
G A Z E T A = 

L S T i t D l V S K \ 

SESJA  RM 

PODATK I 
I  OPŁAT Y 

NOWE 
OSIEDLE 

Nr 49  (687)  9  grudni a  2004  r.  1,70  zł  (w tym 0% Vat)  nakład:  1500 egzemplarzy  ISSN  12319651 

RODZINNA  ATMOSFERA 
Rozmowa  z  Iloną  Niedobą,  kierowniczką 

Miejskiego  Domu  Spokojnej   Starości 
1 maja weszła w życie nowa  ustawa  regulująca  finansowanie 
pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Co kon
kretni e  się  zmieniło? 
Ustawa dopasowana została do przepisów unijnych. Koszty utrzy
mania  pensjonariusza  dzieli  się  pomiędzy  samego  mieszkańca, 
jego  rodzinę  i gminę, przy czym  udział pensjonariusza nie zmie
nił się, a odpłatność  rodziny  oblicza  się w zależności  od  docho
dów. Jeśli jest  niski  dochód,  obciążenia spadają  na  gminy. 
Zawsze  brakowało  miejsc  w domach  pomocy, a po  wprowa
dzeniu  ustawy  nagle  pojawiły  się wolne  miejsca. 
W całej Polsce  zmniejszyła  się  liczba  kierowanych  osób do  do
mów  pomocy  społecznej,  bo  gminy  nie  były  przygotowane  na 
takie  wydatki.  Ośrodki  pomocy  społecznej  przestały  wydawać 
decyzje,  bo  musiały  pokrywać  różnicę  między  70%  renty  czy 
emerytury a prawdziwymi  kosztami  utrzymania w danym  domu. 
Co  można  zrobić,  żeby  nowe  przepisy  nie  załamały  systemu 
pomocy  społecznej? 
Ośrodki  pomocy  społecznej  powinny  udzielać  pełnej  rzetelnej 
informacji na  temat  funkcjonowania domów  pomocy. 
Bez żadnych  obaw  powinniśmy  się udać do ośrodka  pomocy 
społecznej   i zapytać, jaki e są możliwości  pomocy  dla  starszej 
osoby,  ile ewentualnie  będzie  nas  to  kosztowało? 
Tak. Należy  udać się do ośrodka pomocy  społecznej w celu  uzy
skania  informacji, jaką  pomoc  w tym  momencie jest  nam  w sta
nie zaoferować. To nas  nic nie kosztuje. 
Il u  w  tej   chwili  mieszkańców  ma  ustroński  MDSS  i czy  coś 
się zmieniło  po  1 maja  ? 
Obecnie  przebywa  w naszym  domu 40 osób.  Dwie osoby  zosta
ły  przyjęte  z powodu  konieczności  udzielenia  natychmiastowej 
pomocy.  Większość  pensjonariuszy  jest  przyjęta  na  starych  za
sadach,  a dwie  na  nowych. 
W ustrońskim  MDSS  panuje  rodzinna  atmosfera. Jak  udaje 
się  to  osiągnąć? 
Dla  naszych  pensjonariuszy  organizujemy  urodziny  i  inne  uro
czystości  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia  i  Wielkiej  Nocy. 
Składamy  życzenia  i robimy  prezenty.  Również  zapraszamy  do 
naszego domu  znane osobistości, organizujemy wycieczki,  kuli
gi, wyjazdy  w  plener. 
Bardzo ważny jest  kontakt  z  ludźmi  z  „miasta" . 
Mieszkańcy bardzo cieszą się gdy odwiedzają  ich dzieci ze  szkół. 
Uczniowie  przygotowują  wtedy  jakiś  program,  a  niektórzy 
z naszych  pensjonariuszy  mogą  się pochwalić  wnukami.  Jestem 
niezmiernie wdzięczna za współpracę księżom proboszczom  He
rykowi  Czemborowi  i  Anloniemu  Sapocie,  dzięki  którym  nasi 
mieszkańcy  na  miejscu  uczestniczą  w  nabożeństwach  i  mszach 
świętych.  Osoby  zainteresowane  pobytem  u  nas  są  uradowane 
możliwością  uczestniczenia  w  życiu  religijnym. Ta  sfera  życia 
jest  niezmiernie  ważna  dla  osób  starszych,  które  ze  względów 
zdrowotnych  nie  mogą  uczęszczać  do  kościoła.  Często  w  na
szym  domu  występują  również  ustrońskie  chóry  i  zespoły. 

(cd.  na  str. 2) 

6 grudnia  po  Ustroniu  krążył  Mikołaj.  Nie jeden  zresztą.  Temu,  który 
o 10.30 znalazł się na rynku, towarzyszyły dwa anioły, trzy diabły i Ustro
niaczek. Mikołaj następnie przechadzał się po centrum miasta obdarzając 
napotkane dzieci cukierkami. Można go było spotkać na targowisku, pod 
Szkołą Podstawową nr  1  i Szkołą Podstawową nr 2,  na ul. Grażyńskiego, 
na bulwarach nad Wisłą. A dzieci Mikołaj spotykał  i to nawet dość dużo, 
skoro rozdał 30 kilogramów cukierków. Na spotkanie z Mikołajem wycho
dziły ze szkół całe klasy. 
Mikołajowi  towarzyszyli  uczniowie  Gimnazjum  nr 2 jako  diabły  i anioły, 
natomiast słodycze ufundowali: MIT Haro, Ustronianka, PSS Społem, RSP 
Jelenica.  Fot. W.  Suchta 

NIE PIERWSZY  RAZ 
Wtorek,  30  listopada  2004  roku  przejdzie  do  historii  miasta, 

bo w  tym dniu  przeżyliśmy  w Ustroniu  trzęsienie  ziemi. 
O  godzinie  18.31  Jednostka  RatowniczoGaśnicza  Państwo

wej  Straży  Pożarnej  w  Polanie  otrzymała  od  PSP  w  Cieszynie 
informację o  trzęsieniu  ziemi  na  osiedlu  Manhatan.  Na  miejsce 
zdarzenia  udały  się  2 jednostki  straży. Strażacy  szukali  pęknięć 
w budynkach  i informowali  mieszkańców  o zaistniałej  sytuacji. 
 Żadnych  szkód  nie stwierdziliśmy   mówi  komendant  jednost
ki Jan  Szczuka.   Na miejsce mieli  później dotrzeć  pracownicy 
Nadzoru  Budowlanego  ze  starostwa.  Z  tego,  co  mi  wiadomo, 
oni  również  żadnych  strat  nie  odnotowali. 

Wieczorem  na  Manhatanie  ludzie  przeżyli  prawdziwe  chwile 
grozy.  Światła  wozów  strażackich  i policyjnych,  przed  domami 
zdezorientowani  mieszkańcy. Najpierw myśleli, że chodzi  o wy

(cd.  na str.  6) 



Przewodnicząca Agata Szczotka.  Fot. A. Próchniak 

RADA Z  KOMISJAM I 
Młodzieżowa  Rada  Ustronia  spotkała  się już  trzeci  raz od  roz

poczęcia  kadencji.  Pierwsze  spotkanie  opisywaliśmy  już  w  ga
zecie,  drugie  odbyło  się  5  listopada,  a  trzecie  26  listopada.  Mło
dzi  radni  spotykają  się  w  ostatni  piątek  miesiąca  o  godz.  14 
w  MDK  „Prażakówka".  5  listopada  młodzież  wybierała  swoje
go przewodniczącego, zastępców  i tworzyła komisje. Na początku 
odbyło  się  uroczyste  zaprzysiężenie  członków,  choć,  co  chyba 
weszło  członkom  Rady  w  nałóg,  brakowało  kilku  osób. Tym  ra
zem  na  17  radnych  zjawiło  się  13.  W  spotkaniu  uczestniczyła 
przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czembor   oraz  opiekunka 
MRU  Iwona  Werpachowska.  Głównym  punktem  zebrania  było 
powołanie  zarządu.  Wybrano  komisję  skrutacyjną,  wskazano 
kandydatów.  W  wyniku  głosowania  przewodniczącą  MRU  zo
stała Agata Szczotka,  a jej zastępcami  Natalia Żebrowska,  Mał 
gorzata  Wałowska  i Fili p  Stolarczyk.W  skład  zarządu  weszło 
trzech  zastępców,  aby  każda  szkoła  miała  w nim  swojego  przed
stawiciela.  Powołano  komisje: Ochrony  Środowiska  i Turystyki, 
w  krórej  skład  weszli:  Małgorzata  Wałowska  i  F.  Stolarczyk, 
Kultury  i Sportu  w składzie:  N. Żebrowska,  Adria n  Wiktorow 
ski,  Wojtek  Żmijewski ,  Wojtek  Maciążek,  Wojtek  Wysłych, 
Tomek  Trzaskalik  i  Oświaty  i Historii  w składzie: A.  Szczotka, 
F.  Stolarczyk,  Kami l  Heller,  Robert  Haratyk .  Następnie  mło
dzi  radni  rozmawiali  o  planie  działalności  na  następny  rok. 

Szerzej  to  zagadnienie  rozwinięto  na  spotkaniu  26  listopada. 
Młodzież  skupiła  się  głównie  na  zaplanowaniu  przyszłorocznej 
„Nowej  formy". Pomagał  im  w  tym  opiekun  MRU  Piotr   Golas. 
Zastanawiano  się  nad  pozyskaniem  sponsorów  i  rozszerzeniem 
programu  imprezy.  Następnie  młodzież  debatowała  nad  utwo
rzeniem  młodzieżowego  klubu,  zastanawiano  się  nad jego  loka
lizacją,  padały  propozycje  zastosowania  takiego  miejsca  w  celu 
organizowania  kółek  zainteresowań.  Następne  spotkanie  Rady 
odbędzie  się  17 grudnia.  Agnieszka  Próchniak Ilona Niedoba.  Fot.  NI.  Niemiec 

RODZINNA  ATMOSFERA 
(dok.  ze  str.  1) 

Przedstawia pani niemal sielankowy obraz życia w domu  przy 
ul. Słonecznej,  jednak  mieszka  tu  40  osób,  40  indywidualno
ści,  ludzi  z  różnych  środowisk.  Nie  dochodzi  do  konfliktów ? 
Konflikt y  są  sporadyczne.  W  ich  rozwiązywaniu  bierze  udział 
personel oraz psycholog. Ludzie starsi mają swoje problemy. Tak 
jak  wszyscy  odczuwają  złość,  mają  swoje  sympatie,  antypatie, 
do  tego  dochodzą  kłopoty  ze  zdrowiem,  bagaż  złych  doświad
czeń  życiowych.  Bywa,  że  dają  upust  swoim  frustracjom. 
To chyba  nie jest  tak,  że  każdy  może  pracować  w  domu  spo
kojnej  starości, nawet jeśli ma przygotowanie medyczne,  psy
chologiczne. 
Nie  każda  osoba  mająca  takie  przygotowanie  jest  w  stanie  pra
cować  z  ludźmi  starszymi.  Oczywiście  wywiązują  się ze  swoich 
obowiązków, ale  kiedy  mają  możliwość  zmiany  pracy,  to się  de
cydują.  Umiejętność  postępowania  z  ludźmi  starszymi  wynika 
z powołania.  Praca  w domu  pomocy  społecznej jest  służbą  i wy
maga  poświęcenia.  Jeżeli  pracownik  zdaje sobie  sprawę  z  odpo
wiedzialności  i  ta  praca  nie  jest  dla  niego  ciężarem,  to  jest  to 
właściwy  człowiek  na  właściwym  miejscu. 
A jak  wyglądają  stosunki  z  rodzinami  mieszkańców  MDSS. 
Czy  rodzina  ma  w ogóle obowiązek,  obowiązek  prawny,  inte
resować  się  matką,  ojcem,  babcią,  dziadkiem. 
Na  rodzinie  ciąży  obowiązek  alimentacyjny.  Natomiast  kontak
ty  z członkami  rodziny  zależą  jedynie  od  moralnych,  etycznych 
zasad  ludzi. Są  rodziny,  które  interesują  się, utrzymują  stały  kon
takt.  Al e  są  takie,  które  rzadko  odwiedzają  swoich  bliskich. 
W  tym  roku  po  raz pierwszy  zorganizowaliśmy  piknik  rodzinny, 
na który  nasi  mieszkańcy  mogli  zaprosić  swoich  bliskich.  Mogli 
oni  zaprezentować  swoje  prace jakie  wykonują  na  zajęciach  te
rapii.  Spotkanie  przebiegało  w  miłej  atmosferze. 
Dziękuję za rozmowę.  Rozmawiała:  Monik a  Niemiec 

t o  I  OWO 

W  Polsce  są  cztery  miejsco
wości o nazwie Cieszyn.  Moż
na  też  odnaleźć  na  mapie 
Cieszki,  Cieszonko  czy  Cie
szyniec. 

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

Stoki  Beskidu  Śląskiego  po
krywają  głównie  świerczyny. 
W domieszce  występują  jodły, 
modrzewie,  jawory,  brzozy, 
jarzębiny, buczyny.  Świerkowe 
drzewostany  od  pewnego  cza
su  podupadają  zdrowotnie, 
a  jeszcze  listopadowa  nawał
nica  zniszczyła  kilkadziesiąt 
tysięcy  tych  drzew. 

W  Brennej  Hołcynie  rośnie 
druga  pod  względem  grubości 
jodła  w Polsce.  Ustępuje jedy
nie okazowi  z Gór  Świętokrzy
skich.  Jej  obwód  wynosi  415 
cm, wysokość 44 metry, a wiek 
ponad  200  lat. 

W  Beskidzkiej  Grupie 
GOPR  od  samego  początku 
aktywnie działa Sekcja  Opera
cyjna „Cieszyn". Skupia  ponad 
50  ratowników  (w  tym  kilka 
kobiet). 

