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Może zima zawita na dłużej.                                                                         Fot. W. Suchta

SpotkaNIe	
bizneSMenóW

NaSz
ambaSador

podatkI

Na pytania wysłane 4 grudnia do Ministerstwa Skar-

bu Państwa odnośnie prywatyzacji Przedsiębiorstwa 
Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A. otrzymaliśmy odpo-

wiedź już 30 grudnia. Kilkanaście razy rozmawiałem  
z urzędnikami i urzędniczkami i zawsze mówiono mi, 
że odpowiedzi jeszcze tego samego dnia zostaną wysła-

ne. W końcu się doczekałem, a treść odpowiedzi MSP 
niech ocenią sami czytelnicy. Jeżeli jednak prywatyzacja 
będzie tej jakości co odpowiedzi na pytania, nie wróży 
to najlepiej przyszłości największego zakładu pracy  
w Ustroniu.

(cd. na str. 2)

Wyłonili
doradcę

W  różnych  rytMach
W ośrodku wczasowym Juhas noc sylwestrowa przebiegała pod 

hasłem: „Nuty i smaki Italii”. Bawiono się przy włoskich przebo-
jach śpiewanych przez miejscową kapelę. Na stołach królowały 
potrawy przygotowane według przepisów szefów kuchni znanych 
restauracji z Mediolanu, Florencji i Genui, m.in.: polędwica wie-
przowa z sosem z sera gorgonzolla z karmelizowanymi gruszkami, 
rigatoni strascicati po lorencku, pierogi z ricotty nadziewane 
serami, panna cotta z kawą i sosem z białej czekolady z rumem. 
W trzygwiazdkowym hotelu „Wilga” wielkie otwarcie ostatniego 
wieczoru 2009 roku miało miejsce o godz. 20. Tym razem gospo-
darze obiektu zaprosili w podróż do krajów latynoamerykańskich. 
Grał DJ Janek Zachar z zespołu „Ustronsky”. Zorganizowano  
pokaz tańców latynoamerykańskich oraz show barmański w stylu 
lair czyli było rzucanie szejkerami, żonglowanie kieliszkami. 
Nowy rok powitano pokazem sztucznych ogni. Jest już normą, 

(cd. na str. 4)
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Wyłonili
doradcę
Na jakim etapie jest prywatyzacja PU „Ustroń”?
10  grudnia zakończyliśmy odbiór analiz przedprywatyzacyj-
nych sporządzonych przez  doradcę   -  Budoserwis Z.U.H. Sp.  
z o.o. z siedzibą w Chorzowie, na podstawie  których  opracowany 
zostanie dalszy harmonogram procesu. Obecnie przygotowujemy 
publikację zaproszenia do negocjacji.
Na  stronie  internetowej  MSP  znajduje  się  informacja, że 
�00% udziałów skarbu  państwa  w  PU „Ustroń” to �.830.000 
akcji/udziałów po �0 zł, czyli �8.300.000 zł. Co oznacza ta 
kwota i czy ma ona związek z prywatyzacją?
10  zł  to wartość nominalna akcji spółki, pomnożona przez ilość 
akcji daje kwotę  kapitału  zakładowego.  Kapitał  zakładowy  jest  
pierwotnym wkładem wnoszonym  przez  akcjonariuszy przy 
założeniu spółki, a jego wysokość może się  zmieniać  w  trakcie  
jej rozwoju. Kwota ta nie jest kwotą, której MSP spodziewa się  
z transakcji. W prowadzonym procesie opieramy się na wycenach 
przygotowanych  przez  doradcę,  które  uwzględniają  m.in. 
zmianę wartości spółki w czasie czy jej składniki majątkowe.
Czy   wiadomo   jaka   jest   wartość  rzeczywista PU  „Ustroń”,  
a  w szczególności:
Czy  znana  jest  powierzchnia  działek  należących  PU  
„Ustroń”  będących własnością i w wieczystym użytkowa-

niu przedsiębiorstwa? Jeżeli tak, to jaka jest powierzchnia  

działek  będących własnością przedsiębiorstwa, a jaka  
w wieczystym użytkowaniu? Gdzie znajdują się te działki?
Czy  znana  jest kubatura i powierzchnia użytkowa budynków 
należących do PU „Ustroń”?  Jeżeli tak, to jaka jest to kuba-

tura i powierzchnia oraz jakich budynków dotyczy?
Czy znana jest wartość rzeczywista sprzętu i urządzeń będą-

cych w posiadaniu PU „Ustroń”?
Sporządzona  przez  doradcę  analizy  przedprywatyzacyjne  za-
wierają  m.in. analizę prawną spółki, jej perspektywy rozwoju, 
strategię prywatyzacji oraz wycenę  majątku stanowiącej część 
oszacowania wartości spółki. Dokumentacja ta  jest  zastrzeżo-
na, gdyż prowadzone negocjacje opierają się właśnie o warunki  
cenowe i mówienie o naszych oczekiwaniach w tym momencie 
byłoby co najmniej nieodpowiedzialne.
Czy   zamierzenia   prywatyzacyjne   są  konsultowane   
z  przedstawicielami pracowników? Jeżeli tak, to jaki jest 
efekt tych konsultacji?
Plany związane z prywatyzacją były konsultowane zarówno  
z przedstawicielami pracowników,  jak  i  zarządem  spółki.  Co  
więcej,  21  kwietnia 2008 r., otrzymaliśmy  pismo  ze  spółki, 
w którym zarządy wszystkich działających w Przedsiębiorstwie 
Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.  organizacji związkowych wraz z  
Radą  Pracowników  i  Zarządem poinformowali, że prywatyzacja 
„Ustronia” może okazać dobrym rozwiązaniem dla spółki.
Według  wstępnych  planów  prywatyzacja  wytypowanych  
uzdrowisk  miała się zakończyć  na przełomie �009/�0�0 roku. 
Czy te plany są nadal aktualne, czy też powstały nowe. Jeżeli 
tak, to jakie?
Przełom 2009 i 2010 r. był  jedynie  wstępnym  terminem  
zakończenia prywatyzacji uzdrowisk. Nie bez znaczenia dla 
przesunięcia procesów na 2010 r. była trudna sytuacja na ryn-
ku, która wymuszała na inwestorach szczególną ostrożność   
w  uczestniczeniu  w  nowych  inwestycjach.  Jeżeli  zaś mowa  
o prywatyzacji  Uzdrowiska  „Ustroń”  to  chcielibyśmy zakoń-
czyć ten proces w 2010 r.
Czy   znane   są   przybliżone  daty  poszczególnych  kroków  
związanych  z prywatyzacją PU „Ustroń”? Jeżeli tak, to proszę 
o podanie tych terminów.
Na tym etapie jest zbyt wcześnie by mówić o konkretnych termi-
nach. Wstępnie publikację zaproszenia do negocjacji zaplanowa-
liśmy na I kwartał 2010 r.
Czy  są  zainteresowani  kupnem  PU „Ustroń”?  Czy  dotyczy  
to całości PU „Ustroń” czy  też  jego  części? Czy rozważana 
jest możliwość prywatyzacji poszczególnych części składo-

