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Rozmowa  z Andrzejem  Suchym,  właścicielem 
Zakładu  Pielęgnacji  i Leczenia  Drzew  Parkowych 

Czy po ostatnich  wichurach, dużo padło drzew w Ustroniu? 
Do  tej  pory  zajmowaliśmy  się  kilkudziesięcioma  drzewami. 
Nie wszystkie  trzeba było wyciąć, większość  przyciąć.  Pracu
jemy na zlecenia prywatne i wygraliśmy ogłoszony przez Urząd 
Miasta przetarg na przebudowę  drzewostanu.  To sobie  bierze
my  za  punkt  honoru.  Mamy  zlecenia  z  całego  województwa 
śląskiego, części  małopolskiego  i opolskiego,  ale naszą  ambi
cją jest  obecność  w Ustroniu.  Startujemy  w przetargach  ogła
szanych  przez urzędy  miast  i gmin, urzędy wojewódzkie,  pań
stwową  służbę  ochrony  zabytków,  energetykę.  Szukamy  też 
ofert w  internecie. 
Czy przebudowa drzewostanu nie oznacza przypadkiem wy
cinki? 
Nie,  ponieważ  oprócz  wycinania  całych  drzew  zajmujemy  się 
też przycinaniem  chorych  gałęzi,  skracaniem  drzew  czyli  obci
naniem w ten sposób, żeby korzenie musiały obsługiwać mniej
sza  ilość konarów. Wtedy osłabione drzewo, którego z jakiś po
wodów  nie chcemy usuwać, może odżyć. 
Jakie zlecenia prywatne  przeważają? 
Są bardzo różne. Najczęściej chodzi o to, że drzewo przeszkadza 
w jakiś pracach  lub staje się zagrożeniem  dla domu  i mieszkają
cych w nim  ludzi. Nie jest jednak  tak, że każdy może sobie wy
ciąć  drzewo,  które  mu  się  nie  podoba.  Konieczna  jest  zgoda 
z Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta. Jeżeli  nie jest 
to zabytek,  zezwolenie  to formalność. 
Czy  bywają  trudn e  przypadki ,  do  których  trzeba  podejść 
w specjalny  sposób? 
Właściwie każde drzewo  trzeba  wycinać w  inny sposób.  Wziąć 
pod uwagę otoczenie, system korzeniowy. Trudno usuwa się lub 
przycina  drzewa  w bezpośrednim  sąsiedztwie  domów,  a  takich 
zamówień  mamy sporo. Zwłaszcza po wiatrach  ludzie  uświada
miają  sobie,  że  pod  samym  oknami  rośnie  piękny  okaz,  który 
podziwiają na co dzień, ale który może też stać się zagrożeniem 
dla dachu. 
Ludzie często dzwonią  do nas i z żalem mówią, że znowu ja
kieś drzewo jest  ścinane?  Czy  pan,  wykonując  swoją  pracę 
nie ma wrażenia, że coś niszczy? 
Jestem z wykształcenia  leśnikiem  i również miłośnikiem  drzew. 
Zawsze, gdy mam ściąć jakieś drzewo, nawet jeśli wszystkie for
malności  są  dopełnione,  pytam  właściciela,  czy  na  pewno  tego 
chce. Oczywiście, że żal mi niektórych okazów, ale przystępuje
my do pracy tam, gdzie to jest konieczne. Moja firma zajmuje się 
nie  tylko  wycinką  drzew,  ale  również  ochroną  drzew  zabytko
wych  i  w  takich  przypadkach  robimy  wszystko,  żeby  drzewo 
uratować. 
Czy w tej  dziedzinie coś się zmieniło, pojawiły się nowe tech
nologie,  preparaty? 
Obecnie jest wiele nowoczesnych sposobów. Kiedyś, bywało, że 
drzewo zalewało się betonem, ale to skutkowało  na krótki  czas, 
parę  lat. Między betonem, a żywą  materią  powstawały  miejsca 
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Pagórki  za  Manhatanem.  Fot. W.  Suchta 

UCHWALONO PODATKI 
4 grudnia odbyła się  14. sesja Rady Miasta. Obrady  prowadzi

ła przewodnicząca RM Emili a  Czembor. 
ZMIAN Y  W  BUDŻECI E 

Radni  podjęli  uchwałę  zmieniającą  budżet  miasta.  Jak  wyja
śniał  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  po  podjęciu  tej  uchwały  bu
dżet  miasta  będzie  zbilansowany.  Skarbnik  miasta  Mari a  Ko
madowska mówiła, że jest to uchwała przede wszystkim porząd
kująca. Zgodnie  z uchwałą  zostanie  zakupiony  straży  miejskiej 
nowy samochód. W związku z tym Katarzyna  Brandys  pytała 
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dogodne do rozwoju grzybów.  Po pewnym  czasie drzewo  psuło 
się od środka  i już nie można  było niczego  zrobić. 
Czy  w  Ustroniu  rosną  odpowiednie  drzewa,  gdy  wziąć  pod 
uwagę klimat  i często wiejące  wiatry . 
Raczej  tak,  chociaż  w  niektórych  kompleksach  można  by  wy
brać  silniejsze  gatunki.  Teraz  najważniejsze jest,  żeby  usunąć  te 
osłabione,  bo następne  wichury  mogą  je już  złamać.  Wycinany 
najsłabsze osobniki, drzewa wokół amfiteatru, w miejscach new
ralgicznych,  gdzie mogą  zagrozić  ludziom. 
Jakie drzewo nazywamy ju ż  zabytkowym? 
Są to okazy kilkudziesięcioletnie,  w tym przypadku  nie ma kon
kretnego wieku, odznaczające się szczególnymi  cechami.  Może 
to być wyjątkowy gatunek, wyjątkowe miejsce, wyjątkowy wiek. 
Na ul. Daszyńskiego  rośnie najbardziej   znany  ustroński  dąb 
„Sobieskiego".  Od  lat  porośnięty  jest  bluszczem,  a jego  wy
gląd niewiele ma wspólnego z wyobrażeniem  dębu. Nie moż
na pnącza, któr e na nim  rośnie,  usunąć? 
W tym przypadku  synteza  tych dwóch gatunków jest  oczywista, 
drzewo nie usycha,  tylko specyficznie rozwija się nadal.  Razem 
tworzą już  interesujące zjawisko i teraz nie ma sensu  w to  inge
rować.  Gdybyśmy  nagle  pozbawili  dąb  towarzysza,  nie  wiado
mo jak drzewo by zareagowało. Całkowicie  zmieniłyby  się jego 
warunki  przyrodnicze. 
Na pewno są takie gatunki drzew, któr e nie nadają się do pew
nych  miejsc  przykładem  mogą  być  topole,  któr e  posadzono 

kiedyś  koło boiska  Szkoły  Podstawowej   Nr   1 i skończyło  się 
to źle dla  nawierzchni.  Została  przeorana  korzeniami  aż  do 
połowy. 
Tak z pewnością, decydując się na konkretny gatunek drzewa na 
przykład  do  swojego ogrodu,  musimy  się zdecydować  na  takie, 
żeby  nie niszczyło  nam  ścian  fundamentów. Z pewnością  warto 
skorzystać  z oferty  firm  tym  się  zajmujących, bo  tam  powinni 
pracować fachowcy, którzy znają upodobania i zwyczaje poszcze
gólnych drzew. Topole są zdecydowanie wykluczone  tam, gdzie 
będą  chodniki,  ulice, boiska,  są ekspansywne,  mają bardzo  roz
winięty system korzeniowy i mogą wypaczyć niejedną nawierzch
nię. Zawsze  trzeba pamiętać,  że drzewo nie jest  rośliną  dwu  czy 
kilkuletnią, ale inwestycją na całe dziesiątki lat. Musimy też wziąć 
pod uwagę, że niektóre drzewa będą  rosły szybko,  inne wolniej, 
jedne  zasłonią  nam  liśćmi  cały  widok  z okna,  inne nie będą  tak 
rozwinięte. 
Najbardziej  widowiskowa jest wycinka na wysokości. Wyda
j e się, że teraz dużo fir m świadczy  tego typu  usługi. 
Dostępność maszyn  i nie za duża liczba zleceń spowodowała,  że 
firmy ogrodnicze, budowlane, melioracyjne zajęły się takimi usłu
gami.  Nie  jest  to  jednak  jeszcze  rynek  nasycony.  Najlepszym 
dowodem niech będzie to, że po halnych, pracować  moglibyśmy 
właściwie non stop. Zamówienia otrzymujemy nie tylko z terenu 
Ustronia,  ale  również  z  sąsiednich  miast  i gmin,  a nawet  spoza 
naszego  byłego województwa. To są  między  innymi  skutki  sta
rzenia się pewnych kompleksów drzewnych, którymi  obsadzane 
były  miasta kilkadziesiąt  lat  temu. Ze względu  na choroby,  nie
korzystne  warunki,  uszkodzenia  mechaniczne,  część  drzew  na
daje  się  do  wycinki  lub  przycięcia  i  teraz  wykonujemy  bardzo 
dużo tego typu zleceń. Jeśli chodzi o prace na wysokościach trzeba 
mieć wprawę  i doświadczenie,  ale przede wszystkim  odpowied
nie kursy. My jako firma mamy najwyższe kwalifikacje krajowe. 
W województwie śląskim istnieje sześć firm z porównywalnymi 
do naszych  kwalifikacjami. Nie da  się pracować  mając lęk  wy
sokości.  Poza  tym  wymagana  jest  sprawność  fizyczna. Na  po
czątku bardzo się męczyliśmy, bo działaliśmy przede  wszystkim 
siłowo, potem już głównie  technicznie. 
To chyba ciężka  praca  i mimo,  że ma  taki  dwuznaczny  kon
tekst trzeba kochać drzewa,  żeby j e  pielęgnować. 
Ja na pewno zajmuję się tym z zamiłowania  i cieszę się, że przy 
okazji  mogę  prowadzić  firmę.  Drzewa  trzeba  rzeczywiście  lu
bić, żeby  odpowiednio  się nimi  zająć. Mimo,  że często pracuje
my piłą, zawsze staramy się, żeby tylko najpotrzebniejsze części 
przycinać,  a kiedy  się  tylko da, ocalić  drzewo. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała: Monik a  Niemiec 

Andrzej Suchy  przy pracy w Parku  Kuracyjnym.  Fot. M.  Niemiec 

„Kazoku" po japońsku  znaczy 
rodzina. Stowarzyszenie Kazo
ku  Aikido  działa  od  kilku  lat 
w nadolziańskim grodzie. Sku
pia  karateków.  Odnoszą  oni 
sukcesy na mistrzostwach  Pol
ski  i Europy,  zdobywając sze
reg  medali. 

2  Gazeta  Ustrońska 

Gimnazjum  Polskie  w  Cze
skim Cieszynie działa od  1949 
r.  Przed  obchodami  „złotego 
jubileuszu"  szkoła  wzbogaci
ła  się  o  nowe  funkcjonalne 
skrzydło.  Uwagę  zwraca  jego 
nowoczesny  wygląd. 

„Ciesz  się  Cieszynem"    tak 
brzmi oficjalne hasło promują
ce  nadolziański  gród.  Miasto 
posługuje się nim od 2000 r. 

1750 członków  skupionych  w 
kołach  szkolnych  i  tereno
wych,  liczy  Liga  Ochrony 
Przyrody w cieszyńskim  regio

nie. Należy do najlepiej pracu
jących  na  Podbeskidziu. 

Popularny  bar  „Beczka"  na 
Kubalonce  w  latach  30.  miał 
zgoła inny wygląd niż obecnie. 
Stała  tam  pokaźnych  rozmia
rów browarna beka i spełniała 
rolę  bufetu.  Przykryta  była 
blaszanym  dachem  na  drew
nianych  slupach,  zwieńczo
nym...  miniaturą  Wieży  Pia
stowskiej. 

Na  terenie  powiatu  cieszyń
skiego jest  ponad  120  pomni
ków  przyrody.  To  najczęściej 

bardzo  stare drzewa.  Imponu
jąca jest  aleja dębowa  w  Chy
biu  przy  której  rośnie  ponad 
200  drzew. 

Czwarty  rok  (od jesieni  1999 
r.) cieszyński  oddział ZUS  ma 
nową  siedzibę  przy  ul.  Biel
skiej. Niektórzy pokpiwają, że 
mieści się naprzeciwko  cmen
tarza... 