Po  wydobywaniu  wapienia 
pozostały  kamieniołomy.  Naj
większe  znajdują  się  na  Jasie
niowej Górze, Buczynie,  Cheł
mie  oraz  w  Lesznej  Górnej. 

Rejon  Baraniej  Góry  znany 
jest z rozległego kompleksu  le
śnego.  Do  rzadkich  okazów 
należą  jarząbki  i  głuszce.  Wi
ślańscy  leśnicy  wypuścili  nie

dawno w leśne ostępy  kilkana
ście tych  ptaków  z własnej  ho
dowli. 

Schronisko na Stożku jest naj
starszym  polskim  schroniskiem 
w  Beskidzie Śląskim.  Wybudo
wano je ponad 80 lat temu, dzię
ki  ofiarności  członków  PTT 
„Beskid"  w  Cieszynie. 

Zameczek na Zadnim  Groniu 
w  Wiśle Czarnem,  wybudowa
ny  dla  prezydenta  Ignacego 
Mościckiego,  będzie  znowu 
pełnił  reprezentacyjną  funkcję. 
Po  remoncie  w  lutym  zostanie 
oficjalnie otwarty.  (nik ) 
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Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów: 
Emili a  Cieślar  lat  90  ul.  Długa  8 
Władysława  FrankowskaSzczecina  lat  85  os.  Manhatan  8/1 
Franciszka  Górniok  lat  97  ul.  Lipowska  64 
Elżbieta  Halama  lat  80  ul.  Słoneczna  10 
Mari a  Kajfosz  lat  80  ul.  Boczna  2 
Mari a  Kostka  lat  90  ul.  Wiklinowa  6 
Władysław  Książek  lat  80  os.  Manhatan  4/30 
Janina  Kubień  lat  90  ul.  Lipowska  57 
Adam  Macur a  lat  80  ul.  Obrzeżna  21 
Lidi a  Pustówka  lat  85  os. Cieszyńskie  4/53 
Emili a  Schab  lat  85  ul.  Wybickiego  9 
Ewa  Szczepańska  lat  91  ul.  Sosnowa  23 
Mari a  Sztwiertnia  lat  85  ul.  Choinkowa  8 

Na rynku  ustawiono  stragany  handlowe.  Kiermasz  ma trwać  do  końca 
grudnia. Są  jeszcze dwa wolne stoiska oczekujące na handlowców. Opła
ta za dzień wynajęcia straganu wynosi 10 zł.  Fot. W. Suchta 

Pracownice  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Cieszynie  praco
wać  będą  od  8 do  14 w siedzibie  Miejskiej Biblioteki  Publicznej 
przy  Rynku.  17 grudnia  mogą  się  zgłaszać  osoby  o  nazwiskach 
na  litery od  „A " do „J", 20 grudnia od  „K " do „O" , 21 grudnia  od 
„P" do  „Ż" . 

15 grudnia  o  godz.  16.30  w  budynku  Fundacji  Zycie  i  Misja 
odbędzie  się  spotkanie  zorganizowane  z  okazji  żydowskiego 
święta  Chanukka.  Według  tradycji  w  to  radosne  święto  zbiera 
się  rodzina.  Praca  jest  dozwolona.  Ciekawy  jest  świecznik  cha
nukkowy  mający  dziewięć  odgałęzień.  Święto  rozpoczyna  za
palenie  świec.  W  czasie  wieczoru  w  Fundacji  Zycie  i Misja  wy
kład  wygłosi  Kazienierz  Barczuk,  natomiast  pieśni  żydowskie 
śpiewać  będzie  Estera  Pańczak. 

11 grudnia  od  10 do  14 w  budynku  Fundacji  „Zyci e  i  Misja" 
przy  ul.  3  Maja  14  w  Ustroniu  odbędzie  się  spotkanie  Klubu 
Młodych  Odkrywców.  Na  ten dzień  przygotowano  gry,  zabawy, 
konkursy z nagrodami, dużo muzyki  i śpiewu.  Będą ciekawe slaj
dy,  świąteczna  lekcja biblijnai  film . Organizatorzy  zachęcają  do 
udziału  w warsztatach  twórczych: plastycznych,  komputerowych 
i  muzycznych.  Nie  zabraknie  też  mikołajkowego  poczęstunku  i 
niespodzianki. 

a  § Ustroii - Centrum, ul. 3 Maja 44 
tel. 854 41 67 
a M p y r t . n i t ó n . t . W « « ' 
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KRONIKA POLICYJNA 

30.11.2004  r. 
W  godz.  1315  na  niestrzeżonym 
parkingu  przy  cmentarzu  na  ul. 
Katowickiej  włamano  się  do  for
da transita. Z samochodu  skradzio
no  plecak  wraz  ze  znajdującymi 
się w nim  dokumentami. 
1.12.2004  r. 
Kolizj a  na  skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej  i  Akacjowej.  Pro
wadzący  fiata  126p  mieszkaniec 
Wisły  wymuszał  pierwszeństwo 

na  innym  wiślaninie,  który  kie
rował  VW  passatem. 
2.12.2004  r. 
O  godz. 9.40  na ul. 3 Maja  kieru
jący  volkswagenem  mieszkaniec 
Daleszyc  uderzył  w  prowadzone
go przez  wiślani na  VW  passata. 
3.12.2004  r. 
O  godz.  10.50  na  skrzyżowaniu 
ulicy  Katowickiej z ulicą  Myśliw
ską  doszło  do  wypadku.  Daewoo 
nubira  zderzył  się  z  fordem  mon
deo  prowadzonym  przez  miesz
kańca Wisły. Obrażeń ciała dozna
ła pasażerka  forda.  (ap) 

STRAŻ  MIEJSK A 
29.11.2004  r. 
Interwencja przy ul. Sanatoryjnej, 
gdzie  na chodniku  zasłabł  starszy 
mężczyzna.  Na  miejsce  wezwano 
pogotowie  ratunkowe. 
30.11.2004  r. 
Straż  Miejska  wspólnie  z  innymi 
służbami prowadziła czynności  na 
os.  Manhatan  w związku  ze  zgło
szeniem  o  trzęsieniu  ziemi. 
2.12.2004  r. 
Straż Miejska uczestniczyła w ze
braniu  Rady  Osiedla  Ustroń  Gór
ny.  Wnioski  mieszkańców  są  re

alizowane  przez strażników  miej
skich. 
3.12.2004  r. 
Po otrzymaniu  zgłoszenia  strażni
cy  interweniowali  przy  ul.  Sana
toryjnej, gdzie porzucono 6 szcze
niaków. Jeżeli ktoś mógłby  pomóc 
w  ustaleniu  osoby  odpowiedzial
nej,  jest  proszony  o  kontakt  ze 
Strażą  Miejską. 
Pieski  zabrano  do  cieszyńskiego 
schroniska  dla  zwierząt. 
4.12.2004  r. 
Strażnicy  interweniowali  przy  ul. 
Gościradowiec  w  sprawie  niele
galnego  handlu  alkoholem.  Na 
miejsce wezwano policję.  (ag) 

TRAGEDIA  NA DRODZE 
4 grudnia  na ul.  Katowickiej 

w  pobliżu  skrzyżowania  z 
ul.  Dominikańską  i  drogą  do 
Kozakowic  doszło  do  tragicz
nego  wypadku.  Prowadzący 
skodę  fabię  22letni  mieszka
niec  Ustronia  potrącił  pieszą, 
mieszkankę  Godziszowa.  63
letnia  kobieta  przechodzi ła 
przez  ulicę  w  rejonie  przejścia 
dla  pieszych  i  nie  zauważyła. 

bądź  źle  oceniła  odległość 
w  jakiej  znajdował  się  nad
jeżdżający samochód. Z  powo
du,  najprawdopodobniej,  zbyt 
dużej  prędkości  kierowca  nie 
zdążył  wyhamować  i  uderzył 
w  przechodzącą.  Kobieta, 
w  wyniku  poniesionych  obra
żeń,  zmarła  na  miejscu.  Spra
wę  bada  pol icja  drogowa 
w Cieszynie.  (ap) 

Śnieg stopniał. Narty muszą poczekać, można jednak popływać w krytym 
basenie, jak w DW „Mazowsze".  Fot. W. Suchta 
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Dokończenie  relacji  z sesji  Rady  Miasta 

BEZ  DRUGIEGO 
TERMINU 

Podczas  sesji  Rady  Miasta  25 października  w pierwszej  części 
obrad  mówiono  o  lecznictwie  w  Ustroniu.  Relację  z  tej  części 
obrad  zamieściliśmy  w poprzednim  numerze GU.  W drugiej czę
ści  radni  podjęli  szereg  uchwał,  w  tym  dotyczące  podatków 
i  opłat  w  2005  r. Także  obrady  w  tej  drugiej  części  prowadziła 
przewodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czembor. 

PODATK I 
O  wszystkich  uchwałach  podatkowych  mówił  burmistrz  Ire

neusz  Szarzeć.  Górne  stawki  podatków  ustala  Minister  Finan
sów.  Inflacja w przyszłym  roku  szacowana jest  na poziomie  4%. 
Podwyżki  podatków  w  naszym  mieście  nie  przekraczają  wskaź
nika  inflacji. Podatek  od  nieruchomości  rośnie  o  3,2%.  Podatki 
od  środków  transportowych  pozostają  bez  zmian,  podobnie  jak 
opłata  miejscowa.  1,6 zł  opłaty  miejscowej  to  mniej  niż  połowa 
opłaty  dopuszczalnej  w  uzdrowiskach.  Bez  zmian  pozostaje  po
datek  od  posiadania  psów  i opłata  targowa.  Tomasz  Dyrd a  po
stulował,  by  ustalić  zerową  stawkę  podatku  od  posiadania  psów. 
Pytał,  ile jest  wpływów  z tego podatku  do kasy  miejskiej.  Skarb
nik Mari a  Komadowska  odpowiadała,  że około  17.000 zł  rocz
nie,  gdy  odwożenie  bezpańskich  psów  do  schroniska  kosztuje 
miasto  około  30.000  zł  rocznie.  Naczelnik  Wydziału  Finanso
wego  UM  Aleksandra  Łuckoś  dodawała,  że w przypadku  rezy
gnacji  z  podatku  miasto  ponosi  dodatkowe  koszty,  gdyż  zwięk
sza  się  wpłata  na  subwencję  wyrównawczą.  Radni  przy  tym  po
datku  zastanawiali  się,  jak  doprowadzić  do  szczepienia  wszyst
kich  psów  w mieście.  Naczelnik  Wydziału  Środowiska  Barbar a 
Jońca  wyjaśniała,  że  szczepione  psy  powinny  posiadać  odpo
wiednie  blaszki,  co  nie jest  przestrzegane  przez  właścicieli.  Do
datkowo  straż miejska sprawdza,  czy  właściciele  psów  są  w  sta
nie  udokumentować  szczepienie. 

W głosowaniach  radni  podjęli  uchwały  o opłatach  i podatkach 
miejscowych. 

(Odpowiednie  uchwały  o  opłatach  i podatkach  publikujemy 
na  str.  710) 

TARYF A  ZA  WODĘ 
O  taryfie za zaopatrzenie  w wodę  mówił  Janusz  Stec,  wicedy

rektor  Wodociągów  Ziemi  Cieszyńskiej.  Podjęcie  odpowiedniej 
uchwały  o  taryfie  przez  Radę  Miasta  jest  wymogiem  ustawo
wym. Taryfę podejmuje się na rok. J. Stec  wyjaśnił, że przy  usta
laniu  wysokości  starano  się  uwzględnić  interes  WZC,  ale  także 
uzyskać  akceptację  społeczną.  Taryfę  ustalono  na  3,25  zł  za  m3 

wody,  z podatkiem  VAT będzie  to  3,48  zł. Jest  to  podwyżka  po
niżej  wskaźnika  inflacji. 

T. Dyrda  pytał o zatrudnienie  i wynagrodzenia  w WZC. J.  Stec 
odpowiadał, że planuje się spadek zatrudnienia w przyszłym  roku 
z 301 do 300 osób. Wynagrodzenia wzrosną  o 3%. T. Dyrda  uznał, 
że  prawie  wszyscy  nie  mogą  liczyć  na  podwyżki  w  przyszłym 
roku,  więc  WZC  też  mogłyby  się  powstrzymać.  J.  Stec  stwier
dził  na  to,  że  kilka  lat  temu  ustalono  płace  na  bardzo  niskim  po
ziomie, więc  teraz podwyżki  są  uzasadnione.  Wiesław  Śliz  pytał 
w jakim  stopniu  Ustroń jest  skanalizowany.  J.  Stec  informował, 
że  sieć  wodociągowa  obejmuje  85%  mieszkańców,  podłączeń 
kanalizacyjnych  jest  natomiast  mniej,  chociaż  wzrost  sprzedaży 
ścieków  jest  wyższy  niż  planowano.  Józef  Kurowsk i  pytał  na
tomiast  o oczyszczalnie  przydomowe.  J. Stec  stwierdził,  że  takie 
oczyszczalnie  pozostają  poza  eksploatacją  spółki  WZC,  działają 
z  różnym  skutkiem.  Szacowany  koszt  jednostkowy  takiej  inwe
stycji  to około  12.000 zł. Marzena  Szczotka  stwierdziła,  że  Ko
misja  Ochrony  Środowiska  pozytywnie  opiniuje  uchwałę,  po
dobnie  w  imieniu  Komisji  Budżetu  stwierdził  J.  Kurowski.  Rad
ni  podjęli  uchwały  o  taryfie  za  zaopatrzenie  w  wodę  i  taryf  za 
odprowadzanie  ścieków. 