wych  PU „Ustroń”, np. odrębna prywatyzacja poszczególnych 
sanatoriów, odrębna zakładu przyrodoleczniczego?
Do  MSP  wpłynęły  listy intencyjne od potencjalnych inwesto-
rów, jednak ich rzeczywiste  zamiary  poznamy  dopiero  wtedy,  
gdy przystąpią do procesu i złożą swoje oferty wstępne. Naszym 
zamierzeniem jest prywatyzacja spółki poprzez  zbycie  pakietu 
większościowego akcji „Ustroń” (90,78%), nie zaś wybranych 
składników majątku spółki.          Ministerstwo Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

(cd. ze str. 1)

rzenia stanął przy „ustrońsko-
trzynieckiej drodze powiatowej, 
za zamkiem a naprzeciw góry 
Pazuch”, jak napisano w starym 
przewodniku. Tym miejscem 
był Dzięgielów, a zajazd został 
otwarty około 1870 roku.

Karpie są głównie hodowane  
w kilkudziesięciu stawach znaj-
dujących się w cieszyńskim 
regionie. Najbardziej „rybny” 
teren to Pogórze, Dębowiec, 
Kończyce Wielkie i Kończy-
ce Małe,  Pruchna, Ochaby, 
Gołysz. W tej ostatniej wsi 
ma siedzibę placówka PAN, 
prowadząca hodowlę doświad-
czalną kilku gatunków ryb.  

Rejon Baraniej Góry znany 
jest z rozległego kompleksu 
leśnego. Do rzadkich okazów 
należą jarząbki, o głuszcu nie 
mówiąc. Wiślańskie Nadle-
śnictwo od kilku lat udanie 
prowadzi proces introdukcji 
tych chronionych ptaków.  
W leśne ostępy wypuszczane 
są młode kuraki, które same 
zakładają nowe rodziny. 

Szpital nr 2 w Cieszynie na-
zywany jest „gruźliczokiem”. 
Opiekę nad chorymi sprawują 
w nim siostry elżbietanki. Do 
tego zakonu należy większość 
zabudowań, które ostatnio wy-
remontowano. Planowane prze-

niesienie szpitala do Pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego 
Szpitala Śląskiego zostało 
odłożone. Na przeszkodzie stoi 
brak funduszy.  
 
Cieszyńskie autobusy miejskie 
kursują także poza miasto, 
obsługując linie do Gumien, 
Hażlacha, Kaczyc i Pogwiz-
dowa. 

Nadolziański magistrat „ra-
dził nad sprawami dość często. 
Więcej jednak czasu, niż na na-
rady, poświęcał na picie. Posie-
dzenia były zwykle ucztami”. 
Spokojnie... To opis rządzenia 
w XVII wieku.            (nik)  

Gaz ziemny występuje nie tyl-
ko w Dębowcu, ale także w Po-
górzu oraz w Kaczycach. Na-
leży do wysokometanowych, 
stanowi więc cenny surowiec 
energetyczny. Złoża te nie są 
jednak eksploatowane.

Pierwszy na Śląsku Cieszyń-
skim zajazd z prawdziwego zda-

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

*    *    *

niewiele na razie wiadomo o prywatyzacji.               Fot. W. Suchta
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30.��.�009 r.
Kolejna kontrola porządkowa 
przeprowadzona przez strażników 
miejskich w Nierodzimiu. Tak jak 
wiele razy wcześniej stwierdzo-
no, że na parkingu nad Wisłą są 
podrzucone śmieci. Były to rekla-
mówki, worki prawdopodobnie 
przynoszone przez różne osoby. 
O śmieciach poinformowano 
Wydział Środowiska Urzędu 
Miasta.
30.��.�009 r.
Strażnicy miejscy nakazali usunię-
cie tablicy reklamowej z chodnika 
przed sklepem na ul. Daszyńskie-
go. Właściciel sklepu wystawił 
reklamę bez zezwolenia.
3�.��.�009 r.
Interweniowano w Polanie. Na 
jedną z posesji przybłąkał się 
bezpański pies. Zwierzę zabrano 
do schroniska dla zwierząt.
3�.��.�009 r.
Strażnicy kontrolowali sprzeda-
jących materiały pirotechniczne. 
Nie stwierdzono uchybień.
3�.��.�009 r.
Od rana strażnicy miejscy za-
bezpieczali teren, z którego  
o północy wystrzeliwano ognie 
sztuczne. Podobnie pilnowano, 
by nie został zajęty parking dla 
samochodów służb pilnujących 
porządku podczas sylwestra na 
rynku. Samo powitanie Nowego 
Roku było wedle strażników 
wyjątkowo spokojne. Na rynku 
byli też mieszkańcy okolicznych 
gmin, m.in. z Goleszowa. Obyło 
się bez poważniejszych eksce-
sów. Strażnicy zakończyli służbę  
o godz. 3.
�.0�.�0�0 r.
Po centrum miasta błąkał się spo-
rych rozmiarów pies. Strażników 
miejskich o psie poinformowali 

30.��.�009 r.
O godz. 12.45 na ul. Daszyńskiego 
zatrzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwym 0,93mg/l.
30.��.�009 r.
W godzinach dopołudniowych  

z zaplecza sklepu przy ul. Daszyń- 
skiego z niezabezpieczonego 
pomieszczenia skardziono torebkę  
z pieniędzmi oraz dokumentami.
0�.0�.�0�0 r.
O godz. 15.45 na ul. Brody za-
trzymano mieszkańca Ustronia 
kierującego rowerem w stanie 
nietrzeźwym 2,10 pr.