Biała  i  Czarna  Wisełka,  Cza
deczka i Krężelka, Olza, Bren
nica  i Leśnica   to górskie po
toki  i rzeki  płynące w  naszym 
regionie.  (nik) 

11 grudnia 2003 r. 
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KRONIKA  MIEJSKA  KRONIKA  POLICYJNA 

2.12.2003 r. 
O  godz.  0.45 na ul. Strażackiej 
zatrzymano mieszkańca  Ustronia, 
który jechał  golfem w stanie  nie
trzeźwym. 
3.12.2003 r. 
Około  godz. 6 na ul.  Wiślańskiej 
wprost pod koła opla wybiegła sar
na. Kierująca samochodem  miesz
kanka Istebnej chcąc uniknąć zde
rzenia  skręciła  gwałtownie  i ude
rzyła  w drzewo.  Nikomu  nic  się 
nie  stało. 
4.12.2003 r. 
Około  godz.  15.30 w  sklepie 
odzieżowym  przy  ul. 9 Listopada 
mężczyzna ukradł kurtkę. Złodziej 

 mieszkaniec  Goleszowa  został 
zatrzymany. 
5.12.2003 r. 
Około  godz.  20 w rejonie  domu 
handlowego  Spar  przy  ul.  Sko
czowskiej  jadący  peugeotem 
ustroniak nieostrożnie cofał i ude
rzył w seata  toledo. 
6.12.2003 r. 
O  godz.  11.35 na ul.  Katowickiej 
kierujący daewoo  lanos  mieszka
niec  Kozakowic  nie  zachował 
ostrożności  i najechał na tył  mer
cedesa,  którego prowadził  miesz
kaniec  naszego  miasta. 
6.12.2003 r. 
O  godz.  11.50 na ul. 3 Maja  ja
dący  mercedesem  ustroniak po
trącił  mieszkankę  Ochab Ma
łych.  (mn) 

STRAŻ  MIEJSKA 

2 grudnia  2003 r. Po  otrzymaniu 
zgłoszenia  o  tym,  że w  rejonie 
otoczarni  w  Lipowcu  ktoś wy
rzucił dużą  ilość śmieci, udało się 
ustalić  sprawcę  tego  wykrocze
nia, ponieważ wśród  śmieci znaj
dowały  się papiery  zawierające 
pełne  dane  tej osoby.  Sprawca 
wykroczenia  został  ukarany 
mandatem. 

Straż Miejska zwraca się do miesz
kańców  Ustronia  z apelem: oso
by, które były świadkami  wysypy
wania  śmieci w miejscach  niedo
zwolonych, proszone są o jak naj
szybsze  powiadomienie  o tym 
Straży Miejskiej lub policji, a tak
że  zapamiętanie  rysopisu  spraw
cy  lub numeru  rejestracyjnego sa
mochodu,  którym  przyjechał i in
nych  szczegółów  mogących po
móc w identyfikacji sprawcy  wy
kroczenia. 

2 grudnia strażnicy miejscy wydali 
nakaz zaprowadzenia porządku na 
jednej z posesji  przy  ul. Łącznej. 

5  grudnia  Straż  Miejska  interwe
niowała  przy  ul.  Lipowskiej 
w  sprawie  prowadzenia  bez  ze
zwolenia prac w pasie drogowym. 
Na miejscu stwierdzono niewłaści
we zabezpieczenie  miejsca, gdzie 
były  prowadzone  prace, co stwa
rzało  zagrożenie  dla bezpieczeń
stwa  osób  poruszających  się  tą 
drogą.  Właściciela  firmy  prowa
dzącej roboty wezwano na komen
dę  SM  i  ukarano  mandatem 
w wysokości.  200 zł. 

W  minionym  tygodniu  strażnicy 
miejscy  sprawdzali  prywatne po
sesje na podstawie  przekazanych 
informacji odnośnie braku umowy 
na wywóz odpadów bądź nie opła
cenia  tych  usług.  Przypominamy, 
że obowiązkiem mieszkańców jest 
posiadanie  rachunków na wywóz 
nieczystości z posesji.  (ag) 

^SUPERMARKET Y  S P A R 
SKLEP 1 

Przeprowadzono  remont chodnika w rynku. Prace wykonało  Przedsiębior
stwo Komunalne. Zniszczone  płyty wymieniano  na te odzyskane z remon
tów  innych  chodników.  Polegało  to na tym,  że bardzo  zniszczone  płyty 
usuwano,  a w  ich miejsce  wstawiano  płyty  w  całkiem  dobrym  stanie 
z  chodników,  na których  położono  kostkę.  Fot. W.  Suchta 

Ci, którzy od nas  odeszli: 
Henryk Łomozik  lat 55  ul. Fabryczna  16/4 

Obszernego sprostowania nie będzie. Policjanci doszli do wnio
sku, że nie ma czego prostować,  bo nie oni podawali  informacje 
o  szczegółach  dochodzenia w sprawie  napadu na sprzedawczy
nię  sklepu  z telefonami  komórkowymi  przy  ul. Daszyńskiego. 
Komendant  Komisariatu  Policji w Ustroniu  Janusz  Baszczyń
ski  chce jedynie przekazać  naszym czytelnikom iż: 
 Zabezpieczony  na miejscu zdarzenia i użyty przez  sprawcę 
gaz nie stanowił wyposażenia policji . Ustalono sprawcę  prze
stępstwa,  który m  okazał  się być  20letni  mieszkaniec  Pogó
rza,  wobec  którego  został  zastosowany  środek  zapobiegaw
czy w postaci  tymczasowego  aresztowania. 

Całe zajście opisaliśmy dwa tygodnie temu w artykule  „Napad 
z gazem w ręku", w którym zawarta była relacja osób  poszkodo
wanych.  Zdaniem  policji  wszystkie  czynności na miejscu  prze
prowadzono  prawidłowo, o czym  świadczy  ujęcie sprawcy.  Po
szkodowani  twierdzili,  że policjanci  nie bacząc na szok  sprze
dawczyni natarczywie wypytywali o szczegóły. Wyjaśniono nam, 
że te pierwsze zeznania są najcenniejsze, najbardziej wiarygod
ne i funkcjonariusze nie mogą  postępować  inaczej.  (mn) 

11 grudnia 2003 r. 

Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  zaprasza na wernisaż  twór
czości  bożonarodzeniowej  ustroniaków,  który  odbędzie się 
w Muzeum  13 grudnia  (sobota) o godzinie  16.00. 

W  programie  koncert  kolęd  w wykonaniu  uczniów  Ogniska 
Muzycznego w Ustroniu. 

Na ślubnym kobiercu  stanęli: 
Małgorzata Hladky z Ustronia  i Bartłomiej  Więcek z Ustronia 

Wydział  Oświaty,  Kultury,  Sportu  i Turystyki  Urzędu  Miasta 
w Ustroniu  oraz Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa  proszą  o wy
pożyczenie  dokumentów  związanych  z działalnością  Wydziału 
Gminnego w Nierodzimiu  i Lipowcu  z okresu od połowy  XIX 
wieku do II wojny światowej, które zostaną wykorzystane w trak
cie opracowania  monografii  naszego  miasta. 

Lampy w świątecznej  szacie.  Fot. W.  Suchta 
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UCHWALONO PODATKI 
(dok.  ze str. 1) 

czy jest to wydatek  najpotrzebniejszy. Burmistrz odpowiadał,  że 
z  samochodu  SM  korzysta  cała  gmina,  wóz  po  czterech  latach 
ma  100.000  km  przebiegu.  Zakupiony  zostanie  z pieniędzy  za
oszczędzonych  na  płacach  urzędników.  Nowe  auto  kosztować 
będzie gminę 52.600 zł, przy czym wartość samochodu  to 87.000 
zł.  Firma  sprzedająca  przejmie  stary  samochód  i jego  wartość 
odejmie  od  ceny.  O  tym  czy  jest  to  najpotrzebniejszy  wydatek 
zdecyduje RM. Marzena Szczotka pytała, jakie są koszty  utrzy
mania samochodu straży. I. Szarzeć odpowiadał, że w pierwszych 
dwóch  latach jeździł  bez awarii,  obecnie coraz częściej  zaczyna 
się psuć  i koszty  utrzymania  rosną. 

W imieniu Komisji Budżetowej jej przewodniczący Józef Ku
rowski  stwierdził,  że  opinia  o  zmianach  w  budżecie  jest  pozy
tywna. J. Kurowski  mówił  też nieco ogólniej o finansach gminy. 
Wyliczono,  że w tym  roku budżet  Ustronia  stracił  3 min.  zł. 
  To  zamach  na  samorządność    mówił  J.  Kurowski  i  doda
wał,  że  gmina  jest  powoli  samorządem  tylko  z  nazwy.    Jak 
my, radni  wyglądamy  wobec  naszych  wyborców.  Teraz  wy
gląda na to, że będziemy  dryfować od budżetu do budżetu  
kończył  J.  Kurowski. 

Stefan  Bałdys  proponował,  że  skoro  używa  się  tak  poważ
nych  zarzutów jak  zamach  na  samorządność,  to  trzeba  bardziej 
precyzyjnie wyjaśnić, na czym  to  polega. 

J.  Kurowski  odpowiadał,  że  na  ingerencji  w  podatki  lokalne. 
W  sumie  uchwałę  o zmianach  w  budżecie  podjęto  większością 
głosów. 

Podczas sesji podjęto uchwały o podatkach  i opłatach  obowią
zujących w Ustroniu  w 2004 r. Jak  stwierdziła  E. Czembor  zbyt 
niskie podatki  są niekorzystne dla gminy, gdyż zwiększa  się po
datek wyrównawczy.  Rada równocześnie nie chce stosować  sta
wek maksymalnych.  Burmistrz dodawał, że podatki  zwiększono 
przede  wszystkim  tam,  gdzie  wyraźnie  odstawano  od  innych 
gmin.  Polityka  Ministra  Finansów  wymusza  podwyższanie  po
datków.  Przy  ustalaniu  wysokości  starano  się  podwyższać  po
datki tak, by skutki nie przekraczały  kilkunastu   kilkudziesięciu 
złotych  rocznie dla rodziny. Wiesław Śliż chciał się dowiedzieć, 
ile  pieniędzy  zyska  gmina  po  podwyżkach.  A.  Łuckoś  oszaco
wała  zwiększony  dochód  na  dzień  dzisiejszy  w  wysokości 
220.000  zł. 

S. Malina  mówił  o  konieczności  powiązania  podatków  z  bu
dżetem.  Można  oczywiście  podatki  zmniejszyć,  ale  równocze
śnie trzeba okroić budżet  miasta. 

J. Kurowski w imieniu Komisji Budżetowej wnioskował o przy
jęcie podatków  i opłat  w zaproponowanej  wysokości. 

Radni  podjęli uchwały  o podatkach  i  opłatachlokalnych. 
Podatek  od  nieruchomości 

Naczelnik  Wydziału  Finansowego  UM  Aleksandra  Łuckoś 
stwierdziła,  że  generalnie  stawki  podatku  od  nieruchomości 
w  gminach  ościennych  są  wyższe  niż  w  Ustroniu.  Stawki  tego 
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podatku, poza małymi wyjątkami, nie były zmieniane od 2002 r. 
Obecnie  zmniejszyła  się  różnica  w stosunku  do górnych  granic 
podatku  od  nieruchomości  określonych  przez  Ministerstwo  Fi
nansów. 

Zwolnieni e  od  podatku  od  nieruchomości 
Uchwała  zwiera  zwolnienia  takie, jakie  obowiązują  w  Ustro

niu od 2000 r. 
Zwolnieni a  od  podatku  rolnego 

Podjęcie  tej  uchwały  jest  wymogiem  ustawowym,  mimo,  że 
w ubiegłym  roku  nie wpłynął żaden  wniosek  o zwolnienie.  Do
tyczy  to gruntów,  na których  zaprzestano produkcji  rolnej. 

Podatek  od  środkow  transportowych 
Pierwotnie  zamierzano  podatek  ten  pozostawić  na  takiej  wy

sokości jak w roku ubiegłym. Jak stwierdziła A. Łuckoś egzeku
cja  tego podatku jest  dość  trudna. Małe  firmy transportowe  wy
kruszają  się,  średnie  maja ąłopoty  finansowe. Niestety  podatek 
trzeba było zwiększyć gdyż Ministerstwo Finansów wydało roz
porządzenie  nie  tylko  o  maksymalnej  wysokości  tego  podatku, 
ale  i o minimalnej. Przy czterech  stawkach  w Ustroniu  były  one 
niższe  niż  dolna  granica  określona  w  rozporządzeniu.  Dlatego 
musiano stawki  podwyższyć. 

Stawki  opłaty  miejscowej 
Pozostają  na takiej wysokości jak  w roku  ubiegłym. 

Opłata  targowa 
Naczelnik  Ewa Sowa poinformowała, że stawka tej opłaty nie 

ulega zmianie od  2001  r. W związku z tym, że nie wolno  stoso
wać opłaty  za rezerwacje miejsca na  targowisku,  wprowadzono 
umowy  o  rezerwacji  miejsc.  Planuje  się  wpływy  w  wysokości 
180.000 zł w 2004 r. z tytułu  opłaty  targowej. 

Opłat y  za  miejsce  pochówku 
na  cmentarzu  komunalnym 

Opłata  pozostaje w takiej wysokości jak  w roku  2003. 
Podatek  od  posiadania  psów 

Podatek  pozostaje na niezmienionej  wysokości. 
Górn e  stawki  opłat  za  zbieranie,  transport 

i  unieszkodliwianie  stałych  odpadów  komunalnych 
Zaproponowano wzrost stawki dla segregujących odpady o 4%, 

natomiast  dla pozostałych  o 7%. 
Prezes  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  Alojzy  Sikora,  poin

formował  radnych,  że  ostatnia  zmiana  wysokości  opłaty  miała 
miejsce  w  2001  r.  W  międzyczasie  wprowadzono  opłatę  mar
szałkowską, podatek od nieczystości, płatne pozwolenia na trans
port, a to wszystko spowodowało wzrost kosztów. Działania ogra
niczające koszty związane są przede wszystkim z segregacją  od
padów. W Ustroniu  segreguje się około  12% śmieci. W ciągu  11 
miesięcy  2003  r.,  za  odpady  segregowane  uzyskano  dochód  w 
wysokości  15.000 zł. Udało się sprzedać 61, plastiku,  1201 szkła, 
23  t makulatury.  Cenny  był  konkurs  ekologiczny  w  szkołach  
zebrano  36t  surowców  wtórnych.  Do  zysku  przy  odpadach  se
gregowanych  trzeba jeszcze dodać bark kosztów  wywozu  śmie
ci na  wysypisko. 

