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MATERIAŁ NA WĘDKARZA 
Rozmowa  z Władysławem  Saneckim,  prezesem  Koła 

Ustroń   Wisła  Polskiego  Związku  Wędkarskiego 

W  ubiegłym  roku  w  Wiśle  zna jdowano  chore  pstrągi.  Jaka 
była  tego  przyczyna  i czy  ryby  jeszcze  choru ją? 
Chore  pstrągi jeszcze  występują, ale  nie  na  taką  skalę jak  w  ze
szłym  roku.  Prawdopodobnie  zostały  zarażone  przez  ryby  spro
wadzone  z  Pomorza  przez jedną  z hurtowni.  Były  one  przetrzy
mywane  i  karmione  w  zbiornikach  położonych  bezpośrednio 
w dopływie  Wisły. Do zakażenia  doszło  przez odchody.  Obecnie 
hurtownia  nadal  istnieje,  ale  nie  wykorzystuje już  tych  zbiorni
ków.  Wędkarze  zgłaszają  jeszcze  istnienie  chorych  osobników, 
ale  taki  stan,  jak  stwierdził  zakład  weterynarii,  utrzymywać  się 
będzie jeszcze  kilka  lat, dopóki  choroba  nie  zaniknie. 
Wędkarze  za jmują się między  innymi  zarybianiem  i odławia
niem  ryb  w  potokach  i  rzece  Wiśle.  Czy  przyroda  sama  by 
sobie  nie  poradzi ła? 
Przykładem  miejsca,  gdzie  przyrodę  pozostawiono  samą  sobie, 
jest  zapora  w  Czarnem.  Tam  utworzono  rezerwat  pstrąga,  ale 
można  powiedzieć,  że jest  to  rezerwat  bez  pstrąga.  Wędkarzom 
nie wolno łowić  i zarybiać zbiornika. Kilk a  lat temu, kiedy  spusz
czano wodę z zapory,  spodziewano  się znaleźć  tony  tej ryby.  Po
kazały  się śladowe  ilości. 
Dlaczego  tak  się  dzieje? 
Przyczyną  na  pewno jest  większe  zanieczyszczenie  wody.  Tarło 
pstrąga  odbywa  się w  potokach,  które  nie  są już  tej  czystości  co 
kiedyś  i ikra nie przeżywa.  Utrudnione są również wędrówki  pstrą
gów z powodu  znacznie niższego niż kiedyś poziomu wody  i roz
woju miast. Ustroń  i Wisła cały czas się rozrastają. Z tym związa
na jest  budowa  dróg, mostów,  kanalizacji. Na potokach  powstają 
przeszkody  nie do przejścia dla  ryb. Pstrągi normalnie  odbywają 
tarło  w  potokach  czystych  o  dnie  żwirowym,  bo  tam  zakopują 
jajeczka. Później narybek  musi  mieć odpowiednie warunki,  żeby 
przeżyć  do wiosny,  inaczej  ginie. 
Co  więc  robią  wędkarze,  żeby  ten  pstrąg  był  w  Wiśle? 
Prowadzimy  gospodarkę  metodą  wrocławską,  która  polega  na 
odławianiu  dwu, trzyletnich  pstrągów z potoków  i przenoszeniu 
ich  do  Wisły.  W  ich  miejsce  wpuszczamy  narybek  z  hodowli, 
który  ma  czas,  żeby  przywyknąć  do  naturalnego  środowiska, 
wykształcić  instynkt samozachowawczy.  Pstrąg jest  drapieżnikiem 
i gdybyśmy nie usunęli na jakiś czas dorosłych osobników, w krót
kim czasie pożarłyby narybek.  Dwa  lata temu, w Jonidle  zarybia
liśmy potok  lipieniem. Staliśmy na mostku  i patrzyliśmyjak  pstrą
gi, mimo  naszej obecności,  po prostu  wyjadały narybek.  Te  małe 
ryby  stały  się  łatwym  celem,  bo nie  uciekały. 
Zbliżają  się Święta  Bożego  Narodzenia,  co  oprócz  karpia  by 
P an  po lec ił  na  w ig i l i j ny ,  ś w i ą t e c z ny  s t ó ł? 

Karp  jadany  jest  tradycyjnie  i  myślę,  że  nie  trzeba  go  niczym 
zastępować,  mimo  że jest  coraz  większy  wybór  ryb.  U  mnie  na 
Wigili ę  również  podawany  jest  karp.  Oprócz  tego  poleciłbym 
pstrąga,  nie  koniecznie  z  rzeki,  tęczowy  też jest  dobry. 
Pan  jako  znawca  ryb  wie  pewnie,  gdzie  naj lepiej  kupować 
karpia. zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(cd na  sir.  2)  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

Na szczytach  szadź.  Fot. W. Suchta zywsrponmkjiedcaZYWUTSRPONMKIEDBA

WIZYTA AMBASADORA 
16  grudnia  na  uroczyste  obchody  rocznicy  100lecia  wybudo

wania synagogi w Ustroniu przybędzie do naszego miasta  ambasa
dor Izraela w Polsce Szewach  Weiss. Uroczystości będą miały miej
sce  na  ul. Ogrodowej  o  godz.  12.00  przy  pomniku  postawionym 
w miejscu rozebranej przez Niemców synagogi. Tego samego dnia 
o  godz.  18.00  S.  Weiss spotka  się w  Prażakówce  z  mieszkańcami 
naszego miasta podczas promocji  swej książki „Ziemia  i chmury". 

Profesor S.  Weiss  urodził  się w  1935  r. w Borysławiu    na  tere
nach ówczesnej Polski. Od dziesiątego roku życia mieszka w  Izra
elu.  W  czasie  II  wojny  światowej  cudem  uniknął  wraz  z  rodziną 
tragicznego  losu 6 milionów europejskich Żydów.  Niezwykle jest 
jego późniejsze życie.  Po wstępnej edukacji w dziecięcym  kibucu 
Hadassim  i odbyciu  służby  wojskowej  rozpoczyna  w  1959  roku 
studia w dziedzinie  stosunków  politycznych.  Od  1975 pełni  funk
cję profesora nauk  politycznych  na Uniwersytecie  w Hajfie, gdzie 
też zakłada  Wydział  Mediów. Angażuje się w działalność  publicz
ną, jako  przewodniczący  Knessetu  przez  dwie  kadencje,  delegat 
Knessetu  do  Rady  Europy  (1984    1999),  przewodniczący  Rady 
Yad  Vashem, a od  roku 2001  ambasador  Izraela  w  Polsce. 

(O ustrońskiej synagodze  i historii ustrońskich Żydów  piszemy 
na sir.  4.) 

J uż  za  tydzień,  19  grudn ia 
u k a że  s ię  p o d w ó j ny 
n u m er  GU.  P o s z e r z o ne 
i  c z ę ś c i o wo  k o l o r o we 
wydan ie  Gazety  Ust roń
s k i ej  na  p e w no  j ak  co 
roku  zac iekawi  Pańs twa 
różnorodnymi  t ema tami. 
Z a p r a s z a my  do  kiosków 
i  punk tów  sprzedaży. 

F .P .H .U.  A I l M E T 

S K U P  Z Ł O M U 
I METALI  KOLOROWYCH 

zaprasza 
NAJWYZSZE CENY SKUPU 

W REGIONIE 
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43450 Ustroń, ul. Fabryczna 7 zyxutsronmlkigfecaYWUTSRONLKIHEDA
tel./ fax: 854  40  37 



MATERIAŁ NA WĘDKARZA  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(dok. ze  sir.  1)  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Wszystkie  ryby,  które  my  wpuszczamy  do  rzeki  muszą  mieć 

świadectwo  zdrowia.  Ryby,  które  są  w  handlu,  nie  muszą  i są  to 
ryby  kupowane  po  prostu  tam,  gdzie  jest  najtaniej.  Nie  umiem 
konkretnie  powiedzieć,  gdzie  naj lepiej  kupować,  ale  myślę,  że 
bezpośrednio  u hodowcy,  bo  wtedy  wiemy  co  jemy. 
Supe rmarke ty  przed  świętami  o fe ru ją  ka rp ia  po  ba rdzo  ni
skiej  cenie.  Gdz ie  kupu ją  tak  tan ie  r yby? 
Trudno  mi  powiedzieć,  ale  nie  przypuszczam,  żeby  pochodziły 
z naszych  polskich  stawów,  bo wtedy  ta cena  musiałaby  być  usta
lona  znacznie  poniżej  kosztów  zakupu.  My  kupujemy  karpia 
w  dużych  ilościach  i rzadko  nam  się  zdarza  kilogram  ryby  poni
żej 8 zł. A jesteśmy  wieloletnimi  klientami  hodowców  i oferowa
ne  są  nam  ceny  więcej  niż  huitowe. 
A  j ak  cena  ma  się  do  s m a k u? 
Trudno  mi  powiedzieć,  bo jadam  tylko  karpia  złowionego  w  na
szym  stawie  w  Polanie.  Myślę,  że  większość  naszych  wędkarzy 
również.  Al e  smak  rzeczywiście  zależy  od  hodowcy,  więc  jeśli 
wiemy,  że  ryba  pochodzi  od  sol idnego  „producenta",  będziemy 
mieli  gwarancję  smaku. 
Podobno  są  wędka rze,  k tórzy  nie  jedzą  ryb. 
Oczywiście,  że  tak.  Znam  kilk u  członków  naszego  Koła,  którzy 
w  ogóle  nie jedzą  ryb.  Jeden  z  nich jest  nawet  bardzo  utytułowa
ny, zwyciężał  w okręgowych  i krajowych  zawodach.  Zresztą  bar
dzo  często  nie  zabiera  się  ryb  do  domu,  nie  zawsze  też  można. 
Obowiązują  wymiary  ochronne,  dla  pstrąga  jest  to  25  centyme
trów,  więc  zbyt  małe  ryby  trzeba  wpuszczać  z  powrotem  do  rze
ki .  Mamy  też  limit y  ilościowe,  zgodnie  z  którymi  nie  można  za
brać  do  domu  więcej  niż  trzy  sztuki  dziennie. 
Co  jest  tak iego  w  wędkowan iu,  sko ro  nawet  nie  zab ie ra  się 
t ro feum? 

W  wędkowaniu  nie  chodzi  o  to,  żeby  zjeść  rybę.  Łowi  się  dla 
samej  przyjemności  wędkowania  i tylko  o  to  chodzi.  A  na  czym 

W.  Sanecki  (p ierwszy  z  lewej)  p o d c z as  z a w o d ów  wędkarsk ich 
o  Puchar  Burmist rza  Ustronia.  Fot.  W.  Such ta 

to  polega?  Chyba  nie  umiem  tego  określić,  trzeba  spróbować. 
Kontakt  z  przyrodą....  Coś  chyba jest  w  naturze  człowieka... 
Wyg ląda  na  to,  że  w  na tu r ze  nie  człowieka,  ale  mężczyzny. 
Wś ród  cz łonków  ust rońsk iego  Koła  jest  ty lko  j edna  kobieta. 
Dlaczego  panie  nie  w ę d k u j ą? 
Są  koła,  w  których  kobiet  jest  więcej,  ale  rzeczywiście  kobiety 
należą  do  mniejszości.  Może  wędkowanie  wymaga  zbyt  wiele 
czasu?  Ja  nie jestem  rekordzistą,  ale  kiedy  kilk a  razy  w  roku  jadę 
na  Dunajec,  spędzam  na  wędkowaniu  12  godzin  dziennie.  I  tak 
na  przykład  przez  trzy  dni. 
Jeśli  nie  kobiety,  to  może  należałoby  zaraz ić  pasją  młodzież? 
Staramy  się  i właśnie  zainteresowanie  młodzieży  będzie  najważ
niejszym  celem  w  naszej  przyszłorocznej  działalności.  Organi
zowaliśmy  już  bezpłatne  egzaminy  na  kartę  wędkarską  dla  mło
dych  ludzi,  a  w 2003  roku  przeprowadzimy  młodzieżowe  otwar
te  zawody  wędkarskie  na  stawie  w  Polanie.  Chłopcy  lubią  węd
kować  do  wieku  12,  13  lat,  kiedy jest  to jeszcze  chodzenie  z  tatą 
na  ryby.  Potem  mają  przerwę  i wracają,  kiedy  poukładają już  so
bie  życie,  w  wieku  dwudziestu  kilk u  lat.  Chcemy  pozyskać  tych 
piętnasto,  szesnastolatków,  bo  może  to  być  bardzo  dobry  spo
sób  spędzania  wolnego  czasu. 
Il e  kosz tu je egzamin  na  ka r tę  wędkarską  i ile  t rzeba  zapłacić, 
żeby  móc  łowić? 
Egzamin  kosztuje  w  sumie  25  zł,  ale  młodzież  prawdopodobnie 
będzie  w  tym  roku  całkowicie  zwolniona  z  tej  opłaty.  Nie jest  to 
egzamin  na prawo jazdy,  ale coś  trzeba  wiedzieć  o zasadach  węd
kowania,  statucie  Polskiego  Związku  Wędkarskiego,  okresach 
i wymiarach  ochronnych.  Do  tego dochodzi  roczna  opłata  za  węd
kowanie  na  wodach  otwartych  okręgów  bielskiego,  katowickie
go  i częstochowskiego  wynosi  około  130  zł.  Okręgi  pokrywają 
się  z  byłymi  województwami.  Wyjeżdżając  gdzieś  dalej,  trzeba 
dodatkowo  zapłacić. Nasze  Koło przeprowadza  egzaminy  w  każdy 
pierwszy  wtorek  miesiąca  w  rybaczówce  na  Polanie. 
A  il e  t rzeba  wydać  na  sprzęt,  żeby  zacząć  łowić? 
Innego  sprzętu  używa  się  na  pstrąga,  a  innego  do  łowienia  ryby 
spokojnego  żeru.  Na  stawie  używa  się  kija,  który  można  kupić 
już  za  30,  40  złotych.  Do  tego  trochę  osprzętu  i zakupy  zamkną 
się  w  kwocie  100  złotych.  Na  łowienie  na  muchę,  a  u nas  pstrągi 
łowi  się  tylko  na  muchę,  trzeba  wydać  około  500  zł.  Przy  czym 
jest  to  wydatek  raz  na  kilk a  lat. 
Czy  k łusownic two  jest  p rob lemem  na  naszym  teren ie? 
Kłusownicy  byli,  są  i będą.  Na  naszym  terenie  nie  działają  grupy 
zorganizowane,  tak  jak  na  przykład  na  Mazurach,  ale  problem 
występuje.  Zmagają  się  z  nim  nasi  strażnicy  społeczni,  zawodo
wa  straż  rybacka  i  policja.  Muszę  powiedzieć,  że  tam  gdzie  są 
wędkarze,  kłusowników  jest  dużo  mniej.  W  tym  roku  złapano 
kilk a  osób,  w  tym  dwóch  nieletnich.  Do  młodych  podchodzimy 
łagodnie,  wychodząc z założenia,  że dużych  szkód  nie  wyrządza
ją,  a  jeśli  ich  ciągnie  do  wody,  nawet  bez  uprawnień,  to  jest  to 
najlepszy „materiał" na wędkarzy.  Staramy  się zainteresować  tych 
chłopców  legalnym  łowieniem.  W  ciągu  ostatnich  kilk u  lat  były 
przypadki  kłusownictwa  na  większą  skalę.  Kiedyś  złapano  męż
czyzn  z  dwudziestoma  kilogramami  pstrąga  w  bagażniku.  Zda
rzało  się  kłusowanie  prądem,  a  nawet  na  dynamit.  Ten  ostatni 
przypadek  skończył  się  tragicznie.  Mężczyzna  cudem  przeżył, 
ale  został  bez  ręki. 

Dz ięku ję  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Mon ika  Niemiec 
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Strzechą  nazywa się w  cieszyń
skiem  fragment dachu  wystają
cego  poza  ściany  domu.  Ma 
szerokość  około  1 metra.  On
giś układano  pod  nią drewno  na 
opał.  Dziś  takie  obrazki  moż
na jeszcze  zobaczyć  w  nielicz
nych  drewnianych  chatach  na 
terenie  gminy  Istebna.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA

2  Gazeta  Ustrońska 

Od  września  Cieszyn  ma  wię
cej  terenów  objętych  ochroną. 
Zielony  rejon  w  Błogocicach 
został  uznany  za  zespół  przy
rodn iczokra jobrazowy.  Ob
szar  rozc iągający  się  wzdłuż 
granicznej  Olzy  zostanie  na
stępnie  włączony  do  rezerwa
tu  Lasek  Miejski.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

•  •  •  

Na początku  Polifarb  (Cieszyń
ska  Wytwórnia  Farb  i  Lakie
rów) mieścił się w  pomieszcze
niach  dawnej  garbarni  skór, 
prawie  w  centrum  miasta.  Do 
Marklowic  przeprowadzka  na

stąpiła  w  1965  r.  Od  kilk u  lat 
centrum  zarządzania  znajduje 
się  we...  Wrocławiu. 