pracownicy jednego z hoteli. Spo-
rych rozmiarów bernardyna udało 
się złapać i przekazać do schroni-
ska dla zwierząt w Cieszynie. Na-
stępnego dnia na komendę straży 
miejskiej zgłosił się właściciel 
psa. Poinformowano go, że pies 
jest w schronisku. Oczywiście 
odebranie psa wiązało się z uisz-
czeniem wszystkich opłat. 
3.0�.�0�0 r.
Interweniowano na ul. Bażantów, 
gdzie nieprawidłowo zaparko-
wany samochód uniemożliwiał 
odśnieżanie. Po przybyciu straż-
ników właściciel usunął przeszka-
dzający pojazd.                    (ws)

20.30 

co piątek muzyka na żywo

obserwowano sylwestrowy pokaz na rynku.             Fot. W. Suchta

Kazimierz Jakubek lat 54  ul. Skowronków 11
Ci, Którzy od NAS odeSzli:

8.01 - Emotronica, 
Grzech Piotrowski 

Grzech już w wieku 20 lat podbijał 
publiczność i jurorów belgijskiego 

festiwalu Jazz Hoeilaart , Jazzu nad 
Odrą, Jazz Juniors w Krakowie. 
Koncertował na całym świecie.

Koncert miesiąca!

dzieNNiKi ProfeSorA SzCzePAńSKieGo
7 stycznia o godz. 16 w Muzeum Ustrońskim odbędzie się 

promocja „Dzienników z lat 1935-1945” prof. Jana Szczepańskie-
go. W programie wystąpienie Jana Cofałki, Daniela Kadłubca, 
Pawła Puczka, Mariana Żyromskiego oraz recital Magdaleny 
Hudzieczek-Cieślar.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

NAJlePSze  żyCzeNiA  dlA  JUbilAtóW:
Maria Cieślar  lat 80  ul. Skłodowskiej 2 
Józef Kołder   lat 98  ul. Różana 42
Jan Krajewski lat 80  ul. Fabryczna 30
Józef legierski  lat 85  ul. Lecznicza 9
ewa Moskała  lat 80  ul. Sucha 18
Anna Niemiec  lat 80  os. Manhatan 5/19
Adam Plinta   lat 93  ul. Katowicka 228
Maria żywczok  lat 91  ul. Grażyny 1

zapraszamy do ponownie otwartej 

Piekarni na Gojach	
ul.	Cieszyńska.

eKUMeNiCzNe  KoNCerty
Urząd Miasta w Ustroniu i MDK „Prażakówka” są organi-

zatorami Ekumenicznego Wieczoru Kolęd „Przy wigilijnym 
stole”.  Jeszcze dwa razy będzie można wysłuchać Estrady 
Ludowej „Czantoria”, chóru katolickiego „Ave”, chóru ewan-
gelickiego i Janusza Śliwki z solistami. 9 stycznia o godz. 16  
w kościele katolickim pw. św. Klemensa oraz w kościele ewan-
geliskim ap. Jakuba 10 stycznia o godz. 17.

9.01 - Sobotnie Duety

Sebastian Adamczewski 
i Łukasz Nowok 

Wstęp wolny!

fAłSzyWe zAśWiAdCzeNie
30 grudnia dwie osoby z Ustronia usłyszały zarzuty za próbę 

wyłudzenia kredytu w wysokości 11.410 zł. Staną przed sądem 
i grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5. O godz. 11.10 
cieszyńscy policjanci z Wydziału Przestępczości Gospodarczej 
zatrzymali na terenie banku przy ulicy Cieszyńskiej 59-letnie-
go mężczyznę, który przedstawiając fałszywe zaświadczenie  
o dochodach chciał wyłudzić kredyt gotówkowy. Zweryikowano 
informacje zawarte w zaświadczeniu i okazało się, że sprawca 
od września 2009 roku jest zarejestrowany jako bezrobotny. Nigdy 
też nie był zatrudniony w miejscu wpisanym w zaświadczeniu. 
Dwie godziny później zatrzymano 56-letnią właścicielkę ustroń-
skiego baru za wydanie fałszywego dokumentu. Oboje sprawcy 
przyznali się do przestępstwa.                                             (mn)

*    *    *

*    *    *
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W  różnych  rytMach
Pokaz na rynku.                  Fot. W. Suchta

że obok balu dla dorosłych organizuje się 
zabawę dla dzieci. To pozwala zaprosić 
na pobyty sylwestrowe rodziny. Pocie-
chami zajmują profesjonalne opiekun-
ki, gdy mama i tata szaleją na parkiecie  
i kiedy odsypiają po wyczerpującej nocy.

W czterogwiazdkowym hotelu „Olym-
pic” w sylwestra odnotowano stuprocento-
wą frekwencję. Zorganizowano trzy bale. 

Tradycyjny z muzyką na żywo, dyskotekę 
oraz kinderbal dlanajmłodszych. Naj-
większą atrakcją wieczoru był wystrzał z 
armaty, która wystąpiła w ilmie „Ogniem  
i mieczem”. Podczas pobytu sylwestro-
wo-noworocznego gościom hotelowym, 
głównie mieszkańcom Warszawy, ofero-
wano dodatkowe atrakcje, między innymi 
kulig doliną Białej Wisełki. Serwowano 

specjalne menu, a w czasie uroczystych 
kolacji i obiadów grali muzycy. 

W pięciogwiazdkowym hotelu „Bel-
weder” zorganizowano „Letnią przygodę  
w środku zimy”. Tańczono w rytmie sam-
by i podczas wieczoru hawajskiego. Odbył 
się również jesienny, ze względu na po-
godę, kulig. Dzieci miały swoją imprezę,  
a dorośli po zabawie mogli odświeżyć się  
w spa, bo wstęp był wliczony w cenę pa-
kietu sylwestrowego.

Ale nowy rok można też było przywitać 
w schronisku. Na Równicy zawsze chęt-
nie bawiły się grupy, ale w tym roku byli 
to młodzi turyści indywidualni, przede 
wszystkim z Warszawy. Widoki popsuła 
mgła, ale i tak zabawa na szczycie góry 
jest niezapomnianym przeżyciem. 