W 2003 r. odrębnie odebrano  200 t popiołu,  1501 gruzu  i 200 
m3 biotony. Przedsiębiorstwo Komunalne posiada zezwolenie na 
odbiór odpadów niebezpiecznych, m.in. odebrało w tym roku 20 
t eternitu. 

W. Śliż pytał jak  klasyfikuje się osoby  segregujące i nie  czy
niące tego. A. Sikora odpowiadał, że za segregującą odpady uważa 
się osobę oddająca surowce wtórne  raz w miesiącu. 

S. Bałdys poruszył problem podsypywania śmieci.  Przykłado
wo na Markusówce ewidentnie podrzucane  są śmieci  z okolicz
nych remontów. A. Sikora zapewniał o współpracy ze strażą miej
ską. Trzeba jednak pamiętać, że wywozem śmieci z Ustronia zaj
muje  się  pięć  firm.  Zdarza  się  też,  że  ktoś  nie  płaci  za  usługi 
i wtedy  umowa jest  zrywana  a o  tym  fakcie  informowana  straż 
miejska. S. Bałdys apelował  również o szczególne dbanie o czy
stość  w Ustroniu  podczas  zbliżających się świat, gdy  tylu  gości 
odwiedza  nasze  miasto. 

Ponadto  podjęto  uchwały  o  inkasentach  i wysokości  wyna
grodzenia za inkaso, zmieniono uchwałę w sprawie wzorów for
mularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 
podatek  rolny i leśny, a także zatwierdzono przychody  i wydatki 
Miejskiego Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wod
nej na rok 2004,  Wojsław  Suchta 

(Uchwały  podatkowe  na str.  69). 
(Relacja  z drugiej  części  sesji  za  tydzień). 

11 grudnia 2003 r. 

Na  początku  sesji  z  okazji  okrągłej  rocznicy  urodzin  przewonicząca  E. 
Czembor  i  burmistrz  I.  Szarzeć  wręczyli  kwiaty  wiceprzewodniczącemu 
RM S. Malinie.  Fot. W. Suchta 
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PIWNICA  POD RÓWNIC 
Ustroń,  ul. Daszyńskiego  1. 
poleca  promocyjne  dwudanio
we obiady na miejscu lub na wynos 
w cenie 6,50 zł,  proponujemy 
również  3  rodzaje  pierogów 
domowych  na  ki logramy 
w  cenie:  pierogi  z  mięsem 
15  zł/kg  pierogi  z  kapustą 
i  g r z y b a mi    12  z ł /kg 

pierogi  ruskie    10  zł/kg 

c l i * ) 
GABINET  KOSMETYCZNY 

  czyszczenie  twarzy 
z maską  algową   55 zł 
  makijaż  permanentny: 

  kreska  na powiece   300 zł 
  zabieg z kwasami A.H.A.   40 zł 

  maska z alg  25 zł 
Ustroń, 9 Listopada 3 (nad  potoczkiem,  I  piętno) 
tel .  854 59 72 ;  0  5 0 1  6 2 8  9 5 3 

Możliwoś ć  zapisó w  na  telefo n 

 J A R M A R K 
WIEDŁN  A D W E N T O W Y 

20.12.03   Z ł

Jednodniowe  wyjazdy na  narty 
96  zł/os.,  dzieci  80  zł 
Weenie: 
przejazd autokarem, całodniowy SldPASS, 
ubezpieczenie, pilot, podatek VAT 

W imieniu Komisji Rewizyjnej Anna Marcol przedstawiła spra
wozdanie i wnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu 
zarządowi. Członkowie w głosowaniu przychylili się do wniosku. 

Podczas zebrania  rozważano uruchomienie  strony  internetowej 
„Brzimów",  na której twórcy  mogliby  prezentować  swoje prace. 
Zdecydowano  się na to, przy czym  postanowiono do  szczegółów 
powrócić przy najbliższej okazji. 

Wybrano  nowy  Zarząd  „Brzimów".  To znaczy  Zarząd  nie jest 
całkowicie nowy, gdyż Jan Sztefek na wstępie zgłaszania  kandy
datur zaproponował, by Zarząd działał w niezmienionym  składzie. 
Zebrani przychylili  się do takiego rozwiązania. Prezes K. Heczko 
zaproponował  powiększenie Zarządu o jedną  osobę, a konkretnie 
o Magdalenę Piechowiak. Zgodzono się na to i w najbliższej ka
dencji Zarząd „Brzimów" będzie działał w składzie: prezes   Ka
zimierz  Heczko,  wiceprezesi    Renata  Kubok  i Andrzej   Pie
chocki,  skarbnik   Andrzej  Malec,  sekretarz   Magdalena  Pie
chowiak,  członkowie   Bogusław  Heczko  i Jan  Sikora. 

Najbliższe plany  „Brzimów"  to charytatywna  aukcja  obrazów 
wiosna 2004 r.  Wojsław  Suchta 

W  dawnym 

Zbliża się kalendarzowa  zima, więc dziś w naszym cyklu  pre
zentujemy jeden  z nielicznych  w muzealnych  zbiorach  ośnieżo
ny  widok  na  „Zameczek",  który  został  wybudowany  na  przeło
mie XIX i XX w. przez rodzinę Kunz. Na pierwszym planie pocz
tówki z okresu  międzywojennego można zauważyć sanie konne, 
a na nich grupę miłośników  zimowej aury.  Lidi a  Szkaradnik 

Prezesi  obmyślają  kolejny  plener.  Fot. W.  Suchta 

PLENERY  WYSTAWY 
28 listopada w Muzeum Hutnictwa  i Kuźnictwa odbyło się wal

ne zebranie sprawozdawczowyborcze  Stowarzyszenia  Twórcze
go  „Brzimy" .  Obrady  prowadził  członek  Sekcji  Fotograficznej 
Brzimów  Andrzej   Georg.  Sprawozdanie  z czteroletniej  działal
ności  przedstawił  prezes  Kazimierz  Heczko,  który  omówił  naj
ważniejsze wydarzenia w działalności  „Brzimów" w minionej ka
dencji i wymienił  m.in.: 

W  1999  r. w  lipcu  w klubie  akademickim  przy  Uniwersytecie 
Opolskim była duża wystawa Bogusława Heczko, wystawa na Jar
marku Ustrońskim, wystawa  Ireneusza Czyża w Strumieniu. 

W roku 2000 spotkania z dziećmi z ogniska plastycznego, warsz
taty plastyczne, Renata Kubok brała udział w zbiorowej wystawie 
w  Goleszowie,  było  stoisko  „Brzimów"  na  rynku  w  Cieszynie 
z okazji turnieju miast Cieszyn   Puck, był plener w Pokrzywnej, 
udział  w dniach  Skoczowa,  Świeęcie  Trzech  Braci  w  Cieszynie, 
ośmiu członków brało udział w plenerze na Węgrzech,  zorganizo
wano wystawy  poplenerowe. 

W 2001 r. udział w Festiwalu Miast Partnerskich,  w plenerze na 
Węgrzech,  lekcje plastyki dla dzieci. 

W 2002 V aukcja charytatywna   wylicytowano 26 tys. zł., mię
dzynarodowy  plener  plastyczny  w  Jaszowcu,  stoisko  w  Neukir
chenVluyn. 

W 2003 r. wystawa jubileuszowa z okazji dziesięciolecia  „Brzi
mów", wydano folder, zorganizowano  trzy  plenery. 
 W ostatnich czterech  latach, dwóch naszych członków   Ka
rol Kubala i Bogusław Heczko   zostali odznaczeni  Srebrnymi 
Cieszyniankami    mówił K. Heczko. 

11 grudnia 2003 r.  Gazeta Ustrońska  5 



U C H W A Ł A  Nr  XIV/130/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia 4 grudnia  2003r. 

w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 
na  rok  2004. 

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 2001r.  Dz.U. Nr  142 
poz.1591 zpóźn.zm.), art.5,art.6 ust. 12 ustawy z dnia  12stycznia  1991 r. 
o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (t.j.z  2002r.  Dz.U.  Nr  9  poz.  84  z 
późn.zm.)  i obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  31  października 
2003r.  w  sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w  po
datkach  i opłatach  lokalnych  (M.P.Nr  51  poz.804) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości: 

1.  0,62  zł  za  lm2  powierzchni  od  gruntów  związanych  z  prowa 
dzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  spo 
sób zakwalifikowania  w  ewidencji  gruntów  i  budynków 

2.  0,30 zł  za  1 m2  powierzchni  od  gruntów  związanych  z  prowa 
dzeniem  działalności  gospodarczej    wykorzystywanych 
pod  parki  leśne 

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

4.  0,20 zł  za  lm2  powierzchni  od  pozostałych  gruntów,  w  tym  za 
jętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku  publicznego 

5.  0,50  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  mieszkał 
nych  lub  ich  części 

6.  16,00  zł  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich  czę 
ści  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodar 
czej oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zaję 
tych  na prowadzenie  działalności  gospodarczej 

7.  9,00  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich  czę 
ści związanych z prowadzeniem  działalności  gospodarczej: 
a)w ośrodkach  campingowych  nie  ogrzewanych, 
b)wykorzystywanych  jako pokoje  gościnne, 
c) znajdujących się na  terenach  parków  leśnych, 
d) wykorzystywanych  jako  hale  tenisowe, 

8.  8,06 zł  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich  czę 
ści  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 
w  zakresie obrotu  kwalif ikowanym  materiałem  siewnym 

9.  5,00 zł  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich  czę 
ści  wykorzystywanych  na  kina 

10. 3  ,49 zł  za  lm2powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub  ich  czę 
ści  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 
w  zakresie udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

11. 4,00  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  wykorzy 
stywanych jako pomieszczenia  gospodarcze 

12. 4,00  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  garaży  poza  budyń 
kiem  mieszkalnym 

13.  5,80  zł  za  1 m2 powierzchni  użytkowej od pozostałych  budynków 
lub  ich  części,  w  tym  zajętych na  prowadzenie  odpłatnej 
statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  orga 
nizacje pożytku  publicznego 

14.  2%  wartości  budowli  określonej  zgodnie  z  art.5  ust.l  pkt.3 

ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych 

1.  Zarządza  się  pobór  podatku  od  n ieruchomości  w  drodze 
inkasa.  Inkasentów  oraz  wysokość  wynagrodzenia  za  in 
kaso  określi  odrębna  uchwała. 

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

§ 3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

1.  Uchwała  wchodzi  w  życie  w  termin ie  14  dni  od  dnia  j ej 
ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Ślą 
skiego  z mocą  obowiązującą od  dnia  1 stycznia  2004  r. 

2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszen ie  na  ta 
bl icach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publ ikac ję  w  Gazecie 
Ustrońskiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

U C H W A L A  Nr  XIV/127/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  4  grudni a  2003r. 

w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  w  rok u  2004. 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. l,  art.41  ust.l  ustawy  z dnia  8 
marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  2001r.  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.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

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
spo  darczej; 
2.  Grunty  lub  ich  części  wykorzystywane  na  potrzeby  towarzystw  bu 

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

dzenia przez stowarzyszenia  statutowej działalności w zakresie ochro 
ny  przeciwpożarowej,  z  wyjątkiem  wykorzystywanych  do  prowa 
dzenia  działalności  gospodarczej; 

4.  Grunty,  budynki  lub  ich  części  oraz  budowle  lub  ich  części  związa 
ne  z  obsługą  gminnych  oczyszczalni  ścieków  i kanalizacji  oraz  bu 

dowie  i sieci  służące do  odprowadzania  ścieków. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§ 3 
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  2004r. 

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  Nr  XIV/128/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z  dnia  4  grudni a  2003r. 

w  sprawie  zwolnień  od  podatku  rolnego  w  rok u  2004. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt  8, art.40 ust. l,  art.41  ust.l  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 
1984r.  o  podatku  rolnym  (t.j.z  1993r.  Dz.U.  Nr  94  poz.431  z  późn.zm.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

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. 

Zwolnieniu, o którym mowa w § 1  podlegają podatnicy podatku rolne
go, którzy spełniają jeden z poniższych warunków: 

  osiągnęli  wiek  emerytalny, 
  są  inwalidami  zaliczonymi  do  I albo  II  grupy, 
  są  niepełnosprawnymi  o  znacznym  lub  umiarkowanym  stopniu 

nie  pełnosprawności, 
 są osobami  całkowicie  niezdolnymi  do pracy  w gospodarstwie  roi 
nym  albo  niezdolnymi  do  samodzielnej  egzystencji. 

§ 3 
1.  Zwolnienie  udzielane jest  na  wniosek  podatnika. 
2.  Zwolnienie  stosuje  się  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego 

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  2004r. 

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

$  Gazeta  Ustrońska  11 grudnia 2003 r. 