•  •  •  

W  Brennej  najwięcej jest  osób 
noszących  nazwisko  Greń,  w 
Chybiu  dominują  Krzempko
wie, w Cisownicy  Sikorowie,  w 
Koniakowie  natomiast  Legier
scy.  Tak  wynika  z  lektury... 
książki  telefonicznej. •  •  •  

Na  cmentarzu  w  Zebrzydowi
cach  jest  a le ja  zas łużonych. 
Spoczywają tu zmarli przed  laty 
proboszczowie  i wójt  Kołaczek, 

członek  Rady Narodowej  Księ
stwa  Cieszyńskiego. 

•  •  •  

Kult  św.  Jana  Nepomucena  był 
szczególnie  duży  w  XVII I  w.  W 
Cieszynie  są  jego  dwa  pomniki, 
w  Skoczowie  i Ustroniu  po  jed
nym. Dwa też znajdują się na Za
olziu wżukowie  i Stanislawicach. 

•  •  •  
W  regionie  cieszyńskim  popu
larne  jest  nazwisko  Pilch.  Do 
najbardziej znanych  należy  pi
sarz  Jerzy  Pilch  z  Wisły  i  bi
bliofi l  z  Gojów,  nieżyjący  już 
Józef  Pilch.  (nik) 

12 grudnia  2002  r. 



KRONIK A  MIEJSK A  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O  jubileuszu  ks.  Leopolda  Zielaski  już  pisaliśmy.  Także  w  ko
ściele  św.  Klemensa  odbyła  się msza  święta  koncelebrowana,  któ
rą odprawił  ksiądzjubilat  i ks. Rafał Greiff. Życzenia  składali  przed
stawiciele  Rodzin  Katolickich  i  grupy  pielgrzymów  do  Lourdes 
z  1986  r. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

•  •  •  

Urząd  Miasta  w  Ustroniu  zwraca  się  z  prośbą  do  wszystkich 
mieszkańców  Ustronia  posiadających  fotografie związane  z  dzie
jami  naszej  miejscowości  o  ich  wypożyczenie  w  celu  powielenia 
i wykorzystania  w opracowywanej  publikacji  „Monograf ia  Ustro
nia".  Wszelkie  fotografie  rodzinne  przedstawiające  ogólne  wido
ki ,  zabudowę,  czy  zasłużone  dla  Ustronia  postacie  prosimy  prze
kazać  do  Wydziału  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  Urzędu 
Miasta   pokój  nr 2 na parterze,  gdzie  zostaną  one  na miejscu  sko
piowane.  Serdecznie  dziękujemy  za  zaangażowanie  się w  realiza
cję  tego  ważnego  dzieła  historycznego. 

•  •  •  

Tak  jak  w  latach  ubiegłych  6  grudnia  na  rynku  pojawili  się 
Mikołaj e  jeden  z diabłami,  drugi  z  fotografem. Pierwszy  rozda
wał  cukierki,  a przy  pomocy  diabłów,  zresztą  bardzo  sympatycz
nych,  organizował  zabawy  dla  dzieci.  Mimo  mrozu  chętnych  do 
zabawy  nie  brakowało,  może  dlatego  że  śpiewano  znane  wszyst
kim piosenki,  takie przeboje najmłodszych od dziesięcioleci.  Przez 
półtorej  godziny  tańczono  i  śpiewano,  a  to  wszystko  za  sprawą 
organizatora  czyli  Urzędu  Miasta.  Drugi  Mikołaj ,  ten  z  fotogra
fem,  pozował  do  zdjęć  z  dziećmi.  Ci,  którzy  zdecydowali  się  na 
fotkę, odbiorą  j ą  sobie  w  firmi e  Fotoland.  W  wielu  innych  miej
scach  tego  dnia  pojawili  się  Mikołaje. Najwięcej w centrach  han
dlowych. 

Spotkanie  dzieci  niepełnosprawnych  z  Ośrodka  w  Nierodzi
miu  zorganizowali  właściciele  Piwniczki  „Pod  Bocianem".  Mi 
kołaj  rozdawał  prezenty.  To któraś już  z  rzędu  impreza  dla  dzieci 
z  Ośrodka  w  Nierodzimiu  w  Piwniczce  „Pod  Bocianem"  (ws) 

•  •  •  

Ci,  k tórzy  od  nas  odeszl i: 
Z u z a n na  Cieś lar  lat  81  ul.  Źródlana  126 
Z u z a n na  Kuba la  lat  81  ul.  Słoneczna  10 

Ł ą c z y my  s ię  w  b ó lu  z  p a n ią  M a r ią  N i e m c z yk  i  j e j 
r o d z i ną  z  p o w o du  ś m i e r ci  b r a ta  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA

śp. Ludwik a  Piszczka 

R o d z i na  T u n e z y j s ka 

KRONIK A  POLICYJN A 

4.12.2002  r. 
W  godz.  popołudniowych  dokona
no  włamania  do  budynku  przy  ul. 
Brzozowej. 
5.12.2002  r. 
O  godz.  20.30  na  ul.  Nadrzecznej 
zatrzymano  samochód,  którym  je
c h ał  n i e t r z e ź wy  m i e s z k a n i ec 
Ustronia.  Miał  ponad  2  prom.  al
koholu  w  wydychanym  powietrzu. 

6.12.2002  r. 
O  g o d z.  2 1 . 30  na  u l.  P o l n ej 
m ieszkan iec  Ustronia,  k ie ru jący 
V W  polo  doprowadz ił  do  kol iz j i 
z  ka re tką  p o g o t o w i a.  Był  n ie
t rzeźwy.  W  wydychanym  powie
t r zu  s t w i e r d z o no  p o n ad  2 ,6 
p rom.  a lkoho lu. 
7.12.2002  r. 
Komisariat  policji  został  powiado
miony  o włamaniu  do dwóch  dom
ków  letniskowych  przy  ul.  Lipow
skiej.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSK A 

2.12.2002  r. 
P rzeprowadzono  ponowną  kon
t ro lę  posesji  przy  ul.  Bażan tów 
w  zakresie  wywozu  nieczystości 
z  posesj i. 
2 .12.2002  r. 
W  trakcie  kontroli  nowo  otwartej 
restauracji  przy  ul.  3  Ma ja  naka
zano  podpisanie  umowy  na  wy
wóz  śmieci. 
3 .12 .2002  r. 
Nakazano  zaprowadzenie  porząd
ku  wokół  jednego  z  barów  przy 
ul.  Cieszyńskie j. 
3 .12 .2002  r. 
Przeprowadzono  wiz ję  lokalną  na 
ul.  Ż w i r o w e j,  gdz ie  dosz ło  do 
zn iszczen ia  mostku  przez  prze
jeżdża jącego  po  nim  TIRa. 
4 .12 .2002  r. 
I n t e r w e n i o w a no  w  r e j o n ie  u l. 
Grażyńsk iego,  gdz ie  bezpański 
pies  rzucił  się  na  dziecko.  Dziec
ku  na  szczęście  nic  się  nie  stało. 
Psa  przewieziono  do  cieszyńskie
go  schroniska  dla  zwierząt. 
5 .12 .2002  r. 
Wspó ln ie  z  pol ic ją  zabezp ieczo
no  miejsce  wypadku  d rogowego 

na  ul.  3  M a ja  w  Polanie,  gdz ie 
TI R  wypadł  z  drogi  i  zapalił  się. 
Na  czas  wyc iągan ia  samochodu 
wprowadzono  objazd. 
6 .12.2002  r. 
W  t rakc ie  kont ro li  osób  hand lu
jących  na  m ie j sk im  ta rgowisku 
s p r a w d z a no  p r z e s t r z e g a n ie 
r e g u l a m i nu  t a r g o w i s k a.  N i e 
s tw ie rdzono  żadnych  n iep raw i
d łowośc i. 
6 .12.2002  r. 
W  odpow iedzi  na  l iczne  skargi 
m i e s z k a ń c ów  d o t y c z ą ce  w y 
puszczan ia  psów  bez  op iek i,  po 
po łudn iu  p rzeprowadzono  kon
t ro lę  os ied li  m i e s z k a n i o w y ch 
w  mieście.  (ag) 

Rok założenia 1989 zwsrponmlgfdaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
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SPRZ ED AŁ  SERWI S.  WYNAJEM  zywsonmjieSRPOKIEA

KSEROKOPI AREK 
KSEROKOPI E:   A4     A O 

KSERO  LASER  KOLOR 

PI ECZĄTKI ,  WI ZYTÓWKI  

AOTORYZÔANY OYSTRYBUTOR  n a g h l i a t ec 

Przez ostatni  miesiąc w  Ustroniu  liczba osób  pozostających  bez 
pracy  i zarejestrowanych  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  wzro
sła o  59. Na  koniec  listopada  było  w  Ustroniu  842  bezrobotnych, 
w  tym  387  kobiet.  Końcem  października  bezrobotnych  było  783, 
w  tym  365  kobiet.  Na  koniec  listopada  w  Ustroniu  było  109  ab
solwentów  bez  pracy,  w  tym  51  kobiet,  263  bezrobotnych  z  pra
wem  do  zasiłku,  w  tym  I3l  kobiet.  Zasiłki  przedemerytalne  po
bierało 370 osób, w tym  235  kobiet, natomiast  świadczenia  przed
emerytalne  pobierało  326  osób,  w  tym  186  kobiet. 

W  innych  miastach  naszego  powiatu  bezrobocie  wynosi ło 
(w  nawiastach  liczba bezrobotnych  na  koniec  października):  Cie
szyn   2341  (2239  ),  Wisła  731  (650  ),  Brenna    547  (529),  Chy
bie 391  (378),  Dębowiec   298  (291), Goleszów   739 (699),  Haź
lach    636  (612),  Istebna    761  (692),  Skoczów    1583  (1488), 
Strumień    654  (608),  Zebrzydowice    683  (639). 

W  listopadzie  w naszym  powiecie  zarejestrowano  1224  bezro
botnych,  natomiast  z ewidencji  PUP  wyłączono  626  osób,  z  cze
go  306  podjęły  pracę.  Ofert  pracy  otrzymano  w  listopadzie  o  41 
mniej  niż  w  październiku.  Dla  porównania  ofert pracy  w  listopa
dzie  2001  r.  było  32,  w  2000  r.    102. 

W  listopadzie  zgłoszono  dwa  zwolnienia  grupowe    z  „Olzy" 
w  Cieszynie  51  osób  i z  „Autolandu"  6  sób.  (ws) 

r *   | U  N O W A  M A R K O W A  O D Z I E Ż 

Ę m W m M  w  c e n a c h  p r o d u c e n t a 
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10 grudnia  odbyła  się  3.  sesja  Rady  Miasta.  Obrady  prowadziła 
przewodnicząca  RM  Emilia  Czembor. 

Radni  zatwierdzili  wieloletni  plan  rozwoju  i modernizacji  urzą
dzeń  wodociągowych  na  lata 20022006.  Pozytywną  opinię  o  pla
nie  wyraziła  przewodnicząca  Komisji  Ochrony  Środowiska  RM 
Marzena  Szczotka.  Natomiast  Janusz  Stec  reprezentujący  Wo
dociągi Ziemi  Cieszyńskiej  poinformował  radnych,  że w  planie  są 
zadania  dotyczące  większej  ilości  gmin, j ak  np.  modern izac ja  u ję
cia  wody  w  Wiśle  Czarnem.  W  samym  Ustroniu  także  planuje  się 
inwestycje  poprawiające  jakość  wody.  Przeprowadzona  zostanie 
modernizacja  pompowni,  budowa  nowej  pompowni  dla  Lipowca. 
Konieczna  jest  wymiana  sieci  wodoc iągowej  w  Hermanicach 
i Nierodzimiu.  Choć  wodociągi  te  mają  stosunkowo  niewiele  lat, 
to  ich  stan jest  bardzo  zły, jako  że  użyto  nie  najlepszych  materia
łów,  a  na  dodatek  budowano  j e  w  czynie  społecznym.  Zgodnie  z 
zapisem  w  ustawie  samorządowej  inwestycje wodociągowe  są  za
daniem  własnym  gminy.  WZC  modernizuje  istniejącą  sieć  i  urzą
dzenia,  a  konieczne  inwestycje  f inansuje się  z  zapisów  amortyza
cyjnych. 

Podjęto uchwałę  o  taryfie za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę. 
Była to sesja RM, na której zdecydowano jakiej wysokości  podat

ki  i opłaty płacić  będziemy  w przyszłym  roku.  Przewodniczący  Ko
misji  Budżetowej  Józef  Kurowski  poinformował  w jej  imieniu,  że 
projekty  uchwał  zostały  zaopiniowane  pozytywnie.  Wcześniej 
o  uchwałach  dyskutowały  też  inne  komisje  RM.  W  większości  po
datki  i opłaty  pozostają  na  tym  samym  poziomie  co  w  roku  obec
nym. Radni przegłosowali  uchwały dotyczące opłat  i podatków  obo
wiązujących w Ustroniu w 2003 r.: podatku od nieruchomości,  zwol
nień  od  podatku  od  nieruchomości,  zwolnień  od  podatku  rolnego, 
podatku  od  środków  transportowych,  opłaty  miejscowej,  inkasen
tów i wysokości  inkaso, opłaty targowej, podatku od posiadania  psów. 
Teksty  uchwał  publikujemy w  tym  numerze  GU. 

Dyskusje wzbudziła  uchwała  dotycząca  zmian  w  budżecie  mia
sta. Skarbnik  Mar ia  Komadowska  poinformowała,  że w  związku 
z  mniejszymi  wydatkami  na  budowę  ronda  przy  rynku,  mniejszą 
kwotę  remontu  SP2,  a  także  mniejszymi  wydatkami  na  moderni
zację  amfiteatru  w  tym  roku,  postanowiono  kwotę  w  wysokości 
536.000 zł przeznaczyć na spłatę modernizacji  i rozbudowy  oczysz
czalni  ścieków.  Nie  kwestionowano  samego  przesunięcia  pienię

dzy  w  budżecie,  natomiast  pytano  o  zadaszenie  amfiteatru.  Karol 
Kuba la  stwierdził,  że  do  tej  pory  nie  ma  wiadomości  na  temat 
prac  w  amfiteatrze.  Jak  należy  rozumieć  to,  że jeszcze  nie  rozpo
częto robót. Naczelnik  Wydziału  Inwestycyjnego UM  Andrzej  Sie
miński  odpowiadał,  że  sprawa  jest  złożona.  Skomplikowany  jest 
charakter wyliczeń  sprawdzających projekt. Już wprowadzono  ko
rekty,  a  konstruktor,  architekt,  dostawca  i  wykonawca  doszli  do 
porozumienia.  Na  początku  panowały  między  nimi  spore  rozbież
ności.  Tomasz  Dyrda  w  związku  z  tym  chciał  się  dowiedzieć 
z  kim  konsultowano  projekt  i na  jakiej  zasadzie  zostało  wybrane 
takie  właśnie  rozwiązanie.  Dziś w iadomo,  że  projekt  ma  wady.  Czy 
w  związku  z  tym  były jakieś  uwagi.  A.  Siemiński  odpowiadał,  że 
projekt  wybrano  po  przetargu  i uzyskano  pozwolenie  na  budowę. 
Nie  było  zapisów  krytycznych.  K.  Kubala  proponował  w  związku 
z tym, żeby jeszcze  raz wyłożyć  projekt do wglądu, przedstawić  go 
Komisji  Architektury  RM.  W  amfiteatrze  muszą  zostać  spełnione 
specyficzne  warunki,  takie  jak  akustyka,  widoczność.  To  nie  jest 
budowa zwyczajnej hali.  Stanisław  Mal ina  przypomniał,  że w  po
przedniej  kadencji  projekt  był  konsultowany  z  odpowiednimi  ko
misjami,  a  zasiadali  w  nich  wówczas  nie  tylko  radni,  ale  też  znani 
ustrońscy  architekci  i  inżynierowie.  E. Czembor  dodała,  że  jest  to 
pionierska  inwestycja. Tak  zadaszanych  amfiteatrów jest  niewiele. 
Zaś  o  samym  projekcie  słyszała  wiele  pozytywnych  opinii.  Radni 
podjęli  uchwałę  o  zmianach  w  budżecie  miasta. 