Byli też tacy, którzy wybrali gospodar-
stwo agroturystyczne „Folwarczek” na 
miejsce pożegnania 2009 roku. Wszystkie 
pokoje były wynajęte, a bawiono się pod-
czas wieczornego kuligu z pochodniami 
i grzanym winem i później we własnym 
gronie. 

To kolejny bardzo udany pod wzglę-
dem frekwencji świąteczno-noworoczny 
okres. Zadowoleni są właściciele hoteli, 
pensjonatów, wynajmujący pokoje. Nie 
mogą narzekać sklepikarze i restauratorzy. 
Jak zwykle tłumy przybyły o północy na 
rynek. Życzenia składał burmistrz Ustro-
nia Ireneusz Szarzec i starosta cieszyński  
Czesław Gluza. Szampan i nie tylko lał 
się strumieniami, było radośnie, ale spo-
kojnie. Wspaniały pokaz sztucznych ogni 
przygotowało miasto, wiele restauracji  
i obiektów hotelowych. Imponujące fajer-
werki można było podziwiać przed pubem 
„Angels”.                       Monika Niemiec

(cd. ze str. 1)

W GU 52 przytraiło się redakcji „przejęzyczenie” cyt; „od cza-
sów zaboru austriackiego do współczesności”. Z całą pewnością 
będzie sprostowanie z inicjatywy TMU, niemniej dla jasności cytu-
ję fragment publikacji internetowej: hasło w googlach „z dziejów 
Ustronia na tle historii Śląska Cieszyńskiego i Polski” .

Historia uczy, że ilozoiczna teoria o nieszczęsności pojęcia 
„społeczeństwo”, w artykule „Tom czternasty”, nie zawsze jest 
traiona (z całym szacunkiem dla autora). Społeczność może być 
konglomeratem różnych społeczeństw, efekt działania takiej spo-
łeczności Ustroniacy poznali w 1939 r.

Zabór, czy wybór ?
Słowianie zamieszkujący Europę Środkowo- Wschodnią roz-

poczęli na przełomie V i VI wieku ekspansję na południe. Ple-
miona polskie, śląskie, czeskie, morawskie i słowackie utworzyły  
w celach obronnych pierwsze państwa słowiańskie na początku VII 
wieku. W pierwszej połowie IX wieku powstało Państwo Wielko-
morawskie, które podbiło Czechy, Śląsk i ziemię Wiślan, a w roku 
906 Węgrzy rozbili to państwo. Powstałe wówczas Państwo Cze-
skie, obejmujące również Morawy i Śląsk, uznało zwierzchnictwo 
królów niemieckich / 906/. Piastowie / dynastia panująca w Polsce 
od IX w. do 1526r., a na Śląsku do 1675 r./ jednocząc ziemie na 
drodze podboju wewnętrznego utworzyli Państwo Polskie.

Już w roku 990 Mieszko I ( polski) poszedł na krwawą ale zwy-
cięską wojnę z Czechami o przyłączenie Śląska do Polski, lecz 
wkrótce najazd księcia czeskiego Brzetysława (1039) oderwał 
Śląsk od Macierzy. Kazimierz I Odnowiciel (1050) po kolejnej 
wojnie odebrał Czechom Śląsk na 250 lat, po upływie których 
(1291) król Czech Wacław II otrzymał Śląsk z Krakowem od swo-
jego teścia, księcia pomorskiego Przemysława II (króla Polski od 
1295) i wkrótce koronował się na króla Polski (1300), wymieniając 

liSt  do  redakcji administrację Śląska na czesko- niemiecką. W tym samym czasie 
(1291) książę cieszyński Mieszko I złożył wasalski hołd królowi 
Czech. Również następny dziedziczny książę cieszyński Kazimierz 
I  ( s. Mieszka I cieszyńskiego) złożył hołd królowi Czech w 1327. 
W rezultacie takiego splotu wydarzeń Piastowie śląscy z własnego 
wyboru oderwali Śląsk od Polski. Osłabiony król Polski Kazimierz 
III Wielki uznał przynależność Śląska do Czech dopiero po 30 
latach ( 1356) w zamian za Mazowsze. Dalsze wieki na Śląsku to 
świadome wybory jego władców opcji antypolskiej. Monarchowie 
polscy uwikłani w sprawy królestwa, nękani najazdami czeskimi, 
tatarskimi, niemieckimi, szwedzkimi, ruskimi i austriackimi, 
pustoszącymi ziemie polskie aż do ostatecznego wymazania ich  
z mapy, nie mieli siły walczyć ze zgermanizowanym rodem Piastów 
śląskich i ich niemiecko-austriackich cesarzy. Dopiero upadek 
cesarstw zaborczych na początku dwudziestego wieku odrodził 
świadomość przynależności etnicznych Ślązaków i zdecydował 
o powrocie Śląska w granice polskie, spowodował też emigrację 
zgermanizowanej ludności, a w ich miejsce napływ Polaków na 
tereny śląskie, wnoszących światłość i kulturę Śniadeckiego, Reja, 
Kochanowskiego, Żeromskiego, Sienkiewicza, – postaci całkowicie 
obcych zniewolonej i zgermanizowanej kulturze śląskiej.

Badając przyczyny takiego splotu wydarzeń należy mieć na uwa-
dze, że potomkowie dziedzicznego księcia śląskiego ( Władysława 
Wygnańca) byli zrodzeni z matek Niemek , za żony brali sobie 
również Niemki. Młodzi Piastowie, „pożal się Boże z takimi Pia-
stami”, dziedziczni władcy Śląska, od dzieciństwa wychowywani 
byli na dworach cesarskich w mowie i obyczajach niemieckich, co 
musiało mieć wpływ na świadomość narodowościową. Stworzenie 
przez dyplomację cesarską skundlonej polsko-niemieckiej linii Pia-
stów śląskich było gwarantem oderwania rozdrobnionych księstw 
śląskich od Polski i to z woli panujących, dziedzicznych władców, 
a po ich wymarciu wprowadzenie własnego już zwierzchnictwa 
habsburskiego.                                               Michał Michalczyk
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o powitaniu nowego roku mówi bur-
mistrz ireneusz Szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Za nami sylwester i powrót zimy, na 
która wszyscy czekali, zarówno przedsię-
biorcy z branży turystycznej jak i miesz-
kańcy i goście odwiedzający nasze miasto.  
W sylwestra Ustroń przeżył prawdziwe 
oblężenie. W sklepach tworzyły się 
kolejki, parkingi szczelnie wypełniały 
samochody. W hotelach, restauracjach, 
domach wczasowych urządzono trady-
cyjne bale sylwestrowe. Chętnych na tę 
ofertę nie brakowało, gdyż przygotowa-
no wiele atrakcji.