U C H W A Ł A  Nr  XIV/129/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4 grudnia  2003 r. 
w sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 

transportowych  na  rok  2004. 
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 200 lr.  Dz.U.  Nr  142 
poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 10 ust. 1  i 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.),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z  dnia  31  października 
2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podat
kach  i opłatach  lokalnych  (M.P.Nr 51 poz.804)  i obwieszczenia  Ministra 
Finansów  z dnia  20  października  2003r.  w  sprawie  stawek  podatku  od 
środków transportowych obowiązujących w 2(X)4r. (Dz.Urz.Nr  15 poz.83) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  środków  transportowych: 

1.  Od samochodu  ciężarowego: 
a)  o dopuszczalnej  masie całkowitej od  3,5t  i poniżej  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  zł 

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 niż  Mniej niż  O  zawieszeniu  osi 
pneumatycznym 
lub  równoważnym 

O innym systemie 
zawieszenia  osi 
jezdnych 

2  osie 
12t  15t  1.600,00  zł  1.800,00  zł 

15t  1.800,00  zł  2.000,00  zł 

3  osie 
15t  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 

12t  27t  1.800,00  zł  2.000,00  zł 

27t  29t  1.900,00  zł  2.100,00  zł 

29t  2.000,00  zł  2.452,80  zł 

2.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uży
wania  łącznie z naczepą  lub przyczepą  o dopuszczalnej masie  cał
kowitej zespołu  pojazdów: 

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

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

2  osie 

3  osie 

12t  40t  1.500,00  zł  1.730,00  zł 

40t  2.000,00  zł  2.548,65  zł 

3.  Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia
łalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego, 
posiadających  łącznie z pojazdem  silnikowym: 

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

Dopuszczalna  masa  całkowita  Przyczepa  lub  naczepa 

Nie  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  Przyczepa  lub  naczepa 

Nie mniej  niż  Mniej  niż  O  zawieszeniu  osi 
pneumatycznym 
lub  równoważnym 

O innym systemie 
zawieszenia  osi 

1  oś 

12t 
25t 

28t  1.000,00  zł 
1.200,00  zł 

1.300,00  zł 
1.400,00  zł 

2  osie 

23t  28t  1.100,00  zł  1.300,00  zł 

28t  37t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 

37t  44t  1.500,00  zł  1.700,00  zł 

3  osie 

36t  38t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 

38t  44t  1.600,00  zł  1.800,00 zł 

4.  Od  autobusu: 

Liczba  miejsc siedzących 
(łącznie z miejscem 
dla  kierowcy) 

Autobus Liczba  miejsc siedzących 
(łącznie z miejscem 
dla  kierowcy) 

Wyprodukowany 
po  1995r. 

Wyprodukowany 
w  1995r.  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 

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

§3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Zarządowi  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  2002r. 

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

Pogoda  sprzyja  spacerom.  Fot. W.  Suchta 

Gazeta  Ustrońska  7 

12t  25t  1.400,00  zł  1.600,00  zł 

25t  37t  1.500,00  zł  1.937,76  zł 

37t  1.900,00  zł  2.100,00  zł 

11 grudnia 2003 r. 

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

Wyprodukowany 
w  1995r. 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 

Dopuszczalna  masa  całkowita  Ciągnik  siodłowy  lub  balastowy 

Nie mniej  niż  Mniej niż  O  zawieszeniu  osi 
pneumatycznym 

lub  równoważnym 

O  innym  systemie 
zawieszenia  osi 

jezdnych 



U C H W A Ł A  Nr  XIV/130/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4  grudnia  2003r. 

w  sprawie  stawki  opłaty  miejscowej   na  rok  2004. 

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 200lr.  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.), 
obwieszczenia Ministra  Finansów z dnia 31 października  2003r. w  spra
wie wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w  podatkach  i opła
tach  lokalnych  (M.P.Nr  51 poz.804)  i rozporządzenia  nr  7/91  Wojewo
dy  Bielskiego  z dnia  23  lipca  1991r. w  sprawie  ustalenia  miejscowości 
odpowiadających  kryteriom  w  których  pobiera  się  opłatę  miejscową 
(Dz.Urz.  Województwa  Bielskiego  nr  15/91  poz. 137) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

§ 1 

Wysokość dziennej stawki  opłaty miejscowej od osób  fizycznych  prze
bywających dłużej niż dobę w celach  wypoczynkowych,  zdrowotnych, 
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) 

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

1.  Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze  inkasa.  Inkasentów 
oraz wysokość wynagrodzenia  za  inkaso określi  odrębna  uchwała. 

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  2004  r. 

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 L A N r  XIV/131/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4  grudnia  2003r. 

w  sprawie  określenia  inkasentów  i  wysokości  wynagrodzenia  za 
inkaso  w  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnym,  podatku  le
śnym,  podatku  od  posiadania  psów  i opłacie  miejscowej   na  2004  r. 

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

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

1.  Jako  inkasentów  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego 
i podatku  leśnego  określa  się: 

1)  Panią  Emilię Glajc  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. 

1.  Jako  inkasentów  podatku  od  posiadania  psów  określa  się: 
1)  Panią  Emilię Glajc  dla dzielnicy  UstrońLipowiec 
2)  SM „Zacisze" w Ustroniu ul.J. Wantuły 47   dla osiedli  należących 

do  spółdzielni  na  terenie  Ustronia 
2.  Ustala  się  wynagrodzenie  za  inkaso  w  wysokości  5%  pobranego 

podatku  od posiadania  psów. 

§ 3 

1.  Dla osób  fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach  wy 
poczynkowych, zdrowotnych,  szkoleniowych  lub turystycznych  na 
terenie  Ustronia, jako  inkasentów  opłaty miejscowej określa  się: 

1)  Fundacja Arka  „Hotel  Magnolia"  /Hotel  Magnolia/ 
43450  Ustroń  ul.Szpitalna  15 

2)  „Polskie  Huty  Stali"  S.A.  Oddz.  Huta  Cedler  /Hotel  Jaskółka/ 
41200  Sosnowiec  ul.Niwecka  l 
„Hotel  Jaskółka" 
43450  Ustroń  ul.Zdrojowa  10 

3)  Przedsiębiorstwo  Usług  Hotelarskich  /OSW  Wilga/ 
i Turystycznych  „HIT " Spółka  z.o.o. 

40123  Katowice  ul.Czerwińskiego  6 
4)  Poltourist    Polska  Sp.z.o.o. 

„Daniel" Ośrodek  KonferencyjnoWypoczynkowy 
/OKW  Daniel/ 

43450  Ustroń  ul.Sanatoryjna  32a 
5)  Beskidzką  Energetykę  S.A.  /SU  Elektron/ 

43300  BielskoBiała  ul.Batorego  17a 
6)  Przedsiębiorstwo  HandlowoUsługowe  /DW  Orlik/ 

„ORLIK "  Spółka  z.o.o. 
43450  Ustroń  ul.Zdrojowa  8 

7)  Przedsiębiorstwo  Usług Turystycznych  /DW  Przodownik/ 
„EDEN"  Spółka  z  o.o. 
44200  Rybnik  ul.3  Maja  30 

8)  Jastrzębskie Towarzystwo Gospodarcze  /Hotel  Sokół/ 
„  ANTRACYT"  Spółka  z.o.o. 
44335  Jastrzębie  Zdrój ul.Rybnicka  6E 
Hotel  Sokół  43450  Ustroń  ul.Zdrojowa  3 

9)  Fundacja Arka  „Hotel  Tulipan"  /Hotel  Tulipan/ 
43450  Ustroń  ul.Szpitalna  21 

10)  Firma  „Jędruś"  DW  Zameczek  /DW 
Zameczek  i pokoje  gościnne/ 
43450  Ustroń  ul.Gościradowiec  46 

11)  Federacja Związków Zawodowych  Pracowników  /SU  Złocień/ 
Publicznej Radiofonii  i Telewizji w  Polsce 
00999  Warszawa  ul.Woronicza  17 SU  „Złocień"  NZOZ 
43450  Ustroń  ul.Szpitalna  31 

12)  „ELTRANS" Andrysiak  i Kulfon Spółka Jawna  /DW  Eltrans/ 
40859  Katowice  ul.Bocheńskiego  74 
Dom  Wczasowy  Oddział  Ustroń 
43450  Ustroń  ul.Lipowa  20 

13)  Zajazd „PEGAZ"  /Zajazd  Pegaz/ 
43450  Ustroń  ul.Złocieni  30 

14)  BIELENDA  /Centrum  Bielenda/ 
Kosmetyki  Naturalne  Spółka  z.o.o 
32060  Liszki  Cholerzyn  215 

15)  Przedsiębiorstwo  Hotelarsko  Gastronomiczne  /Restauracja 
JurGast  S.C.  Restauracja „Tropicana"  Tropicana/ 
43450  Ustroń  ul.3 Maja  99 

16)  Biuro Turystyczne  „COLONIA "  /Hotel  Colonia/ 
Iwona  Kiełkowska 
43450  Ustroń  ul.Wczasowa  9 

17)  Wojskowy Dom Wypoczynkowy  /WDW  Beskid/ 
WLOP„BESKID" 
43450  Ustroń  ul.Orzechowa  11 

18)  Centrum WypoczynkwoWczasowe  /CWW  Chemik/ 
„CHEMIK "  Spółka  z.o.o. 
43450  Ustroń  ul.Turystyczna  10 

19)  DW  ZNP  „Nauczyciel"  /DW  Nauczyciel/ 
43450  Ustroń  ul.Wczasowa  21 

20)  Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno  /OW  Kolejarz/ 
Wypoczynkowe  „NaturaTour"  Spółka z o.o 
w Gdańsku  Oddział  w  Katowicach  OW  Kolejarz 
43450  Ustroń  ul.Stroma  2 

21)  Zakład  Wielobranżowy  Remax  /OWS  Relaks/ 
43450  Ustroń  ul.Stroma  20 

22)  Schronisko  Młodzieżowe  /SM  Wiecha/ 
Polskiego Towarzystwa  Schronisk  Młodzieżowych 
43450  Ustroń  ul.Stroma  5 

23)  Przedsiębiorstwo Turystyczno Usługowe  / O W  Juhas/ 
„Maj a Travel" 
40094  Katowice  ul.Słowackiego  15/7 

24)  POLCARBO  Spółka Jawna  '  /DWAnna/ 
Ryskalok  &  Ska  DW  „Anna" 
43450  Ustroń  ul.M.Reja  8 

25)  Polski Związek Motorowy  / Motel  Polana/ 
inż. Bogusław  Brzeziński  Motel  Polana 
43450  Ustroń  ul.baranowa  1 

26)  „RENPOL"  Przedsiębiorstwo  /Rezydencja  Casablanca/ 
Export  Import 
HandelUsługiProdukcja  J.Gach 
44300  Wodzisław  Śląski ul.Rzeczna  3 
Rezydencję  „Casablanca" 
43450  Ustroń  ul.3  Maja  49 

27)  „KOMPLEX  TORUS"  Spółka  z o  .o.  /ORW  Ondraszek/ 
Plac  Czerwca  1976 nr 1 
02495  Warszawa 

28)  FARMACOL  S.A.  /Hotel  Belweder/ 
40541  Katowice  ul.Rzepakowa  2 
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29) 

30) 

31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

2. 

Oddział  Spółki:  Hotel  Belweder 
43450  Ustroń  ul.Zdrojowa  15 , 
Sanatorium  Uzdrowiskowe  „RÓŻA" 
Hotel  „Róża"  Sp. z  o.o. 
43450  Ustroń  ul.  Szpitalna 1 
Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowe  „Ustroń 
43450 Ustroń  ul.  Sanatoryjna 1 
Dom Wypoczynkowy  „GlobusRaj" 
Kozielska  Barbara 
43450 Ustroń ul.Turystyczna  6 
Śląski Szpital  ReumatologicznoRehabilitacyjny 
43450  Ustroń  ul.Szpitalna  11 
Panią Barbarę  Maciejczek 
Panią  Dorotę  WójciicSłonina 
Pana Józefa  Szkaradnika 
Pana Henryka  Gabzdyla 
Pana  Eugeniusza  Romanowskiego 
Pana  Stanisława  Dziurowicza 
Pana Zbigniewa  Szczotkę 
Panią  Barbarę Początek 
Pana Waldemara  Długokęckiego 
Panią Renatę  Jochacy 
Panią  Emilię  Malina 
Panią  Marię  Cieślar 
Panią  Beatę  Heczko 
Panią Wiesławę  Mastalerz 
Pana  Eugeniusza  Holeksę 
Panią  Elżbietę  Solecką 

/SU"  Róża/ 

S.A.  /PU  „Ustroń"/ 

/DW  Globus/ 

/Śląski  Szpital/ 

/SU  Malwa/ 
/OSW  Ziemowit/ 

/Polmarket  Gliwice/ 
/Schronisko  na  Równicy/ 
/OW  Inst.Spaw.Gliwice/ 

/OW  FakopAfbud/ 
/ZDZ  Ustroń/ 

/OWS  Barbara/ 
/LOEE  Leśnik/ 

/OSW  Dąb/ 
/Gwarek/ 

/DW  Jawor/ 
/DW  Mazowsze/ 

/DW  Sasanka/ 
/0WSN„Bartek7 

/OW  Kotłomontaż/ 

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

§4 

Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§5 

1. 