IL E  ZA  ŚMIEC I 
Burmistrz  I.  Szarzeć  wyjaśniał,  że  uchwała  dotyczy  stawek 

górnych  za wywóz  śmieci.  Proponowane  są  podwyżki  ze  wzglę
du  na  wzrost  ceny  paliwa.  Ponadto  burmistrz  stwierdził,  że  sys
tem  wywożenia  odpadów  sprawdza  się, gdyż praktycznie  upora

no się z plagą dzikich wysypisk. Na Sesji obecny był prezes  Przed
siębiorstwa  Komunalnego  Alojzy  Sikora  i do  niego  kierowano 
pytania.  Przed  tym  jednak  dodał,  że  na  wzrost  ceny  wpłynęło 
także  podniesienie  opłat  środowiskowych,  konieczność  przepro
wadzania  całej  gamy  badań  i szczepień  pracowników.  T.  Dyrda 
chciał  się  dowiedzieć  jaki  procent  rynku  wywozu  odpadów 
z  Ustronia  należy  do  Przedsiębiorstwa  Komunalnego.  A.  Sikora 
odpowiadał,  że jest  to 96%  gospodarstw  domowych.  Istnieją  też 
ludzie  nie  płacący  za  wywóz  śmieci  i  wtedy  rozwiązuje  się 
z  nimi  umowy,  informując o  tym  odpowiednie  służby  miejskie. 
Rocznie  jest  1015  takich  przypadków.  Mówiono  też  o  segrega
cji .  A.  Sikora  stwierdził,  że  w  większości  gospodarstw  domo
wych  prowadzi  się  segregację,  przez  co opłata  dla  tych  osób  jest 
niższa.  12,5% odpadów jest  segregowana.  Funkcjonuje też  kom
postownia,  do  której za darmo  przyjmuje się  trawę,  liście  , gałę
zie.  Rośnie  świadomość  ekologiczna.  Prowadzone  są  konkursy 
ekologiczne  w  szkołach.  Stefan  Bałdys  zapytał,  czy  prowadzo
na  jest  utylizacja  komputerów,  monitorów.  A.  Sikora  odpowia
dał,  że  jest  zezwolenie  na  odbiór  takich  materiałów  i  można  je 
przywozić  na  stację  przeładunkową. 

Radni  podjęli  uchwalę  o  górnych  stawkach  opłat  za  odpady 
komunalne. 

OSIEDLOW A  FREKWENCJ A 
Bardzo  żywą  dyskusję  wywołała  uchwała  o uchwaleniu  statu

tu  osiedli.  Debatowano  o  tym  już  na  poprzedniej  sesji  i  radni 
postanowili  wtedy przełożyć głosowanie na sesję następną.  Przez 
miesiąc  między  sesjami  wpłynęły  opinie  zarządów  osiedli,  przy 
czym  cztery  zarządy  wystąpiły  ze  wspólnym  stanowiskiem.  Za
rządy  Zawodzia,  Poniwca,  Nierodzimia  i Ustronia  Górnego  za
proponowały  przedłużenie  czasu  konsultacji  o  dalsze  trzy  mie
siące. Ponadto  we  wnioskach  z Polany  zaproponowano  zrówna
nie  diety  przewodniczącego  z  radnymi  i  odbywania  zebrania 
w drugim  terminie  przy  frekwencji co najmniej  10 osób.  Herma
nice  zaproponowały  próg  frekwencji  wyborczej  na  3%  i  drugi 
termin  zebrania  bez  względu  na  frekwencję. Ustroń  Dolny  rów
nież  zaproponował  drugi  termin  zebrania  bez  względu  na  fre
kwencję. Jedynie  Lipowiec  zgodził  się  na jeden  termin  zebrania 
wyborczego  przy  frekwencji  nie  niższej  niż  3%  uprawnionych. 

T.  Dyrda  pytał  o przyczyny  rezygnacji  z drugiego  terminu  ze
brania.  E. Czembor  odpowiadała  na  to,  że  to  fikcja. Na  to  radny 
stwierdził, że społeczeństwo nie angażuje się w działania na  rzecz 
swej społeczności,  więc nie należy  rezygnować  z tych osób,  któ
re jeszcze  coś chcą  zrobić.  Dlatego  powinno  się pozostawić  dru
gi  termin  zebrań  wyborczych,  co pozwala  uprawomocnić  zebra
nie bez  względu  na  frekwencję. S.  Bałdys  natomiast  zastanawiał 
się nad  racjonalnością  zapisu  o progu  3%  frekwencji. Nie  można 
eliminować  ludzi  aktywnych.  Radny  przestrzegał  przed  zbyt 
pospiesznym  podejmowaniem  uchwały  i wnioskował  o jej  uchy
lenie. 

Stanisław  Malin a  przedstawił  radnym  liczbę  osób,  które  po
winny  uczestniczyć  w zebraniu  wyborczym,  aby mogło być  waż
ne  przy  progu  frekwencji  3%.  W  poszczególnych  dzielnicach 
byłoby  to: Polana    34  mieszkańców,  Poniwiec    22, Centrum  
75,  Ustroń  Górny    36,  Ustroń  Dolny    56,  Hermanice    53, 
Lipowiec   36,  Nierodzim    34,  Zawodzie  25.  S.  Malina  stwier
dził  także,  że  ustawodawca  również  próbuje  odpowiednimi  za
pisami  wymóc  legitymizację  osiedli  i wymaga  przy  powoływa
niu osiedla minimum  100 podpisów  mieszkańców. W. Śliż stwier
dził  na  to,  że  zainteresowanie  mieszkańców  jest  szczątkowe, 
a  ustalanie  progu  to  zabijanie  demokracji.  Przewodniczący  Za
rządu  Osiedla  Ustroń  Górny  Arkadius z  Gawlik  mówił,  że 
w piśmie  do  RM  proszono  o konsultacje. Jest  to zresztą  obowią
zek.  Takich  konsultacji  zdaniem  A.  Gawlika  nie  było.  Wyraził 
też zdziwienie  ideą  zmiany  statutu.  E. Czembor  odpowiadała,  że 
dyskusja  mogła  trwać  już  kilka  miesięcy,  a  tymczasem  kończy 
się  kadencja  niektórych  zarządów  osiedli  i  trzeba  podjąć  decy
zję.  Jeżeli  mieszkańcy  nie  uczestniczą  w  zebraniach,  to  znaczy, 
że  nie  są  zainteresowani,  więc  po  co  tolerować  fikcję.  Ponadto 
w  wielu  miastach  w  ogóle  nie  ma  zarządów  osiedli. 

Najpierw  na  sesji  głosowano  nad  punktem  statutu,  w  którym 
zapisano  konieczność  trzyprocentowej  frekwencji  na  zebraniu 
wyborczym  osiedla.  9  radnych  opowiedziało  się  za  takim  roz
wiązaniem,  3 się  wstrzymało  i 2 było  przeciw.  Następnie  głoso
wano  inne zmiany  w statucie,  w końcu  przyjęto większością  gło
sów  statut  w całości.  Wojsław  Suchta 
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Jednego dnia odbiór, drugiego przecięcie wstęgi.  Fot. M. Niemiec 

POD  PALENIC Ą 
Prezesi  firmy SKK,  inwestującej w budownictwo  mieszkanio

we  w  Ustroniu,  Lech  Suchora,  Władysław  Karolak  i Jan  Ko
złowski  zaprosili  na  otwarcie  ukończonego  właśnie  osiedla 
wszystkich,  którzy  przyczynili  się  do jego  powstania.  Byli  pro
jektanci,  wykonawcy,  przedstawiciele  fir m dostarczających  me
dia,  a  także  księża:  Antoni  Sapota  i  Piotr   Wowry ,  burmistrz 
Ireneusz  Szarzeć,  przewodniczący  Zarządu  Osiedla,  mieszka
jący  po  sąsiedzku  Władysław  Majętny .  Wszyscy  z  uznaniem 
spoglądali  na pięknie  wkomponowane  w  krajobraz budynki.  Te
raz,  kiedy  w  przyrodzie  przeważają  brązy  i  szarości,  kolor  ele
wacji   j a s na  zieleń,  złamana  ciemniejszą,  rozwesela  ulicę  Cha

brów.  Kiedy  drzewa  na stoku górującym za osiedlem  obsypią  się 
liśćmi, efekt będzie  równie  interesujący. Między  budynkami  bie
gną  brukowane  uliczki,  parter  prześwietlają  krużganki,  schlud
nie prezentują  się  trawniki,  posiane już  w  trakcie budowy.  Latar
nie  mają  archaiczny  wygląd  i  stojąc  na  tym  małym  osiedlu  ma 
się  wrażenie,  jakby  w  środku  Polany  wyrosło  miniaturowe  uro
cze  miasteczko.  Jeszcze  w  tym  roku  zaczną  się prace  przy  kolej
nym,  po  Cieszyńskiej  i Chabrów  4,  osiedlu.  Powstanie  niedale
ko  właśnie  otwartego,  kilka  działek  dalejw  stronę  Szkoły  Pod
stawowej nr  3.  Burmistrz  i prezes  SKK  przecięli  wstęgę.  Modli
twę  zmówili  kapłani.  Ksiądz  A.  Sapota  poświęcił  domy.  Potem 
oglądano wnętrza budynków.  Uwagami dzielono się podczas  uro
czystego  obiadu.  Monik a  Niemiec 

ZAPRASZAMY  na  tradycyjny 

Bal Rodzicielsk i „DWÓJEK" , 
który  odbędzie  się 
8 styczni a  2005  roku 
w  DW„ZŁOCIEŃ" 
w  Ustroniu. 
Rozpoczęcie 
o  godz .  19.00 

Zapewniamy wyśmienite menu 
wspaniałą orkiestrę 

i wiele atrakcji. 
Cena biletu 

z konsumpcją 
100 zł od osoby. 

Rezerwacja 
i sprzedaż  biletów 
w  sekretariaci e 

el. 8543563). Mi 
lj Dyrekcje i Rady  Rodziców 

Szkoły  Podstawowej nr 2 
Gimnazjum nr 2 w  Ustroniu> 

W  dawnym 
Prezentujemy jeszcze jedną  fotografię ze  zbiorów,  które  uży

czyła  do  tej  rubryki  Bronisława  Wolna.  Pochodzi  ona  z  1948  r. 
i utrwala  przedstawienie  teatralne  pt.  „Zaloty  na  kwaterze"  zre
alizowane  przez  Ochotniczą  Straż  Pożarną  w  Ustroniu. 

A  może  ktoś mimo  upływu  czasu  i widocznej  charakteryzacji 
rozpozna  siebie,  czy  swoich  bliskich  na  tym  zdjęciu? 

Lidi a  Szkaradnik 
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NIE PIERWSZY  RAZ 
(dok.  ze  str.  1) 

buch gazu, tąpnięcie górnicze, kiedy usłyszeli o ruchach  sejsmicz
nych,  zamarli.  W  blokach  pojawili  się  policjanci,  którzy  prosili 
o opuszczenie  mieszkań,  nie  korzystanie  z wind.  Tłumaczyli,  że 
jeśli  to możliwe,  lepiej przenocować  u rodziny,  przyjaciół.  Wie
le  osób  zastanawiało  się,  co  w  tej  chwili  zrobić.  Opuścić  dom? 
A jeśli  tak, to co ze sobą  zabrać? Czy, kiedy  wrócą  na drugi  dzień, 
blok  będzie jeszcze  stał?  Dziesięciopiętrowe  wieżowce  chwieją 
się  na  wietrze,  więc  czy  wytrzymają  trzęsienie  ziemi?  Na  przy
kład  blok  nr  2 już  od  kilku  lat  zabezpieczony  jest  klamrami.  Co 
zrobić  z  osobami  starszymi,  chorymi?  Ewakuować  czy  czekać? 
Nikt  nie  mógł  przecież  zagwarantować,  czy  drgania  się  nie  po
wtórzą,  czy  nie  będą  mocniejsze. 

Wstrząsy  dało  się odczuć  na  Poniwcu,  na osiedlu  domów  jed
norodzinnych  wokół  ulicy  Błaszczyka  Na  Polnej  w  jednym 
z  domów  popękały  ściany.  Wstrząsy  najmocniej  odczuli  ludzie 
leżący.  Zauważyli  przesunięcie  się  łóżka,  drgania  podłogi.  Na
czynia zsuwały  się ze stołów, szklanki  spadały  z suszarek  do  zle
wu.  W  całym  mieście,  nawet  tam,  gdzie  trzęsienie  w  ogóle  nie 
dało  się  we  znaki,  obserwowano  bardzo  dziwne  zachowania 
zwierząt  zarówno  gospodarskich,  jak  i domowych.  Psy  chciały 
się  koniecznie  wydostać  z  budynków,  chowały  się  pod  meble, 
szalało  ptactwo. 

Od skutków  trzęsienia ziemi można się ubezpieczyć, choć nie we 
wszystkich  towarzystwach.  Niektóre  nie  chcą  zawierać  tego  typu 
umów  z  klientami,  ale  ze  spółdzielnią  czy  szkołą  już  tak.  W  tym 
przypadku  ubezpieczenie  od  żywiołów  zawiera  również  ruchy 
sejsmiczne.  Przed  takimi  kataklizmami  zabezpieczeni  są  rolnicy 
objęci obowiązkowym  ubezpieczeniem  budynków.  (ap)  (mn) 

Nie  pierwszy  raz  mamy  do  czynienia  z  trzęsieniem  ziemi 
na  Śląsku  Cieszyńskim.  W  histori i  odnotowano  kilkanaście 
takich przypadków. Niektórzy  wspominają niewielkie  wstrzą
sy  w  latach  70.  W  1935  r. w  roczniku  Polskiego  Towarzystwa 
Tatrzańskiego  tak  o  trzęsieniach  ziemi  na  Śląsku  Cieszyń
skim  pisał  Karo l  Buzek: 

„Zdumiewającym  można  nazwać  to  zjawisko  dlatego,  że  w 
naszych  okolicach  trzęsienia ziemi  są bardzo  rzadkie. To też  czy
tamy  zawsze  o strasznych  skutkach  trzęsień  ziemi  we  Włoszech, 
Portugalii,  Japonii  z  tem  uczuciem  pewności,  że  nam  na  starym, 
ustatkowanym już  lądzie, nic podobnego  nie grozi  A jednak  kro
niki  notują  i  w  Cieszynie  i  na  Śląsku  Cieszyńskim  następujące 
trzęsienia  ziemi. 