Również  dyskusje  wywołała  uchwała  zatwierdzająca  Miejski 
Program  Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 
w  Ustroniu  na  2003  r.  E.  Czembor  powiedziała,  że  program  po
zwala  finansować  różne  kierunki  działania  od  leczenia  uzależnio
nych,  poprzez  pomoc  rodzinom,  profilaktykę,  pracę  z  młodzieżą 
po sport.  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholo
wych  w  Ustroniu  dysponować  będzie  w  przyszłym  roku  nieco 
mniejszą  kwotą,  ale  i tak będzie  to 450.000  zł. T.  Dyrda  zauważył, 
że to spore pieniądze  i w związku z tym oczekuje raportu,  co  wyni
ka z działalności  Komisji  RPA. Trzeba  wiedzieć czy pieniądze  wy
dawane  są  słusznie,  jaki  efekt  przynoszą  te  wydatki.  E.  Czembor 
zauważyła,  że dyskusja nad działaniem  Komisji  RPA oraz nad  pro
gramem  działania odbyła się wiosną  tego  roku  i na pewno  podobna 
dyskusja odbędzie  się w przyszłym  roku.  Jest  to zresztą  w  planach 
prac  RM.  Naczelnik  Czesław  Gluza  stwierdził,  że  działania  Ko
misji RPA ukierunkowane  są przede wszystkim  na młodzież.  Efekty 
działania  zostaną  przedstawione  po  konsultacjach  z  instytucjami 
współpracującymi  z  Komisją  RPA.  Wojs ław  Suchta zywutpomlkibaZYWUTSRONIHGDA

SYNAGOGA I HISTORIA ŻYDÓW  W USTRONIU 
Pod  koniec XI X  wieku  Żydzi  w  Ustroniu  zaczęli  myśleć o  budo

wie  własnego  domu  modlitwy,  co  ułatwiło  powstanie  w  roku  1893 
żydowskiej  gminy  wyznaniowej  w  Skoczowie,  której  podlegali. 
Wcześniej  została  zakupiona  ziemia  przeznaczona  pod  budowę 
przyszłej bóżnicy.  W  1900  roku  powołano Związek Bóżnicy,  który 
miał  zająć się jej  budową.  Prace  rozpoczęto  rok  później.  Gotową 
synagogę jak jąnazwali  ustrońscy żydzi  oddano  13 lipcauronkihdcaXWI  ˇ902  roku. 
Głównym  jej  sponsorem  był  Adolf  Lówe  z  Cieszyna  właściciel 
tartaku  w Ustroniu.  Przez cały czas synagoga była miejscem  spoty
kania  się  żydów,  aż  do  września  1939  roku  kiedy  wpierw  została 
zdewastowana  a w  końcu  roku  spalona  przez  Niemców. 

Żydzi  zaczęli  napływać do  Ustronia wraz z powstaniem  przemy
słu hutniczego oraz rozwojem naszego  miasta jako  ośrodka  leczni
czego,  wypoczynkowego.  Szczyt  imigracji  nastąpił w  drugiej  po
łowie  XI X  wieku.  Od  początku  XX  stulecia  do  wybuchu  wojny 
liczba  mieszkańców  wyznania  mojżeszowego  oscylowała  pomię
dzy  100110  osób,  co  stanowiło  2,0  do  2,5%  ogółu  mieszkańców. 

W  okresie  austriackim  najwięcej Żydów  utrzymywało  się z  pro
wadzenia  gospód.  W  miarę  rozwoju  miejscowości  zakładali  skle
py od branży spożywczej  i przemysłowej  po handel  wełną,  później 
bydłem  i  drzewem.  Początkowo  były  to  małe  zakłady  w  których 
pracowali  sami,  lecz  z czasem  rozrastały  się,  zaczęły  przyjmować 
i szkolić  uczniów. 

W  latach  trzydziestych  obchody  święta  narodowego  odbywały 
się  wspólnie  dla  wszystkich  trzech  religii.  Najpierw  w  kościele 
ewangelickim,  po  czym  udawano  się  pochodem  do  katolickiego 
kościoła,  a na końcu  do bóżnicy  żydowskiej.  Dzieci  rodzin  żydow
skich  uczęszczały  do  polskich  szkół.  Niektórzy  mieszkańcy  wy
znania mojżeszowego w Ustroniu  wspierali  f inansowo  Ewangelic

ki  Dom  Sierot.  W  Ustroniu  nigdy  nie  było  objaw  antysemityzmu, 
czy niechęci  do Polaków ze strony żydowskiej. Cała ustrońska  spo
łeczność  żyła  i współpracowała  na  ogół  bez  żadnych  zastrzeżeń. 

Czas  wojny  był  przełomowy  w  historii  Żydów  w  Ustroniu.  Za
częły się restrykcje  i prześladowania.  Już w  pierwszym  roku  woj
ny  część  została  wywieziona  do  obozu  pracy  w Nisku  nad  Sanem. 
Reszta  została  wyrzucona  ze  swoich  domów  i  skoszarowana 
w pożydowskiej  restauracji. Przez ten czas  musieli  wykonywać  ro
boty  publiczne.  W  rok  później  zostali  wywiezieni  do  obozów  pra
cy,  a  niezdolni  do  wykonywania  ciężkich  robót  umieszczeni 
w  Oświęcimiu.  Ze  103  ustroniaków  wyznania  mojżeszowego  w 
1939  roku,  w  czasie  okupacji  zginęło  łącznie  76    z  czego  70  za
mordowali  Niemcy,  reszta zginęła w Azj i  Środkowej  i na Syberii  z 
wycieńczenia. 

Po  wojnie  tylko  kilk u  Żydów,  którzy  pozostali  przy  życiu,  zde
cydowało  się  ponownie  zamieszkać  w  Ustroniu.  Reszta  rozpierz
chła  się  po  całym  kraju  i świecie.  Ci,  którzy  zostali  nie  odzyskali 
dawnej  siły  i  nie  zaznaczali  swojej  obecności  jak  dawniej.  Gdy 
zmarli,  nawet  wtedy  nie  pozostawiono  ich  w  spokoju,  ale  znisz
czono  ich  cmentarz  przy  budowie  drogi  dwupasmowej  w  latach 
siedemdziesiątych.  Tylko  nieliczne  groby  w  lepszym  stanie  prze
niesiono  na  cmentarz  komunalny,  gdzie  dopiero  teraz,  dzisiejsza 
młodzież  ustrońska,  zajęła  się  ich  uporządkowaniem  i  przywró
ceniem  godności. 

Musimy  pamiętać  o obywatelach  polskich  pochodzenia  żydow
skiego,  nie  mężemy  zapomnieć  o  tym,  że  nasi  dziadkowie  żyli  ra
zem  z  nimi.  Żydzi  wpisali  się  trwale  w  historię  naszego  miasta 
i naszego  kraju, dziś  musimy  pielęgnować  to  co  pozostało  po  kul
turze  polskich  Żydów  w  naszym  kraju.  Łukasz  Sikora zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA
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W  dawnym  zyxutsronmlkigfecaYWUTSRONLKIHEDA

USTRONIU zywutsrponmlkjihgedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

STO MIEJSC PRACY 
Jak już  informowaliśmy  spółka  Mokate  odkupiła  100%  udzia

łów  od  właściciela  spółki  Consumer  ze  Środy  Wielkopolskiej, 
jednego  z  większych  producentów  herbaty  w  Polsce  mającego 
18% udziału  w krajowym  rynku  sprzedaży  herbaty.  Przejęcie  przez 
Mokate  było  wynikiem  trudnej  sytuacji  f inansowej  Consumera. 
Jako  że  Mokate  w swych  zakładach  w Ustroniu  i Żorach  ma  jesz
cze  miejsce  na  dodatkową  produkcję  postanowiono,  że  do  tych 
zakładów  zostanie  przeniesiona  produkcja  ze  Środy  Wielkopol
skiej.  Tym  samym  powstaną  nowe  miejsca  pracy.  W  zakładzie 
w  Ustroniu  Mokate  zatrudni  dodatkowo  100  osób,  podobnie  w 
Żorach  powstanie  100 nowych  miejsc  pracy.  (ws) 

Gdy  s t r a ż a cy  p r z y g o t o w y w a li  s ię  do  akc j i,  r u ch  na  d r o d ze 
o d b y w ał  s ię  n o r m a l n i e.  Fot.  W.  S u c h ta 

PRZEWRÓCIŁA 
SIĘ  CIĘŻARÓWK A 

5  grudnia  przed  przejazdem  kolejowym  w  Polanie  wywrócił 
się  tir przewożący  puste  słoiki.  Miało  to miejsce tuż  przed  godzi
ną  9, a wedle  naocznych  świadków  ciężarówka  pędziła  ze  znacz
ną  prędkością.  Po  przewróceniu  się  zaczęła  płonąć  kabina.  Znaj
dowały  się  w  niej  dwie  osoby.  Jednej  udało  się  wydostać  na  ze
wnątrz.  Drugą  uwolnili  dopiero  strażacy,  którzy  szybko  zjawili 
się  na  miejscu.  Wezwano  pogotowie,  a  kierowcy  i  pasażerowi 
udzielono  pierwszej  pomocy.  Okazało  się,  że  kierowca  i  pasażer 
to  Rosjanie,  a  tir  z  ki lkudziesięcioma  tysiącami  pustych  słoików 
miał  rosyjskie  numery  rejestracyjne  i przez  Polskę jechał  tranzy
tem.  Zresztą  zboczył  z  drogi,  którą  powinien  jechać  i nie  wiado
mo  dlaczego  znalazł  się  w  Polanie.  Obu  Rosjan  zabrała  karetka 
pogotowia.  Po  zbadaniu  okazało  się,  że  doznali  jedynie  niegroź
nych  obrażeń.  Za  to  kierowca  był  nietrzeźwy    ponad  1,5  prom. 

Tymczasem  do  usuwania  z pobocza  wywróconego  do góry  ko
łami  tira  przystępują  strażacy.  Sprowadzony  zostaje  wóz  z  Jed
nostki  Ratownictwa  Drogowego  z  Dąbrowy Górniczej,  także  spe
cjalistyczny  wóz  z  Rybnika.  Przy  pomocy jeszcze jednego  samo
chodu  strażackiego  udaje  się  postawić  tira  na  koła.  W  czasie  ak
cji  zamknięta  była  droga  do  Wisły  i kierowcy  musieli  korzystać 
z objazdu  przez Jaszowiec.  Ruchem  sprawnie  kierowali  policjanci 
i  strażnicy  miejscy.  Przerwa  w  ruchu  trwała  niewiele  więcej  niż 
godzinę.  Kierowcy  nie  protestowali.  Całej  akcji  z  zainteresowa
niem  przyglądali  się  mieszkańcy  okolicznych  domów.  Przewo
żone  słoiki  tylko  w  części  się  potłukły,  w  większości  rozsypały 
się,  więc  wynajęto  f irmę,  by  j e  posprzątała.  Tymczasem  części 
słoików  leżą  do  dziś  w  Polanie.  (ws) 

G dy  t i r a  p o s t a w i o no  na  ko ła,  z  s a m o c h o du  i  p r z e w o ż o n e go 
t o w a ru  n iew ie le  z o s t a ł o.  Fot.  W.  S u c h ta 

Pod  egidą  Kuźni  Ustroń  działał  Klub  Sportowy,  który  posiadał 
sporo  sekcji,  a  jedną  z  nich  do  dzisiaj  działającą  jest  drużyna 
piłk i  nożnej.  Prezentujemy  fotograf ię  z  zachowanego  albumu, 
która  pokazuje  mecz  zorganizowany  z  okazji  1 Maja  na  ustroń
skim  stadionie  w  1965  r.  Być  może  ktoś  rozpozna  na  niej  siebie 
lub  kogoś  z  rodziny.  Lidi a  Szka radn ik 

Uchwała  nr  111/19/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 

w  sprawie  zatwierdzenia  taryfy za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę. 
Na  podstawie  art.  24  ust.  I  i  10 ustawy  z dnia  7 czerwca  2001  o  zbio

rowym  zaopatrzeniu  w wodę  i zbiorowvm  odprowadzaniu  ścieków 
(Dz.  U.  z 2001  r. Nr  72  poz.  747). 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: zywutsrponmlkjigfedcbaYWTSROLEBA

§ 1 
Zatwierdzić  tarylę  wieloczłonową  za  dostarczaną  wodę  dla  odbiorców, 
składającą  się: 
  z ceny  wyrażonej  w  złotych  za  1 m3  dostarczanej  wody,  w  wysokości 
  3,15  zł  netto 
  stawki  opłaty  stałej w  zł/wodomierz  za  1 miesiąc. 
Stawka opłaty  stałej zróżnicowana jest  średnicą  wodomierza  i naliczana 
jako  oplata  abonamentowa  odpowiednio: 
Wodomierz  o  średnicy: 
1520  m m  8 . 30  zł  netto 
2532  mm    18,10  zł  netto 
4050  mm   49,40  zł  netto 
80200  mm   205,70  zł  netto 

§2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§3 
Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i w  interneto
wym  serwisie  miasta. 

§ 4 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  I  lutego  2003  r.  i obowiązuje  przez 
1  rok. 

12 grudnia  2002  r.zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA  Gazeta  Ustrońska  5 



U C H W A Ł A N R  111/20/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 

w  sprawie  określenia  wysokości  s tawek  podatku  od  nieruchomości 
na  rok  2003. 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt  8, art.40  ust. 1, ait.41  ust. I ustawy z dnia  8 
marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  200Ir.  Dz.U.  Nr  142 
poz. 1591 z późn.zm.)  i art.5, art.6 ust. 12 ustawy z dnia  12 stycznia  1991 r. 
o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (t.j.z  2002r.  Dz.U.  Nr  9  poz.  84  z 
późn.zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u c h w a la zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

§ 1 

Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości: 

1.  0,62  zł  za  Im2  powierzchni  od  gruntów  związanych  z  pro
wadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu 
na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji  gruntów  i bu
dynków 

2.  0,30  zł  za  1 m2 powierzchni  od gruntów wykorzystywanych  pod 
parki  leśne 

3.  3,38  zl  za  1 ha powierzchni  od  gruntów pod jeziorami,  zajętych 
na zbiorniki  wodne  retencyjne  lub elektrowni  wodnych 

4.  0,10 zł  za  Im2  powierzchni  od  pozostałych  gruntów 
5.  0,46  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  mieszkał 

nych  lub  ich  części 
6.  15,86  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 

części  związanych  z  prowadzeniem  działalności  go 
spodarczej oraz od budynków  mieszkalnych  lub  ich  czę
ści  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 

7.  9,00 zł    za  Im2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 
części  w ośrodkach  campingowych  nie  ogrzewanych, 

  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  części  budynków 
mieszkalnych  wykorzystywanych jako pokoje gościnne, 

  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 
części  znajdujących się  na  terenach  parków  leśnych, 

  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich 
części  wykorzystywanych  jako  hale  tenisowe, 
za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub 
ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  go
spodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materia
łem  siewnym 
za  lm2powierzchni  użytkowej od budynków  lub  ich  czę
ści  wykorzystywanych  na  kina, 
za  lm2powierzchni  użytkowej od budynków  lub  ich  czę
ści  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 
w  zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych, 
za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  wykorzy
stywanych jako  pomieszczenia  gospodarcze 
za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  garaży  poza  budyn
kiem  mieszkalnym 

8.  8,06  zł 

9.  5,00  zł 

10.  3 , 4 6 zł 

U .  3,00  zł 

12.  3,00  zł 

13.  5,40  zł 

14.  2% 

za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  pozostałych  budyn
ków  lub  ich  części 
wartości  budowli  określonej  zgodnie  z art.5  ust.l  pkt.3 
ustawy  o  podatkach  i opłatach  lokalnych 

§2 

1.  Zarządza  się  pobór  podatku  od  nieruchomości  w  drodze  inkasa. 
Inkasentów  oraz  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określi  od
rębna  uchwała. 

2.  Podatek  od  nieruchomości  płatny  jest  również  w  kasie  Urzędu 
Miasta  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta. 

§ 3 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§ 4 

1.  Uchwała  wchodzi  w życie w terminie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obo
wiązującą od  dnia  1 stycznia  2003r. 

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

U C H W A Ł A N R  111/21/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 

w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  w  roku  2003. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt  8, art.40  ust. I, art.41  ust. 1 ustawy z dnia  8 
marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  200 lr.  Dz.U.  Nr  142 
poz. 1591  z  późn.zm.),  art.7  ust.3  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o 
podatkach  i  opłatach  lokalnych  (t.j.z  2002r.  Dz.U.  Nr  9  poz.  84  z 
późn.zm.)  i art.2  ust.2  pkt  1 ustawy  z dnia  27  lipca 2002r.  o  warunkach 
dopuszczalności  i nadzorowaniu  pomocy  publicznej  dla  przedsiębior
ców  (Dz.U.  Nr  141  poz.  I I77) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u c h w a la 

Zwalnia  się od  podatku  od  nieruchomości: 
1.  Nieruchomości  lub  ich  części  wykorzystywane  na  potrzeby  samo

rządowych: 
  zakładów  budżetowych, 
  jednostek  budżetowych, 
  instytucji  kultury, 

z  wyjątkiem  wykorzystywanych  do  prowadzenia  działalności  go
spodarczej; 
2.  Grunty  lub  ich  części  wykorzystywane  na  potrzeby  towarzystw 

budownictwa  społecznego. 
3.  Nieruchomości  lub  ich części  wykorzystywane  na potrzeby  prowa

dzenia  przez  stowarzyszenia  statutowej  działalności  w  zakresie 
ochrony  przeciwpożarowej,  z  wyjątkiem  wykorzystywanych  do 
prowadzenia  działalności  gospodarczej; 

4.  Grunty,  budynki  lub  ich części  oraz budowle  lub  ich części  związa
ne  z  obsługą  gminnych  oczyszczalni  ścieków  i  kanalizacji  oraz 
budowle  i sieci  służące  do  odprowadzania  ścieków. 