2

Uchwała wchodzi w życie w terminie  14 dni od dnia jej ogłoszenia 
w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z  mocą 
obowiązującą od dnia  1 stycznia 2004 r. 
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  Nr  XIV/132/2003 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  4  grudnia  2003r. 

zmieniająca  uchwałę  w sprawie  ustalenia  wzorów  formularz y 
informacj i  i deklaracji  na podatek  od  nieruchomości  oraz  poda

tek  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  15  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  2001r  142  poz.1591  z 
późn.  zm.) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

W  uchwale  Nr   111/33/2002  Rady  Miasta  Ustroń  z  dnia  10  grudnia 
2002r. w sprawie  ustalenia  wzorów  formularz y  informacj i  i dekla
racj i  na  podatek  od  nieruchomości  oraz  podatek  rolny  i  leśny  
wprowadzić  zmiany: 

1.  §  1 ust.  1  otrzymuje  brzmienie: 
„Ustalić  wzór  informacji  w  sprawie  podatku  od  nieru
chomości,  dla  osób  fizycznych    stanowiący  załącznik 
nr  1 do niniejszej  uchwały." 

2.  §  1 ust. 2 otrzymuje  brzmienie: 
„Ustalić wzór deklaracji w sprawie podatku od nierucho
mości  , dla  osób  prawnych,  jednostek  organizacyjnych 
oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek 
organizacyjnych  Agencji  Własności  Rolnej Skarbu  Pań
stwa  a  także  jednostek  organizacyjnych  Państwowego 
Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe    stanowiący 
załącznik  nr 2 do niniejszej  uchwały." 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

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  2004r. 

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

KLASYKA NA WESOŁO 
Koncerty noworoczne to wielkie wydarzenie wśród imprez kul

turalnych. Jestem  przekonana,  że grupa MoCarta  spełni  Państwa 
oczekiwania  i godnie  rozpocznie Nowy Rok 2004 w MDK  „Pra
żakówka".  Muzyka  klasyczna  podana  w  nietypowy  sposób    to 
przepis na sukces tego czteroosobowego  zespołu  sympatycznych 
panów  we  frakach. Absolwenci  Akademii  Muzycznej  z  Warsza
wy i Łodzi   Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kawulok  i Bole
sław  Błaszczyk   z niesłabnącym powodzeniem  od paru  lat  kon
certują na scenach muzycznych  Polski  i świata. W swoich  wystę
pach  łączą  klasyczne  brzmienie  instrumentów  smyczkowych 
z krótkimi scenkami, które cechuje nieprawdopodobne wręcz wy
czucie komizmu  sytuacji. Muzyka  klasyczna  z najwyższej półki 
przedstawiona w bardzo elegancki sposób oraz niezwykle delikat
ny, wysublimowany  żart   to  obraz koncertów  Grupy  MoCarta. 

Sami prezentują się  w ten sposób:, Jesteśmy na przekór dostoj
nej powadze  sal koncertowych,  na przekór  nużącej codzienności 
życia muzyków, na przekór zaprzysięgłym melomanom  i na prze
kór  fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy boją się klasyki jak 
ognia. Traktujemy naszą matkę muzykę z żartobliwą  ironią  i jeste
śmy pewni, że się nie obrazi." 

Drodzy Państwo! Zacznijmy ten Nowy Rok klasycznie  i weso
ło. Niechaj wszelkie troski w ten wieczór opuszczą  nasze serca, a 
optymizm, życzliwość i uśmiech zagoszczą  w naszych domach na 
całe 366  dni Nowego  Roku. 

Czego serdecznie Państwu życzy zapraszając na koncert 
Barbara Nawrotek  Żmijewska 

dyrektor MDK  „Prażakówka" 
„Grupa MoCarta"  wystąpi  w MDK  „Prażakówka  "  10.01.2004 

o godz.  19.00.  Bilety  w cenie  20 zł można  nabyć  w  sekretariacie 
MDK,  w  Informacji  Turystycznej  „Haro"   Rynek  2  w  Ustroniu 
oraz  w  Miejskim  Centrum  Informacji  w  Cieszynie. 

11 grudnia 2003 r. 

Pola  czekają  na  wiosnę.  Fot. W.  Suchta 
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Pogawędka z  Mikołajem.  Fot. M. Niemiec 

PREZENT ZA DOWCIP 
Seniorzy  z Miejskiego  Domu  Spokojnej Starości  świętowali 

w  piątek  Mikołaja.  Najpierw  obejrzeli  program  przygotowany 
przez pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej Nr  1, które pod 
okiem wychowawczyni  Ewy  Lankocz przygotowały  piosenki i 
wierszyki na temat zimy i świąt. Dzieci wręczyły  własnoręcznie 
wykonane karty świąteczne. Potem trzeba było zasłużyć na pre
zent od Mikołaja. Najpierw zgłosili się ci odważniejsi  i opowia
dali dowcipy, śpiewali, snuli wspomnienia. W zamian dostawali 
paczuszki  ze słodyczami,  ozdobione choinkową  gałązką. Dow
cipnie spotkanie  prowadziła  Magdalena  T^rna , pracownik  so
cjalny ustrońskiego Domu. Podchodziła do osób mniej śmiałych, 
które losowały zadanie do wykonania. Jeśli sprostały wyzwaniu, 
nie  odchodziły  z  pustymi  rękami.  Trzeba  było  opowiedzieć  o 
swoich najmilszych świętach, najcenniejszych czy najmniej prak
tycznych  prezentach, powiedzieć,  co w świętach  Bożego Naro
dzenia jest  najważniejsze. Już po chwili  stało się oczywiste,  że 
najmilej wspominane  świąteczne wieczory,  to te spędzone z ro
dziną, a ich istotą jest obecność najbliższych. 

W jadalni MDSS było w piątek bardzo wesoło. Ciepłą  atmos
ferę tworzył  na pewno niecodzienny  gość  i jego asystentka,  ale 
również sami seniorzy, włączając się do zabawy. Personel, który 
prawie  w  komplecie  dopingował  podopiecznych.  Kierownik 
Domu Ilona Niedoba zapewnia, że takie spotkania wspominane 
są jeszcze długo.  (mn) 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: RSP „Jelenica"   sieć skle
pów firmowych SPAR, Firmie „Kosta", Kolei Lionowej „Czan
toria" oraz Przedsiębiorstwu  Komunalnemu SP. z o.o. z Ustronia 
za przekazanie darowizn oraz pomoc  techniczną  przy  organiza
cji spotkania ze Świętym Mikołajem, które odbyło się 6 grudnia 
br. w MDK  „Prażakówka". 

Wydział Oświaty, Kultury , Sportu i Turystyk i Urzędu Mia
sta oraz MDK „Prażakówka"  w Ustroniu 

Z A P R A S Z A M Y  na  t r a d y c y j n y 

k t ó r y  odbędz ie  s ię  w  d n i u  2 4  s t yczn ia  2 0 0 4  r o k u  w 
D W  „ Z Ł O C I E Ń "  w  U s t r o n i u . 
Rozpoczęc ie  o  godz .  1 9 , 0 0 . 
Gra  Z e s p ó ł  J a n u s z a  Ś l iwk i . 

Z a p e w n i a m y  w y ś m i e n i t e  m e n u  i 
w ie le  a t rakc j i . 

^  Cena  b i le tu  z  k o n s u m p c j ą 
1 0 0  zł  od  o s o b y . 

Rezerwacja  i sprzedaż  bi letów 
w  sekretariacie  SP2 

(tel.  8543563). 
Dyrekcje i Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 

i Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 

MIKOŁAJOWE  FIGLE 
Na  Mikołaja dostaliśmy  trochę  śniegu,  ale nie  można  powie

dzieć, żeby pogoda nas rozpieszczała. Przejmujący, wilgotny ziąb, 
który w miniony weekend panował w Ustroniu, mimo niezbyt ni
skich temperatur, nie zachęcał do spacerów. W takie dni tym bar
dziej  cieszy  ciepła  atmosfera  salonu  zabaw  „Figle  Migle". 
W  sobotę  i niedzielę  dodatkowo  świętowano  pierwszą  rocznicę 
otwarcia.  6  grudnia  przez  sale  zabaw  przy  ul.  3 Maja  przewinęła 
się prawie  setka  dzieci,  które już  zaraz  po  wejściu  witane  były 
przez Mikołaja i obdarowywane słodyczami. Potem oddawały się 
swoim  ulubionym  zajęciom  czyli  harcom  na  wysokościach, 
zjeżdżaniu, wspinaniu,  pływaniu  w basenach  z piłkami. Mikołaj 
dostojnie przechadzał  się wśród dzieci, a towarzyszyła mu córka 
właścicielki   ubrana jak na dziewczynkęMikołaja przystało. Nie
które dzieci  Mikołaj musiał omijać, bo dla maluchów  zetknięcie 
się z grudniową  tradycją, przebraną  za brodatego pana w czerwo
nym  ubraniu,  bywa  stresujące. Właścicielki  zadbały  o  towarzy
stwo Anioła, pewnie w celu utemperowania charakterków, a same 
również przebrane,  rozdawały dzieciom napoje. 
 Od czasu do czasu, który ś z Mikołajów , znikał, bo proszono 
go o dostarczenie prezentów do domu   opowiada Aneta Pońc. 
  Kiedy zaniepokojone dzieci, pytały, gdzie się podział, musia
łyśmy mówić, że poszedł do toalety. 

Rok to nie dużo, jak na działalność firmy. A może jednak, jeśli 
wziąć pod uwagę rodzące się i znikające na naszych oczach przed
sięwzięcia.  Widać  potrzebny  jest  plac  zabaw  pod  dachem 
i  to nie  tylko w czasie deszczu  i słoty. Gdy pytam, czy A. Pońc 
i  Marzena  Stróżecka,  właścicielki  salonu,  nie  żałują  decyzji 
o otwarciu salonu, odpowiadają: 
 Z wykształceniem pedagogicznym, nie miałyśmy zbyt dużego 
wyboru, jeśli chodzi pracę. „Figl e Migle"  to był dobry pomysł. 
Robimy  to, co lubimy  i na czym się znamy. Z satysfakcją pa
trzymy, jak nasi mali klienci wychodzą stąd szczęśliwi,  (mn) 

Choć  Martynka  występowała  w roli Mikołaja, też czekała  na  prezenty. 

PREZENT Z MUZEUM 
Zbliżają  się  święta  Bożego 

Narodzenia.  Zgodnie  z  trady
cją  obdarowujemy  bliskich 
prezentami.  Muzeum  Hutnic
twa i Kuźnictwa oferuje książ
ki regionalne,  stanowiące naj
wartościowszy  i najtańszy po
darek.  Posiada  w  sprzedaży 
ponad  20  różnych  publikacji, 
a  cena  1 egzemplarza  wynosi 

10 zł. Wspomnienia profesora 
Szczepańskiego,  poezja Wan
dy  Mider  lub  opowiadania 
gwarowe  Władysława  Majęt
nego będą z pewnością  miłym 
podarkiem dla bliskiej osoby. 

Można  również  zamówić 
w Muzeum portret namalowa
ny na podstawie zdjęcia lub ob
raz o określonej tematyce. (Is) 
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W „Prażakówce"  bawili się najmłodsi.  Fot. W. Suchta 

U CIOCI NA KOLANACH 
Najmłodszych mieszkańców Ustronia, którzy chodzą do Żłobka 

Miejskiego przy  ul. Gałczyńskiego,  też odwiedził  Mikołaj. Wej
ście dziwnego gościa maluchy  obserwowały  z otwartymi  buzia
mi i dużym napięciem. Na szczęście tuż obok była mama, babcia 
albo  „ciocia"  czyli  jedna  z  pań  pracujących  w  żłobku.  Mogła 
trzymać za rękę lub w razie zagrożenia wziąć na kolana. Do pana 
z białą  brodą  dzieci podchodziły  nieufnie, niektóre na  wręczany 
prezent  reagowały  płaczem,  ale  inne  nawet  śpiewały  lub  opo
wiadały intymne szczegóły ze swojego życia. Na przykład o tym, 
co ostatnio zrobione zostało do pieluchy,  zamiast  do  nocnika. 
 To dla naszych dzieci  duże przeżycie    mówi  Beata  Krysta , 
kierowniczka żłobka.   Młodsze jeszcze  nie za bardzo  wiedzą, 
co się wokół nich dzieje, ałe starsze wspominają  te odwiedzi
ny. Panie starały się uspokoić te wrażliwsze. Cieszę się, że część 
mam mogła dziś do nas przyjść. Myślę, że było sympatycznie. 

Paczki  kupiono z oszczędności,  jakie  uzbierały  się przez  cały 
rok przy  zakupach.  Dzieci  nie mogły  od razu  zjeść słodyczy,  bo 
byłoby  to nie tylko szkodliwe dla  ich zdrowia, ale też  niezgodne 
z  przepisami. 
  Od  dwóch  lat  musimy  ściśle  przestrzegać  norm  kalorycz
nych  i  w  naszym  przypadku  jest  to  1300  kalori i  dziennie  
tłumaczy  B. Krysta.    Na szczęście w domu,  raz na jaki ś  czas 
można sobie pozwolić na przekroczenie  norm. 

W czasie zabawy z Mikołajem, padło pytanie, czy „ciocie" były 
grzeczne  i czy zasłużyły  na prezenty. Dzieci  dwa  razy  odpowie
działy  twierdząco i nie były  gołosłowne.  Przecież  same potrafią 
dawać ciekawe  prezenty. Ostatnio  w jednym  z nocników  znale
ziono pięć kopiejek. To moneta  wielkości  pięciozłotówki,  nieco 
cieńsza. Są  też inne znaleziska    kredki, guziki, koraliki,  (mn) 

MIKOŁAJ W PRAZAKOWCE 
Już 2 grudnia wszystkie dzieci przedszkolne (ponad 400) zosta

ły  zaproszone  do  sali  widowiskowej  MDK  na  piękną  bajkę 
„Dr Dolittle  i jego przyjaciele". 