W  roku  1258  i następnym  było  wielkie  trzęsienie  ziemi  w  po
łudniowo zachodniej Polsce i na Śląsku. Według Schickfussa dnia 
5  czerwca  1433  Śląsk  nawiedziło  tak  silne  trzęsienie  ziemi,  że 
liczne  budynki  i zamki  uległy  zawaleniu. 

Dnia  22  sierpnia  1785  o  godzinie  7  rano,  następnie  27  lutego 
1786 o godzinie  4  rano  i 3 grudnia  1786 o 5 po  południu  miesz
kańcy miasta Cieszyna przeżywali  z powodu  trzęsień ziemi  chwi
le  trwogi.  Kronikarz  Kaufmann  opowiada,  że  podczas  drugiego 
nowe  mury  budującego się  właśnie  konwiktu  na  rogu  ulic  Kon
wiktowej  i Srebrnej popękały,  a z rusztowań  cegły  spadały;  pod
czas  trzeciego  zaś  obaliła  się  szafa  w  registraturze  Urzędu  Ob
wodowego,  a  kawałek  starego  muru  miejskiego  obok  Wyższej 
Bramy  uległ  zniszczeniu. 

W  roku  1843 odczuto  trzęsienie  ziemi  na całym  obszarze  Kar
pat. Dnia  15 stycznia  1858 o godzinie  9 wieczór  nawiedziło  Cie

szyn  znowu  trzęsienie  ziemi,  nie  wyrządzając jednak  większych 
szkód.Wreszcie  w roku  1888 odczuto  trzęsienie ziemi  w  naszych 
Beskidach,  którego  ośrodkiem  była  kotlina  Żyliny." 

O  skrótowe  przybliżenie  zagadnienia  trzęsień  ziemi,  wyja
śnienie tego zjawiska poprosiliśmy  znanego ustrońskiego  geo
loga  Zygmunta  Białasa. 

Trzęsienia  ziemi  są  zjawiskiem  powszechnym  na  naszym  glo
bie, doświadczanym  przez  ludzi  od  czasów  najdawniejszych,  po
dobnie  jak  wybuchy  wulkanów.  W  Polsce,  która  jest  obszarem 
asejsmicznym,  ij .  nic  objętym  Uzęsiciiiumi, ¿juwiskii tc raczcj 
czymś  szczególnym.  W  ostatnich  wiekach  Polska  południowa 
z  ziemią  cieszyńską  włącznie,  znalazła  się  kilkakrotnie  w  strefie 
trzęsień  odczuwalnych    tak jak  to miało miejsce w ostatnim  dniu 
listopada.  Tysiące  trzęsień  występujących co  roku  na  ziemi,  reje
strowanych  jest  tylko  czułymi  przyrządami.  Około  90%  trzęsień 
ziemi  związanych  jest  z  rozładowaniem  naprężeń  powstających 
w  skorupie  ziemskiej  lub  w  płaszczu  ziemi,  w  wyniku  których 
następuje nagłe przemieszczenie  i ruch mas skalnych.  Konsekwen
cją  tych  ruchów,  zwanych  tektonicznymi,  jest  powstanie  drgań, 
które  w  postaci  fal sejsmicznych  dochodzą  do powierzchni  ziemi 
i  odczuwalne  są  w  postaci  wstrząsów.  Fale  te  rozchodzą  się  od 
miejsca  zwanego  ogniskiem  trzęsienia,  znajdującego  się 
w  większości  przypadków  na  głębokości  od  kilkunastu  do  około 
70  km.  Miejsce  na  powierzchni  ziemi  nad  ogniskiem,  zwie  się 
epicentrum.  Tutaj  skutki  trzęsienia  są  zwykle  najtragiczniejsze, 
zwłaszcza  gdy  obszar  epicentralny  obejmuje swym  zasięgiem  te
reny  miejskie, gęsto zaludnione.  W  ostatnich  latach  doświadczyła 
tego  m.in.  Armenia  i Turcja. 

Siłą  napędową  procesów  tektonicznych  są  prądy  konwekcyjne 
związane z przemieszczaniem  się płynnej magmy  we wnętrzu  zie
mi.  One  powodują  m.in.  przesuwanie  się  płyt  kontynentalnych, 
powstanie  rozłamów  skorupy  ziemskiej  oraz  wypiętrzenie  łańcu
chów górskich. Styk  płyt kontynentalnych  oraz strefa  podsuwania 
się  jednej  płyty  pod  drugą  są  miejscami  newralgicznymi,  w  któ
rych  powstają  ogniska  trzęsień  ziemi,  a  także  wulkany.  Prędkość 
przemieszczania  płyt  kontynentalnych  jest  niewielka,  wynosi  od 
kilk u  do  kilkudziesięciu  milimetrów  rocznie.  Trzeba  jednak  pa
miętać  o  tym,  że  procesy  geologiczne  trwają  przez  dziesiątki  czy 
setki  milionów  lat, dlatego  też  trudno sobie  nam  wyobrazić  nasu
wanie  się  płyt  kontynentalnych  czy  proces  wypiętrzania  gór. 

Jedna  ze  stref  występowania  trzęsień  ziemi  obejmuje  obszar 
powstałych  w  okresie  fałdowań  alpejskich  łańcuchów  górskich, 
ciągnących  się  od  Gibraltaru  po  Indonezję  (w  tym  Atlas,  Alpy, 
Karpaty, Dynarydy,  Kaukaz,  Himalaje). Tereny  te są nadal  aktyw
ne tektonicznie,  a świadczą  o tym  właśnie  trzęsienia ziemi.  Polska 
znajduje się na peryferiach  tej strefy, ale nie jest  z niej  całkowicie 
wyłączona,  o czym  przekonaliśmy  się  nawet  w  Ustroniu. 

Warto  jeszcze  wspomnieć,  że  intensywność  trzęsienia  określa 
się  w  12stopniowej  skali  Mercallego,  opartej  na  ocenie  szkód. 
Do  IV stopnia szkód nie ma, a trzęsienie określa się jako słabe,  zaś 
przy  X  stopniu  walą  się  budynki.  Bardziej  ścisła  jest  jednak 
9stopniowa  skala  Richtera. 

Czy  trzęsienia  ziemi  można  przewidzieć?  Czasami  tak,  jeśli 
przed wstrząsem głównym  występują dające się zmierzyć  wstrzą
sy  poprzedzające.  Trzęsienia  ziemi  wyczuwają  niektóre  zwie
rzęta  (psy,  koty,  szczury),  stając  się  niespokojne,  uciekając 
z  miejsc  zagrożonych.  W  kopalniach  podziemnych  uciekające 
szczury  są  sygnałem  nadchodzącego  zawału,  który  obok  trzę
sień  tektonicznych  i wulkanicznych  jest  trzecim  rodzajem  trzę
sień,  zwanych  zapadowymi.  Zygmunt  Białas 
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PODATKI   OPŁATY   PODATKI 
U C H W A Ł A  NR  XXVI/214/2004 

Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004r. 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieru

chomości  na  rok  2005. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2  pkt  8,  art.40  ust.l  i 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.),  art.5  i  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.),  art.4  ust.l  ustawy  z dnia  20  lipca  2000r.  o ogłaszaniu  ak
tów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych  (Dz.U.Nr  62 
poz.718) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 
r.  w  sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwotowych  w  podat
kach  i opłatach  lokalnych. 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

§1 
Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  nieruchomości: 
1.  0,64  zł  za  1 m2  powierzchni  od  gruntów  związanych 

z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu 
na  sposób  zakwalifikowania  w  ewidencji  gruntów  i  bu
dynków 

2.  0,30  zł  za  1 m2 powierzchni  od  gruntów  związanych 
z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej    wykorzysty
wanych  pod  parki  leśne 

3.  3,52  zł  za  1 ha  powierzchni  od  gruntów  pod  jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni  wod
nych 

4.  0,20  zł  za  lm2  powierzchni  od  pozostałych  gruntów, 
w  tym  zajętych na prowadzenie  odpłatnej statutowej  dzia
łalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku  pu
blicznego 

5.  0,52  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  budynków 
mieszkalnych  lub  ich  części 

6.  16,50  zł  za  lm2 powierzchni  użytkowej od budynków  lub 
ich części  związanych z prowadzeniem  działalności  gospo
darczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 
zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej 

7.  10,00 zł  za  1 m2  powierzchni  użytkowej  od  budynków  lub 
ich  części  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospo
darczej: 
a)  w  ośrodkach  campingowych  nie  ogrzewanych, 
b)  wykorzystywanych  jako  pokoje  gościnne, 
c)  znajdujących się  na  terenach  parków  leśnych, 

8.  9,00  zł  za  1 m2 powierzchni  użytkowej od budynków  lub 
ich części  związanych z prowadzeniem  działalności  gospo
darczej   wykorzystywanych  jako  hale  tenisowe, 

9.  5,00  zł  za  1 m2 powierzchni  użytkowej od budynków  lub 
ich  części  wykorzystywanych  na  kina 

10.  8,11  zł  za  lm2powierzchni  użytkowej od  budynków  lub 
ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodar
czej  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siew
nym 

11.  3,61  zł  za  lm2powierzchni  użytkowej od  budynków  lub 
ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodar
czej  w  zakresie  udzielania  świadczeń  zdrowotnych 

12.  4,00  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej: 
a)  od  budynków  wykorzystywanych  jako  pomieszczenia 
gospodarcze, 
b)  od  garaży  poza  budynkiem  mieszkalnym, 

14.  6,00  zł  za  lm2  powierzchni  użytkowej  od  pozostałych 
budynków  lub  ich  części,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności  pożytku  publicznego  przez 
organizacje  pożytku  publicznego 

15.  2%  wartości  budowli  określonej  na  podstawie  art.4 
ust. 1 pkt.3  i ust.37  ustawy  o  podatkach  i  opłatach  lokal
nych 

1. Zarządza  się pobór  podatku  od  nieruchomości  w drodze  inka
sa.  Inkasentów  oraz  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określi 
odrębna  uchwała. 
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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  ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego z mocą 
obowiązującą  od  dnia  1 stycznia  2005r. 
2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli
cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

U C H W A Ł A N R  XXVI/215/2004 
Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004r. 
w  sprawie  zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości 

i  podatku  rolnego  w  roku  2005. 

Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt  8, art.40 ust.l  i art.41  ust.l  ustawy  z 
dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. 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.), art.l3e  ustawy z dnia  15 listopada  1984r. o podatku  rolnym 
(t.j.z  1993r. Dz.U. Nr 94 poz. 431 z późn.zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 
30 kwietnia  2004r.  o postępowaniu  w sprawach  dotyczących  pomocy 
publicznej (Dz.U.Nr  123 poz. 1291)  i art.4 ust.l  ustawy z dnia 20  lipca 
200()r.  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i  niektórych  innych  aktów 
prawnych  (Dz.U.Nr 62  poz.718). 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

§1 
Zwalnia  się od  podatku  od  nieruchomości: 
1.  Grunty,  budynki  lub  ich  części  oraz  budowle  lub  ich  części 

wykorzystywane  na  potrzeby  samorządowych: 
  zakładów  budżetowych, 
  jednostek  budżetowych, 
  instytucji  kultury, 

z wyjątkiem wykorzystywanych  do prowadzenia działalności  go
spodarczej; 

2.  Grunty,  budynki  lub  ich  części  oraz  budowle  lub  ich  części 
wykorzystywane  na potrzeby żłobków miejskich, z wyjątkiem wy
korzystywanych  do  prowadzenia  działalności  gospodarczej; 

3.  Grunty,  budynki  lub  ich  części  oraz  budowle  lub  ich  części 
wykorzystywane  na  potrzeby  prowadzenia  przez  stowarzyszenia 
statutowej  działalności  w  zakresie  ochrony  przeciwpożarowej,  z 
wyjątkiem wykorzystywanych  do prowadzenia działalności  gospo
darczej ; 

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

§ 2 
1. Uchwała  niniejsza  ma  zastosowanie  do  pomocy  publicznej 

nie  przekraczającej kwoty  o  równowartości  do  100.000  euro. 
2. Uchwała  niniejsza nie ma zastosowania do pomocy  publicz

nej określonej  w  §2  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  21 
kwietnia  2004  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  udziela
nia  pomocy  w  zakresie  niektórych  ulg  i zwolnień  podatkowych 
w  ramach  pomocy  de  minimis  (Dz.U.Nr  94  poz.900). 

§3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§4 
1.  Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  ęd  dnia  jej 

ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z 
mocą  obowiązującą  od  dnia  1 stycznia  2005  r. 

2.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  ta
blicach ogłoszeń  na terenie miasta, publikację w Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 
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PODATKI   OPŁATY   PODATK 
UCHWAŁ A  NR  XXVI/216/2004 

Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004 r. 
w  sprawie  zwolnień  od  podatku  rolnego  w  roku  2005. 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  8, art.40  ust.l  i art.41  ust.l  usta
wy  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.)  i art.4  ust. 1 ustawy  z dnia  20  lipca  2()00r.  o 
ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych  innych aktów  praw
nych  (Dz.U.Nr  62  poz.718) 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

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

Zwolnieniu,  o którym  mowa  w §  1 podlegają  podatnicy  podat
ku  rolnego,  którzy  spełniają  jeden  z  poniższych  warunków: 

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

stopniu  niepełnosprawności, 
są  osobami  całkowicie  niezdolnymi  do  pracy  w  gospo

darstwie  rolnym  albo  niezdolnymi  do  samodzielnej  egzystencji. 