§2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

1.  Uchwala  wchodzi  w życie  w terminie  14 dni  od  dnia jej  ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obo
wiązującą od  dnia  1 stycznia  2003r. 

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

U C H W A Ł A N R  111/22/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 

w  sprawie  zwolnień  od  podatku  rolnego  w  roku  2003. 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt  8, art.40 ust. 1, art.41  ust. 1 ustawy z dnia  8 
marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  200lr.  Dz.U.  Nr  142 
poz. 1591  z późn.zm.)  i art. 12 ust.9  ustawy  z dnia  15  listopada  I984r.  o 
podatku  rolnym  (t. j .z  1993r.  Dz.U.  Nr  94  poz.431  z  późn.zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u c h w a la zywutsrponmlkjigfedcbaYWTSROLEBA

§ 1 

Zwalnia  się od  podatku  rolnego  grunty  gospodarstw  rolnych,  na  któ
rych  zaprzestano  produkcji  rolnej,  z  tym  że  zwolnienie  może  dotyczyć 
nie  więcej  niż  20%  powierzchni  użytków  rolnych  gospodarstwa  rolne
go,  lecz nie więcej  niż  10 ha   na okres  nie dłuższy  niż 3  lata, w  stosun
ku  do  tych  samych  gruntów. 

§2 
Zwolnieniu,  o  którym  mowa  w  §  1 podlegają  podatnicy  podatku  rol

nego,  którzy  spełniająjeden z poniższych  warunków: 
osiągnęli  wiek  emerytalny, 
są  inwalidami  zaliczonymi  do  I albo  11 grupy, 
są  niepełnosprawnymi  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stop
niu  niepełnosprawności, 
są osobami  całkowicie niezdolnymi  do pracy w  gospodarstwie 

rolnym  albo  niezdolnymi  do  samodzielnej  egzystencji. 
§ 3 

1.  Zwolnienie  udzielane jest  na  wniosek  podatnika. 
2.  Zwolnienie  stosuje się  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następu

jącego  po  miesiącu,  w  którym  złożono  wniosek. 
§ 4 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 
§ 5 

1.  Uchwała  wchodzi  w życie w terminie  14 dni  od dnia jej  ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obo
wiązującą od  dnia  1 stycznia  2003r. 

2.  Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i w 
internetowym  serwisie  miasta.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA
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U C H  W A Ł A  NR  111/32/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 
w  sprawie:  ustalenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji 

na  podatek  od  nieruchomości  oraz  podatek  rolny  i  leśny 

Na  podstawie  art.  6  ust.  13 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991 r. o  podat
kach  i opłatach  lokalnych  (t.j  z 2002r.  Dz.U.  nr  9  poz.  84  z późn.  zm.)) 
art. 6a ust.  11  ustawy z dnia  i 5  listopada  1984r. o podatku  rolnym (  Dz.U. 
nr  94  poz.  431  z  1993r.  z  późn.  zm.)  )  i  art.  6  ust.  9  ustawy  z  dnia  30 
października  2002r. o podatku  leśnym  (.Dz.U.  nr 200 poz.  1682 z  2002r. 
) oraz art. 40  ust.  1, art., 41  ust. 1 i art. 42  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o 
samorządzie gminnym  (j . t .  Dz.U.  z 200lr  142 poz. 1591  z późn.  zm.) 

Rada  Miasta  Ustroń  uchwala  ZSRPONLKIEDCBA
§1 

1.  Ustalić  wzór  informacji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości,  dla 
osób  fizycznych    stanowiący  załącznik  nr  I do  uchwały 

2.  Ustalić  wzór  deklaracji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości,  dla 
osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych  oraz  spółek  nie  mają
cych osobowości  prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji  Wła
sności  Rolnej  Skarbu  Państwa  a  także  jednostek  organizacyjnych 
Państwowego Gospodarstwa  Leśnego  Lasy Państwowe   stanowią
cy  załącznik  nr 2  do  uchwały 

3.  Ustalić  wzór  informacji  w  sprawie  podatku  rolnego  dla  osób  fi 
zycznych    stanowiący  załącznik  nr 3 do  uchwały 

4.  Ustalić  wzór  deklaracji  w sprawie  podatku  rolnego  dla  osób  praw
nych  i jednostek  organizacyjnych  wymienionych  w  ust.2    stano
wiący  załącznik  nr 4  do  uchwały 

5.  Ustalić  wzór  informacji  w  sprawie  podatku  leśnego  dla  osób  fi 
zycznych    stanowiący  załącznik  nr  5 do  uchwały 

6.  Ustalić wzór  deklaracji  w  sprawie  podatku  leśnego  dla osób  praw
nych  ,  jednostek  organizacyjnych  wymienionych  w  ust.  2   stano
wiący  załącznik  nr 6  do  uchwały. 

§2 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§ 3 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Śląskiego  i wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od  daty  ogłoszenia. 

§ 4 
Uchwala  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie  miasta  i publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  interneto
wym  serwisie  miasta 

UCHWAŁ A  Nr  IH/27/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 

w  sprawie:  podatku  od  posiadania  psów  na  rok  2003 
Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt.  8  , art.40  ust.  1, art.  41  ust.  1  ustawy  z 
dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  /  t.j.  Dz.U.  z  2001  r  nr 
142 poz.  1591 z  późn.  zm./  oraz art.  14 ustawy  z dnia  12 stycznia  1991 
r o podatkach  i opłatach  lokalnych  ( Dz.U.  z 2002  r nr 9  poz.  84.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
uchwala: zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

§ 1 
Ustala  roczną  stawkę  podatku  od  posiadania  jednego  psa  w  wysokości 
28  zł. 

§2 
Obowiązek  podatkowy  dotyczący  podatku  od  posiadania  psów ciąży  na 
osobach  fizycznych  posiadających  psy. 

§ 3 ' 
Zwalnia  się z podatku  od  posiadania  psów: 
I.  osoby  posiadające szczenięta  w  wieku  do  12  tygodni 

C h o i n ka  na  r o n d z i e.  Fot.  W.  S u c h ta 

2.  przybyłych  czasowo  na  teren  Ustronia,  jeżeli  podatek  od  posiadania 
psów  został  uiszczony  za dany  rok  podatkowy  w miejscowości  z  któ
rej osoby  te  przybyły. 

3. na wniosek  emerytów  i rencistów  spełniających  kryteria  do  otrzyma
nia  świadczenia  z pomocy  społecznej. 

§ 4 
1. Podatek  od  posiadania  psów  płatny  jest  bez  wezwania  organu: 

1. w  ciągu  dwóch  tygodni  od  nabycia  psa 
2.  w dwóch  ratach  w  terminach  do  15 maja  i 30  września  2003  roku 

2.  Podatek  ten  pobiera  się  w  polowie  stawek  określonych  w  §  1 niniej
szej  uchwały, jeżeli  osoba  posiadająca psa  weszła  w jego  posiadanie 
po  30  czerwca  roku  podatkowego. 

3. Zarządza  się  pobór  podatku  od  posiadania  psów  w drodze  inkasa. 
Inkasentów  oraz wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso określi  odrębna 
uchwała 

4.  Podatek  może bvć płacony  w kasie Urzędu  Miasta  lub na rachunek  UM. 
§ 5 

Traci  moc  uchwala  Rady  Miasta  Ustroń  nr  XlV/150/99  z dnia  16 
grudnia  1999  r. w sprawie  stawki  podatku  od  posiadania  psów. 

§ 6 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 
§ 7 

Uchwała  wchodzi  w  życic  po  upływie  14 dni  od  ogłoszenia  w  Dzien
niku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obowiązu jącą od  1 
stycznia  2003  roku.  zywutsrponmlkjigfedcbaYWTSROLEBA

§ 8 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  interneto
wym  serwisie  miasta. 

U C H W A Ł A  NR  II1/26/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002 

w  sprawie:  stawek  opłaty  targowej  na  rok  2003. 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  8.  art.  40,  ust.  1, art.  41,  ust.  1 ustawy  z 
dnia  8  marca  1990  roku  o  Samorządzie  Gminnym  ( tekst  jednolity  z 
2001  r. Dz. U. Nr  142 poz.  1591  z późn.  zmianami)  oraz art.  15 i  19 pkt 
I ,  lit .  a ustawy  z dnia  12 stycznia  1991  r. o  podatkach  i opłatach  lokal
nych  (tekst jednolity  z 2002  r. Dz.  U. Nr  9 poz.  84  z późn.  zmianami). 

Rada  Miasta  Ustroń 
u c h w a la 

§  1 
1. Dzienną  stawkę  opłaty  targowej od  osób  fizycznych,  osób  prawnych 
oraz jednostek  organizacyjnych  nic mających  osobowości  prawnej  do
konujących sprzedaży  na  targowisku 
2.  Opłatę  targową  pobiera  upoważniony  pracownik  Urzędu  Miasta 

w  dni  targowe 
1) z zadaszonego  straganu    23,00  zł 
2)  z wydzielonych  i oznakowanych  ław  i pól 

o  powierzchni    pow.  3  m2    21,00  zł 
do  1  m2    6,00  zł 
do  0,5  m2    3.00  zł 

3)  od  wszystkich  przedmiotów  (towarów) 
wystawionych  poza  wyznaczone  granice 
straganu,  ławy,  pola  w  zależności  od 
zajmowanej powierzchni  

za  każde  0,5  m2    3,00  zł 
4)  handel  z przyczepy    21,00  zł 
5)  z  terenu  znajdującego się  poza  placem 

targowym  (wyłącznie  w dni  targowe)    12,00  zł 
6) opłaty  za  rezerwację  straganów,  ław 

oraz  pól  o  powierzchni    pow.  3  m2 

32.00  zł/mc 
do  I m2    10.00 zł/nic 
do  0,5  m2  5,00  zł/mc 

poza  dniami  targowymi 
7)  z  zadaszonego  straganu,  ławy,  pola  pow.  3  m2   10,00  zł 
8)  z pól  o  pow.    do  1  m2    3,00  zł 

do  0,5  m2    1,50  zł 
§  2 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 
§ 3 

Traci  moc  uchwala  nr  XXVI/271/00  Rady  Miasta  Ustroń  z  dnia  14 
grudnia  2000  r. 

§  4 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Śląskiego  i wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  z  mocą 
obowiązującą od  01.01.2003  roku. 

§  5 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach  ogło
szeń  na  terenie  miasta  i publikację  w  „Gazecie  Ustrońskiej"  i  interneto
wym  serwisie  Miasta. 

12  grudnia  2002  r.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA Gazeta  Ustrońska  7 



U C H W A L A  Nr  111/23/2002 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  10 grudn ia  2002r. 

w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
t ranspor towych  na  rok  2003. 

Na  podstawie  art. 18 ust.  2  pkt  8,  art.40  ust. 1, art.41  ust. 1 ustawy  z 
dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie  gminnym  (tj z 200 lr.  Dz.U.  Nr  142 
poz.1591  z  późn.zm.)  oraz  art. 10  ust.l  i  2  ustawy  z  dnia  12  stycznia 
1991  r. o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U. Nr 9 poz. 84 z  późn.zm.) 

RADA  MIASTA  USTROŃ 
u c h w a la 

§1 

Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  środków  transportowych: 

1.  Od  samochodu  ciężarowego: 
a)  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  od  3.5t  i poniżej  12t: 

3  osie 

12t  40t  1.500,00  zł  1.700,00  zł 

40t  2.000,00  zł  2.300,00  zł 

3.  Od  przyczep  lub  naczep,  z  wyjątkiem  związanych  z  działalnością 
rolniczą  przez  podatnika  podatku  rolnego,  posiadających  łącznic 
z pojazdem  silnikowym: 

a)  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7t  i poniżej  12t: 

Dopuszczalna  masa  całkowita  Przyczepa  lub  naczepa 

Nic  mniej  niż  Mniej  niż 

Przyczepa  lub  naczepa 

7t  8t  600,00  zł 

8t  lOt  800.00  zł 

lOt  12t  1.000.00  zł 

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

Dopuszczalna  masa  całkowita  Samochód  ciężarowy Dopuszczalna  masa  całkowita 

Wyprodukowany 
po  1995r. 

Wyprodukowany 
w  1995r. i wcześniej 

Od  3,5t  do  5,5t  włącznie  400,00  zł  600,00  zl 

Powyżej  5,5t  do  9t  włącznie  800,00  zł  1.000,00  zł 

Powyżej  9t  i mniej  niż  12t  1.000,00  zł  1.200,00  zł 

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

Dopuszczalna  masa  całkowita  Samochód  ciężarowy 

Nie  mniej  nii  Mniej  niż  O  zawieszeniu  osi 
pneumatycznym 
lub  równoważnym 

O  innym  systemie 
zawieszenia  osi 

2  osie 

12t  15t  1.600.00  zł  1.800,00  zł 

15t  1.800,00  zł  2.000,00  zł 

3  osie 
12t  20t  1.700.00  zł  1.900.00  zł 

20t  25t  1.800,00  zł  2.000,00  zł 

25t  1.900,00  zł  2.100,00  zł 

4  osie  i  więcej 

I2t  27t  1.800,00  zł  2.000,00  zł 

27t  29t  1.900,00  zł  2.100,00  zł 

29t  2.000,00  zł  2.200,00  zł 

2.  Od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do 
używania  łącznie z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie 
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  1995 r.  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  25t  1.400,00  zł  1.600,00  zł 

25t  311  1.500,00  zł  1.700,00  zł 

311  1.900,00  zł  2.100,00  zł  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA
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Dopuszczalna  masa  całkowita  Przyczepa  lub  naczepa 

Nie  mniej  niż  Mniej  niż  O  zawieszeniu  osi 
pneumatycznym 
lub  równoważnym 

O  innym  systemie 
zawieszenia  osi 

1  oś 

12t  25t  1.000,00  zł  1.300.00  zł 

25t  1.200,00  zl  1.400.00  zl 

2  osie 

12t  28t  1.100,00  zl  1.300.00  zl 

28t  38t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 

381  1.500,00  zł  1.700.00  zł 

3  osie 

I2t  38t  1.200,00  zł  1.400.00  zł 

38t  1.600,00  zł  1.800,00  zl 

4.  Od  autobusu: 

Liczba  miejsc  siedzących 
(łącznic  z  miejscem 
dla  kierowcy) 

Autobus Liczba  miejsc  siedzących 
(łącznic  z  miejscem 
dla  kierowcy) 

Wyprodukowany 
po  1995r. 

Wyprodukowany 
w  I995r.  i wcześniej 

Mniej  niż 30  miejsc  1.200.00  zł  1.400,00  zł 

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

§2 
Podatek  od  środków  transportowych  płatny jest  w  kasie  Urzędu  Mia
sta  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta. 

§ 3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  Miasta.  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

§4 

1.  Uchwała  wchodzi  w życie w terminie  14 dni  od  dnia jej  ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obo
wiązującą od  dnia  1 stycznia  2002r. 

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

12  grudn ia  2002  r. 

W  górach  już  zima.  Fot.  W.  Suchta 



U C H  W A Ł  A  Nr  111/24/2002 
R a dy  M ias ta  Us t roń 

z  dn ia  10  g r u d n ia  2002 

w  s p r a w ie  s tawki  op ła ty  m ie j scowej  na  rok  2003. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2  pkt  8.  art.40  ust. 1, art.41  ust. 1 ustawy  z dnia  8 
marca  1990  r. o samorządzie gminnym  (tj z 2001 r. Dz.U.Nr  142 poz.  1591 
z późn.zm.),  art. 19 pkt  1 lit.c  i pkt.  2  ustawy  z dnia  12 stycznia  1991 
r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (Dz.U.  nr  9  poz.  31  z  późn.zm.)  i 
rozporządzenia  nr  7/91  Wojewody  Bielskiego  z  dnia  23  l ipca  199Ir.  w 
sprawie  ustalenia  miejscowości  odpowiadających  kryteriom  w  których 
pobiera  się  opłatę  miejscową  (Dz.Urz.  Województwa  Bielskiego  nr  15/ 
91  poz.  137) 

R A D A  M I A S T A  U S T R OŃ 
u c h w a la 

§•  
Wysokość  dziennej  stawki  opłaty  mie jscowej  ód  osób  f izycznych 

przebywających  dłużej  niż  dobę  w  celach  wypoczynkowych,  zdrowot
nych,  szkoleniowych  lub  turystycznych  za  każdy  dzień  pobytu  w 

Ustroniu: 
1)  1,60 zł    od  osób  dorosłych 
2)  0,70  zł    od  dzieci  i  uczącej  się  młodzieży  (w  tym  studentów) 

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

§ 3 
1.  Zarządza  się  pobór  opłaty  mie jscowej  w  drodze  inkasa.  Inkasen

tów oraz wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso określi  odrębna  uchwa
ła. 

2.  Opłata  miejscowa  płatna  jest  również  w  kasie  Urzędu  Miasta  lub 
na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta. 

§4. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§5. 
1.  Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia 

w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obo
wiązującą  od  dnia  1 stycznia  2003 r. 

2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabl icach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publ ikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  w 
internetowym  serwisie  miasta. 