Nowy Rok witaliśmy tradycyjnie na 
rynku, niestety w jesiennej aurze. Jak 
na styczeń mieliśmy dość wysoką tem-
peraturę i mżawkę. Mimo to na rynek 
przyszła rekordowa liczba ludzi chcą-
cych witać wspólnie Nowy Rok. Obyło 
się bez większych ekscesów i incyden-
tów. Porządek zabezpieczali strażacy 
z OSP, policjanci i strażnicy miejscy  
i graniczni. Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Komunalnego na bieżąco starali się 
porządkować płytę rynku. Wszystkim 
służbom chciałbym serdecznie podzięko-
wać. Wypełniali swe obowiązki, by inni 
mogli się bezpiecznie bawić. Wszyscy 
podziwiali przepiękny pokaz sztucznych 
ogni, atmosfera była sympatyczna i życz-
liwa. Rynek w sylwestra to miejsce gdzie 
spotyka się wielu znajomych. Niektórzy 
przybywają z balów i właśnie na rynku 
witają wspólnie Nowy Rok. Składano 
sobie życzenia, bawiono się i tak weszli-
śmy rok 2010.

Szczęśliwie początkiem stycznia powró-
ciła zima i to taka, o której wszyscy my-
śleliśmy. Spadł śnieg, ale nie w ilościach 
powodujących zagrożenia, temperatury 
mamy ujemne, ale niezbyt niskie. Pogo-
da taka sprzyja wycieczkom, spacerom  
i uprawianiu sportów zimowych. Życzy-
libyśmy sobie, by taka aura utrzymała 
się do wiosny, a turyści i mieszkańcy 
mogli korzystać z atrakcji zimowych. 
Pamiętamy ostatnie zimy niezbyt śnieżne 
i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak 
uzależnieni jesteśmy od pogody. 

Służby miejskie są przygotowane do 
zimy i mogą na bieżąco usuwać wszelkie 
zagrożenia. Miasto jest odśnieżane, drogi 
przejezdne. Chciałbym równocześnie 
zaapelować do wszystkich właścicieli 
posesji, by zadbali o otoczenie swych 
budynków. Chodzi tu przede wszystkim 
o chodniki i sople mogące stwarzać 
zagrożenie. 

Chciałbym wszystkim złożyć serdecz-
ne życzenia na 2010 rok, z nadzieją, 
że będzie dla nas wszystkich korzyst-
ny. A kryzys w branży turystycznej  
i uzdrowiskowej, o którym wiele mówiło 
się w 2009 roku, pozostał tylko wspo-
mnieniem.   Notował: (ws) 

W ubiegłych latach wolontariuszek nie brakowało.                                          Fot. W. Suchta

W niedzielę, 10 stycznia 2010 r. po raz 
osiemnasty zagra w całym kraju Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Ustro-
niu ponad 200 wolontariuszy kwestować 
będzie z nadzieją na uzbieranie dużej 
kwoty przeznaczonej na zakup wysoko-
specjalistycznego sprzętu potrzebnego 
w leczeniu dzieci dotkniętych chorobą 
onkologiczną. W akcję włączyły się prawie 
wszystkie nasze szkoły, zaangażowani 
są uczniowie i nauczyciele, pracownicy 
Miejskiego Domu Kultury, Policji, Straży 
Miejskiej. Także ludzie dobrej woli, któ-
rzy co roku wspomagają wolontariuszy  
i wykonawców koncertu – wodą i oran-
żadą Michał Bożek właściciel „Ustro-
nianki”, drożdżówkami Urszula Skwara 
właścicielka „Delicji”, pizzą Szymon 
Latanik właściciel Pizzeri „Nappoli”  
a ciepłym posiłkiem Angelika Krajewska 
- Leda z pubu Angel’s. Wolontariusze po-
jawią się na ulicach naszego miasta między 
godziną 9.00 a 15.30, będą mieli identy-
ikatory i charakterystyczne kartonowe 
skarbonki na datki oiarodawców. 

Drodzy Państwo! To jedna z najpięk-
niejszych i najbardziej potrzebnych akcji 
w Polsce, skutkująca ogromną pomocą  
w resorcie zdrowia, bez której wiele istnień 

XViii Finał Wielkiej  
orkieStry 

ŚWiątecznej PoMocy
nie miałoby racji bytu. Otwórzmy się na 
potrzebujących, podzielmy się tym, co 
mamy. Uratujmy życie maluchom i prze-
znaczmy fundusze na zakup aparatury,  
która pomoże w walce z chorobą zbierają-
cą coraz większe żniwo – z rakiem. Ufam, 
że jak w latach poprzednich, skarbonki  
szybko się zapełnią a akcja spotka się  
z życzliwym zrozumieniem ogółu.

Na zakończenie dnia o godz.17.00, dla 
kwestującej młodzieży i wszystkich chęt-
nych w sali widowiskowej MDK odbędzie 
się koncert zespołów młodzieżowych.  
Zagrają i zaśpiewają zespoły Mortal  
i ADM, Pandemia, Zabili mi żółwia, 
zatańczą grupy Absurd, Double i MDK-
BBoys. Odbędzie się też licytacja przed-
miotów przysłanych ze sztabu w Warsza-
wie i tych, które oiarują nam mieszkańcy 
Ustronia. W ubiegłym roku były to cenne 
książki podarowane przez Pana Korne-
liusza Świątka oraz kamera przekazana 
przez anonimowego darczyńcę.