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

pującego po  miesiącu,  w  którym  złożono  wniosek. 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

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

ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  z 
mocą  obowiązującą  od  dnia  1 stycznia  2005r. 

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

UCHWAL A  Nr  XXVI/217/2004 
Rady  Miasta  Ustroń z dnia  25  listopada  2004 r. 

w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środ
ków  transportowych  na  rok  2005. 

Na podstawie  art.18  ust.2 pkt  8, art.40  ust.l  i art.41  ust.l  usta
wy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (tj  z  200lr. 
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  (t.j. 
z  2002r.  Dz.U.  Nr  9  poz.  84  z  późn.zm.),  art.4  ust.l  ustawy  z 
dnia  20  lipca 2000r. o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektó
rych  innych  aktów  prawnych  (Dz.U.Nr  62  poz.718),  obwiesz
czenia  Ministra  Finansów  z  dnia  8  października  2004r.  w  spra
wie stawek podatku  od środków  transportowych obowiązujących 
w  2005  i obwieszczenia  Ministra  Finansów  z  dnia  26  paździer
nika  2004r.  w  sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwoto
wych  w  podatkach  i opłatach  lokalnych. 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

§1 
Wysokość  rocznych  stawek  podatku  od  środków  transporto

wych: 

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  400,1)0 zł  600,00 zł 

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

Powyżej 9t  i poniżej 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 pneu 
matycznym  lub uzna
nych za równoważne 

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 
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 

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  I2t: 

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 poniżej  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 pneu 
matycznym  lub uzna
nych za równoważne 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych 

2  osie 

12t  25t  1.400,00  zł  1.600,00  zł 

251  37t  1.500,00  zł  1.937,76  zł 

37t  1.900,00  zł  2.100,00  zł 

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 
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b)  dopuszczalną  masę całkowitą  równą  lub wyższą  niż  I2t: 

Dopuszczalna  masa  całkowita  Przyczepa  lub  naczepa 

Nie mniej  niż  Mniej niż  O zawieszeniu osi pneu
matycznym  lub uzna
nych za równoważne 

O innym systemie 
zawieszenia osi 
jezdnych 

1  oś 

12t  25t  1.000,00  zł  1.300,00  zł 
25t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 

2  osie 

12t  28t  1.100,00  zł  1.300,00  zł 

28t  38t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 

38t  1.500,00  zł  1.700,00  zł 

3  osie 

12t  38t  1.200,00  zł  1.400,00  zł 

38t  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 

§2 
Podatek  od  środków  transportowych  płatny jest  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  obowią
zującą od dnia  1 stycznia  2005  r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie  na tablicach  ogło
szeń na terenie miasta, publikację w Gazecie  Ustrońskiej  i w  interne
towym  serwisie  miasta. 

UCHWAŁ A  Nr  XXVI/218/2004 
Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004 
w sprawie stawki opłaty miejscowej  na rok 2005. 

Na  podstawie  art. 18 ust.2  pkt  8,  art.40  ust.l  i  art.41  ust.l  ustawy  z 
dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (tj z 2001r. 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  (t.j. z 2002r. Dz.U. nr 9 poz. 84 
z  późn.zm.),  rozporządzenia  nr  7/91  Wojewody  Bielskiego  z  dnia  23 
lipca  1991 r. w sprawie  ustalenia  miejscowości  odpowiadających  kryte
riom  w  których  pobiera  się  opłatę  miejscową  (Dz.Urz.  Województwa 
Bielskiego nr  15/91 poz. 137), art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o 
ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych 
(Dz.U.Nr  62  poz.718)  i  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z  dnia  26 
października  2004r.  w sprawie  wysokości  górnych  granic  stawek  kwo
towych  w podatkach  i opłatach  lokalnych. 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala 

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) 

§2 
Opłatę miejscową  za cały okres pobytu  należy  uiścić w terminie  2ch 

dni  od daty  przyjazdu. 
§ 3 

1.  Zarządza  się  pobór  opłaty  m ie j scowej  w  drodze  inkasa.  Inkasen
tów oraz wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso określi  odrębna  uchwala. 

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 obowiązują
cą  od dnia  1 stycznia  2005r. 

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

UCHWAŁ A  Nr  XXVI/220/2004 
Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004  r 

w sprawie: podatku od posiadania psów na rok 2005 

Na  podstawie  art.  18 ust.  2 pkt.  8  , art.40  ust.  1, art. 41  ust.  I  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: 

$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: 
1. osoby  posiadające szczenięta  w wieku  do  12  tygodni 
2. przybyłych  czasowo  na  teren  Ustronia, jeżeli  podatek  od  posiada

nia  psów  został  uiszczony  za  dany  rok  podatkowy  w  miejscowości  z 
której osoby  te  przybyły. 

3. na  wniosek  emerytów  i rencistów  spełniających kryteria  do  otrzy
mania  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  2005  roku 
2.  Podatek  ten  pobiera  się  w  połowie  stawek  określonych  w  §  1 ni

niejszej 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  uraz  wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określi  odrębna 
uchwała 

4. Podatek może być również wpłacany  w kasie Urzędu  Miasta  lub na 
jego  konto 

§5 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

Uchwała  wchodzi  w życie po upływie  14 dni od ogłoszenia w  Dzien
niku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 

§7 
Uchwała podlega ogłoszeniu  poprzez wywieszenie na tablicach  ogło

szeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustrońskiej  i  interneto
wym  serwisie  miasta. 

UCHWAŁ A  NR  XXVI/221/2004 
Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004 r. 

w  sprawie: stawek opłaty  targowej  na rok 2005. 
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 
1, 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 l a 

Dzienną  stawkę  opłaty  targowej od osób  fizycznych,  osób  prawnych 
oraz  jednostek  organizacyjnych  nie mających osobowości  prawnej  do
konujących sprzedaży  na  targowisku 

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  nr    3,00 zł 

3) od  wszystkich  przedmiotów  (towarów) 
wystawionych  poza  wyznaczone  granice 
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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 
poza  dniami  targowymi 
6) z zadaszonego  straganu,  ławy,  pola  pow.  3 m2  10,00 zł 
7) z pól o pow.    do  1  m2    3,00 zł 

do 0,5  m2    1,50 zł 
§  2 

Poboru  opłaty  targowej dokonuje  upoważniony  pracownik  Urzędu 
Miasta  Ustronia. 

§3 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§  4 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Wojewódz

twa Śląskiego  i wchodzi  w życie po upływie  14 dni od  ogłoszenia. 
§  5 

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

UCHWAŁ A  Nr XXVI /  225  /2004 
Rady  Miasta  Ustroń  z dnia  25  listopada  2004  r 

w sprawie:  ustalenia  górnych  stawek  opłat  za  odbieranie  stałych 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  w 
Ustroniu. 

Na  podstawie  art.  18 ust. 2 pkt. 15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 
r. o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr  142 poz. 1591  z 
późn.  zm.)  i  art.  6  ust.24  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  po
rządku  w gminach  z dnia  13 września  1996  (Dz.  U.  Nr  132  poz. 
622  z późn.  zm). 

Rada  Miasta  Ustroń 
uchwala: 

Wysokość  górnych  stawek  opłat  za  odbieranie  stałych  odpadów 
komunalnych  z terenu  miasta  Ustronia  dla: 

1. właścicieli  nieruchomości 4,90 zł od osoby zamieszkałej na nie
ruchomości  / miesiąc + podatek  VAT 

2.  właścicieli  nieruchomości  położonych  w  Ustroniu,  na  któ
rych  posadowione  są  obiekty  na  stałe  niezamieszkałe  w  szcze
gólności  domki  letniskowe,  campingi,  obiekty  mieszkalne,  któ
rych  właściciele  nie  muszą  być  stałymi  mieszkańcami  Ustronia 
w  wysokości 

130 zł  rocznie od jednego obiektu  + podatek  VAT 

Wysokość  górnych  stawek  opłat  za  zbieranie  i  transport  stałych 
odpadów  komunalnych  w sposób  selektywny  dla: 

1. właścicieli  nieruchomości 
3,85 zł od osoby zamieszkałej na nieruchomości  / miesiąc  +poda

tek  VAT 
2. właścicieli  nieruchomości  położonych  w  Ustroniu,  na  których 

posadowione  są  obiekty  na  stałe  niezamieszkałe  w  szczególności 
domki  letniskowe,  campingi,  obiekty  mieszkalne,  których  właści
ciele  nie  muszą  być  stałymi  mieszkańcami  Ustronia  w  wysokości 

110 zł  rocznie od jednego obiektu  + podatek  VAT 
§3 

Wysokość stawek opłat za wykonanie zastępcze odbierania  odpa
dów  komunalnych  w wysokości  220 zł za  1 m3 odpadów  komunal
nych+  podatek  VAT 

§4 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta 

§5 
Traci  moc  uchwała  Nr XIV/136/2003  Rady  Miasta  Ustroń  z dnia 

4 grudnia  2003 r. 

1. Uchwała  wchodzi  w życie  w  terminie  14 dni  od  dnia jej  ogło
szenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego. 

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

UCHWAŁ A  Nr XXV I   /224  /2004 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  25  listopada  2004 r. 
w  sprawie  zatwierdzenia  taryf y 
za  odprowadzanie  1 m3  ścieków. 

Na podstawie art.24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001  o zbio
rowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym  odprowadzaniu  ście
ków  (Dz.  U.  z  2001  r Nr.72  poz.747  z  późn.zm) 

RADA  MIAST A  USTROŃ 
uchwala: 

s i . 
Zatwierdzić  taryfę  za  odprowadzanie  1 m3  ścieków  w  wyso

kości  3,45  zł  netto 
§2. 

Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 
§3. 

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

§ 4 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 stycznia  2005  r. 

UCHWAŁ A  Nr  XXVI/22 3  /2004 
Rady  Miasta  Ustroń 

z dnia  25  listopada  2004  r 
w  sprawie  zatwierdzenia  taryf y 

za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę 

Na  podstawie  art.24  ust.l  i  10 ustawy  z dnia  7 czerwca  2001 
0  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym  odprowadza
niu  ścieków  (Dz.  U.  z 2001  r Nr.72  poz.747z  późn.zm), 

RADA  MIAST A  USTROŃ 
uchwala: 

§  1. 
Zatwierdzić  taryfę  wieloczłonową  za  dostarczoną  wodę  dla 

odbiorców,  składającą się   z ceny  wyrażonej w złotych  za  1 m3 
dostarczonej  wody,  w  wysokości  3,25  zł  netto 

stawki  opłaty  stałej w  zł/wodomierz  za  1 miesiąc. 
Stawka  opłaty  stałej  zróżnicowana  jest  średnicą  wodomierza 

1 naliczana  jako  opłata  abonamentowa  odpowiednio  : 
Wodomierz  o  średnicy  :  15 20mm  —  8,10  zł  netto 

25  32  mm  —  17,70  zł  netto 
40  50  mm  48,20  zł  netto 
80  200  mm  200,70  zł  netto 

§ 2. 
Wykonanie  uchwały  powierza  Burmistrzowi  Miasta. 

§3. 
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  poprzez  wywieszenie  na  tabli

cach  ogłoszeń  na  terenie  miasta,  publikację  w  Gazecie  Ustroń
skiej  i w  internetowym  serwisie  miasta. 

§ 4 
Uchwała  wchodzi  w  życie  z dniem  1 lutego  2005  r 

Widok z Równicy na Tuł i Zaolzie.  Fot. W. Suchta 
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PONOWNY 
KONKUR S 

Na  ogłoszony  konkurs  na  hejnał  Miasta  Ustronia  wpłynęło 
9  propozycji  zgodnie  z  regulaminowym  terminem  tj. do  30  listo
pada  2004  r. 

W  wyniku  przesłuchania  wszystkich  nadesłanych  propozycji 
Komisja  powołana  zarządzeniem  Burmistrza  Miasta  w  składzie: 
prof.  Paweł  Puczek   muzyk,  Akademia  Muzyczna  w  Katowi
cach,  adiunkt  Witold  Pieńkowski   muzyk,  Uniwersytet  Śląski 
w  Katowicach   fili a  w  Cieszynie,  mgr  Piotr  Gruchel    muzyk. 
Urząd  Miasta  w  Cieszynie,  mgr  Jolanta  KrajewskaGojny  za
stępca  Burmistrza  Miasta  Ustronia,  mgr  Danuta  Koenig  naczel
nik  Wydziału  OKSiT,  po  przesłuchaniu  wszystkich  nadesłanych 
propozycji, analizie  i dyskusji  postanowiła  nie  przedstawić  do  re
alizacji żadnej z przedstawionych  propozycji  muzycznych  i wnio
skuje o  ponowne  ogłoszenie  konkursu  z zaleceniem  wykorzysta
nia do kompozycji hejnału materiału muzycznego pieśni  ludowych 
związanych z regionem a w szczególności pieśni „Tam gdzie Czan

toria się wznosi..." Nuty  zalecanego  utworu  zostaną  udostępnione 
przez  sekretariat  Urzędu  Miasta.  Komisja  konkursowa  dopuszcza 
przedłużenie  utworu  do  60  sek. 

W  związku z decyzją  Komisji  Konkursowej  Burmistrz  Miasta 
ogłasza ponownie konkurs na hejnał Ustronia. Kompozycja  powin
na nawiązywać swoim brzmieniem do pieśni  ludowych związanych 
z regionem cieszyńskim w tym szczególnie pieśni „Tam gdzie Czan
toria się wznosi..." Maksymalny  czas  trwania  hejnału  60  sekund. 
Komisja  Konkursowa  będzie  miała  prawo  nadania  ostatecznego 
kształtu  muzycznego  hejnału.  Wszystkie  kompozycje  konkursowe 
winne  być  zapisane  na  nośniku  dźwięku  (płycie  CD) i złożone  w 
nieprzekraczalnym  terminie  do  22  grudnia  2004  roku  godz.  15.00 
w  sekretariacie  Urzędu  Miasta,  Rynek  1, pok. nr  12. 

