wynik plebiscytu  na  Człowieka 
Sportu  w Ustroniu  2001.  Przypomnijmy,  że formuła  plebiscytu 
jest  otwarta,  tzn.  można  zgłaszać  wszystkie  osoby  w  jakikolwiek 
sposób  związane z ustrońskim  sportem  w mijającym roku.  Mogą 
to  byc  zawodnicy,  trenerzy,  przedstawiciele  drużyn,  organizato
rzy  imprez  sportowych  i rekreacyjnych,  działacze  sportowi  i sa
morządowi.  Wybieramy  człowieka,  który dla ustrońskiego  spor
tu  zrobił w 2001  r. najwięcej. 

Łudeczkowie  złoci 

W  najbliższą sobotę 5 stycznia  na stoku  „PolankaCzantoria" ( 
obok  dolnej stacji  kolei  l inowej  na Czantorię)  odbędą  się  zawody 
narciarskie  dla dzieci  „ O Maskotkę  Ustronia". Na trasie o  długo
ści  100 m startować  mogą  dzieci  roczników  1991   1997.  Dzieci 
podzielone  zostaną  na grupy  wiekowe.  Zgłoszenia  w dniu  zawo
dów  od godz.  9.30 do  11.00  przy  dolnej  stacji  wyciągu  na Czan
torię.  Dla wszystkich  startujących  upominki,  dla trzech  pierw
szych  w każdej  grupie  wiekowej  dziewcząt  i chłopców  nagroda 
będzie  maskotka  „Ustroniaczek".  Zawody  organizuje Urząd  Mia
sta  Ustronia  wraz z właścicielem  wyciągu  „PolankaCzantoria". 
Szczegółowe  informacje:  tel.  8579328. 

I już  mómy po świyntach.  Siedzym  sama  w kuchy ni  jakosik 
u tropiono i markotno, a  możne jyno  przejedzóno.  Jednakowoż 
fort  isto z przizwyczajynio  sióngóm  po jadło.  Dojodóm  jeszcze 
jakomsik  świóntecznóm  rybę  łobzołanóm  w brezlach  i moji 
nejmiłejsze  ciastka z łorzechami  i czekuladóm ftlowane.  Jakosi 
cicho  u' chałupie,  aż dziw.  Żodyn  nie  ho/o/i,  ani  telewizor  nie 
ba/uszy  trzi po  Irzi, jako  to dycki mo we zwyku.  Tóż tak żech se 
pomyślała,  że sie zmogym i Wóm powinszujym  na Nowy Rok,  tak 
lod serca po swoj inni. 

Wszycki przemiłe  ustrónioczki a uslrónioki 
żyjcie w zdrowiu  i zgodzie przez  dłógi roki, 
cobyście dycki mieli moc  radości 
tóż wychyńcie za siebie wszelijaki  złości, 
radujcie sie z byle czego 
a byjcie clobrzi d/o  kożdego. 
Sami  uwidzicie, że je  lekczyj na świecie 
jak sie do siebie i inszych  uśmiychniecie. 
A, że piniyndzy  mało, dyć tak dycki  było 
grunt  by była zgoda,  nadzieja  i miłość.  Jewka 

POZIOMO:  I) Beskidy,  Bieszczady,  4)  ryje w  ogródkach, 
6) trafienie do bramki, 8) zna się na rzeczy, 9) spłacane w ban
ku,  10)  arystokrata,  11)  okres w dziejach  Ziemi,  12)  ktoś  po
szkodowany,  13) koszulka sportowa,  14) marka polskich  papie
rosów,  15) do przypinania  komuś,  15)*   angielskie  „w  porząd
ku",  16) z opierunkiem,  17) germańskie  imię,  18) Kazik dla po
lonusów z Amctyki.  19) po niej zimne poranki, 20) na prochy. 

PIONOWO:  1) smoluch, piecuch, 2) oficer na koniu. 3) zwie
rzę wodnolądowc, 4) przegroda wodna. 5) urządzenie energe
tyczne. 6) wenecki  taksówkarz,  7) szklanka dla pisarza,  11) pa
leta barw,  13) klub ze Szczecina,  14) słynny  podróżnik. 

Rozwiązanie krzyżówki powstanie po odczytaniu  liter z pól ozna
czonych  liczbami w dolnym rogu. Termin nadsyłania hasła mija 
15 stycznia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr 49 
BARBAR A  PO  WODZI E 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  SZYMON  SIKORA  z Ustronia, 
ul.  Wiejska 24. Zapraszamy do redakcji. 

KRZYZOWK A 
30 zł  30 zł 

KRZYŻÓWK A 
30 zł  30 zł 

KRZYŻÓWK A 
30 zł  30 zł 

GAZETA  a 
USTROŃSKA 

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Stanisław  Malina . 
Stanisław  Niemczyk,  Marzena Szczotka, JózeH wardzik . Adres redakcji: 43450  Ustroń, Rynek  1 (Ratusz),  pok. nr  9, 
parter .  Tel.  8543467.  Zastrzegamy  sobie  prawo  przeredagowywania,  dokonywania  skrótów  i zmiany  tytułów 
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, 
w dni powszednie, w godz. 8.0016.00. Redakcja nic ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. 
Skład: Gazeta Ustrońska;  Druk:  FIIU  „Capri"  Drukarnia  „BESKIDY",  Ustroń, ul.  Daszyńskiego  26,  lei.:  8544584. 
Indeks nr 359912.  Numer zamknięto  28.12.2001 r. Termin zamknięcia  kolejnego numeru:  4.01.2002 r. 

12  Gazeta  Ustrońska 