U C H W A Ł A  Nr  111/25/2002 
R a dy  M ias ta  Us t roń 

z  dn ia  10  g r u d n ia  2002 
w  sprawie  określenia  inkasentów  i wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso 
w  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnym,  podatku  leśnym,  podat
ku  od  posiadania  psów  i opłacie  mie jscowej  na  2003r. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2  pkt  8,  art .40  ust. 1, art.41  ust. 1 ustawy  z dnia  8 
marca  1990r. o  samorządzie gminnym  (tj z 2001 r. Dz.U. Nr  142 poz. 1591 
z  późn.zm.),  art.6  ust. 12,  art. 19  pkt  2  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r. 
o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (t.j.  z  2002r.  Dz.U.  Nr  9  poz.84  z 
późn.zm.),  art.6b  ustawy  z  dnia  15  l istopada  1984r.  o  podatku  rolnym 
(Dz.U.  Nr  94  poz.431  z  późn.zm.)  i  art.ó  ust.8  ustawy  z  dnia  30  paź
dziernika  2002r.  o  podatku  leśnym  (Dz.U.  Nr  200  poz.  1682) 

R A D A  M I A S T A  U S T R OŃ 

u c h w a la 
§1 

1.  Jako  inkasentów  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego  i 
podatku  leśnego  określa  się: 
1)  Panią  Emil ię  Gla jc    dla  dzielnicy  UstrońLipowiec 
2)  Panią  Urszulę  Ciemała    dla  dzielnicy  UstrońNierodzim 

2.  Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w  wysokości  5%  pobranego 
podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego,  podatku  leśnego. 

§2 
1.  Jako  inkasentów  podatku  od  posiadania  psów  określa  się: 

1)  Panią  Emil ię  Gla jc    dla  dzielnicy  UstrońLipowiec 
2)  SM  „Zacisze"  w  Ustroniu  ul.J.Wantuły  47    dla  osiedli  należą
cych  do  spółdzielni  na  terenie  Ustronia 

2.  Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w  wysokości  5%  pobranego 
podatku  od  posiadania  psów. 

§ 3 
1.  Dla  osób  f izycznych  przebywających  d łużej  niż  dobę  w  celach 

wypoczynkowych,  zdrowotnych,  szkoleniowych  lub  turystycznych 
nu  terenie  Ustronia, juko  inkasentów  opłaty  mie jscowej określa  się: 

1)  Pomorską  Fundację  Integracyjną  /Hotel  Magnol ia/ 
„Hotel  Magnol ia" 
43450  Ustroń  ul,Szpitalna  15 

2)  „Polskie  Huty  Stal i"  Hutę  Cedler  S.A.  /Hotel  Jaskółka/ 
41200  Sosnowiec  u l .Niwecka  I 
Hotel  Jaskółka 
43450  Ustroń  u l .Zdro jowa  10 

3)  Przedsiębiorstwo  Usług  Hotelarskich  /OSW  Wilga/ 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10 

II 

12 

13 

14 

15 zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

16 

17 

19 zywsonmjieSRPOKIEA

22 

23 

26 

27 zywutsrponmlkjigfedcbaYWTSROLEBA

28 

/Zajazd  Pegaz/ 

/Centrum  Bielenda/ 

i  Turystycznych  „ I II  I "  Spółka  z.o.o. 
40123  Katowice  ul .Czerwińskiego  6 
Przedsiębiorstwo  UslugowoTurystyczne  /ORS  Daniel/ 
„ELTUR "  Spółka  z.o.o. 
43450  Ustroń  ul .Sanatoryjna  32a 
Beskidzką  Energetykę  S.A.  /SU  Elektron/ 
43300  BielskoBiała  ul .Batorego  17a 
Przedsiębiorstwo  Hand lowoUs ługowe  /DW  Orlik / 
„ORL IK "  Spółka  z.o.o. 

43450  Ustroń  u l .Zdro jowa  8 
Przedsiębiorstwo  Usług  Turystycznych  /DW  Przodownik/ 
„ E D E N "  Spółka  z  o.o. 
44200  Rybnik  ul.3  Maja  30 

Jastrzębskie  Towarzystwo  Gospodarcze  /Hotel  Sokół/ 
„ A N T R A C Y T "  Spółka  z.o.o. 
44335  Jastrzębie  Zdrój  u l .Rybnicka  6E 
I Iotel  Sokół 
43450  Ustroń  u l .Zdro jowa  3 
Pomorską  Fundację  Integracyjną  /Hotel  Tul ipan/ 
„Hotel  Tul ipan" 
43450  Ustroń  ul .Szpi talna  21 
Firma  „Jędruś"  DW  Zameczek  /DW  Zameczek  i pokoje  gościnne/ 
43450  Ustroń  ul .Gościradowicc  46 
Federacja  Zw iązków  Zawodowych  Pracowników  /SU  Złocień/ 
Publ icznej  Radiofonii  i Telewizji  w  Polsce 
00999  Warszawa  ul. Woronicza  17 

SU„Złoc ień"  N Z OZ 
43450  Ustroń  ul.Szpitalna  31 
„ELTRANS"  Andrysiak  i  Kul fon  Spółka  Jawna  /DW  Eltrans/ 
40859  Katowice  u l .Bocheńskiego  74 
Dom  Wczasowy  Oddział  Ustroń 
43450  Ustroń  ul .L ipowa  20 
Zajazd  „ P E G A Z" 
43450  Ustroń  ul.Złocieni  30 
B IELENDA 
Kosmetyki  Naturalne  Spółka  z.o.o 
32060  Liszki  C h o l e r z y n 2 15 
Przedsiębiorstwo  I lotelarsko  Gastronomiczne 
/Restauracja  Tropicana/ 
JurGast  S.C.  Restauracja  „Tropicana" 
43450  Ustroń  ul.3  Ma ja  99 
Biuro  Turystyczne  „ C O L O N I A "  /Hotel  Colonia/ 
Zb ign iew  Kiełkowski 
43450  Ustroń  ul.  Wczasowa  9 
Wojskowy  Dom  Wypoczynkowy  / W DW  Beskid/ 

W L O P „ B E S K I D" 
43450  Ustroń  u l .Orzechowa  11 
18)  Gl iwicki e  Zakłady  Mater ia łów 
Ogniotrwałych  w  Gliwicach  / O WT  Lipowiec/ 
Ośrodek  WypoczynkowoTurystyczny 
43450  UstrońLipowiec 
Centrum  WypoczynkwoWczasowe  /CWW  Chemik/ 
„ C H E M I K "  Spółka  z.o.o. 
43450  Ustroń  ul .Turystyczna  10 
DW  Z NP  „Nauczyc ie l"  /DW  Nauczyciel/ 
43450  Ustroń  ul. Wczasowa  21 
Kole jowe  Przedsiębiorstwo  Turystyczno  /OW  Kolejarz/ 
Wypoczynkowe  „NaturaTour"  Spółka  z  o.o 
w  Gdańsku  Oddział  w  Katowicach 
OW  Kolejarz 
43450  Ustroń  ul .Stroma  2 
Zakład  Wielobranżowy  Remax  /OWS  Relaks/ 
43450  Ustroń  ul .Stroma  20 
Schronisko  Młodz ieżowe  /SM  Wiecha/ 
Polskiego  Towarzystwa  Schronisk  Młodzieżowych 
43450  Ustroń  ul.  Stroma  5 
Ośrodek  Szkolen iowoWypoczynkowy  „ J U H A S"  /OSW  Juhas/ 
43450  Ustroń  ul.  Stroma  18 
„ G R O N"  S.C.  A.Jochemczyk  i  L .Żuber  /Hotel  Groń/ 
43450  Ustroń  ul.3  Ma ja  134 
P O L C A R BO  Spółka  Jawna  /DW  Anna/ 
Ryskalok  &  Ska  DW  „Anna" 
43450  Ustroń  u l .M.Reja  8 
Polski  Związek  Motorowy  /Motel  Polana/ 
ini.Rogusław  Brzeziński 
Motel  Polana 
43450  Ustroń  ul . .Baranowa  1 

„ R E N P O L"  Przedsiębiorstwo  Export   I m p o rt 
/Rezydencja  Casablanca/ 
Handel Usługi Produkcja  J.Gach 
44300  Wodzisław  Śląski  ul.  Rzeczna  3 
Rezydencję  „Casablanca" 
43450  Ustroń  ul.  3  Ma ja  49 
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29)  „KOMPLEX   T O R U S"  Spółka  z o  .o.  /ORW  Ondraszek/ 
Plac  Czerwca  1976  nr 1 
02495  Warszawa 

30)  FARMACOL  S.A.  /Hotel  Belweder/ 
40541  Katowice  ul.Rzepakowa  2 
Oddział  Spółki:  Hotel  Belweder 
43450  Ustroń  ul.Zdrojowa  15 

31)  Sanatorium  Uzdrowiskowe  „RÓŻA "  /SU  „Róża/ 
1 lotel  „Róża"  Sp.  z  o.o. 
43450  Ustroń  ul.  Szpitalna  1 

32)  Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowc"Ustroń"  /PU  „Ustroń"/ 
z  siedzibą  w  Ustroniu 
43450  Ustroń  ul.  Sanatoryjna  I 

33)  Panią  Barbarę  Macicjczek 
34)  Panią  Emilię  Dzida 
35)  Panią  Dorotę  WójcikSłonina 
36)  Pana Józefa  Szkaradnika 
37)  Pana  I lenryka  Gabzdyla 
38)  Pana  Eugeniusza  Romanowskiego 
39)  Pana  Stanisława  Dziurowicza 
40)  Pana Zbigniewa  Szczotkę 
41)  Panią  Barbarę  Początek 
42)  Pana  Waldemara  Długokęckiego 
43)  Panią  Renatę  Jochacy 
44)  Panią  Emilię  Malina 
45)  Panią  Marię  Cieślar 
46)  Panią  Beatę  I łeczko 
47)  Panią  Wiesławę  Mastalerz 
48)  Panią  Julię  Molek 
49)  Pana  Eugeniusza  I loleksę 
50)  Panią  Elżbietę  Solecką 

/SU  Malwa/ 
/BTH  Rosomak/ 

/OSW  Ziemowit/ 
/Polmarket  Gliwice/ 

/Schronisko  na  Równicy/ 
/OW  Inst.Spaw.Gliwicc/ 

/OW  FakopAfbud/ 
/ZDZ  Ustroń/ 

/OWS  Barbara/ 
/LOEE  Leśnik/ 

/OSW  Dąb  / 
/Gwarek/ 

/DW  Jawor/ 
/DW  Mazowsze/ 

/DW  Sasanka/ 
/DW  Globus/ 

/OWSN.,Bartek"/ 
/OW  Kotłomontaż/ 

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

§ 4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§ 5 
1.  Uchwała  wchodzi  w życie w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogłoszenia 

w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą  obo
wiązującą od  dnia  1 stycznia  2003r. 

2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tablicach 
ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  w 
internetowym  serwisie  miasta.  zywutsrponmlkjihgedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

MŁODZIEŻOWE 
SPOTKANIE SPONMLKIEC

ˇPOLSKONIEMIECKIE uronkihdcaXWI

W  dniach  od  10.XI.2002  do  23.XI.2002r.  Szkoła  Policealna 
w  Ustroniu  Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  w  Katowicach, 
uczestnicząca w projekcie „Mosty  Kształcenia  KatowiceGorłitz" 
programu  S O K R A T E S  C O M E N I US  1, dotyczącego  współpra
cy  młodzieży  polskiej  i  niemieckiej  w  zakresie  przygotowania 
przewodnika  muli t imedialnego  dla  regionów  Śląska  w  Polsce 
i  Landu  Saksonii  w  Niemczech,  przyjęła  grupę  młodzieży  nie
mieckiej  z AQuaBe  gemeinnutzige  GmbH  Görlitz  w  celu  reali
zacji  I części  projektu. 

Program  pobytu  uczestników  projektu  był  tak  przygotowany 
aby  umożliwić  młodzieży  niemieckiej  poznanie  walorów  tury
stycznych  woj.  śląskiego,  zgromadzenie  i opracowanie  materia
łów  informacyjnych  o  regionie,  wzbogacenie  wiedzy  w  zakresie 
historii  kultury  i problemów  dnia  dzisiejszego  Śląska,  zwiększe
nie  motywacji  do  nauki  języków  obcych:  języka  niemieckiego 
dla  młodzieży  polskiej  i języka  polskiego dla  młodzieży  niemiec
kiej, kształtowanie  umiejętności  z języka  niemieckiego  i polskie
go  oraz  przygotowanie  wystawy  zawierającej opracowaną  doku
mentację  realizacji  projektu. 

Uroczyste zakończenie  I części  programu  SOCRATES  COME
NIU S  1 odbyło  się w dniu  22.XI.  2002r.  w  Szkolnym  Schronisku 
Młodzieżowym  „Wiecha"  w  Jaszowcu  z  udziałem  zaproszonych 
gości,  wśród  których  byli :  Ireneusz  Szarzeć,  burmistrz  miasta 
Ustronia,  Maria  Pindór,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  Starostwa 
Powiatowego  w  Cieszynie,  Jerzy  Kosiński,  prezes  Beskidzkiej 
Izby  Turystyki  w  Birelsku    Białej  i  Halina  Kasznia,  kierownik 

Wydziału  Szkół  Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego  w  Katowi
cach.  Zaproszonych  gości  i młodzież  uczestniczącą  w  projekcie 
przywitał  Paweł  Broda,  dyrektor  Szkoły  Policealnej  w  Ustroniu 
ZDZ  w  Katowicach,  który  krótko  zapoznał  z  programem  zreali
zowanej  I części  projektu. 

Jacek  Kwiatkowski  prezes Zarządu  ZDZ  w Katowicach  podzię
kował  młodzieży  niemieckiej  i  polskiej  za  wspólne  wykonanie 
pracy  związanej  z  przygotowaniem  wystawy  zawierającej  infor
macje  o  kulturze  prezentowanego  regionu,  jego  walorach  tury
stycznych  i historii  oraz  stworzenie  atmosfery  wzajemnego  zro
zumienia  i  przyjaźni. 

Wyraził  przekonanie  że  tak  rozpoczęta  realizacja  programu 
zaowocuje  długą  współpracą  nie  tylko  w  ramach  wymiany  do
świadczeń  z  zakresu  kształcenia  językowego  i zawodowego  ale 
także wymianą  kadry dydaktycznej,  praktykami  wakacyjnymi  dla 
słuchaczy  obsługi  turystycznej  oraz  budowaniem  wspólnej  ofer
ty  edukacyjnej  dla  młodzieży  w  Polsce  i w  Niemczech. 

Dyrektor  AQuaBe  gemeinnützige  GmbH  Giirlitz ,  bliźniaczej 
dla  ZDZ  firmy  szkolewniowej,  kształcącej  dorosłych,  podzięko
wał  za:  profesjonalne  zorganizowanie  realizacji  I części  projek
tu,  zaangażowanie  młodzieży  polskiej  i  n iemieckiej  w  pracę 
w  trakcie  realizacji  projektu.  Wyraził  zadowolenie  z  atmosfery 
i  nawiązanych  przyjaźni.  Bardzo  wysoko  ocenił:  materialne  re
zultaty  uzyskane  w  wyniku  realizacji  projektu,  opracowane  ma
teriały,  które  zostały  zaprezentowane  na  wystawie. 

Na  zakończenie  swojego  wystąpienia  wyraził  przekonanie,  że 
tak  rozpoczęta  współpraca  będzie  się  rozwi jać  i  rozszerzać. 
W  najbliższym  czasie  widzi  możl iwość  wymiany  praktyk  waka
cyjnych w Niemczech  dla  słuchaczy  kierunku  technik  obsługi  tu
rystycznej  i kadry  dydaktycznej. 

Halina  Kazirod,  nauczycielks  w  Szkole  Policealnej w  Ustroniu 
jako  opiekunka  przedstawiła  szczegółowo  realizację  programu  I 
części  projektu  „Mosty  Kształcenia  Katowice   Görl i tz" w  dniach 
od  10.XI.2002  do  23.XI.2002r. 

W  imieniu  młodzieży  niemieckiej  Roman  Stange  podziękował 
za  serdeczne  przyjęcie  grupy  niemieckiej  w  Polsce,  stworzenie 
atmosfery  wzajemnego  zrozumienia  oraz  poznania  historii,  kul
tury  walorów  i atrakcji  turystycznych  woj.  śląskiego. 

Podkreślił  rolę  i znaczenie  aktywnego  udziału  grupy  polskiej 
w  przygotowaniu  wystawy,  zbieraniu  i opracowywaniu  materia
łów  do  przewodnika  mult imedialnego  po  woj.  śląskim.  Wyraził 
przekonanie,  że zdobyta  wiedza  wspólna  praca,  wspólne  spędzanie 
wolnego  czasu  pozwoli  zmienić  stereotypy  wyobraźni 
0  partnerach  i nawiązać  trwałe  przyjaźnie ze  swymi  rówieśnikami. 