Oferty z kompozycją  hejnału winne być nadesłane  w zaklejonej 
kopercie  opatrzonej  godłem  z dopiskiem  „KONKUR S    HEJ
NAŁ" .  W  drugiej kopercie  opatrzonej  tym  samym  godłem  należy 
wpisać  dane  adresowe,  imię  i nazwisko  kompozytora  hejnału. 
Kompozytor  utworu  wybranego  przez  Komisje  Konkursową  na 
hejnał  miasta  Ustronia  zostanie  uhonorowany  nagrodą  pieniężną 
w  wysokości  1 500  zł, wypłaconą  na podstawie  umowy  o  dzieło, 
tym  samym  miasto  uzyska  prawa  autorskie  do  hejnału. 

PORZUCONE  PIESKI 
W  piątek  przed  południem  mieszkańcy  Zawodzia  powiadomili 

strażników  miejskich,  że  przy  ul. Sanatoryjnej stoi  tekturowe  pu
dło z sześcioma  szczeniakami.  Z  rozmów  z przechodniami  wyni
kało,  że pieski  porzucił  ktoś  nietutejszy.  Wyciągnął  pudło 
z  samochodu  i odjechał. Czarne  kundelki   trzy  suczki i trzy  pie
ski   piszczały  żałośnie  w  siedzibie  Straży  czekając  na  przyjazd 
właściciela  schroniska  dla  zwierząt  w  Cieszynie.  Były  głodne, 
zziębnięte,  zdezorientowane.  Od  matki  zabrano je  zbyt  wcześnie. 
Jeszcze piły jej mleko, bo zaczynały  ssać palec, kiedy je  głaskano. 
Żal  ściskał  serce.  Właściciel  schroniska  zapewnił  jednak,  że, 
zwłaszcza  przed  świętami,  na  takie kochane  maleństwa  na  pewno 
znajdą  się kupcy. Szczeniak  to wymarzony  prezent dla  niejednego 
dziecka.  Ważne  tylko,  żeby  zbyt  szybko  nie  trafił  z powrotem  do 
schroniska,  albo,  co gorsza,  na  ulicę. 

Za oddanie bezpańskiego  psa do schroniska płacimy z miejskiej 
kasy  prawie  pięćset  złotych  za  sztukę.  Walentyna  Mstowska 
z Wydziału  Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa prosiła o jakąś zniż
kę,  bo  tym  razem  oddawaliśmy  aż 6 psów  naraz.  Dowiedziała  się 
jednak,  że w tym przypadku  nie jest  to możliwe,  bo  odrobaczenie, 
karmienie  i utrzymanie  małych  psów  kosztuje więcej niż  dużych. 
Z  powodu  bezduszności  byłego  właściciela  szczeniaków  ubyło 
nam  z budżetu  miejskiego prawie  trzy  tysiące złotych.  (mn) 

Prezenty dzieci odbierały także 7 grudnia, gdy to w Prażakówce zorgani
zowano dla nich przedstawienie „0 rybaku i złotej rybce". Przy wyjściu po 
spektaklu Mikołaj rozdawał słodycze. Wcześniej jednak, co widać na zdję
ciu, żywo reagowano podczas przedstawienia.  Fot. W. Suchta 

ZDJĘCIA  I  PACZK I 
6  grudnia  to  ważna  i radosna  data  dla  najmłodszych, a to  za 

sprawą  Mikołaja. Szczególną  aktywność  Mikołajów  zauważono 
w przedszkolach.  Do przedszkola  nr 4 Mikołaj przyjechał  brycz
ką, gdyż  z powodu  braku  śniegu  trzeba  było  zrezygnować  z  sań. 
Mikołajem był zaprzyjaźniony z przedszkolem  Rudolf  Tomiczek. 
Dzieciom  szczególnie  do  gustu  przypadł  koń  ciągnący  bryczkę. 
W  przedszkolu  nr 6 szansę  na  radosne  spędzenie  tego  dnia  do
stały  też dzieci  na co dzień  nie  chodzące  do  przedszkola.  Rodzi
ce  przyszli  z nimi,  a Mikołaj wręczał  paczki,  w  których  znajdo
wały  się  ulubione  słodycze.  Ponadto  w  ten  dzień  ważnym  punk
tem  programu  były  zdjęcia z  Mikołajem, grupowe  i  indywidual
ne.  Pora  przybycia  Mikołaja  też  bywała  różna.  Niektórych  od
wiedził  z samego  rana,  inni  musieli  czekać  do południa.  Nigdzie 
nie zabrakło  paczek  dla dzieci,  ponadto  przedszkole  nr  3  dostało 
w  prezencie  od  rodziców  DVD.  Nie  wszędzie  mikołajki  odby
wały  się w poniedziałek.  W przedszkolu  nr 7 z Mikołajem  dzieci 
spotkały  się  2 grudnia, a w  przedszkolu  nr  1 będą  na  niego  mu
siały  jeszcze  poczekać...  dwa  tygodnie.  Tradycyjnie  połączono 
tam  bowiem  spotkanie  mikołajkowe ze świątecznym.  (ap) 
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Najpierw pieski znalazły schronienie w straży miejskiej.  Fot. M. Niemiec 
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KAMPANI A  W  SLD 
 Rada Krajowa podjęła uchwałę o przyspieszeniu  kampanii  spra
wozdawczowyborczej.  Związane  jest  to  z  tym,  co  dzieje  się 
w  kraju  i  wewnątrz  partii.  Poprzednia  kampania  miała  miejsce 
kilkanaście  miesięcy  temu,  więc  kadencja  zostaje  skrócona  pra
wie  że  o  połowę.  Rozpoczęła  się  od  wyborów  w  kołach    mówi 
Katarzyn a  Brandys  przewodnicząca  koła  SLD  w  Ustroniu. 

Członkowie  SLD  z  Ustronia  zebrali  się  na  zebraniu  sprawoz
dawczowyborczym  29  września.  Była  dyskusja  na  temat  afer, 
szeroko  też omawiano  budżet  miasta  na 2005  r. Wybrano  władze 
koła  i przewodniczącą  ponownie  została  K. Brandys, jej  zastęp
cą  Ireneusz  Staniek,  sekretarzem  Henryk  Słaby,  skarbnikiem 
Gertrud a  Kaczmarczyk,  członkiem  Stefan  Bałdys.  Wybrano 
też  delegatów  na  zjazd  powiatowy,  a  zostali  nimi:  K.  Brandys, 
H. Słaby,  S.  Bałdys,  Jan  Szwarc,  Bronisław  Brandys,  Roman 
Siwiec,  Andrzej   Hadaszczak,  Maria n  Landowski. 

Zjazd  powiatowy  SLD  odbył  się  5  listopada  w  domu  kultury 
w  Skoczowie.  Wybrano  władze  i  ponownie  przewodniczącym 
został  Alfre d  Brudny ,  wiceprzewodniczącą  K.  Brandys,  sekre
tarzem  Sylwester   Fołtyn.  W  Radzie  Powiatu  SLD  zasiada  26 
osób,  w  tym  trzy  z Ustronia:  K.  Brandys,  J. Szwarc,  B.  Brandys. 
Wśród  ośmiu  delegatów  na zjazd  wojewódzki  znalazło  się  dwo
je  członków  SLD  z Ustronia:  K.  Brandys  i J.  Szwarc. 

Wojewódzki zjazd SLD odbył się 20 listopada. Wybrano  człon
ków  Rady  Krajowej SLD,  Krajowego  Sądu  Partyjnego  i Krajo
wej  Komisji  Rewizyjnej  z  województwa  śląskiego.  K.  Brandys 
została  wiceprzewodniczącą  Śląskiego  Sądu  Partyjnego  SLD. 
Przewodniczącym  Rady  Wojewódzkiej  SLD  został  Zbigniew 
Zaborowski,  sekretarzem  dotychczasowy  skarbnik  Elżbieta 
Kwaśnicka.  W  zmniejszonej  Radzie  Krajowej Okręg  Cieszyn
Bielsko  będzie  miał jedno  miejsce.  Wybrano  na nie  Przemysła
wa  Koperskiego    dyrektora  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy. 
1819 grudnia  na  zjeździe  krajowym  SLD  województwo  śląskie 
reprezentować  będzie  88 delegatów.  Delegatką  została  K.  Bran
dys,  która  mówi: 
  W  naszym  powiecie  we  władzach  SLD  nie  było  większych 
zmian.  Zazwyczaj  do  zmian  dochodziło  tam,  gdzie  członkowie 
mieli  coś  do  zarzucenia  kierownictwu.  Przewodniczących  kół 
SLD  zmieniono  jedynie  w  Wiśle  i  Cieszynie.  Ponadto  koło 
w  Brennej  uległo  likwidacji  i  to  wszystkie  zmiany  w  naszym 
powiecie.  Na  zjeździe  wojewódzkim  w  wyborach  przewodni
czący  nie  miał  kontrkandydata.  W  ogóle  w  wyborach  było  nie
wiele niespodzianek. Tak jak  na każdym  zjeździe były głosy  kry
tyczne  w  dyskusji.  Dość  długie  przemówienie  na  temat  sytuacji 
w  naszej  partii  wygłosił  Józef  Oleksy.  Teraz  przed  nami  zjazd 
krajowy.  Będziemy  wybierać  przewodniczącego,  a  mówi  się 
o czterech  kandydatach. Zmiany  to zmiejszenie Rady  Wojewódz
kiej, a także Rady  Krajowej SLD.  Wojsław  Suchta 

MIKOŁA J  W  RODZINIE 
4 grudnia  Ustrońskie  Stowarzyszenie  Trzeźwości  Klub  „Rodzi

na"  zorganizowało  spotkanie  dzieci  i młodzieży  z  Mikołajem. 
 W sali w budynku  byłej fili i liceum, udostępnionej dzięki  uprzej
mości  Urzędu  Miasta,  29 dzieci  zostało obdarowanych  przez  Mi 
koła ja poinformował Marek Cieślar, prezes stowarzyszenia  „Ro
dzina".  Paczki  o wartości  ok. 30 zł każda  w połowie  finansowali 
rodzice  a  w  połowie  dofinansowało  stowarzyszenie  z  własnych 
środków.  Nie  znaleźliśmy  niestety  sponsorów. 

Co  roku  ta sama  czteroosobowa  grupa  zajmuje się  przygotowa
niem  mikołajkowej imprezy: strojem  Mikołaja oraz całością  orga
nizacji  wieczoru. 
 Jak zawsze był Mikołaj, diabeł  i aniołek   powiedział  M. Cieślar. 
  Dzieci  już  od  dawna  cieszyły  się  na  ten  dzień.  Organizowanie 
różnych  imprez  dla  całych  rodzin,  dla  dzieci    nie  wyłącznie  dla 
osób uzależnionych   mieści  się w zadaniach  statutowych  naszego 

stowarzyszenia. Przedsięwzięcie wymagało sporo pracy. Najpierw 
należało  przygotować  i udekorować  salę,  a  po  imprezie  trzeba  ją 
było oczywiście posprzątać.  Impreza  udała się jak  co  roku  i mimo 
iż coraz  trudniej o  fundusze, na  pewno  będziemy  ją  organizować 
co roku, gdyż dostarcza wiele radości dzieciom. Mama, która przy
prowadziła  na  mikołajki  pięcioro  dzieci  w  różnym  wieku  stwier
dziła, że pierwszy  raz w życiu jej pociechy  dostały  paczki  wszyst
kie  razem  podczas  wspólnych  mikołajek. 

18  grudnia  stowarzyszenie  organizuje  doroczną  wigilijkę . 
  Znów  przyjdzie nam  prosić o możliwość  skorzystania  z większej 
sali,  gdyż  członków  stowarzyszenia  jest  coraz  więcej  i nie  mieści
my  się  w  naszych  pomieszczeniach.  Zwłaszcza,  gdy  przychodzą 
nasi najbliżsi   stwierdził M. Cieślar.    Właściwie pora już na pod
sumowanie  kończącego się  roku,  który  był dla nas bardzo  udany. 

Wróciliśmy  ostatnio  z  integracyjnych  rodzinnych  warsztatów 
terapeutycznych  po  raz  pierwszy  poświęconych  nikotynie.  Już 
dwóch  członków  stowarzyszenia  przestało  palić,  co  uważam  za 
sukces.  Udał  nam  się  też  jesienny  wyjazd  integracyjny  do  Wie
liczki,  dokąd  pojechaliśmy  z  całymi  rodzinami.  Udało  nam  się 
znaleźć  sponsora  na  ok.  30  %  kosztów,  resztę  płaciliśmy  sami. 
Obiecaliśmy  sobie,  że  będziemy  zbierać  pieniądze  na  podobny 
wyjazd w przyszłym  roku.  Anna  Gadomska 

Tuż przed rozdaniem prezentów.  Fot. W.  Suchta 

MliUĘHIB 
S S B B u ms 

pssHIS 
ustroh  U/DKOW!$KOMM 

Smak  prawdziwego 
chleba 

ko— TEGO TRZEBA SPRÓBOWAĆ! 
W sklepach  PSS „Społem"  w Ustroniu 

polecamy naszym  klientom 
nowości  /  własnych  piekarni 

produkowane z zachowaniem  tradycyjnego kunsztu 
piekarskiego pod nadzorem  doświadczonego 
inżyniera  technologa  Piotra  Leszczyńskiego 

Chleby: 
gospodarski, bawarski, wiejski, skandynawski, zwykły 

ustroński. mazowiecki,  litewski  i ponad 20 innych 
pieczonych według indywidualnych  upodobań  i życzeń klientów. 

Bułk i  w szerokim  wyborze: 
śniadaniowe, pszenne  i wrocławskie, kajzerki oraz wicie innych. 

Wyroby półcukiernicze: 
pączki  i drożdżówki z nadzieniem, serniki, szarlotkę japońską, 

kołacze ustrońskie i nie tylko. 