Niech ten dzień stanie się dla wszystkich 
dniem szczególnym, łączącym ludzi wraż-
liwych i chętnych do pomocy dzieciom  
w całej Polsce. 

        barbara Nawrotek-żmijewska,
                                     dyrektor MDK
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UCHWAłA 
Nr XXXVii/4��/�009

rAdy MiAStA UStroń
z dnia �9 października �009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości na rok �0�0

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  
z 2001r., Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.5, 6 ust.12 i 20c ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 z późn.zm.) i obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. 
(M.P. Nr 52 poz.742)

Rada Miasta Ustroń uchwala
§ �.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwaliikowania w ewidencji gruntów  
i budynków - 0,74 zł od 1m2 powierzchni, za wyjątkiem:

- wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, 
dla których stawka wynosi 0,35 zł od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,28 zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej, za wyjątkiem:

- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w ośrodkach campingowych nie po-
siadających instalacji grzewczych lub budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej znajdują-
cych się na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka 
wynosi 12,00 zł od 1m2

- wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka 
wynosi 10,00 zł od 1m2

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwaliikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1m2 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 6,20 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
za wyjątkiem:

- budynków lub ich części wykorzystywanych jako pomiesz-
czenia gospodarcze lub jako garaże wolnostojące, dla których 
stawka wynosi 4,20 zł od 1m2

3) od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - 2% wartości (wartość określona na 
podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych).

§ �. 
1. Różnica pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi:
- w §1 pkt.1 lit.a zdanie wstępne
- w §1 pkt.2 lit.b zdanie wstępne
- w §1 pkt.2 lit.e zdanie wstępne
- w §1 pkt.1 lit.a tiret 1
- w §1 pkt.2 lit.b tiret 1 i 2
- w §1 pkt.2 lit.e tiret 1
stanowi pomoc de minimis w odniesieniu do podatników 

prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób inansowania.

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą bez względu 
na formę organizacyjno-prawną oraz sposób inansowania, do 
którego znajduje zastosowanie zapis §2 ust.1 niniejszej uchwały, 
zobowiązany jest do przedłożenia wraz z informacją lub dekla-
racją w sprawie podatku od nieruchomości: 

a) oświadczenia lub wszystkich zaświadczeń o pomocy "de mi-
nimis" otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających 
dzień udzielenia pomocy, a w przypadku nie otrzymania takiej 
pomocy – oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy "de minimis" 
w okresie trzech kolejnych lat,

b) informacji o każdej pomocy publicznej innej niż de minimis, 
jaką podatnik otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwaliikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie 
niniejszej uchwały,

c) oświadczenia, iż przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt.9-11.

Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa  
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
(Dz.Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.).

3. Podatnik korzystający z pomocy na podstawie niniejszej 
uchwały jest zobowiązany do:

a) każdorazowego przedłożenia w terminie 7 dni zaświadczenia 
lub oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis od innych 
organów w okresie obowiązywania niniejszej uchwały,

b) przedłożenia – na wniosek organu podatkowego – dodatko-
wych informacji i dokumentów (m.in. inansowomajątkowych) 
niezbędnych dla oceny i udzielenia pomocy de minimis.

4. Organ podatkowy w przypadku stwierdzenia możliwości 
zastosowania wobec podatnika preferencyjnej stawki podatko-
wej, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że udzielona pomoc 
publiczna ma charakter pomocy de minimis.

5. Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień, w którym 
– zgodnie z art.6 ust.6 i 9 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych - upływa termin złożenia informacji lub 
deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

6. Pomoc udzielona w niniejszej uchwale dla jednego podatnika 
łącznie z pomocą udzieloną z innych źródeł w okresie trzech 
poprzednich lat nie może przekroczyć równowartości 200.000 
euro brutto.

7. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania w obszarach ozna-
czonych w art.1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006  
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Trak-
tatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L nr 379/5 z 28 grudnia 
2006 r.).

§ 3. 
1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze 

inkasa. Inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso 
określi odrębna uchwała.

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

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ �. 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010r.

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

UCHWAłA 
Nr XXXVii/4�9/�009

rAdy MiAStA UStroń
z dnia �9 października �009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowisko-

wej na rok �0�0

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001r., 

*    *    *
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Czekamy na dalsze fotograie zbiorowe, bo czasem te zasoby 
się wyczerpują, a przecież rubryka cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, więc warto ją kontynuować. Póki co przypominamy 
zdjęcie wykonane 15 lat temu w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa 
podczas styczniowego spotkania z artystą-malarzem Leszkiem 
Szczurkiem zamieszkałym od ponad 20 lat w Kanadzie.  Na prze-
dzie: NN i Leszek Szczurek. Stoją od lewej: Henryk Frąckowiak, 
Elżbieta Sikora, Bożena Szymkiewicz, Ryszard Szymkiewicz, 
Henryka Tambor, Andrzej Piechocki, Lidia Szkaradnik, Zoia 
Molin i Barbara Majętny. 

Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.19 pkt 1 lit.d i pkt. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 z późn.zm.) i obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2010 r. (M.P. Nr 52 poz.742).

rada Miasta Ustroń uchwala
§ �.

Wysokość dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej od osób 
izycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowot-
nych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za 
każdy dzień pobytu w Ustroniu - �,80 zł od osób dorosłych, za 
wyjątkiem:

§ �.
Opłatę uzdrowiskową za cały okres pobytu należy uiścić  

w terminie 2-ch dni od daty przyjazdu.
§ 3. 

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

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

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ �. 
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

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

Projekt „Trzynieckie dni sztuki – artoterapia bez granic” do-
inansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński był zrealizowany przez Szpital Trzyniecki przy 
współpracy polskiego partnera – Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Ustronia. W ramach realizacji projektu Stowarzysze-
nie przy współpracy z Uzdrowiskiem Ustroń i Stowarzyszeniem 
„Brzimy” współorganizowało polsko-czeski malarski plener  
w Uzdrowisku Ustroń, oraz wernisaże prac w Informacji Tury-
stycznej i Uzdrowisku Ustroń.

Zgodnie z założeniami projektu Stowarzyszenie Promocji  
i Rozwoju Ustronia było partnerem bez udziału inansowego, więc 
na realizację w/w działań nie otrzymało z Funduszu Mikropro-
jektów żadnych środków. Plener malarski, oraz wernisaże zostały 
zorganizowane ze środków własnych Stowarzyszenia Promocji  
i Rozwoju Ustronia, Uzdrowiska Ustroń i Stowarzyszenia „Brzi-
my”.                                                               Andrzej Nowiński

Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Ustronia

WyjaŚnienie

- emerytów i rencistów - �,�0 zł
- dzieci i uczącej się młodzieży (w tym studentów) - �,�0 zł
- inwalidów pierwszej grupy lub osób niepełnosprawnych  

o znacznym stopniu niepełnosprawności (potwierdzone stosow-
nym dokumentem) - �,�0 zł.