Ze  strony  polskiej  słuchaczka  szkoły  w  Ustroniu  Magda  Jeho
rynko  podzieliła  się  podzieli ła  się  przeżyciami  i  doświadczenia
mi  ze  wspólnej  pracy.  Stwierdziła  kiędzy  innymi,  że  poradzili
śmy  sobie  z  tym  bardzo  dobrze,  Aby  rozpocząć  współpracę  mu
sieliśmy  pokonać  barierę  językową.  Uważamy,  że  poradzil iśmy 
sobie  z  tym  bardzo  dobrze,  czego  efektem jest  powstały  projekt. 

W  celu  opracowania  projektu  zwiedzil iśmy  wiele  miejscowo
ści  takich jak:  Cieszyn,  Istebna,  Jaworzynka,  Koniaków,  Pszczy
na,  Lazy,  Oświęcim.  Cieszymy  się  ze  współpracy  z  kolegami  z 
Niemiec.  Praca opierała  się na zbieraniu  materiałów  do  prezenta
cji  na  wystawie  oraz  projektowaniu  strony  internetowej. 

Zdjęcia  kolegów  i teksty  spowodowały,  że  praca  stała  się  bar
dzo  interesująca  i motywująca  do  dalszego  działania. 

Mam  nadzieję,  że  projekt  bardzo  się  podoba!  Dołożyliśmy 
wszelkich  starań,  aby  nasze  zaangażowanie  zostało  uznane  i  do
cenione.  Dzięki  temu  przedsięwzięciu  staliśmy  się  jedną  wielką 
rodziną,  co  doprowadzi ło  do  pogłębiania  więzi  między  nami, 
a  często  do  prawdziwych  i trwałych  oraz  szczerych  przyjaźni. 

W  spotkaniu  uczestniczyli    ze  strony  młodzieży  niemieckiej: 
Heidenreich  Franziska,  Hoell  Kerstin,  Pingel  Anja,  Volker  Han
nelore    opiekun,  Wimmert  Randi,  Wilti g  Nicole,  Frenzel  Sven, 
Neumann  Sven,  Obst  Alexander,  Stange  Roman,  Zachmann  Ju
liane,  Lindemann  HanJurgen    opiekun,  ze  strony  młodzieży 
polskie j:  Górn iak  Agata,  Pałach  Dorota,  Pszczółka  Żaneta, 
Sztwiertnia  Jan,  Dybowski  Sławomir, Zamojski  Marcin,  Jehoryn
ko  Magdalena,  Broda  Tomasz,  Czudek  Teresa,  Kazirod  Halina  
opiekun,  Kubica  Stanisławtłumacz. 

Pierwszą  część  realizacji  programu  SOCRATES  COMENIUS 
zakończono  zwiedzaniem  wykonanej  przez  słuchaczy  wystawy 
1 wspólną  zabawą,  z wyrażeniem  przekonania  o kontynuacji  pod
jętych  zadań.  Henryk  Słaby  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA
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LISTY DO REDAKCJI zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szanowny  Panie  Redaktorze, 

Jestem  pod  wrażeniem  Koncertu  Wspaniałego  nie tylko  Muzy
ka, ale  przede  wszystkim  Człowieka  Mistrza  AdamaMakowicza, 
którego  Koncertu  wysłuchałem  wczoraj  / 9 października  2002  r 
0 godz.  18:00, a nie jak  anonsowała  Gazeta  Ustrońska  19  listo
pada  o godz. 19:00   to jedna  dygresja. 

Zaskoczony  byłem  tak  ogromnym  zainteresowaniem  jazzem 
w naszym  mieście, jestem  tym bardzo  zbudowany  i budzi  to  moją 
ogromną  radość. 

Radość  ta spowodowana  jest  moją  wielką pasją,  jaką  darzę  tą 
formę  muzyki,  jak  również  dlatego,  że jestem  Studentem  IV  roku 
Akademii  Muzycznej    Wydziału  Jazzu  i  Muzyki  Rozrywkowej 
w Katowicach.  Jestem  głęboko  rozczarowany  ignorancją  Redak
cji  i Pani zarządzającej  kulturą  Miasta. 

Bezskutecznie  próbujemy  od  wielu  miesięcy  zainteresować 
Wydział Kultury  tym rodzajem  muzyki.  Naszą  Koleżanką  z  zespo
łu Karoliną  Kidoń,  która  uzyskałą  wspaniałe  recenzje  w  progra
mie  telewizyjnym  „Droga  do  Gwiazd"  Wydział  Kultury  nie  wy
kazał żadnego  zainteresowania  Jestem  członkiem  zespołu  grają
cego jazz,  który  koncertuje  w wielu  miastach  kraju  i traktują  nas 
jak partnerów    vi' Ustroniu jak  intruzów. 

Spróbowalęm  więc  nawiązać  kontakt  z  P. Adamem  Makowi
czem  bez  pośrednictwa  P. Koenig,  na które jak  zauważyłem  nie 
można  było  liczyć,  pomimo  prób  zainteresowania  Pani  z  naszej 
strony  i uczyniłem  to poprzez  internet.  Otrzymałem  bardzo  nobi
litującą  odpowiedź  od Pana  Adama,  jemu  nie szkoda  było  czasu 
na zainteresowanie  się  młodymi  miłośnikami  jazzu.  Nadesłał  od
powiedź  z  Ameryki. 

Jakież  było  moje  zdziwienie  i zadowolenie,  że  Pan  Adam  wy
kazał zainteresowanie  naszym  zespołem,  a  Wydział  Kulturynie! 

Odpowiedź    Pan Adam  wysiał  z kopią  do  UM i do Pani  Danu
ty Koenig,  a mnie  osobiście  oświadczył  w dniu  Koncertu,  że  nie 
otrzymał  od  Przedstawiciela  Miasta  żadnej  rekomendacji. 

Pani  K.  nie  zareagowała.  Czy  to  ma  być forma  promowania 
Naszego  Miasta?  Czy  nasi  mieszkańcy  skazani  są  na  słuchanie 
kakofonii  plagiatów  muzycznych  w  tysiącach  decybeli,  w  odle
głościach  co kilkanaście  metrów  uzdrowiskowego  deptaku  Mia
sta   Uzdrowiska? 

I ostatnie  pytanie,  czy  tak  ma  wyglądać  promowanie  Miasta 
1 młodych  ludzi,  którzy  wykazują  inicjatywę  rozwoju  kultury 
 a nie  chałtury  ? 

1 jeszcze  jedna  sprawa    Pani  Elżbieta  Sikora  życzliwa  ani
matorka  kultury  w Mieście jak  mi wiadomo  próbowała  zaintere
sować  Redakcje  naszą  pasją  i  głosem  kol.  Karoliny  Kidoń 
  o  występie  powiadomiłem  osobiście  Panią  Koenig  która  była 
uprzejma  przyjść  i posłuchać  nas,  niestety  jej  obecność  na  na
szym  koncercie  była  bardzo  krótka,  więc  nie miała  okazji  wysłu
chać  wszystkiego  co mieliśmy  do  zaoferowania. 

Rozumiemy,  że  oceniła  nas  Pani  negatywnie  i być  może  słusz
nie,  chociaż  opinie  wielu  osób  słuchających  muzyki  były  inne. 
To jednak  daje  nam asumpt  do ambitniejszej  pracy  i  udowodnie
nia, że celu swojego  dopniemy,  bez takich pomocników  jak  Pani! 

Dziwny  jest  jedynie  fakt,  że  tekst  o  tym  epizodzie  skromnego 
muzycznego  wydarzenia  nie  dotarł  na  łamy prasy,  gdyż  „rzeko
mo " zaginął  w  redakcji. 

Czytując  Gazetę  Ustrońską  zauważam,  że  inne artykuły  o  mało 
interesujących  dokonaniach  łudzi,  tak  się  składa,  że  Radnych 
znajdują  miejsca  na  łamach  Pana  gazety,  chociaż  bardzo  wy
biórczo,  bo zdecydowanie  nie ze  wszystkich  opcji  politycznych. zywutsronmlkjigedcbaZSLEB

Zbigniew  Bałdys  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA
•  •  •   zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Poniżej  zamieszczamy  list  Elżbiety  Sikory,  który  nie  zaginął 
lecz  niestety  nie  zmieścił  się  na  naszych  łamach  w  przedwybor
czych  tygodniach.  Mieliśmy  wątpliwości  co do jego  aktualności, 
ale  ponieważ  autorka  uważa,  że jest  aktualny,  oto  on. 

Młodych  talentów  w naszym  mieście  nie  brakuje,  lecz  czasem 
albo  się  nie  ujawniają  i pozostają  nie  zauważone,  niektóre  są 
zbyt  mało  lansowane,  albo  też  nie  bywają  obiektami  szczegól
nych zainteresowań  kręgów,  którym  dzisiejsze,  samorządowe  cza

sy dają  o wiele  więcej  uprawnień  i możliwości  w  podejmowaniu 
decyzji. 

Przykładem  może  być finalistka  telewizyjnego  programu  „  Dro
ga  do gwiazd",  Karolina  Kidoń,  wychowanka  Władysława  Wil
czaka,  od pół  roku  współpracująca  z młodzieżowym,  studenckim 
zespołem  jazzowym  STUDIO  3. 3.9. pod  kierownictwem  gitarzy
sty  Zbigniewa  Bałdysa  (studenta  Wydziału  Jazzu  i  Muzyki  Roz
rywkowej  Akademii  Muzycznej  w Katowicach).  Miałam  przyjem
ność  posłuchać  grupy  i jej  solistki  15 sierpnia  br. w  ogrodzie 
Hotelu  „  Ustroń",  gdzie  zebrało  się spore grono  melomanów,  aby 
na żywo  podełektować  się  całkiem  dobrze  wykonanymi  utwora
mi  w stylu jazzowym,  bluesowym,  swingowym. 

W moim przekonaniu  Jednocześnie  z pewnego  doświadczenia 
śmiem  twierdzić,  że  Karolina  Kidoń  i jej  koledzy  z  pewnością 
nadają  się do udziału  w prestiżowych  imprezach  ogólnopolskich, 
będących  początkiem  karieiy  każdego  adepta. 

I w  tym  miejscu  nasuwa  się  pytanie:  kto  mógłby  pomóc  im 
w dałszymym  doskonaleniu  się, jak  również  wypłynięciu  na  tzw. 
„szersze  wody"?  Głosowo  Karolina porównywalna  jest  z  Danutą 
Błażejczyk czy Lorą Szafran.  Grupa natomiast stanowi dobrze zgra
ny muzycznie  zespół,  ale potrzebny  jest  menadżer  oraz  inwestycja 
najpierw  w profesjonalne  demo  i szukanie  dojścia  do  showbizne
su. Czyż nie byłby  to kolejny  powód  do dumy  ustroniaków? 

W branży  wokalnoinstrumentalnej  mamy  w Ustroniu już  pew
ne nazwiska  osób,  którym  udało  się  osiągnąć  mniejsze  lub  więk
sze sukcesy  zawodowe:  Ewa Biegas,  Magda  HudzieczekCieślar, 
Karolina  Dyba, Andrzej  Sikora  (ustroński  Zaucha  "}, Janusz  Śliw
ka,  Jan  Gembarzewski,  Piotr  Bogaczewski.  Może  najmłodsza 
Karolina  Kidoń  dzięki  swojemu  talentowi  i odpowiedniemu  me
cenatowi  dojdzie  jeszcze  wyżej  i okaże  się  artystką  najbardziej 
popularną? 

Folklor  owszem,  należy  jak  najbardziej  podtrzymywać,  chro
nić  tradycje  od  zapomnienia,  dofinansowywać.  Istnieją  jednak 
inne  dziedziny  sztuki  muzycznej  i wokalnej,  które  są godne  zain
teresowania  i zainwestowania  tym  bardziej,  że  „ziarno  zostało 
zasiane  i dojrzewa  " z bardzo  dobrym  skutkiem.  Dlatego  apeluję 
do  resortowych  decydentów  o przychylność  i poparcie  sprawy, 
a z jakim  wynikiem   zobaczymy.  Elżbieta  Sikora 

Na  Równicy. zwsrponmlgfdaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
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„Przerywnik" zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Józef  Szyman iak,  a u t or  poniższych  wspomnień,  p rzez  wie
le  lat  zw iązany  był z ust rońską  Kuźn ią. 

Zgodnie  z prawdą, że nie samym  chlebem  (pracą) człowiek  żyje, 
chciałbym  napisać o różnych zdarzeniach  „pozasłużbowych",  które 
jednak  w społeczności  kuźniczej odbiły  się  jakimś echem.  Mam  tu 
na  myśli  wspaniale  odegraną  rolę  przez  pracownika  KU o nazwi
sku  Rakus.  Wymieniam  prawdziwe  nazwisko  dlatego,  gdyż  uwa
żam,  że  opisane  niżej  zdarzenie  nie  przynosi  ujmy  mojemu  boha
terowi.  Któż z nas w życiu  nie miał  „wpadki".  Ja ją  też miałem,  ale 
o  tym  w zakończeniu.  W  pierwszej  połowie  lat 50tych  udałem  się 
w jakiejś  sprawie  do  zastępcy  dyrektora  naczelnego  d/s  admini
stracyjnohandlowych  (stanowisko  to piastował  p. Leon  Kobarski, 
postawny mężczyzna, przynajmniej  190 cm wzrostu)  i byłem  świad
kiem  następującego dialogu:  interlokutorem  dyrektora  był  właśnie 
kowal  o nazwisku  Rakus (wzrostu  nie przekraczającego chyba  160 
cm, ale za to siła jego argumentacj i nie tylko wyrównywała  różnicę 
wzrostu,  ale  wręcz  oszołomiła  dyrektora  do  tego  stopnia,  że  pa
trzył na  Rakusa  rozszerzonymi  ze zdumienia  oczyma,  a uśmiech  w 
kącikach  ust świadczył  o tym, że  wyżej ocenił  zachowanie  i kraso
mówstwo  Rakusa  od jego  przewinienia). 

Al e o cóż  chodzi ło?  Chyba  nie  ma  zakładu  przemysłowego, 
nie  tylko  w  Polsce,  ale  i na  świecie,  w  którym  by  pracownicy  nie 
wykonywali  tzw.  „ fuszek", popularnie  zwanych  w  Kuźni  „robotą 
wojskową".  Dlaczego  wojskową?  bo jak  się  ktoś  pytał:  „Co  ro
bisz",  odpowiadało  się:  „Robotę  wojskową", a ta  była  objęta  ta
jemnicą  i nie  wypadało  dalej  pytać.  A  chodziło  po  prostu o wy
konanie  jakiejś  części  na  prywatny  użytek  (skobel,  zawias,  za
suwka  itp.)  czyli  „fuchę1'  zdrobniale  „ fuszkę".  Otóż  w  ramach 
„roboty wojskowej" Rakus wykonał  sobie kilkukilogramowy  młot 
zwany  „pyrl ikiem" .  Wykonany  młotek  trzeba  było  wynieść z za
kładu  pracy, a regułą  było,  że  na  portierni  stał  pracownik  straży 
przemys łowej,  który  bacznie  przyg lądał  się  wychodzącym, 
a  wszystkie  torby  i teczki  trzeba  było  mieć  otwarte,  aby  ukazać 
ich  zawartość.  Pan  Rakus  użył  swojego  sposobu,  a  mianowicie 
pasek  od  spodni  zawiesił  sobie  na  szyi,  przerzucił  go  przez  ramię 
na plecy, a tam  przyczepił wynoszony  „pyrlik" .  Dla zmylenia  straż
nika  przerzucił  przez  ramię  prochowiec,  maskując  tym  samym 
stalowy  sztuczny  garb.  Pech  chciał,  że  akurat  w  tym  dniu  urzą
dzono  tzw.  „szperę",  czyli  ścisłą  kontrolę  wychodzących  z „ob
macywanką"  włącznie.  Tego  rodzaju  procedura  w  znaczny  spo
sób  spowolniła  tempo  opuszczania  Kuźni, a kolejka  przed  por
tiernią  wydłużyła  się.  Czas  płynął,  a biednego  Rakusa  pasek 
w  szyję  ugniatał  i aby  temu  zapobiec,  zaczął  się  coraz  bardziej 
pochylać do przodu, aby zmniejszyć siłę naciągu tworzonego  przez 
ciężar  młotka.  Taki  „wygibas"  spowodował,  że  młotek  pomimo 
przykrycia  prochowcem  uwidocznił  ewidentny  garb  na  plecach 
Rakusa,  co  nie  mogło  ujść  uwadze  strażnika   a zwłaszcza  ko
mendanta  straży,  pana  Jochacego,  sumiennego  służbisty.  Wyłu
skał  Rakusa z szeregu  i zapytał:  „Rakus,  co  tam  macie?", a Rakus 
z refleksem  godnym  J23 wypalił:  „Nib y  gdzie?"  I dalej  potoczy
ło się już  „służbowo",  czyli  spisanie  protokołu,  konfiskata  dowo
du  rzeczowego  i wizyta  komendanta  i winowajcy  u dyrektora  ad
min is t racy jnohandlowego.  I  tutaj  właśnie,  elegancki  wobec 
wszystkich  dyrektor  Kobarski,  powitał  wchodzących  i zapytał  po 
uprzednim  zapoznaniu  się  z protokołem:  „Panie  Rakus,  jak to 
właściwie  było?"  A  ten  w  stylu,  którego  nie  powstydziłby  się  ani 
Ludwik  Solski,  ani  Gustaw  Holoubek,  wypalił  z taką  szczerością 
w  głosie, z takim  przekonaniem  i uczciwym  spojrzeniem  niebie
skich  oczu: „Podz iwą jąs ię panie  dyrektorze,  jaka  to dzisiaj  mamy 
młodzież   żadnego  szacunku  do  starszych,  kaj mogum,  to  błozna 
z  człowieka  robiom, a to  mu  piórko  na  czopke  wsadzom,  albo 
ogonek  króliczy  na  plecy  zawieszom  a człowiek  na  starość  po
tyrn  przez  te  gupoty  ma  poważne  kłopoty  i musi  się  spowiadać 
z  grzechów  przez  siebie  niepopełnionych."  Dyrektor  Kobarski, 
człowiek  z nieprzeciętnie  dużym  poczuciem  humoru,  docenił  ten 
superaktorski  występ  i sprawa  zakończyła  się minimalną  karą  dys
cyplinarną.  Prawdą  jest,  że  większe  kłopoty  od  Rakusa  miał  dy
rektor,  który  musiał  przekonać  R.O.P  (Referat  Ochrony  Przemy
słu, czyli  delegaturę  służby  bezpieczeństwa  w Zakładzie)  o  małej 
szkodliwości  czynu,  co  było  sprzeczne  z ówczesnymi  ostrymi 
przepisami, jednoznacznie  stanowiącymi,  że  każda  rzecz  wyniezywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA
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siona  z zakładu  pracy jest  kradzieżą  mienia  społecznego,  a  więc 
przestępstwem  większym  od  okradzenia  osoby  prywatnej... 