Mali uczestnicy widowiska bawili się wspaniale, biorąc czynny 
udział  w  akcji  przedstawienia,  występując z  aktorami  na  scenie 
i podpowiadając im  rozwiązania różnych problemów.  Krakowscy 
aktorzy  dostosowali  rytm  bajki do wieku  widzów.  Wartka  akcja, 
szybkie zmiany  dekoracji, wspaniałe,  duże,  autentyczne  postacie 
zwierząt    to  wszystko  spowodowało  żywe  reakcje  dzieciaków 
i atmosferę zabawy na widowni. 

Po spektaklu dzieci spotkały  się z Mikołajem i Śnieżynką,  któ
rzy wszystkim milusińskim  rozdali czekolady. Przedszkolaki  roz
bawione  i ze  słodkim  prezentem,  machając na pożegnanie,  opu
ściły gościnne progi  MDK  „Prażakówka".  Cieszymy  się że  mo
gliśmy sprawić  im trochę  radości. 

Dziękujemy bardzo serdecznie naszym  niezawodnym  sponso
rom, dzięki którym Mikołaj mógł obdarować wszystkie  dzieci. 

A są to: Lena i Leszek Kubień, Roman Macura,  PSS „Społem". 
B. NŻ 
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STYPENDIUM  PREMIERA 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu dzień Miko

łaja był okazją do spotkania nauczycieli  i uczniów. Na dużej prze
rwie dyrektor Henryk Bujok przedstawił stypendystę prezesa Rady 
Ministrów   Zdzisława  Juroszka  z V  klasy  Technikum  Mecha
nicznego.  Żeby  zdobyć  dyplom  uznania  i  stypendium  premiera 
uczeń  musi mieć najlepsze wyniki  w szkole  i średnią  wyższą  niż 
4,75. H. Bujok zaznaczył,  że istniejące w ramach  zespołów  szkół 
placówki,  traktowane  są  odrębnie.  Wynika  z  tego,  że  takie  same 
szanse  na wyróżnienie,  będzie  miał  w przyszłym  roku  najlepszy 
uczeń  działającego  od  września  liceum  ogólnokształcącego. 
W powiecie cieszyńskim Dyplomy Stypendium Prezesa Rady Mi
nistrów za rok szkolny 2001/2002 odebrało 32 uczniów, a uroczy
stość wręczenia  odbyła  się  13 października  w Zespole Szkół  Po
nadgimnazjalnych  im. J. Tuwima w BielskuBiałej. 

Dyrektor  dziękował  organizatorom  andrzejkowej dyskoteki  
klasie 4  technikum  i zaprosił  na  kolejną    dyskotekę  walentyn
kową. Przez cały dzień kolejne klasy odwiedzali  Mikołaj   w tej 
roli  Krzysztof  Cieślar   i towarzyszący  mu, przebrany  za  diabła, 
Dariusz  Dragon,  uczniowie  4  klasy  technikum.  Częstowali  
każdemu według zasług   pierwszy cukierkami, drugi rózgą, (mn) 

Planowano, że 6 grudnia Mikołaj spotka się z ustrońskimi dziećmi na ryn
ku. Gdy w sobotę okazało się, że pogoda jest fatalna, spotkanie z Mikoła
jem  przeniesiono  do  MDK  „Prażakówka".  Tam też skierowano  wszystkie 
dzieci,  które jednak  na  rynek  przyszły.  Po  kilkudziesięciu  minutach  sala 
widowiskowa  „Prażakówki"  wypełniła  się  do  ostatniego  miejsca.  Dzieci 
przyszły z rodzicami,  dziadkami.  Chętnych do konkursów  nie  brakowało. 
Gdy  Mikołaj,  a  raczej  kobieta  udająca  Mikołaja,  zaproponowała  wspólne 
śpiewanie  na scenie, chętnych  było tyle dzieci, że z trudem się zmieściły. 
Bawili  się  wszyscy,  dla  wszystkich  były  słodycze.  Inną  nowością,  obok 
kobiety Mikołaja, były nowe piosenki ułożone na tę okazję. Widać w Ustro
niu, jak w filmie „Miś", tworzymy  tzw. „nową tradycję".  Fot. W. Suchta 

TRZECIE W POWIECIE 
26  listopada  w Cieszynie  odbyły  się zawody  powiatowe  szkół 

ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej. Nasze miasto  reprezento
wali  chłopcy  z Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Ustroniu. 
Walkę o finał przegrali z drużyną Liceum Ogólnokształcącego im. 
M.  Kopernika  w  Cieszynie,  która  ostatecznie  wywalczyła  tytuł 
mistrza  powiatu  i będzie  reprezentować  Śląsk  Cieszyński  w  po
tyczkach rejonowych. W rozgrywce o trzecie miejsce nasi zawod
nicy gładko pokonali Zespół Szkół Budowlanych z Cieszyna. Mecz 
zakończył się wynikiem 2:0. W składzie drużyny ZSP Ustroń wy
stąpili:  Konrad  Cholewa,  Sławomir   Cichy,  Łukasz  Górniok, 
Paweł Molin , Krzysztof Pilch, Łukasz Halman, Mateusz Darm
staedter, Jarosław Szoblik, Dariusz Węglarz. Opiekunami  siat
karzy  są Beata Domagała  i Tomasz  Zakolski. 
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Święta  tuż tuż.  Fot. W.  Suchta 

W  kolejnych  odcinkach  będziemy  zamieszczać  zapiski 
z podróży napisane ręką znanej  ustrońskiej  malark i  i podróż
niczki  Elżbiety  Szołomiak.  Poczynione  przez  nią  refleksje 
i  obserwacje  są  szczególnie  cenne,  zważywszy  wrażliwość 
i spostrzegawczość artystki . Nie są to  jeszcze kompletne notat
ki . Na razie przedstawiamy, robione „n a żywo"  zapiski podczas 
drugiej  i trzeciej  części wielomiesięcznej  wyprawy. Dziś kolejne 
zapiski z podróży po Borneo. 

Po pokonaniu pierwszego etapu autobusem publicznym z mia
sta Sandakan do bazy turystycznej Gum Gum, następnie odcinka 
samochodem terenowym po bezdrożach kolejnego odcinka  osią
ga się malutką  przystań  na brzegu  rzeki. Przeniesienie  plecaków 
i  żywności  do  długiej,  płaskodennej  łodzi  z  motorkiem,  którą 
płynie  się  około  dwie  godziny,  otwiera  nowy  rozdział  wejścia 
w  świat  wspaniałej  tropikalnej  przyrody.  W  świecie  tym,  który 
działa  pięknem  i bogactwem  form  i dźwięków,  zapomina  się  o 
wielu  rzeczach  tego świata,  które przestają  być  ważne. 

Na miejsce dociera się niemal w ciemnościach. Nowy  bambu
sowy  pomost  i sklecona  z bambusa  drabina  ułatwia  wejście  na 
stromy,  wysoki  brzeg.  Ciemność  nocy  zapada  gdy  nasza  mała 
grupa  osiąga górną  krawędź  błotnistego  brzegu.  Las  tropikalny 
rozpoczyna swój nocny koncert. Droga do obozu prowadzi  przez 
dżunglę  i przysparza  wiele emocji. 

Po  pełnym  napięcia  marszu  osiągamy  małą  polanę,  gdzie  na 
wysokich  palach  usytuowane  są  trzy  chaty  noclegowe.  Właści
wie są to otwarte boksy bez drzwi  i okien, w których znajduje się 
jedynie  stary materac  i czarna z brudu, dziurawa moskitiera. jest 
ciemno, jedyna  lampa  gazowa  oświetla  stół  i  ławy,  które  stano
wią  centrum  obozu,  dzięki  temu  ogromne  ilości  mrówek  i  in
nych  insektów  nie są widoczne,  a świadomość  rzeczy  następuje 
w ciągu pierwszej nocy. 

LIST  DO  MINISTRA 
Burmistrz  Ireneusz  Szarzeć  wystosował  do  Ministra  Zdrowia 

Leszka  Sikorskiego  list,  który  publikujemy  poniżej 

Szanowny  Panie Ministrze  ! 
Z  ogromnym  zaniepokojeniem  przyjąłem  informację 

o  niewielkiej  liczbie ofert złożonych  w konkursie  na  świadcze
nie usług medycznych  w podstawowej  i  specjalistycznej opiece 
zdrowotnej na rok 2004 r. 

Wynika  z  niej,  że  w  ponad  16tysięcznym  mieście  Ustroniu 
zdecydowana  większość  ubezpieczonych  nie będzie  miała  za
bezpieczonych  świadczeń  medycznych. 

W  mieście  Ustroniu jako jednym  z pierwszych  w  wojewódz
twie  śląskim z powodzeniem  został  przeprowadzony  proces  re
formy  służby  zdrowia,  powstały  niepubliczne  zakłady  opieki 
zdrowotnej. 

Obecny  protest  niepublicznych  zakładów  opieki  zdrowotnej, 
który  w  efekcie  doprowadził  do  nie  złożenia  przez  nie  ofert 
w konkursie  ma swoje głębokie  uzasadnienie. 

Konkurs  był  źle  przygotowany,  a warunki  formalnoprawne 
postawione  przez Narodowy  Fundusz  Zdrowia  są  w  niektórych 
punktach  nie do przyjęcia. 

Jakiekolwiek  rozmowy  na  szczeblu  regionalnych  oddziałów 
Narodowego Funduszu Zdrowia  kończą  się  odesłaniem  danego 
problemu  do centrali  Funduszu. 

Sytuacja w której mieszkańcy  (miliony  w skali  kraju) zostaną 
od  1 stycznia  2004  r  pozbawieni  dostępu  do  opieki  medycznej 
a przede wszystkim lekarzy pierwszego kontaktu, jest niedopusz
czalna. 

Dobrze Pan wie,że zorganizowanie opieki zastępczej, poprzez 
np.  przyjmowanie  ich  w  szpitalach  jest  po  prostu  niemożliwe 
  ze  względów  praktycznych,  technicznych,  sanitarnych  czy 
wreszcie  medycznych. 

Nie  można  ignorować  faktu  pozostawienia  poza  systemem 
setek placówek  oraz tysięcy  lekarzy  i pielęgniarek  którzy z dnia 
na  dzień  pozostaną  bez  pracy.  Cała  sprawa  skutkować  będzie 
kolejnym  niepokojem  społecznym  nikomu  niepotrzebnym. 

W  takim  wypadku  cała  odpowiedzialność  za  pozbawienie 
mieszkańców  dostępu do podstawowej  opieki medycznej spad
nie  na  Narodowy  Fundusz  Zdrowia    ustawowego  płatnika  za 
świadczenia  medyczne. 

Ponownie  trzeba będzie przeanalizować  sprawę  i znaleźć  roz
wiązanie  problemu,  uwzględniając powrót  do  systemu  tych  za
kładów,  które nie złożyły  ofert w  konkursie. 

Sytuacja służby zdrowia jest trudna i Narodowy Fundusz Zdro
wia nie powinien  swoim  uporem  stwarzać  nowych  problemów. 

Jedynym  sposobem  na  ich uniknięcie jest  podjęcie negocjacji 
z protestującymi  zakładami. 

Proszę  Pana  Ministra  o  podjęcie  zdecydowanych  i  szybkich 
działań w tym kierunku, aby od  1 stycznia 2004 roku  mieszkań
cy mojego miasta mieli zapewniony dostęp do podstawowej opie
ki medycznej.  Burmistrz  Ustronia 

Ireneusz  Szarzeć 

( Ustroń RESTAURACJAM I 
czynna  od  12.00 

Zaprasza  do  biesiady 
w  niezwykle  nastrojowym  wnętrzu  z wyborną  kuchnią 

i dobrą  zabawą. 
Organizujemy  wspaniale  przyjęcia  weselne,  komunijne, 

konfirmacyjnc , urodzinowe,  spotkania  wigilijne ,  noworoczne, 
bankiety, zabawa  walcntynkowa,  bale  karnawałowe 

piątki ,  soboty  disco    dancing  WSTĘP WOLNY 
^Ustroń ,  ul. 3 Maj a 39a,  tel. (33) 854  14 41J  Na  Równicy  pusto w dni  powszednie.  Fot. W.  Suchta 
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ul.  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Sprzęty  naszych  dziadków 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17, od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w soboty,  niedziele  9—13. 

ul. 3 Maja 68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji Marii  Skalickiej. 
—  Motyle  z kolekcji  Henryka  Brzeziny 
Wystawy  czasowe: 
Oddział  czynny:  we  wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w piątki  i soboty  913. 

ul. Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

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

ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku do piątku 9   16, w soboty  913. 

Rynek 3A, tel. 8545458, email  bpiwa@polbox.com 
Wystawy stałe:   „Postacie  i sceny  literatury polskiej,,, w seriach:  „Try
logia",  „Pan Tadeusz",  „Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"i  inne. 
Biur o i galería czynne: od poniedziałku  do niedzieli od  10.00 do  17.00. 

ul.  3 Maja  14, tel.  854 45  22,  fax  854  18  14 
—  Klub Świetlica  dla dzieci  (szk. podst.  i gimnazjum), 
poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 

—  Konwersacyjny  Klub Języka  Angielskiego  dla  młodzieży 
 piątki:  godz.  15.30  17.00. 