W okresie przedświątecznym polecamy drobne ciasteczka 
Zapraszamy na degustację naszych wypieków  na godz. 10.00 

w każdą sobotę do: Delikatesów  przy ul. Partyzantów 1a, 
sklepów firmowych  PSS „Spotem" w Hermanicach  i na Poniwcu 
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us t rońsk ie  galerie ,  muzea, 
placówk i  kultury,  fundacje , 
stowarzyszenia, policja , straż miejska 

w w w .  u s t r o ń .  p ! 
M I E J S K A  B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A 
Rynek  4,  tel.  8542340, 
Wypożyczalnia  dla  dorosłych 
poniedziałek:  8.00    18.00;  wtorek:  8 .00  15.00;  środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —  piątek:  8.00    18.00;  sobota  8.00    12.00. 
Czytelnia  ogólna  oraz  wypożyczalnia  dla  dzieci  i  młodzieży 
poniedziałek:  12.00  18.00;  wtorek:  8 .00  15.00;  środa  12.00  18.00; 
czwartek:  —  piątek:  8.00    18.00. 

M U Z E U M  U S T R O Ń S K I E  i m .  J .  J a r o c k i e g o 
ul .  Hutnicza  3,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze  skansenem  przemysłowym 
—  Wystawa  etnograficzna  ze  zbiorów  własnych  Muzeum 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 
—  Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Fotografie  i  pamiątki  z  podróży  Macieja  Chowanioka  do  Azj i 
PołudniowoWschodniej  i  Indii   czynna  od  15  listopada  do  8  grudnia 
Muzeum  czynne:  we  wtorki  9    17,  od  środy  do  piątku  9  1 4, 

w  soboty,  niedziele  9.30    13. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z B I O R Y  M A R I I  S K A L I C K I E J " 
ul.  3  Maj a  68,  tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
Ekspozycja  prac  wybitnych  polskich  twórców  P. Stellera,  J.  Wałacha,  S. 
Jaworskiego,  L. Konarzewskiego,  M. Siary, Z Juźwika  i innych.  Kolekcja 
medali:  poczet  królów  i książąt polskich,  dzieje oręża  polskiego,  medale 
z dziedziny  kultury  i sztuki. Starodruki, kolekcja 3,5 tys. exlibrisów,  druki 
bibliofilski e  i unikatowe.  Cenny  zbiór  książek   cieszyniana  (możliwość 
korzystania ze zbiorów przez uczniów i studentów) 
Wystawy  czasowe: 
Wystawa  twórczości  Bogusława  Heczki. 
Oddział  czynny:  środy,  czwartki,  piątki,  soboty,  niedziele  913 

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  „ N A  G O J A C H " 
B&K  Heczkowie  ul. Blaszczyka  19. tel. 85411 00. 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. Sanatoryjna 7, teł. 8543534 wew. 488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty 9   13. 

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 
Biur o  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 I S J A " 
ul.  3  Maj a  14,  tel.  854  45  22,  fax  854  18  14 

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 Abstynent a  „RODZINA" . Ustroń, ul. Rvnek 4 (byłe liceum koło  ZUS) 
MITYNG  A A   czwartek od  17.30 M I T Y N G  AlAnon .  wtorek od  17.30 
Klu b  Abstynent a   w  pozostałe  dni  od  17.00 
Telefon:  8541984,  tel.  kontaktowy:  0  601  516  854. 

F U N D A C J A  ś w .  A N T O N I E G O . u l .  Kościelna  21,  tel.  854  17  72 
wtorek  9.00 spotkania  z instruktorem  terapii  uzależnień  i  współuzależn. 

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.  email:  mdk@ustron.pl 
Koła  zainteresowań  dla  dzieci  i  młodzieży:  komputerowe,  szachowe, 
plastyczne,  wokalnoinstrumentalne,  taniec  nowoczesny,  taniec 
towarzyski,  rękodzieło  artystyczne,  fotograficzne,  modelarskie, 
akrobatyka  zajęcia odbywają się po południu. 

Restauracja  „Pod  Skalicą" 
600  m przed  wyciągiem  na  Czantorię 

zaprasza na niedzielne  obiady  rodzinne. 
Cena  zestawu  obiadowego  wynosi  14 zł   deser  GRATIS 

Przyjmujemy  zamówienia 
na  świątecznego karpia  w  galarecie, 

dorsza  po grecku  i  inne 
Organizujemy  przyjęcia  okolicznościowe 

telefon  8544880 

kur s  języka  angielskiego    wtorki  godz.  17.0018.00    sala  nr  8 
gimnastyka  lecznicza   poniedziałki  i czwartki  godz.  19.00   20.00,  piątek 
godz.  8.30  s. nr 7 

TOWARZYSTWO KSZTAŁCENI A ARTYSTYCZNEGO  nauka gry  na: 
fortepianie,  keyboardzie,  flecie,  saksofonie,  gitarze,  klarnecie, 
skrzypcach,  akordeonie.  Kształcenie  słuchu,  teoria  muzyki,  zajęcia 
wokalne  zajęcia odbywają się po południu. 
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 
Związek  Inwalidó w  Wojennych  RP  i  Związek  Byłych  Więźniów 
Politycznych  Hitlerowskic h  Więzień  i  Obozów  Koncentracyjnych 
  czwartek  10.0012.00  s.  nr  2 
Polski  Komitet  Opieki  Społecznej   Zarząd  w  Ustroniu 

 ś roda  10.0012.00  sala  nr  2 
Światowy  Związek  Żołnierzy  AK     piątek  10.0012.00 
Estrada  Ludowa  Czantoria  i  Mał a  Czantoria    wtorek  17.3020.00 
Zespół  Wokalny  „Ustroń "     wtorek  18.0020.00 

Klub działając y przy Ośrodk u Pracy z Dziećm i i Młodzież ą „MOŻNA INACZEJ" . 
Ustroń,  ul.  Wantuł y  47  (sala  świetlicowa). 
  poniedziałki  :  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 
15.00    16.30  zajęcia rozwijające  (plastyczne,ruchowotaneczne), 

  wtorki :  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VV I  szkoły 
14.00  17 .00  podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 

przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 
 środy:  15.00   16.30  Pomoc  w  nauce  dla  dzieci  młodszych  (kl.  IIV ) 

zajęcia rozwijające  (plastyczne.ruchowotaneczne), 
  piątki : 
14.00    17.00  Pogotowie  naukowe  dla  dzieci  klas  VV I  szkoły 

podstawowej  i młodzieży  gimnazjalnej; 
przygotowanie  do  testów  gimnazjalnych, 

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,  teł. 8542653,   od  poniedziałku  do piątku 8.30    16.00 

 sobota  8.30   13.00 
ul. Sanatoryjna  7,8542025   od  poniedziałku  do piątku  8.45    16.00 

  sobota  8.45    13.00 

K O M I S A R I A T  P O L I C J I  U S T R O Ń 
ul.  3  Maj a  21,  (tel.  alarm.  997);  tel.  8542413;  8543413. 

S T R A Ż  M I E J S K A  U S T R O Ń 
ul.  Rynek  4,  tel. 8543483;  kom.  604558321;  z ERY: darmowy  986 

Zdobienie żarówkami  drzew wokół  rynku.  Fot. W. Suchta 
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Podczas gdy  Mikołaj  rozdawał  słodycze...  Fot. W. Suchta 

OGŁOSZENIA DROBNE 

„ U Marusia", ul. Grażyńskiego  27, 
tel.  8544997.  Sylwester,  domo
wa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Pilnie  sprzedam  mercedes  308  D, 
95  r„   kontener  (po  poczcie  nie
mieckiej).  Tel.  8543789  8.00  
15.00,  0604482872. 

Pilnie  sprzedam  VW  polo,  model 
2000, czerwona  perła,  trzydrzwio
wy,  1,4  MPI,  pełne  wyposażenie. 
Tel.  8543789  8.00    15.00, 
0604482872. 

Przyjmę  zlecenia  na  komplekso
we remonty, wykończenia  domów, 
poddaszy. 
Tel.  8542474,  0693707545. 

Język  polski    korepetycje,  nowa 
matura,  redagowan ie  tekstów 
(doktorant  polonistyki). 
0502675533. 

Do  wyna jęc ia  dwa  poko je  od 
stycznia.  Tel.  0507777845. 

Komputerowe  przepisywanie  tek
stów.  Tel.  0501190659. 

Tanio  sprzedam  komputer. 
8542117. 

Wynajmę  osobie  samotnej  (chęt
nie  pielęgniarce)  lub  małżeństwu 
na emeryturze  mieszkanie  na  par
terze (w Ustroniu Zawodzi u) w za
mian za opiekę nad osobą  przewle
kl e  chorą.  Wynagrodzen ie  do 
uzgodnienia. Tel. (033)  8544346 
(odgodz.  16.00  do  20.00). 

Sprzedam  forda  escorta,  diesel, 
czerwony,  94  r. 
Tel.  0691569503  po  20.00. 

Usługi  koparką  i spychaczem  DT
75.  Tel.  0603117552. 

Sprzedaż  choinek    sosna,  świerk 
(1  m  5  m). Śliwka Jerzy,  Ustroń, 
ul.  Sucha  3,  tel.  8542127. 

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

Sprzedam  dwie  pary  nart  nowe 
z  wiązaniami,  niedrogo.  Dziecię
ce  i młodzieżowe,  tel.  kontaktowy 
(033)  8545787. 

Sprzedam  łóżko  piętrowe    na 
dole  biurko  +  szuflady. 
Tel.  0502619154. 

Niemiecki    korepetycje. 
Tel.  8542744. 

ttTli 

i 
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KULTUR A 
11.12  godz.  16.00 

12.12  godz.  15.00 

Klu b  Propozycji.  Spotkanie  z  Jadwigą 
i Jerzym Oszeldami  Zbiory Marii Skalickiej 
Wernisaż  wystawy  prac  dzieci  z  Ośrod
ka  Rehabil i tacyjnoWychowawczego 
w Nierodzimiu   Muzeum  Ustrońskie 

SPORT 
11.12  godz.  9.00  Mikołajkow y  T\irnie j   Tenisa  Stołowego 

dla dzieci  i młodzieży   Gimnazjum  nr 1 

KINO „ZDRÓJ"  , ul. Sanatoryjna 7 (baseny),  tel/fax  8541640 

9.12  godz.  18.15 
godz.  20.00 

1016.12 godz.  18.15 
godz.  19.45 

Książę  i j a   kom.  rom.  (15  1.) USA 
Zł e zachowanie  obyczaj.  (181.) Hiszpania 
RRRrrr!! !   komedia  (12  1.) Francja 
Dziewczyna  z perłą   obyczaj.  (151.) Wlk. 
Brytania 

DYŻURY  APTEK 
910.12    apteka  Na Zawodziu, ul.  Sanatory jna  7,  tel .  8544658. 
1113.12   a p t e k a  Elba,  ul.  C ieszyńska2 ,  tel.8542102 . 
1416.12   apteka  Myśliwska ,  ul.  Skoczowska  111, tel .  8542489. 

...aniołki flirtowały  z diabłami.  Fot. W. Suchta 

u s t h o u s k A . 

Czasami  zdarza  się  tak,  że  ludzie  znajdują  w chlebie  zapieczo
ne  gwoździe  czy  inne  „drobiazgi".  Czy  w pani  piekarni  zdarzyło 
się  kiedykolwiek  cos'  takiego?    pytaliśmy  Marię  Lipską,  kie
rowniczkę  piekarni  na  Manhatanie.  Ja  osobiście  nigdy  nie  ode
brałam  takiej  reklamacji    odpowiadała.  M.  Lipska  tłumaczyła 
także,  od  czego  zależy  jakość  chleba:  To tylko  i  wyłącznie  kwe
stia  mąki.  Receptura  jest  od  lat  ta  sama,  tu  nic  się  nie  zmieniło. 
Jeżeli  chleb  jest  gorszy  to  głównie  z  winy  mąki.  Na  przykład  do
stajemy  mąkę  we  wtorek,  a  chleb  musimy  z  niej  wypiekać  już 
w środę.  Mąka  ta jest  nieodleżakowana,  a powinna  leżeć  co  naj
mniej  21  dni  zanim  użyje  się  jej  do  wypieku. 

O  akcji  przeprowadzania  badań  profilaktycznych  mówił  kie
rownik  ośrodka  zdrowia  w  Ustroniu  Marek  Wiecha:  Mieszkańcy 
podzieleni  są  na  roczniki  parzyste  i nieparzyste,  badamy  raz  jed
ne,  raz  drugie.  W  zależności  od  płci,  wieku  i  trybu  życia,  jakie 
ktoś  prowadzi,  komputer  typował  pacjentów  do  konkretnych  ba
dań.  Dzięki  nim  zostało  wykrytych  wiele  przypadków  zachoro
wań  na  nowotwory  i miażdżycę  u  ludzi,  którzy  nie  zdawali  sobie 
Z tego  sprawy. 

Końcem  listopada  Zakład  Telekomunikacji  w  BielskuBiałej 
poinformował  abonentów  w naszym  mieście,  że  w związku  z  uru
chomieniem  central  systemu  EWSD  nastąpi  zmiana  numerów 
telefonicznych.  Przed  dotychczasowymi  numerami  pojawią  się 
jeszcze  dwie  cyfry.  W  Ustroniu  będzie  to  54. 