Nawiązując do wspomnianej  mojej „wpadki":  W ćwierć  wieku 
po  tym  wydarzeniu  rozpocząłem  budowę  domu, a prace  murar
skie  wykonywał  wspaniały  murarz  Franek  Kohut  i jego  współ
pracownik  Mietek.  F.  Kohut  pracował  w  Kuźni  jako  „biały  mu
rarz",  tj . wykonywał  wymurówkę  pieców  kuźniczych  z cegły  sza
motowej.  Niewta jemniczonym  wyjaśniam,  że  tę wymurówkę 
wykonuje  się  bez  użycia  zaprawy  murarskiej,  czyli  cegły  łączy 
się  na  styk,  praktycznie  bez  szczelin  i to  się  musi  kupy  trzymać. 
Na  tym  też  polega  cały  kunszt  tej  pracy.  Wracając  do  budowy 
mojego  domu,  prace  pomocnicze,  jak  przygotowanie  zaprawy, 
dowóz  cegieł,  pustaków,  wykonywałem  sam  wraz  z  synem. 
W  czasie jednej z przerw  śniadaniowych   jak  to  w  życiu  bywa, 
opowiada  się  dowcipy  i anegdoty    i j a  chcąc  być  oryginalnym 
zacząłem  opowiadać  historię o wynoszonym z Kuźni  „pyrliku" . 
Wiedziałem,  że  Franek  Kohut  w  latach  50. jeszcze  nie  pracował 
w  Kuźni  i myślałem,  że  to,  co  opowiem  będzie  czymś  nowym 
i dowcipnym.  Jak  dziś  mam  przed  oczyma  twarze  Franka  i  Miet
ka,  wyrażające  podczas  mojego  opowiadania  mieszane  uczucia, 
bez specjalnego  uśmiechu  i obrazujące zakłopotanie.  W  pewnym 
momencie  Franek  Kohut  przełknął  ostatni  kęs jedzenia,  chrząk
nął  dwa  razy  i powiedział:  „Hm,  hm,  ja,  ten  Rakus  to  j e  tata  od 
Mietka,  bo  on  się  nazywa  Rakus"...  Jak  się  poczułem,  to  chyba 
nie  trudno  odgadnąć    to  była  „wpadka",  o której  na  początku 
wspomniałem. 

Gwoli  prawdy  historycznej  pragnę  dodać,  że według mnie  tylko 
ten,  który  nie  miał  dostępu  do  fachowców,  umiejących  wykonać 
np.  siekiery,  albo  nie  rąbał  drewna  nie  posiadał  siekiery z Kuźni 
Ustroń. Takie  to były czasy, ale cóż było  robić, kiedy  legalne  naby
cie  tych  wyrobów  było w  tycłi  czasach  prawie  niemożliwe...  (cdn)  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

Mikołaj i diabeł  na  rynku.  Fot. W.  Suchta 
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DEBATA MŁODZIEŻY  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Członkowie  Szkolnego  Klubu  Unii  Europejskiej  działającego 
przy Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych w Ustroniu już  trzykrot
nie wzięli  udział  w szkoleniach  na  uczestników  debat  młodzieży 
organizowanych  przez  Instytut  Wyszehradzki. 

Pierwsza,  inauguracyjna  debata  w  oparciu  o  model  debat 
oxfordzkich  odbyła  się  28  września  2002  r.  w  Sali  Lustrzanej 
Zamku  Pszczyńskiego.  Reprezentant  naszej  szkoły,  Radosław 
Mróz, jako jedyny  przedstawiciel  powiatu  cieszyńskiego  wszedł 
w  skład  Zespołu  Propozycji.  Przekonująco  bronił  tezy:    „My , 
Polacy,  Czesi,  Słowacy    Sercem  Europy",  czerpiąc  argumenty 
zarówno z historii odległej, jak  i współczesnej, uzasadniając tym 
samym  wspólnotę  wielu  losów  tych  narodów.  Sięgał  również  po 
argumenty  do  literatury  i zdarzeń  politycznych. 

Po burzliwych  obradach  zdecydowano  poprzez głosowanie,  iż 
Polacy,  Czesi,  Słowacy  są  Sercem  Europy.  Wielkim  walorem 
Debaty  Wyszehradzkiej  było  uczestnictwo  TVP  Katowice  oraz 
retransmisja  tejże w TVP  3. 

W  przygotowaniu  do  debaty  pomogła  uczniowi  opiekunka 
Szkolnego  Klubu  UE  Aleksandra  Kuc    nauczycielka  języka 
angielskiego  ZSP  Ustroń.  dyrektor  ZSP 

Roman  Tomica  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA

17  grudnia  o  godz.  10.00  w  sali  klubowej   na 
„Prażakówce"   odbędzie  się  przedświąteczne 
zebranie  członków  ustrońskiego  Oddziału 
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia  Kombatantów 
Polskich Sił Zbrojnyc h  na  Zachodzie. zywsonmjieSRPOKIEA

j esiennozim ow y zywutsponlkiecaWTRONKIA

sz o k  c e n o w y  zyxutsronmlkigfecaYWUTSRONLKIHEDA

Ustroń  Hermanice  zywuromljiedcaP
ul.  Skoczowska  47  e  zywutsrponmlkjihgedcbaYUTSRPONMLKIEDCA

(obok kolektury Lot to)  
tel.  8545398  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ Z a p r a s z a m y iJ 

KAWI ARNI A 
„Tul ipan " 

Ustro ń  Zawodz i e  zwsrponmlgfdaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA
zaprasza 

NA ZABAW Ę 
SYLWESTROWĄ 
przyjmujemy rezerwacje 

tel .  O 603  971  432 

USTROŃ, 
ul. Skoczowska 47 a 

microiompwter  tel. 8544724 
godz . otwarci a  10.0018.00 
soboty  10.0014.00 

KOMPUTERY, 
MONI TORY,  DRUKARKI  

AKCESORI A 

raty  0%   zywutpomlkibaZYWUTSRONIHGDA
lub   10%  wpłaty 

  reszta w dziesięciu ratach 

*  NARTY    AUSTRIA (Karyntia ) 
01.02  07.02.2003  r. od  630  zł 

W  o f e r c i e  r ó w n i e ż : 

Słowac ja,  Włochy,  Francja 

*   OFERTY  SYLWESTROWE 

*   EGIPT,  KUBA ,  KENIA , 
TAJLANDI A 

B.U.T.  „ U s t r o n i a n k a ", 
teł.  8543288 

WIECZÓR TEATRALNY 
AUF DEUTSCH 

Dziś,  na  początku  XXI  wie
ku,  nikt  nie  kwestionuje  faktu, 
że  znajomość języków  obcych 
jest  wymogiem  aktywnego 
uczestnictwa we współczesnym 
świecie.  Szczególnie  ważna  w 
dobie łączenia się narodów  pod 
egidą zjednoczonej Europy sta
je  się  znajomość języka  sąsia
dów.  Bo  to  z  nimi  łatwiej  nam 
będzie  podejmować  wspólne 
przedsięwzięcia  służące  obu 
narodom.  Także  do  sąsiadów 
wyjeżdżać  będziemy  najczę
ściej  i z  nimi  się  kontaktować, 
zarówno  na  płaszczyźnie  służ
bowej jak  i prywatnej. 

By pokazać młodzieży, że ję
zyk niemiecki  to nie tylko ucze
nie  się  na  pamięć  słówek 
i  reguł  gramatycznych,  ale 
przede wszystkim  proces  twór
czy, zorganizowałam w Gimna
zjum nr 1 już po raz drugi  „Wie
czór Teatralny Auf  Deutsch"  
konkurs teatralny w języku  nie
mieckim.  Wystąpiło  w  nim  aż 
52 uczniów tej szkoły.  Młodzież 
przygotowywała  się  do  wystę
pu dwa miesiące. Uczyła się na 
pamięć  tekstów  bardziej  lub 
mniej  znanych  niemieckich  pi
sarzy, starała się zrozumieć  nie
miecką mentalność  i jak najbar
dziej  wiarygodnie  oddać  ją  na 
scenie. Światła reflektorów roz
błysły 25  listopada 2002 r., kie
dy  to jury  składające  się  z  na
uczycieli  Gimnazjum  nr  1 pod 
przewodnictwem  pana  dyrekto
ra Leszka  Szczypki zebrało się, 
by ocenić wyniki pracy młodych 
artystów. Warto tu zaznaczyć, że 
nauka języka niemieckiego w tej 
szkole  rozpoczęła  się  dopiero 
przed  dwoma  laty, a teksty  nad 
któiymi pracowała młodzież nie 
należały do najłatwiejszych. Po 
wspaniałych  występach  jury 
miało  nie  lada  problem  z  usta
leniem  ostatecznego  werdyktu. 

Wszyscy  byli  pod  wrażeniem 
kreatywności  i umiejętności ję
zykowych  swych  uczniów. 
W końcu jednak  postanowiono 
przyznać nagrody następującym 
uczniom: 

I miejsce   Maria  Waszek  kl. 
IIC,  II miejsce  Aleksandra Bą
czek  kl.  III  E,  Monika  Nowak 
kl.  III E,  III miejsce   Krzysztof 
Kopieczek  kl.  II  C,  Marzena 
Galik  kl.  II  B,  Aneta  Cienciała 
kl. II B, Justyna Szczepańska kl. 
II D. Natalia  Wantulok  kl.II  D, 
Katarzyna  Niemiec  kl.  II  D, 
Magdalena  Niemiec  kl.  II  D, 
Maciej Czarski  kl.  II A. 

Mam  nadzieję,  że  moi  ucz
niowie  poprzez  uczestnictwo 
w  tego  typu  przedsięwzięciach 
powoli  zauważą, że język  obcy 
to narzędzie do  komunikowania 
się  oraz  nośnik  wartości  inter
kulturowych, które uczą nas to
lerancji,  otwartego  spojrzenia 
na  świat. 

Marta  Zeh 
nauczycielka  niemieckiego 

w Gl  w  Ustroniu 

Maria Waszek. 

Kolęd y z Zespęłe m 
Pieśn i  i Tańca  „Śląsk " 

Piękny  Koncert  Noworoczny  zapowiada  się  4  stycznia  2003r 
w  Kościele  EwangelickoAugsburskim  w  Ustroniu  bowiem  na 
Galowy  Koncert  Kolęd  zaprasza  Zespół  Pieśni  i Tańca  „Śląsk". 
Ponad  40osobowy  chór, 20osobowa  orkiestra,  wspaniałe  głosy 
i  stroje,  niecodzienna  świąteczna  atmosfera    to  atuty  wyjątko
wego  koncertu,  którym  zacznie  się nowy  rok  w ustrońskej  kultu
rze.  Nie  sposób  opuścić  tej  muzycznej  uczty  i  lepiej  już  teraz 
kupić  bilet,  który  może  stać  się  miłym  prezentem  dla  naszych 
najbliższych.  Sprzedaż  prowadzą  MDK  „Prażakówka",  Kance
laria  Parafialna  Kościoła  Ewangelickiego  i  Miejska  Informacja 
Turystyczna w Ustroniu. Zapraszamy!  (bż) 
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C O  N A S  C Z E K A  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCA

Na ryby  stać  każdego...  Fot. W.  Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„ U  Marusia",  ul. Grażyńskiego  27, 
tel. 8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Biuro  rachunkowe    pełny  zakres 
usług.  Tel.  8544720  od  15.30. 

Korepetycje  matematyka,  fizyka, 
chemia;  g imnaz jum,  szkoła  śred
nia.Tcl. 0502059173. 

Spodnie   sprzedaż,  szycie  na  mia
rę.  Przeróbki;  damsk ie,  męskie; 
ekspresowo.  Po lecamy  spodn ie 
ocieplane.  Ustroń,  9  Listopada  3. 
Tel.  8544768,  8542188. 

Umeblowany  pokój do  wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

Sprzedaż  choinek  z  plantacji    so
sna,  świerk.  Śl iwka.  Ustroń,  ul. 
Polańska  32,  tel.  8543302. 

Pokój  do  wynajęcia. 
Tel.  8542922" po  19.00. 

Sprzedaż  choinek    sosna,  świerk. 
Ustroń,  ul.  Sucha  3,  Śl iwka  Jerzy, 
tel.  8542127. 

K o r e p e t y c je    język  n iem iecki 
g imnaz jum,  szkoła  średnia. 
Tel.  8542478,  0506969028. 

Nianiogosposię  zatrudnię. 
Tel.  8543519. 

S t u d io  t l e n o we  s p r z e d a m, 
www.dotlenianic.pl, 
tel.  0602423104. 

Pokój z  łazienką,  oddzielnym  wej
ściem  do  wynajęcia. 
Tel.  8545149. 

Kupię  lub  wydzierżawię  garaż. 
Tel  0  504  244  726.  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PłLAĆ  MNIEJ 

Pgjgfccm!  156.00 z t/rok zywutsrponmlkjihgedcbaYUTSRPONMLKIEDCA
901     1250 cm  '  198.00 zt/rok smcL

1251 - 1500 smL 

1501-2000 cm' 

249.00 il/rek 
305.00 zt/nk 

oow. 200Q cm' 337.00  I ł/ rok Równfat atrakcyjn* utMiptecimrl* 
mfmmzktń.zwsrponmlgfdaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA domów,  fírm l 

Agencja  Ubozp/ oczonlowa 
Ust roń,  ul.  Cieszyńska  4 

tel.8542332;   kom .  0502686480 

DYŻURY  APTE K 

w / m / w .  u s t r o n . p l 

M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Ź N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stale: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  U.K.  Hcczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do piątku  9    14, 

w soboty,  niedziele  9   13. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z b i o r y  Ma r i i  S k a l i c k i e 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. zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA

K U L T U R A 
12.12  godz.  17.00  Rozstrzygnięcie  konkursu  na  najpiękniejszy  stroik 

 MDK  ,. Prażakówka  "  wystawa od  14.125.01. 
14.12  godz.  15.00  Promocja  „Wspomnień  pracowników  Kuźni"    Mu

zeum  Hutnictwa  i  Kużnictwa 
21.12  godz.  16.00  Mikołaj  dla  dzieci   org.  Zbór  „Betel"    MDK  .. Pra

żakówka  " 

KIN O  „ZDRÓJ" , ul. S a n a t o r y j na  7  (baseny),  tel / fax  8541640 

12.XII  godz.  17.00  Lil o  i Stitch    bajka  animowana  Disney  a  (b.o.) 
godz.  18.45  Femme  fatale  sensacyjny  (15 1.) 
godz.  20.45  Don's  Plum  komedia  erotyczna  (181.) 

1319.XII godz.  18.45  Dzień  świra   komedia  (151.) 
godz. 20.30  Halloween;  Resurrection   horror (18 I.) 
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M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

GALERI A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „N a Gojach "  B&K Heczkowi e 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatory jna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  9    16, w soboty  9  1 3. 