 Ustroń, ul. Rynek 4 (byle liceum koło  ZUS) 
   czwartek od 17.30 

  wtorek od 17.30 
   w pozostałe dni od 17.00 

Telefon: 8541984,  teł.  kont.: 0 601  516854. 

ul. Daszyńskiego  28,  tel.  8542906.  email:mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży: 
komputerowe,szachowe,plastyczne,wokalnoinstrumentalne,taniec 
nowoczesny,taniectowarzyski,rękodzieło  artystyczne,fotograficzne, 
modelarskie.  Zajęcia odbywają  się  w godzinach  popołudniowych, 
kur s języka  angielskiego   wtorki  godz.  17.0018.00  sala  nr  2 
gimnastyka  lecznicza   pon.  i czw. 19.0020.00  sala  nr 7 

  śr.  i pt.    9.0010.00  sala  nr  7 
Towarzystwo  Kształcenia  Artystycznego:  nauka gry na:  fortepianie, 
keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie,  skrzypcach, 
akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia  wokalne. 
Zajęcia odbywają  się  w godzinach  popołudniowych 
Stowarzyszenia  i związki: 
Zw.  Kombatantów  RP i Byłych  Więźniów  Politycznych 

  poniedziałek  10.0012.00  sala  nr  17 
Stow.  Kombatantów  Polskich  Sił  Zbrojnyc h  na  Zachodzie 
I  i II I  wtorek  miesiąca    10.0012.00  sala  nr  2 
Zw.  Inwalidów  Wojennych  i Byłych  Więźniów  Politycznych 
II   i IV wtorek  miesiąca  10.0012.00  sala  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

  środa  10.0012.00  sala  nr  2 
Związek  Inwalidów  Wojennych   czwartek  10.0012.00  sala  nr 2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK    piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i Mała  Czantoria 

  próby  wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "    próby:  wtorek  18.0020.00 

Rynek  2,  tel.  8542653, 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.30    16.00 
sobota  8 .3013 .00 
ul. Sanatoryjna  7,  8542025 
  od  poniedziałku  do  piątku  8.45    16.00 
sobota  8 .4513 .00 

Ustroń,  ul. Wantuły  47  (sala  świetlicowa). 
 poniedziałki  :  Pomoc  w nauce  dla dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
13.30    16.30  zajęcia rozwijające  ruchowotaneczne, 

 wtorki :  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VVI   szkoły 
14.0017.00  podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
 środy:  12.30  14.30  Pomoc  w nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
14.30    16.00  Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej), 

  piątki: 
13.00    14.30  Zajęcia grupy  najmłodszej (stałej) 
14.00   17.00  Pogotowie  naukowe dla dzieci  klas  VVI   szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

ul. 3  Maj a  21,  (teł.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

ul. Rynek 4,  tel. 8543483;  kom. 604558321;  z ERY: darmowy  986 

GOSPODA  POD  CZANTORIA 
Ustroń  Polana 

(przy  wyciągu  na  Czantorię) 
Zaprasza  na  zabawę 

Sylwestrową 
Przy  kominku  i  muzyce  na 

żywo 
Wszelkie  informacje  w 

gospodzie 
Tel.  8559086 

Przedsiębiorstw o  Komunaln e  spółk a  z  o.o . 
w Ustroni u  zatrudni  inkasentów  do  roznoszenia  faktur 
i  pob ieran ia  op łat  za  w y w ó z  o d p a d ó w  k o m u n a l n y c h 
w  następujących  rejonach: 

1. Polana, Dobka, Jaszowiec 
2.  Zawodz ie 
3.  Poniwiec 

Więcej  informacji  uzyskać  można  w  siedzibie 
zakładu,  przy ul. Konopnickiej 40  lub pod  numerem 
telefonu:  8 5 4  2 2  7 4  lub  8 5 4  5 2  4 2 . 
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GABINETY 
STOMATOLOGICZNE 
Lek  stom. 
Wiesława  U N d 4 C j a ^ 
& Magdalena  Santarius 
Oferujemy  kompleksowe 

i profesjonalne 

te l .  852P  1  GOJ 

W „Prażakówce  bawiono się z Mikołajem.  Co prawda  nie wiadomo  dlacze
go  Mikołaj bywa w Ustroniu  kobietą.  Być może  panie stwierdziły, że  i w  tej 
dziedzinie są dyskryminowane,  co, jak widać, bywa wstrząsem dla  niektó
rych  panów.  Fot. W.  Suchta 
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Jedne dzieci ośmielały  mamy...  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA  DROBNE 

„U  Marusia",  ul.  Grażyńskiego 
27,  tel. 8544997.  Bankiety,  syl
wester;  domowa  kuchnia.  Zapra
szamy 

Praca  na  nartach.  Szczegóły: 
www.nartus.pl  tel. 0506206500. 

Pokój do  wynajęcia. 
Tel.  8547137. 

Sklep „Wszystko od 4 zł". Tu  ku
pisz dużo  i tanio.  Ustroń,  ul.  Ko
nopnickiej  13B. 

Sprzedam  nowe  mieszkania  
wysoki  standard,  dobra  lokaliza
cja.Tel.  8541612. 

Sprzedaż  choinek    sosna  (od  1,5 
m  do  3,5  m),  świerk.  Śliwka  Je
rzy, ul. Sucha  3. Tel.  8542127. 

Sprzedaż choinek    sosna  czarna, 
świerk.  Ustroń,  ul.  Polańska  32. 
8543302. 

Sprzedam  fikusa  (3  metry)  oraz 
maszynę do pisania. Tel. 8542381. 

„Inwestycja"  ul.  Daszyńskiego 
12b, kupi domek szeregowy, mały 
domek  mieszkalny,  mieszkanie. 
033/  8541963. 

Zdjęcia paszportowe, dowodowe w 
5  min.;  wideorejestracja  cyfrowa, 
zdjęcia  ślubne.  Fuji  Express,  ul. 
Grażyńskiego  15. Tel.  8544302. 

Sosna    choinki. Tel.  8543452. 

wykonuje  i montuje 
BRAMY PRZESUWNE KUTE 

i  skrzydłowe,  kraty  balustrady, 
przemysłowe  (automatyka). 

OGRODZENIA SIATKCWE 
OGRODZENIA Z ELEMENTÓW PRĘTOWYCH 

CYNKOWANE. POWLEKANE PCV 
DOWÓZ  GRATIS 

Marek Cieślar, teł. 8545106, 
tel. kom. 0601516854, 

Ustroń, ul. Dominikańska 24 a 

...  inne radziły sobie  same.  Fot. W. Suchta 

ivwiv. ustron.pl 

KULTUR A 
13.12  godz.  16.00 

6.01  godz.  18.00 

10.01  godz.  19.00 

21.01  godz.  17.30 
23.01  godz.  16.30 

28.01  godz.  16.00 

Wernisaż  twórczości  bożonarodzenio
wej   ustroniaków    Muzeum  Hutnictwa 
i  Kuźnictwa 
Ekumeniczny  koncert  kolęd    MDK 
„Prażakówka" 
Koncert Noworoczny  „Grup a MoCarta" 
MDK  „Prażakówka  " 
Koncert kolęd TK A  MDK „Prażakówka " 
Koncert dla Babci  i Dziadka   występy 
dzieci z kół zainteresowań   MDK „Pra
żakówka" 
Jasełka  dla  rodziców  dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej   nr   2  w  Ustroniu    MDK 
„Prażakówka" 

  § A r
1113.12  aptekaPod Najadą,  ul.  3 Maja  13,  tel.8542459. 
14.16.12   apteka Na Zawodziu,ul. Sanatoryjna 7,  tel.  8544658. 
1719.12  apteka  Elba,  ul. Cieszyńska 2,  tel.8542102. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z chwilą  zamknięcia  ostatniej  apteki. 

u s t r o k i s k A 

29 listopada  1993 r. odbyło się w Ustroniu  spotkanie z posłem 
PSL  Tadeuszem  Sabatem,  na  którym  mówiono  m.  in:  Panna 
Wachowicz  jako  asystentka  premiera  psuje  wizerunek  PSL 
w oczach  społeczeństwa.  Poseł replikował: Na rzecznika  takiego 
jak  Urban  trudno  byłoby  się  Pawlakowi  zdecydować. 

Końcem  listopada  przy  minusowych  temperaturach  oblęże
nie  przeżywał  oddział  Banku  Śląskiego.  Ustawiały  się  kolejki 
chętnych  do  podziały  akcji  banku.  Pisaliśmy:  Od  osób,  które 
swoje  odstały  w kolejce,  dowiedzieliśmy  się,  że nie  wszyscy  za
pisujący  się wiedzieli  o co   Jedno  przeświadczenie  pano
wało jednak  powszechnie   na  tych  akcjach  będzie  można  sporo 
zarobić. 

Wybór przewodniczącego  Rady  Miasta  Zygmunta  Białasa  na 
członka  Rady  Nadzorczej Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Go
spodarki  Wodnej  wywołał  sprzeciw  ekologów  z  Oświęcimia, 
Wilkowic,  senatora  Janusza  Okrzesika.  Osiągnięto  kompromis, 
bo  przedstawiciel  Polskiego  Komitetu  Ekologicznego  Koło  w 
Ustroniu  zobowiązał  się,  że przed  każdym  posiedzeniem  Rady 
Nadzorczej  będzie  się  spotykał  z  organizacjami  ekologicznymi 
województwa. 

Z terenów byłej Jugosławii przybyła nowa grupa  repatriantów. 
W  Chemiku  nowy  dom  znalazło  19 osób,  wśród  nich jedno  mał
żeństwo  z dzieckiem.  Pobyt  jednej  osoby  w tym  ośrodku  to  koszt 
rzędu  135.000  zł dziennie,  ponadto  uchodźcy  otrzymują  co  mie
siąc  kieszonkowe  w  wysokości  15.000  zł  z funduszy  Polskiego 
Czerwonego  Krzyża.  Do  Sasanki  przyjechało  29  osób    są  to 
przede  wszystkim  matki  z dziećmi  i osoby  starsze.  [...]  Na  pewno 
uciekinierzy  pozostaną  w naszym  kraju  do  końca  roku.  Kierow
nicy  ośrodków,  w  których  aktualnie  przebywają,  nie  znają  do
kładnej  daty  ich  odjazdu. 

Prof. Jan Szczepański dziękował za pamięć  i życzenia  złożone 
z okazji osiemdziesiątych urodzin.  (mn) 
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WALNE  SIŁY 
4  grudnia  odbyło  się  walne  zebranie  sprawozdawczowybor

cze ustrońskiego Towarzystwa RekreacyjnoSportowego  „Siła". 
Na początku prezes Andrzej  Georg wręczył  legitymacje człon
kowskie  najmłodszym  sportowcom  „Siły" .  Następnie  zdecydo
wano,  że zebraniu  przewodniczyć  będzie Waldemar  Maryan. 

Sprawozdanie z kadencji ustępującego Zarządu przedstawił A. 
Georg.  Podkreślił  on  dobrą  współpracę z miastem.  To  właśnie 
TRS  „Siła"  było  inicjatorem  zorganizowania  w  Ustroniu  Mi 
strzostw  Świata  Weteranów  w  Biegach  Górskich.  Podczas  Mi
strzostw Świata w Bergen w Niemczech  zaproponowano  na  ko
lejne  mistrzostwa  kandydaturę  Ustronia,  zostało  to  zaakcepto
wane i nasze miasto miało okazję gościć tak prestiżową  imprezę. 
Ciężar organizacji Mistrzostw  wzięło na siebie miasto,  a  impre
za ta do dziś jest  wspominana  na kolejnych mistrzostwach  jako 
bardzo dobrze  i sprawnie przeprowadzona. TRS  „Siła"  korzysta 
przede wszystkim z dotacji miasta, ale także powiatu i wojewódz
twa. Dotacje przeznaczane  są  na sport masowy,  głównie  jednak 
na sekcje, w których  trenują dzieci  i młodzież. Sekcje piłki  noż
nej i brydża, a członkami  ich  są  wyłącznie  osoby  dorosłe,  nie 
otrzymują  żadnych  dotacji i muszą  utrzymywać  się  same.  TRS 
„Siła" jest  wpisane  do  krajowego  rejestru  sądowego.  A.  Georg 
zwrócił uwagę na dość niezwykły fakt: w minionej kadencji przez 
pół  roku  prezes  TRS  „Siła"  był  równocześnie  prezesem  Klubu 
Sportowego  Kuźnia  Inżbud. 

W  swym  sprawozdaniu  prowadząca księgowość  „Siły "  Ilona 
Niedoba  poinformowała,  że  Towarzystwo  w  ostatnich  dwóch 
latach  miało  dodatnie  wyniki  finansowe.  Poszczególne  sekcje 
rozliczane  są  osobno.  Niestety  wielu  członków  zalega  z  płace
niem składek.  I. Niedoba apelowała  również o  terminowe  rozli
czanie  rachunków.  Obecnie  trzeba  pomyśleć  o  dochodach,  tak 
by można było normalnie funkcjonować. I. Niedoba  podkreśliła, 
że członkowie  Zarządu  „Siły "  nie  pobierają  żadnych  wynagro
dzeń  i dywidend. 