Radca Prawny Helena Sikora
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
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Miałem  przyjemność towarzyszyć przez 
pięć dni zespołowi „Równica” podczas 
wyjazdu do Neukirchen Vluyn – poło-
żonego w Zagłębiu Ruhry partnerskiego 
miasta Ustronia. Wyjechaliśmy  o północy, 
by po szesnastu godzinach dotrzeć do 
celu. W programie pierwszego wieczoru 
otwarcie mojej wystawy w Domu Kultury. 
Z doświadczenia wiem, że każdy „Brzim” 
z wielkim zaangażowaniem podchodzi 
do organizacji wystawy, przygotowania 
trwają wiele dni. Sposób rozmieszczenia 
wystawy, podpisy pod obrazami, szczegó-
łowy scenariusz wernisażu, to wszystko 
jest dokładnie opracowane. W czwartko-
wy wieczór w Neukirchen miałem na to 
tylko 3 godziny. Było miło, sympatycznie  
a  „Równica” z wiązanką piosenek wy-
stąpiła w „cywilnych” strojach z akom-
paniamentem swojej kapeli z Władkiem 
Groszem, Marcinem Cieślarem i Agniesz-
ką Górniok. Obserwując w następnych 
dniach przygotowania do kolejnych wy-
stępów przekonałem się, ile czasu trzeba 
poświęcić, by się uczesać i włożyć galowy, 
odprasowany, wykrochmalony strój, a po 
występie  kilkuczęściowy strój umieścić na 
wieszakach i zanieść do autokaru. Pomocą 
wprawdzie służą towarzyszące grupie 
panie Hania Pilch i Lidkia Hławiczka, ale 
każdy jest odpowiedzialny za swój strój.

Gospodarze zakwaterowali nas w hotelu 
prowadzonym przez ewangelicką misję. 
Pokoje dwu- i trzyosobowe, stołówka, 

NaSz		ambaSador
„równica” śpiewała przed liczną publicznością.                                             Fot. z. niemiec

duży hol wykorzystywany na próby, blisko 
centrum miasta – słowem fajnie. W drugim 
dniu występ w jednym z siedmiu najstar-
szych kościołów niemieckich w Repelen. 
Szefowa, Renata Ciszewska pamiętała 
występ „Równicy” sprzed kilku lat, kiedy 
śpiewali i tańczyli dla niewielkiej grupy 
przypadkowych widzów, stąd niepokój  
o frekwencję. Poszedłem kilkanaście mi-
nut przed koncertem do kościoła i zoba-
czyłem nadkomplet widzów. Oklaski po 
zakończeniu świadczyły o bardzo dobrym 
przyjęciu występu. 

Wśród widzów znalazła się  para Ustro-
niaków, którzy wyjechali do Niemiec 
wiele lat temu. Skończyło się oczywiście 
na „nocnych Polaków rozmowach”. Karol 
wspominał, że jadąc dwa lata temu, po 
wieloletniej nieobecności, do Ustronia 
wyobrażał sobie dziesiątki przypadkowych 
spotkań ze znajomymi na rynku, na ul. 
Grażyńskiego, nad stawem kajakowym, 
nad Wisłą... Nic z tego, sami obcy. Nowi 
mieszkańcy? Turyści? Kuracjusze? Po-
cieszyłem go, że ja też miewam takie do-
znania w centrum Ustronia. W sobotę, po 
śniadaniu wyjazd do Francji, do Mouvaux 
– partnerskiego miasta naszych gospoda-
rzy i dwa występy na frontowym tarasie 
merostwa. Najkrótsza droga prowadzi 
przez Holandię i Belgię, więc „Równica” 
odwiedziła cztery państwa zachodniej Eu-
ropy. Powrót późnym wieczorem do hotelu 
i jak zwykle próba zespołu, omówienie 

potknięć i błędów, których oczywiście 
nikt z widzów nie zauważył, ćwiczenie 
niektórych elementów tańca. W niedzielę 
wczesnym popołudniem występ w koście-
le w centrum Neukirchen a wieczorem 
gala w auli Centrum Pedagogicznego 
mieszczącej ponad 1500 widzów. Był 
występ chóru męskiego, wspaniały po-
pis fortepianowy siedmioletniej Klaudii  
z Raciborza, mieszkającej od dwóch lat z 
rodzicami w Niemczech, no i była „Rów-
nica”. Dawno nie słyszałem tak burzli-
wych oklasków, takich okrzyków zachwy-
tu. Bo też nasi dali koncert nieprzeciętny. 
Bardzo żywe, dynamiczne tańce musiały 
zrobić wrażenie na chłodnych z natury 
Niemcach. Publiczność od dziecięco-
młodzieżowego zespołu spodziewała się 
zapewne spokojnych, ugrzecznionych 
występów, a zobaczyła na scenie żywioł, 
bo tancerze z „Równicy” to po prostu pro-
fesjonaliści, którzy rozgrzali widownię. 
Na zakończenie imprezy nasz zespół kupił 
publiczność jeszcze raz – konferansjer  
z naszym tłumaczem, Piotrem Zwiasem, 
zapowiedzieli wspólny występ chóru mę-
skiego i „Równicy” śpiewających najpo-
pularniejszą kolędę świata – „Cichą noc” 
a dzieci z dalekiego Ustronia nauczyły 
się niemieckiego tekstu, i kolejna burza 
oklasków.

Pięciodniowy wyjazd autokarem  
w trasę liczącą ponad trzy tysiące km  
z trzydziestoosobowym zespołem dziecię-
co-młodzieżowym budził we mnie obawy. 
Mam swoje lata, mam kilkoro wnucząt, 
więc wiem co nieco o życiu i niepokój 
był uzasadniony. Byłem mile zaskoczony, 
bo spotkałem zdyscyplinowaną, dobrze 
zorganizowaną grupę, której członkowie 
pomagają sobie spontanicznie, wzajemnie 
się wspierają, czują się dobrze w zespole. 
Podsłuchany dialog daje wyobrażenie  
o atmosferze w zespole;

- Proszę Pani, mamy małą prośbę...
- Nie umiycie rzóndzić po ustróńsku?
Po chwili...
- Chcieli my Was pytać o cosi...
- Nó, jak chcecie, to poradzicie...
Kilku czy kilkunastodniowe tournee to 

jednocześnie niełatwa, codzienna praca, 
zmęczenie młodych ludzi jest zrozumiałe, 
ale nie okazują tego. Zapytałem w drodze 
powrotnej jedną z dziewczyn, czy cieszy 
się, że już jedzie do domu i otrzymałem nie 
taką, jakiej się spodziewałem, odpowiedź: 
„Czy ja wiem? Ja się dobrze czuję w ze-
spole”. Zespół „Równica” to bardzo dobra 
szkoła życia dla jego członków, możliwość 
poznania innego świata, to również wspa-
niały ambasador naszego miasta. Chylę 
czoła przed kierownictwem i członkami 
Zespołu, bo trzeba być mocno pozytywnie, 
regionalnie zakręconym, aby tyle energii 
wkładać w przygotowania występów,  
a potem jeszcze dobrze się bawić.