B I U R O  P R O M O C J I  I  W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A,  tel.  8545458,  email  bpiwa@polbox.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  sprzeda*  (Evgeni  Afanassicv,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 
Biuro  i galeria  czynne:  od  poniedziałku  do  niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M is ja " 
ul.  3  Maja  14,  teł.  854  45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica dla dzieci w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
poniedziałki:  godz.  15.00  do  17.00; 
—  Konwcrsacyjny  Klub  Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
— piątki:  godz.  15.30  17.00. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
Klu b  Abs tynen t a  „RODZINA " 
M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W 
Tymczasowa  siedziba  w  parafii  ewangelickiej 
Telefon  kontaktowy:  8545106 

M I E J S K I  D O M  K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

M I E J S K A  I N F O R M A C J A  T U R Y S T Y C Z N A 
Rynek  2,  tel.  8542653,  ul.  Sanatoryjna  7.  8542025. 
— od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
sobota  8 . 3 0  1 3 . 00 

... na futra  niewielu.  Fot. W.  Suchta 

12.XII    apteka  Myśl iwska,  ul.  Skoczowska  111.  tel.  8542489. 

1315.XII    apteka  Cen t rum,  ul.  Daszyńskiego  8,  tel.  8545776. 

1618.XII    apteka  Pod  Na jadą,  ul.  3  Maja  13,  tel.  8542459. 

192 LXI I    apteka  Na  Zawodziu,  ul.  Sanatoiyjna  7.  tel.  8544658. 

Przejęc ie  dyżuru  następu je  o  godz.  9 .00  rano. 

Dyżur  rozpoczyna  się  z  chwi lą  zamknięc ia  ostatniej  apteki. 

http://www.dotlenianic.pl
mailto:bpiwa@polbox.com


G. Winiarska  i W. Maryan wręczają nagrody zwycięskiej  parze 
PłusaSmaza.  Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

BRYDŻOW E 
MISTRZOSTWA  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 grudnia  w  Prażakówce  odbyły  się  pierwsze  Mistrzostwa  Po
wiatu Cieszyńskiego w Brydżu  Sportowym.  Wystartowało  14 par, 
które przez kilka godzin  rywalizowały  o tytuł najlepszej. Mistrzo
stwa miały charakter otwarty  i rywalizować  mogli  wszyscy  umie
jący  grać  w  brydża.  Jest  ich  w  powiecie  sporo,  ale  niestety  do 
tego  typu  rozgrywek  przystępują  przede  wszystkim  pary  zrze
szone w klubach, a  przecież to tylko karty, a tu  nie bez  znaczenia 
jest,  poza  umiejętnościami,  także  szczęście.  Na  razie  więc  koń
czy  się  na  parach  trenujących  mniej  lub  bardziej  intensywnie. 
Typowych  brydżystów,  co  to grają  przy  okazji  spotkań  koleżeń
skich,  chyba  było  niewielu.  A  byłoby  ciekawe  skonfrontowanie 
umiejętności  typowo amatorskich  z parami  trenującymi. Najwię
cej  problemów  przysporzyło  rozdanie,  w  którym  nie  dało  się 
wylicytować  większej gry.  Kto  ryzykował    przegrywał. 

W tych pierwszych  mistrzostwach  zwyciężyła para  reprezentu
jąca  MOSiR  z Cieszyna    Kazimierz  Płusa,  Daniel  Smaza. 
  Pierwszy  powiatowy  turn iej  rozgrywaliśmy  w bardzo  przy
jemnej atmosferze. Może zabrakło  zawodników  star tu jących 
w  ligach,  ale  tym  bardziej  gra  była  emocjonująca,  bo  każdy 
mógł  wygrać  i  każdy  przegrać    mówi  K.  Płusa.    Grałem 
z  Danielem  mającym  15  lat,  a  j a  go  uczyłem  grać  w  brydża. 
Zrobił  postępy  i  to  przed  nim  jest  przyszłość.  Sam  nie  przy
puszczałem,  że  tak  dobrze  nam  pójdzie,  bo  nie  gramy  w  paZYNMKJIEC

JĘZYK  N IEM IECKI  zywutsrponmlkjihgfedcbaZYWUTSRPONMLKJIGEDBA

nauczanie 
indywidualne zywutsrponmlkjihgedcbaYUTSRPONMLKIEDCA

I stnieje  od  1995  roku 

Ustroń,  ul.  Lipowska  84  zxtolfeaUTPNLIHA

tel./fax 85 47 467 zwsrponmlgfdaZYWUTSRPONMLKJIGFEDCBA

SALON  FRYZJERSKI  
„MAGDA " 

ul. Cieszyńska 1  Ustroń, tel. 0 601  359 864 zywutsrponmlkjigfedcbaYWTSROLEBA

pon.  12.0018.00 
wtpt  9.0017.00 
sobota  8.0013.00  zywsrponmkjiedcaZYWUTSRPONMKIEDBA

zaprasza  na promocje od dziś 
w  każdy  poniedziałek 

zniżka  2 5 %  łaniej 
na każdą usługę 

PIWNICA POD RÓWNICĄ 
U s t r o ń,  ul.  D a s z y ń s k i e go  1. 

po leca  p r o m o c y j ne  d w u d a
n iowc  ob iady  na  mie jscu  lub 
na  w y n os  w  c e n ie  6 . 50  z ł, 
proponujemy  równ ież3  rodza je 
p ie rogów  d o m o w y ch  na  ki lo 
g r a my  w  cenie: 
p ierogi  z  mięsem    15  zł/kg 
pierogi  z  kapus tą  i  g r z y b a mi 
  12  zł/kg 
p ierogi  rusk ie    10  zł/kg 

GABINGT  KOSMETYCZNY 
oferuje  profesjonalne zabiegi  kosmetyczne na 

twarz i dało z firm Thalgo, Leim, Lacote i innych 

KONKURENCYJN E  CENY 
Ustroń,  ul.  Daszyńskiego  56 

tel. 8513930;  0  501628953  zywusrponmlkjiedbaK
(koło  Kuźni przed  przejazdem) 
pn,wt,śr  od 12.00 do 18.00 

od 10.00 do 18.00 
na zapisy 

rze, a  brak  uzgodnień  powoduje, że jeden  chce przekonać  dru
giego.  Dziś  nam  wyszło  to  na  dobre.  Organizacja  turnieju 
dobra,  wspaniałe  warunki.  Myślę,  że  Mistrzostwa  Powiatu 
powinny  odbywać  się  właśnie  w  tym  miejscu. 

Na  drugim  miejscu  sklasyfikowano  Wiesława  Smażę  (MO
SiR  Cieszyn)  grającego  w  parze  z  ustroniakiem  Eugeniuszem 
Zalewskim.  Kolejny  ustroniak,  Waldemar  Szczechla,  grający 
w parze z Krzysztofem  Andrzejewskim  ze Skoczowa zajęli piąte 
miejsce.  Pary  reprezentujące TRS  „Siła"  Ustroń  zajęły  miejsca: 
6.  Waldemar  Maryan    Andrzej  Paszcza,  9.  Korneliusz  Ka
połka    Jerzy  Kowalczyk,  12.  Zbigniew  Hołubowicz    Józef 
Klimaszewski.  Nagrody  dla  najlepszych  ufundował  burmistrz, 
zaś wręczała je  Grażyna  Winiarska  wraz z organizatorem  pierw
szych  mistrzostw  W.  Maryanem,  który  po  zakończeniu  imprezy 
powiedział: 
  Jestem  zadowolony,  że  wystartowało  14  par.  Poziom  roz
grywek,  moim  zdaniem,  średni.  Zresztą  taka  jest  idea  tego 
turnieju,  by  startowało  w  nim  jak  najwięcej  amatorów.  To 
nie  jest  impreza  zamknięta  dla  mistrzów.  Sam  grałem  i  od
czuwam  niedosyt,  bo  parę  rozdań,  bez  fa jerwerków,  można 
było  wygrać.  Może  uda  się  za  rok. 

Al e za rok chyba  nie będzie już  tak  łatwo, bo  prawdopodobnie 
wystartuje  wiele  więcej  par.  Miejmy  nadzieję,  że  kilkanaście 
z  Ustronia.  (ws) 

Mikołaj z PSS „Społem"  rozdawał cukierki  na ul.  Partyzantów 
i w pobliskim  przedszkolu. Rychło okazało się, że największy
mi  amatorami  słodyczy  są  uczniowie  Zespołu  Szkół  Ponad
gimnazjalnych.  Dla  dzieci  z  przedszkola  Mikołaj  musiał  uzu
pełniać zapasy.  Fot. W. Suchta 

WSPOMNIENIA  KUZNIKOW 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa zaprasza wszystkich  zaintere

sowanych  na  promocję  książki  pt.  „Wspomnienia  pracowników 
Kuźni w Ustroniu",  która odbędzie się  14 grudnia 2002  r. o godz. 
15.00.  Gośćmi  honorowymi  będą:  prof.  Piotr  Wasiunyk  i  prof. 
Robert  Szyndler,  dawni  pracownicy  tego  zakładu. 

ADRIAN W GÓRNIKU 
Wychowanek  KS Kuźnia  Ustroń, piłkarz MC  Podbeskidzie  Ad

rian  Sikora  od  wiosny  grać  będzie  w  pierwszoligowym  Górniku 
Zabrze.  Po  bardzo  udanym  debiucie  w  drugiej  lidze,  gdzie 
w  MC  Podbeskidzie  był  wyróżniającym  się  zawodnikiem,  A.  Si
korą  zainteresowało  się  kilka  klubów  pierwszoligowych.  Wycho
wanek  Kuźni szybko dał się poznać w drugiej  lidze jako  zawodnik 
bardzo  dobrze  wyszkolony  technicznie,  mający  dobry  przegląd 
sytuacji na boisku. Procentowało podstawowe wyszkolenie w Kuźni 
Ustroń. Ostatecznie zostanie zawodnikiem  Górnika. A. Sikora swe 
pierwsze kroki piłkarskie stawiał w Kuźni Ustroń. Grał w drużynie 
trampkarzy,  juniorów  i seniorów.  Później  trafił  do  Beskidu  Sko
czów,  a  następnie  do  CerameduMarbetu  BielskoBiała,  która  to 
drużyna obecnie zwie się MC  Podbeskidzie.  (ws) 
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Umiejętności  prezentowali  najmłodsi.  Fot. W. Suchta zywutsrponmlkjihgedcbaZYWVUTSRPONMLKJIHGFEDCBA

MIKOŁA J  I  PIŁK A  zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5  grudnia  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1 z  naj
młodszymi piłkarzami KuźniInźbudu spotkał się Mikołaj. Poza wrę
czaniem  słodyczy  Mikołaj także przyglądał się umiejętnościom  pił
karskim  żaków  z  Kuźni.  Rozegrano  też  konkursy  sprawnościowe. 
Najlepsi w żonglerce piłką  byli: w grupie 910  lat:  1.  Maksymilian 
Wojtasik, 2.  Mariusz  Bielesz,  3.  Mateusz  Zawada,  w grupie  11
12  lat:  1. Wojtek  Kramarczyk,  2.  Łukasz  Szalbot,  3.  Krystian 
Ratka, w skakaniu na skakance: w grupie 910 lat:  1. Ariel  Moska
ła, 2. Mariusz  Bielesz, 3. Paweł Sztwiertnia, w grupie  1112 lat: 1. 
Wojtek  Kramarczyk,  2.  Krystian  Ratka,  3. Mateusz  Lorc. 

W spotkaniu  uczestniczyli  i pomagali  w jego  przeprowadzeniu: 
radny Stefan  Bałdys, prezes Kuźni Zdzisław  Kaczorowski  i czło
nek  zarządu  Kuźni  mający  pod  swą  pieczą  młodzież  Zbigniew 
Szczotka.  Byli  też  rodzice  młodych  piłkarzy,  którzy  poza  uczest
nictwem  w zabawie  mogli  zapoznać  się z organizacją  i sposobem 
funkcjonowania sekcji żaków.  (ws) 

SNOWBOARD  NA  PONIWCU 
2122 grudnia, o  ile pogoda  dopisze, na stoku  Poniwca  rozegra

ny zostanie Puchar Polskiego Związku Snowboardowego jako  mię
dzynarodowe  zawody  FIS.  Początek zawodów  o godz.  10. Udział 
zapowiedziała  cała  polska  czołówka  snowboardowa,  a  także  za
wodnicy zagraniczni. Rywalizacja odbędzie się w slalomie  równo
ległym,  slalomie  gigancie  równoległym  i skokach.  Organizatorzy 
zapraszają kibiców snowborda  na stok  Poniwca.  zywutsronmlkjigedcbaZSLEB

Ludeczkowie  moji  mili  zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Powiym  Wóm dzisiojak  żeście sie jeszcze  nie po kapowali,  że  jo 
je  kulturalno  baba  i mie  loto  telewizor  nie  starczy.  Roz  za  czas 
chodzym  se z chlopym  pod  rynkę  na koncerty  do  „Prażakówki"  i 
zaroz je  mi  lepi  na duszy. A  loto  bylach  w naszym  muzeum,  coby 
zozdrzić  na zdjyncia  Papuasów,  bo jedyn  panoczek  z  Ustrónio był 
tam na wyprawie naukowej,  tóż przywidz  sporo pamióntek  i narobił 
też moc  zdjynć. 

/ wiycie jako  żech  sie zawiodła?  Tóż jo  dyrdom  tam z  taszkami 
pełnymi  towaru,  dyć człowiekowi  dycki  sie śpiycho,  a chciołby  też 
kónsek świata uwidzieć. Do miałach  nadzieje, żezozdrzym  na ludzi, 
co żyjómz  daleka  lodcywilizacji,  jako  toprawióm  „goli  i wiesioli". 
Dyć tam do tych Papuasów  pore razy na rok jakiś  i samolot  przileci 
z ekspedycjom  naukowóm.  Cesty  tam ni ma ani jednej,  tóż ani wóz 
z kóniym  tam nie jeździ,  a co dziepro  auto. 

Leciałach sie podziwać  na tych dzikusów, bo myślałach,  że  ludzie 
bydóm  tam  w jakiś ich  łob łyczkach  z  trowy.  A  tu  co?  Na  każdym 
zdjynciu  wyszczyrzóny  Papuas  w łobtarganej  i zmazanej  koszulce 
z napisym  „Coca  cola",  abo  „I   love you".  Doś, że  tak  paniczki 
jeszcze  bez lajbików  były. Ponikierzi  chłopi  mieli aj i gumowce,  co 
dostali  lod polski  ekipy, kiero tam była łóńskiego  roku. Nó  prowda, 
że jak  sie  podziwosz  na  ty  zdjyncia,  to  bótki  mioł  łobute  szef 
płymiynio  i jego  rodzina,  a reszta miała  tak zmazane  szłapy, że isto 
myły sie same jak  ponikiedy  przechodziły  przez  wode. 

Ale  ty  ich  gospodarstwa  doista  sóm  prymitywne.  Tam 
najbiydniejszo  polsko  chałupa  byłaby  łuksusym,  bo  w  swojich 
chałupach  mieli Papuasi  łogniska na środku  izby i  warziłijakómsik 
strawę.  A  w jednym  barłogu  spało  aji  dziesiyńć  ludzi.  Nale  ty 
lob łyczki ukozowały  tóm jako  to prawiom  globalizacje  i  unifikacje 
całego  świata.  Tóż w tym dwacatym  piyrszym  roku  prawdziwego 
dzikusa  isto już  nielza  nóńś.zywutpomlkibaZYWUTSRONIHGDA  Zuzka 

MUZEUM OFERUJE 
Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa zachęca wszystkich  w okresie 

przedświątecznym do zakupu wydawnictw  regionalnych  pod  cho
inkę.  Posiadamy  w  ciągłej sprzedaży  ponad  30  różnych  książek 
w  cenach  hurtowych.  Są  to  publikacje  historyczne,  wspomnie
niowe, albumowe oraz gwarowe. Oferujemy również  „Kalendarz 
Ustroński"  i efektowne  kalendarze  ścienne.  Najnowsza  książka, 
którą  można  zakupić  to  „Wspomnienia  pracowników  Kuźni 
w  Ustroniu".  Istnieje  też  możliwość  zakupu  kart  świątecznych 
ręcznie  malowanych  oraz  zamówienia  na  prezent  portretu  lub 
widoku  ręcznie  malowanego  ze  zdjęcia. 

P O Z I O M O:  1) rutyniarz,  4) pi łkarska  formacja, 6)  typ  żagla, 

8)  świąteczna  ryba,  9)  delikatna  lub  śniada,  10)  obwoluta, 

U )  gorąca  telefoniczna,  12) utwór  żałobny,  13) kapela  z  Isteb

nej,  14)  płynie  przez  Myślenice,  15)  rodak,  krajan,  16)  imię 

germańskie,  17)  Gajdzica  z  Cisownicy,  18)  jej  nie  wypada, 

19)  pogoda,  20)  lodowy  opad. 

P I O N O W O:  1)  uczn iowie  w  p lenerze,  2)  przebieraln ia 

w  teatrze,  3)  część  Wielkiej  Brytani i,  4)  staż  prawniczy, 

5)  mała  kupa,  6)  rodzaj  p isaka,  7)  przodek  for tep ianu, 

11)  w  alfabecie,  13)  góralskie  ognisko. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija  23  grudnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  47 
N O W A  R A D A  M I E J S K A 

Nagrodę  30  zł  otrzymuje  M A C I E J  W A Ł A S K I ,  Ustroń, 
ul.  Partyzantów  6  m  5.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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