W imieniu wszystkich Zbigniew Gruszczyk dziękował  I. Nie
dobie i Grażynie  Winiarskiej  za  pomoc  w  rozliczaniu  poszcze
gólnych sekcji. Jak stwierdził, obie są zawsze do dyspozycji, gdy 
zachodzi  taka  potrzeba. 

Kierownicy  sekcji  zdali  sprawozdania  z  działalności: 
SIATKÓWK A CHŁOPCÓW  (15 członków): Sławomir  Kra 

kowczyk poinformował, że sekcja opiera się na chłopcach z dru
żyny mini siatkówki w SP2. Obecnie chłopcy chodzą  do jednej 
klasy  w Gimnazjum nr 2 co zdecydowanie upraszcza  uczestnic
two w treningach. Podczas wakacji byli na obozie w Ustce.  Pro
blemem  jest  prowadzenie  sekcji  w  innych  kategoriach  wieko
wych, gdyż nie ma na to  pieniędzy. 

SIATKÓWK A  DZIEWCZĄ T  (11  członków):  Zbigniew 
Gruszczyk  stwierdził,  że  dziewczęta  co  roku  osiągają  wyższy 
poziom  sportowy.  Drużyna  opiera  się o uczennice  SP2 i G2, 
ale  są  również  zawodniczki  ze  Skoczowa,  Dębowca,  Goleszo
wa.  Pieniędzy  wystarcza  na  startowanie  w  rozgrywkach  woje
wódzkich, niestety  brakuje na utworzenie  drużyny  młodziczek. 

SIATKÓWK A  OLDBOJÓW  (14  członków):  Z.  Gruszczyk 
informował, ze obecnie sekcja uaktywnia  się jedynie przy  orga
nizacji Wiosennego Turnieju Siatkówki w Ustroniu. Niestety  nie 
udaje się ściągać składek  członkowskich. 

DART  (6  członków):  Michał  Misior z  najpierw  wyjaśnił,  że 
dart  to rzucanie  rzutkami  do  tarczy.  Mówił  o  starcie  w  Polskiej 
Autonomicznej Lidze Darta na Śląsku. W minionym sezonie za
jęli  czwarte  miejsce, a tylko  pierwsze  jest  premiowane  wyjaz
dem na Mistrzostwa  Świata. 

TENI S STOŁOWY  (16 członków): Kazimierz Heczko przy
bliżył organizowane  turnieje dla dorosłych  i młodzieży  cieszące 
się  bardzo  dużym  zainteresowaniem.  Obecnie  zajęcia dla  mło
dych pingpongistów  odbywają  się w auli Gimnazjum nr  1 gdzie 
jest możliwość gry równocześnie na ośmiu stołach. Coraz więcej 
dzieci i młodzieży  przychodzi  na zajęcia. 

PIŁK A NOŻNA  (13 członków): Zdzisław Żółty informował, 
że ostatni  raz  składki  członkowskie  udało  się  zebrać  w  2000  r. 
Praktycznie więc sekcja nie istnieje. Sukcesem jest, że spotykają 
się co piątek i grają w piłkę. Niestety jest  coraz mniej chętnych. 
Dlatego konieczne jest  zwołanie  zebrania  sekcji do końca  roku. 

BIEG I  GÓRSKIE  (9 członków):  Andzrej   Georg  podsumo
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wał  cztery  lata,  w  których  udało  się  zdobyć  przez  Bolesława 
Mrozińskiego i Danutę  Kondziołkę  tytułów  mistrzów  świata  w 
biegach  górskich  weteranów.  To  największy  sukces  sekcji.  Za
wodnicy „Siły " uczestniczą we wszystkich prestiżowych  biegach 
górskich  w  Polsce,  byli  także  uczestnikami  wszystkich  dotych
czasowych  mistrzostw  świata. 

BIEG I NARCIARSKI E  (3 członków): Korneliusz  Kapołka 
mówił  o  startach i sukcesach  w grupie oldbojów.  Niestety  brak 
młodzieży  chętnej do uprawiania  tej dyscypliny  sportu. 

BRYDŻ (8 członków): Waldemar Maryan stwierdził, że pary 
brydżowe  „Siły " nie odnoszą  znaczących  sukcesów,  ale startują 
w mocno obsadzonych  turniejach. W 2004 r. zostanie  zorganizo
wany  cykl  turniejów o mistrzostwo powiatu. Z 7 turniejów  tego 
cyklu  2 rozegrane zostaną  w  Ustroniu. 

KOSZYKÓWK A „BETON "  skupia się wyłącznie na organi
zacji jednego w ciągu roku turnieju koszykówki na asfalcie, ostat
nio na ustrońskim  rynku. 

Jednogłośnie udzielono ustępującemu Zarządowi absolutorium, 
następnie zastanawiano się nad składem Zarządu na następne czte
ry  lata.  K. Kapołka  wnioskował,  by  Zarząd  pracował  w  pięcio
osobowym  składzie,  do czego przychylili  się w głosowaniu  po
zostali  zebrani.  Wybrano  Zarząd  TRŚ  „Siła",  który  ukonstytu
ował się w składzie: prezes  Andrzej  Georg, wiceprezes  Sła
womir   Krakowczyk ,  sekretarz   Grażyna  Winiarska,  skarb
nik   Kazimierz  Heczko,  członek   Michał  Misiorz .  Komisję 
Rewizyjną  wybrano  w  składzie:  przewodniczący   Korneliusz 
Kapołka,  członkowie  Bartłomiej   Bojda  i Adolf  Garncarz. 

Zebrani  podjęli  uchwalę,  zgodnie z którą  wysokość  składek 
członkowskich pozostaje na dotychczasowej wysokości. Następ
na  uchwała  dotyczyła  powołania  sekcji  koszykówki  oldbojów. 
Zebrani  przychylili  się  do  wniosku. 

W  kolejnej uchwale  nadano  tytuły  członków  honorowych  D. 
Kondziołce  i B.  Mrozińskiemu. 

Na zakończenie  prezes A. Georg mówił  m.in.: 
 Sekcje  otrzymuj ą  dotacje i się  z nich  rozliczają.  Towarzy
stwo  posiada  jeszcze  pieniądze  pozwalające  na  uhonorowa
nie pani księgowej  w stopniu super  minimalnym za tę pracę. 
Za wpływy ze składek, chociaż ściągalność nie jest  zadowala
jące,  możemy  prowadzić  Towarzystwo.  Teraz  będą  wydatki 
związane  z  rejestracją  wybranego  Zarządu i Komisj i  Rewi
zyjnej. Proponuję  przyjęcie  takiej  zasady,  że przy  organiza
cji  imprez,  jeżeli  pobieramy  wpisowe,  to  przeznaczajmy  j e 
na  prowadzenie  całego  Towarzystwa.  Sadze,  że  w  organizo
wanych biegach się to uda. Przyjęcie  tej  zasady pozwoli  nam 
zdobywać środki na prowadzenie administracj i  Towarzystwa. 
Obecnie  rozgrywki  kontynuuj ą  sekcje  siatkówki  chłopców i 
dziewcząt,  narciarze  przygotowują  się do sezonu  zimowego. 
Proponuję, by utrzymać sekcję piłk i nożnej. Nie dopuszczaj
my  do  likwidacj i  sekcji.  Nie  trzeba  ukrywać,  że  w  naszym 
mieście kluby sportowe między sobą konkurują , Kuźnia  Inż
bud rozwij a kolejne sekcje  po lekkoatletycznej   narciarską. 
Nie chciałbym, aby nasze sekcje przechodziły do innych  klu
bów. O to apeluję.  Wojsław  Suchta 

Zebranie  TRS  „Siła"  rozpoczęło  uroczyste  wręczenie  legitymacji  Towa
rzystwa  najmłodszym  członkom.  Fot. W.  Suchta 
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Pamiątkowe  zdjęcie  z  Mikołajem.  Fot. W.  Suchta 

SPORT Z MIKOŁAJEM 
140 dzieci  z ustrońskich  szkół  podstawowych  obchodziło  Mi

kołaja na sportowo. 6 grudnia w sali gimnastycznej SP2 odbył się 
Miejski Turniej Gier  i Zabaw. Turniej ten  nie jest  organizowany 
po raz pierwszy, w tym roku zbiegł  się z Mikołajem. Startowały 
dzieci z klas IIIV , a konkurencjami były wyścigi rzędów dostoso
wane trudnością do wieku startujących. W sali poza dziećmi, któ
re z  innych  szkół przyjechały ze swymi  nauczycielami,  znalazło 
się sporo rodziców. Każdy startujący otrzymał czekoladę ufundo
waną przez Urząd Miasta, startujące szkoły uhonorowano dyplo
mami. Starterem  turnieju był Marek Konowoł,  całość przygoto
wano  pod  okiem  nauczycielki  SP2  Katarzyny  Krakowczyk. 
Oczywiście w całym turnieju uczestniczył autentyczny Mikołaj. 
 Jest duże zapotrzebowanie na ruch w klasach najmłodszych  mówi 
dyrektor SP2 Zbigniew  Gruszczyk.   Tymczasem  w kalendarzu 
zawodów szkolnych nie ma dla nich imprez i dzieci z niższych klas 
praktycznie nie startują. Stąd inicjatywa, by dla tych dzieci też coś 
przygotować. Robimy to dla uczniów od klasy drugiej, gdyż stwier
dziliśmy, że pierwszaki dopiero oswajają się ze szkołą. Okazało się, 
że zainteresowanie  taką  imprezą jest bardzo duże. Regulamin jest 
prosty,  każda  szkoła  otrzymuje wcześniej zestaw  ćwiczeń,  które 
należy przygotować. Bardzo cieszy  liczny udział rodziców, którzy 
niejednokrotnie po raz pierwszy mieli okazję zobaczyć swoje dzieci 
w bezpośredniej rywalizacji sportowej.  (ws) 

Czy byliście już  na farze  w Cisownicy  łoglóndnóć  se te zabyt
kowóm biblioteke, jako  toprawióm  ksiónżnice? Jo sie Wóm przi
znóm,  że strasznucnie  móm  rada  taki stare ksiónżki,  tóż  hónym 
żech  tam dyrdała na łotwarci  tej biblioteki pod kóniec  września. 
Jak jyny  je  kaj jako  uroczystość  to zaroz  tam  idym, do  muzeum 
też  chodzym,  bo  tam je  na  imprezy  wstymp  darmowy,  a  wiycie 
przeca,  że  pyndzyji  człowiekowi  mało  dowajóm,  tóż  trzeja  z  każ
dym groszym sie  liczyć. 

Do  tej  Cisownice  kupe  norodu  sie  skludziło,  a  trzeja  powie
dzieć, że wszycki  ty zabytkowe  ksiónżki darowali  cisowniczanie, 
co jim po łojcach i starzikach zostało. Tóż nie dziwota, że samych 
{ofiarodawców zebrało sie tam sporo. 

Wziyłach ze sobóm wnuki, coby widziały że ksiónżki trzeja sza
nować,  a  nie  wychybować.  Chocioż  tak  miyndzy  nami    jakby 
człowiek  chcioł wszycki papióry  dzierżeć  dóma,  to isto by sie to 
nie pomieściło.  Teraz doista  nastały  insze czasy, każdy  drukuje 
co chce i pełno  rozmaitych ksiónżek  i wszelijakich drobnych bro
szur człowiek mo na co dziyń. Co inszego było hańdowni.  Ludzie 
dóma mieli Biblie, kancynoł  i jeszcze  pore ksiónżek  i każdy se to 
doprowdy  wożył. 

Nó, ale downe ksiónżki  i ustróniocy przeca  majóm  dćma,  tóż 
możne  i  w  Ustroniu  by  sie jich  pokozało.  Łoto  nie  tak  downo 
widziałach  stare ksiónżki na ustróński farze  ewangelicki,  a moż
ne by w naszej bibliotece,  abo w muzeum zrobić takóm  wystawę 
starodruków?  Jo piyrszo przidym. Jewka 

Niedługo  peron  się  wypełni.  Fot. W.  Suchta 

POZIOMO :  1) podcięcie rywala na boisku, 4) zajęcie w polu, 
6)  pyszni  się  ogonem,  8)  ogrodzenie  ze  sztachet,  9)  pokój 
Anglika,  10) pierwsza kondygnacja, 11) nogą zamiata, 12) gro
no  naukowców,  13)  imię  męskie,  14)  plamista  choroba, 
15) nie potrzebuje dowodu,  16) w parze z karą, 17) drewniany 
stołek,  18)  ogród  ze  zwierzakami,  19)  napój  alkoholowy, 
20  drewniane kajdany. 

PIONOWO :  1) kwestionariusz,  ankieta,  2) mroczne  bagno, 
3)  do  oddania,  4)  liczy  i  liczy,  5)  posag  panny  młodej, 
6) czeskie artykuły  spożywcze, 7) szkolne do nauki  zawodu, 
11) miasto włoskie,  13) mały Tadeusz,  14) zielono  na  pusty
ni. 

Rozwiązanie krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami w dolnym rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 23  grudnia. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z  nr   47 

P I E R W S ZE  M R O ZY 

Nagrodę 30 zł otrzymuje otrzymuje MARI A  SZYMCZAK , 
Ustroń,  os. Cieszyńskie  3. Zapraszamy  do  redakcji. 
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