Wygasło  ognisko  wścieklizny  ...a  mieszkańcy  nadal  zastana
wiają  się jak  postąpić,  gdy  na podwórzu  zjawi  się  wściekłe  zwie
rzę.  Rady,  jakich  udzielał  czytelnikom  dr  Tadeusz  Buzek  w GU  nr 
46/94  nie  rozwiązały  ich  dylematu  „dobić  czy  nie  dobić".  Jak 
poin formowano  nas  w Straży  Miejskiej,  mimo  że teraz  każdy  szwę
dający  się  pies  podejrzewany  jest  przez  ustroniaków  o  wściekli
znę,  chętnych  do  dobijania  na  odległość  jest  niewielu.  (mn) 
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TURNIEJ DEKANATU 
W  czwartek,  25  l istopada 

w  Szkole  Podstawowej  nr  3 
w  Polanie  odbył  się  turniej  te
nisa  stołowego  dekanatu  wi
ślańskiego.  Startowało  42  za
wodników  w  pięciu  katego
riach.  Najl iczniej  stawili  się 
męscy  reprezentanci  gimna
zjów, bo w  tej kategorii  starto
wało aż 21. zawodników,  sied
miu  z  G l ,  dwunastu  z  G2 
i  dwóch  z  Domu  Samotnej 
Matki  w Wisie  Małej.  Zawody 
otworzł  ks. Alojzy  Wencepel, 
proboszcz parafii Dobrego  Pa
sterza  w  Polanie.  Ksiądz  dzię
kował  nauczycielom  za  przy
bycie  na  turniej  z  młodzieżą. 

Poniżej podajemy wyniki  we 
wszystkich  kategoriach. 

Dziewczęta,  szkoły  podsta
wowe:  1.  Katarzyn a  Sikora; 

2. Katarzyn a  Bojarowska;  3. 
Mart a  Błachut,  wszystkie  z 
SP2.  Chłopcy,  szkoły  podsta
wowe:  1.  Piotr   Juroszek;  2. 
Piotr   Stanek;  3.  Adam  Bur 
czak   wszyscy  z  SP2,  4.  Ar 
tur   Baran    Wisła  Mała  Dom 
Samotnych  Matek;  5.  Michał 
Błachut    SP2;  6.  Przemy
sław  Kołder     Wisła  Mała 
DSM;  7.  Tobiasz  Dyrda;  8. 
Adam  Podżorski;  9.  Bartosz 
Tyrna ,  wszyscy  z  SP2. 
Dziewczęta,  gimnazja:  1.  Do
minik a  Kozik ;  2.  Martyn a 
Cichoń; 3. Dominik a  Buczek, 
wszystkie  z  G  l .  Chłopcy, 
gimnzjum:  1. Grzegorz  Matu 
szek   G l,  2. Artu r  Hazuka  
G2; 3. Damian  Poloczek   G
2,4. Mateusz Ziółkowski   G
1; 5.  Łukasz  Sieroń    G2;  6. 

Walczono o każdą piłkę. 

Bartłomie j   Pilch;  7.  Matusz 
Biłk o    G l ;  8.  Mateusz  Nie
miec   G2; 9. Dawid  Szturc  
G2;  10.  Łukasz  Baca    G l . 
Seniorzy, opiekunowie:  1. Łu 
kasz  Sztwiertnia    Ustroń; 
Artu r   Klu z    Ustroń;  3.  Ja
dwiga  Konowoł    Skoczów; 
Rafał  Szturc    Ustroń;  Stani
sław  Szturc    Ustroń;  Janusz 
Staś   Ustroń.  Głównym  orga
nizatorem  był  ks.  Alojzy  We
ncepel,  Dobrego  Pasterza 
w  Polanie,  kierownikiem  za
wodów  J.  Konowoł,  sędzią 
głównym  Micha ł  Reterski. 
Turniej  sponsorowali:  polań
ska  parafia,  Wytwórnia  Natu
ralnych  Wód  Mineralnych 
„Ustronianka"; Szkoła  Podsta
wowa  Nr  3 w  Polanie. 
  Startowali  zawodnicy 
z  różnych  miast,  m.in.  dzieci 
z  Wisły  Małej   z  domu  dla 

Fot. W. Suchta 

bezdomnych  matek    mówi 
ks.  A.  Wencepel.    Zaprosze
nia  wysyłaliśmy  do  poszcze
gólnych  szkół  i  parafii .  Na 
pewno ten turnie j  służy  temu, 
by  uczestnicy  kontynuowali 
grę. Każdy otrzymał  dyplom, 
a pierwsze miejsca  nagradza
ne  były  pucharami.  Nauczy
ciele  przyjechali  ze  swymi 
grupami  i  ich  uczestnictwo 
jest  dobrym  znakiem. 

Wojsław  Suchta 

Właścicielom 

R E S T A U R A C J I 
„ S I E L A N K A " 

dz ięku jemy 

za  wspan ia łe  przyjęcie 

Nowożeńcy 

P O L E C A M Y . 

'RESTAURACJA  MOTELU 

zaprasz a 

na wspólne  kolędowanie 
z chórem męskim z Goleszowa 

polecamy:  nowatorskie 
i tradycyjne przysmaki świąteczne 

REZERWACJE: 

Piwnica dla smakoszy 
„Równica" 

UstEŹL uL ˇMoszyńskiepo  1. 
tel/fax:  033  854  10  03 

Oferujemy usługi  gastronomiczne: 
•  bankiety  •  rauty  •  uroczystości  •  mprezy zamknięte 

•  udostępniamy  salo  na  szkolenia 
•  obiady  abonamentowe  w eonie  7,50  zl 

•  przyjmujemy  zamówienia  na  pierogi 
•  przyjmujemy  zamówienia  na  posiłki 

rcgencracyjnc  na miejscu  lub  na  wynos 

Nasza dewizą jest: 
niska cena! miła obsługa! mila atmosfera! 

ZIMOWA PROMOCJA 

OKNA 
D E C E U N I C K 

A L U P L A S T 
T H Y S S E N 

Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 47e 

te l . / fax:  854  53  98 
ZAWSZE 

NAJTANIEJ 

Salon  f r y z j e r s k i ^ a g d a " 
USTROŃ, ul. Cieszyńska  1 

te l .  8542200.  0601359864 
czynne:  pn  12.0017.00, 

wt,  śr,  czw.,  pt.  9 . 0 0   17.00, 
soboty  8.0013.00. 

DUŻE WYDATKI???  NIEPRAWDA!!! 
Dla klientów, którzy w grudniu 

skorzystają z usług naszego  salonu 
za  min. 50 zł  uczesanie  sylwestrowe 

z  rabatem 50% 
PRZYJDŹ,  SPRAWDŹ  NAS 

Wesołych, zdrowych  Świąt 
Bożego  Narodzenia 

wszystkim  swoim  Klientom 
¿ß^  życzy  Video  „Rena" 

Informujemy  również,  że mamy  wiele 
nowości DVD,  VHS 

jak  „SHREK  2„HARRY  POTTER 
komplet  „  WŁADCY  PIERŚCIENI", 

v  „SPIDER  MAN  2"  i wiele innych  , 

ZAKŁAD OPTYCZNY 
mgr optyk optometrysta  Jacek  Fuchs 

Ustroń,  ul.  M.  Konopnickiej  15c 

C O D Z I E N N I E  W  G O D Z I N A CH  O T W A R C IA  Z A K Ł A D U 

Lek.  med.  Władysława  Broda  spec ja l i s ta  c h o r ó b  o c z u 
pon.,  śr.  15.30  17.00 

pon.   pt.  9.00  17.00 
sobota  9.00  13.00 

Możliwość telefonicznej  rejestracji 
t e l e f a x :  8 5 4  1 3  9 0 

Turniej otwiera ks. A. Wencepel.  Fot. W. Suchta 
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Witejcie 

Rywalizacja przy stołach w Lipowcu.  Fot. W. Suchta 

TENIS Z MIKOŁAJE M 
6 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły  Podstawowej w Lipow

cu odbył  się mikołajkowy  turniej tenisa stołowego, w którym ry
walizowali  uczniowie  ustrońskich  szkół  podstawowych.  Oczywi
ście  uczestników  turnieju  odwiedził  Mikołaj. Wszyscy  otrzymali 
upominki. 

Wyniki: 
Dziewczęta:  1. Karolin a  Sikora  (SP2),  2. Katarzyna  Boja

rowska  (SP2), 3. Angelika  Mucha  (SP3), 4. Katarzyna  Gra
borz (SP3), 5. Karolin a Glajc (SP5), 6. Małgorzata Greń  (SP
5), 7. Jolanta Baca (SP3), 8. Mart a Błachut (SP2), 9. Agniesz
ka  Madzia  (SP5).  Drużynowo  dziewczęta:  1. SP2  (86 pkt). 
2. SP3 (82 pkt), 3. SP5 (76 pkt). 

Chłopcy:  1. Michał Gomola  (SP3), 2. Jerzy  Mendrek  (SP5), 
3. Piotr  Juroszek (SP2), 4. Dawid Baranyai (SP3), 5. Artu r  Czar
niak (SP5), 6. Mateusz Śliwka (SP3), 7. Radek Niwiński  (SP2), 
8. Adam  Burczak  (SP2), 9. Dariusz Małysz  (SP5).  Drużynowo 
chłopcy:  1. SP3 (86 pkt). 2. SP5 (80 pkt), 3. SP2 (78 pkt). 

Szkoły które zwyciężyły drużynowo reprezentować będą  Ustroń 
w  rozgrywkach  wyższego  szczebla.  Imprezę  sponsorowały  deli
katesy Smrek z Lipowca.  (ws) 

Jako  sie też mocie  tej zimy?  Czy wychodzicie  kaj na szpacyr, 
czy jyno  siedzicie  w papuciach  przi piecu?  Jo sie wczora  urznył  w 
palec jak ¿ech laubzegom  rzazoł  deske,  coby  kormik  dlo  ptoszków 
zrobić  i na  razie doiech  se spokuj  z robotom  aż mi sie palec  zago
ji,   boch  sie fest  poharatoł.  Baba mi dodziubowala,  jaki  to zy  mnie 
mam las, a sama jak jyno  klepocz  cliyciła,  bo chciała  cos i przi bić, 
to sie  rypła  w kolano,  tóż chodzymy  po  chałupie  taki  marody. 

Coby mi sie  tyn czas pryndzyj  skulol  czytdtn ¿oto nowy „ Kalyn-

dorz  Ustróński"  i nadziwić  sie ni mogym  wiela  to ludzie  majom 
rzeczy, ponikiery  prowde  pisze,  a ponikiery  plecie  trzi po  trzi. Je
dyn  łopisuje  historyje  ło kościelnych  dzwonach,  insi zaś ło roz
maitych  ustróniokach,  nó doi sta je  moc czytań io.  Dali  tam  też 
sporo  downych  fotografi,  toto  baji z drugi  wojny, a dyć  tam  moc 
ludzi  poznowóm.  Nale  trzeja  przeca  było  łopisać,  kiery  tam  w 
łoblyczce  z Hitlerjugend  paraduje.  Dyć ponikierzi  jeszcze  żyjóm, 
to se isto kupióm  tyn kalyndorz  na pamióntke.  A Michnę,  Kotasa 
czy Szczepanka  toch przeca  dobrze  znoł, a tu ich  łopisali  i zdjyn
cia  ukozali. 

Ciekawych  je,  czy  mie  też łopiszóm  jak sie pominym  i  ukożóm 
fotkę  jak  popijóm  bimber  swoji  roboty z kamratami.  Gdo wiy, dzi
sio je  tako  technika,  że możne  ani sie nie nazdómy  a tu  zdjynci 
nom  zrobióm  kansik  zza  chałupy  ukrytym  aparatym. 

Je  coroz  bardziyj  cima,  a dziepro  popołedni,  tóż  chocioż  se ty 
downe  fotografije  łoglóndnym,  łoto  baji  wiesielowe,  boch  tu też 
moc  ludzi  poznoł.  A jak  idziecie  po ceście,  to sie  nie  boczcie  jak 
bodlawo  krowa, jyno  sie uśmiychnijcie,  bo możne  wóm kiery  zdjyn
ci zrobi  i za pore  roków bydziecie  w rubryce  „  Downy  ustróniok  ". 

Jura 

Ustroń RESTAURACJA 
U L  / t ć C o   / t ć ć a  czynna  od  12.00 

Zaprasza  do biesiady  w niezwykle  nastrojowym  wnętrzu 
Z wyborną  kuchnią  i dobrą  zabawą. 

Organizujemy spotkania wigilijn e 
  u u v t . 

na  wwmzA 
200  zł od osoby,  bogate  menu 

3  gorące  posiłki  +  alkohol 
Ustroń,  ul. 3 Maj a  39a,  teł.  (33)  854  14 41 

POZIOMO :  1) w  lampie  naftowej,  4) deptak  w  morzu, 
6)  udaje słowika, 8) nabój armatni, 9) góry  południowoame
rykańskie,  10) zżera ziemniaki,  11) lokaj, ordynans,  12) schadz
ka zakochanych, 13) siłacz,  14) pierwiastek chemiczny,  15) do
słownie  przytaczane  wypowiedzi,  16) narząd  wzroku,  17) na 
kawior,  18) czerwony  bywa  goroźny,  19) cięta  lub kłuta, 
20) w apteczce. 

PIONOWO :  1) mały  kwadrat, 2) szef  oddziału  szpitalnego, 
3)  lalka w teatrzyku. 4) zarządca marchii, 5) ośmiu  grajków, 
6)  plan,  zamysł,  7) akwariowe  rybki,  11)  kuzyn  motocykla, 
13)  włoska  miłość. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po odczytaniu  liter z pól 
oznaczonych  liczbami  w dolnym  rogu. Na odpowiedzi  ocze
kujemy do 20 grudnia br. 

Rozwiązanie  krzyżówki  z nr  46 
LAU R  DLA  ZYGMUNT A  BIAŁAS A 

Nagrodę  30 zł otrzymuje  ANNA  CIEŚLAR ,  z Ustronia, ul. 
Źródlana  2a. Zapraszamy do redakcji. 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 

K R Z Y Z O W K A 
30  zł  30  zł 

KRZYŻÓWK A 
30  zł  30  zł 

G A Z E T A  A 
U S T R O N S K A 
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