Występy naszej „Równicy” w Cze-
chach, w Niemczech, na Sycylii, w Por-
tugalii, Francji to znakomita, nie do prze-
cenienia promocja miasta. Setki, tysiące 
ludzi w Europie na dźwięk słowa „Ustroń” 
uśmiechnie się wspominając koncert mło-
dych tancerzy. Ustroń już zawsze będzie 
im się dobrze kojarzył.

                               zbigniew Niemiec
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To pierwsza taka publikacja, będąca przystępnie napisanym, 
kierowanym do laików, a jednocześnie obszernym przewodni-
kiem po przyrodzie Beskidu i Pogórza Śląskiego. Zawiera uni-
kalne informacje, które pokazują, gminy Beskidzkiej 5 – Brenną, 
Istebną, Szczyrk, Ustroń i Wisłę . To wręcz skarbnica przyrodni-
czych ciekawostek i osobliwości. Wiele z nich to dane dotychczas 
nigdzie nie publikowane, więc księga może zainteresować także 
prawdziwych pasjonatów i badaczy przyrody. 

Celem twórców publijkacji było nie tylko zwiększenie po-
ziomu wiedzy na temat przyrody naszego regionu, ale także 
zwiększenie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego  
i promocja zrównoważonego rozwoju turystyki, który te potrzeby 
respektuje. 

Zielona księga ukazała się w nakładze 2000 egzemplarzy, jest 
bezpłatna, a traić ma do przedsiębiorców, organizacji społecz-
nych działających w obszarze ekologii, samorządów poszczegól-
nych gmin Beskidzkiej 5, ich mieszkańcy i turystów.  

Mikroregion turystyczny „Beskidzka 5” odwiedzany jest przez 
ponad 2,7 mln osób rocznie, co łączy się z intensywną eksploata-
cją zasobów naturalnych, dokonywaną zarówno przez inwestorów 
z branży turystycznej, jak i przez samych turystów. Jednocześnie 
jest to obszar bardzo cenny pod względem przyrodniczym, o nie-
zwykłych walorach krajobrazowych, na którym występuje wiele 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Warunkiem zachowania 
atrakcyjności turystycznej tego regionu jest zachowanie walo-
rów przyrodniczych, można więc powedzieć, że zrównoważony 
rozwój turystyki jest naszym być albo nie być.

Zielona księga jest wydawnictwem albumowym i jego 
wielkim atutem są fotograie. Oglądając tylko zdjęcia, tak-

zielona kSiążka
beSkIdzkIej	5

że ustroniaków, można zakochać się w Beskidzie Śląskim  
i zapragnąć spędzać tu wolny czas.

Projekt „Zielona książka Beskidzkiej 5″ realizowany jest przy 
wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
poprzez doinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzą-
dowych.                                                           Monika Niemiec 

Ukazała się zielona księga beskidzkiej � zatytułowana 
„osobliwości i atrakcje przyrodnicze beskidzkiej �” pod 
redakcją Aleksandra dordy. oprócz stałego felietonisty na-

szej gazety w zespole ekspertów pracowali: Marek Czader, 
tomasz Jonderko, Andrzej Klimek, leon Mijal, Magdalena 
Mijal, zoia Parchańska-Puczek, bartosz tyrna. recenzji 
naukowej dokonał dr Jerzy Parusel z Centrum dziedzictwa 
Przyrody Górnego śląska w Katowicach. opracowaniem 
graicznym i składem zajmowała się irma „At-studio”,  
a drukiem drukarnia finidr z Czeskiego Cieszyna. Wydawcą 
jest Stowarzyszenie Wspierania inicjatyw Gospodarczych 
delta Partner. 

W książce nie brak zdjęć także z Ustronia.                                                                 Fot. W. Suchta
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MiEjSKA BiBLiOTEKA PUBLiczNA  im. j. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

czyTELNiA OGóLNA ORAz WyPOŻyczALNiA dLA dziEci i MŁOdziEŻy
po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.

BiBLiOTEKA SzKOLNO-œROdOWiSKOWA W USTRONiU - POLANiE
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

MUzEUM USTROńSKiE im. j. jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 854-29-96.
www.muzeumustronskie.pl , e-mail: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy sta³e: 
— Hutnictwo i kuŸnictwo Ustronia ze skansenem przemys³owym
— Wystawa etnograficzna ze zbiorów w³asnych Muzeum
— Galeria Sztuki Wspó³czesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”
Muzeum czynne: 	 w poniedzia³ki 9 - 15,  we wtorki 9 - 17, od œrody do pi¹tku 9 - 15 

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
„zBiORy MARii SKALicKiEj” OddziaŁ MUzeUM USTROŃSKieGO
ul. 3 Maja 68, tel. 033 858-78-44, 
e-mail: ustron@skalickamuzeum.pl, www.skalickamuzeum.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór książek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny żeński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległość w czasie ii wojny światowej (1939-1945)”.  (aK, PSz na zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „Pod jodłą” w Muzeum Marii Skalickiej
 „z nieba do nieba - anioły i drzewa” - prace artystów Stowarzyszenia Manu art - agaty i Marka 
Cienciałów oraz Kamy Stachowskiej i Janusza Księżnika (drzewo i szkło). 
	„Ludzie pióra w medalierstwie”- kolekcja Janusza Niemczynowicza. 
KLUB PROPOzycji: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi
OddziA£ czyNNy:  codziennie w godz. 11-16

GALERiA SzTUKi WSPóŁczESNEj „NA GOjAcH” 
B&K Heczkowie - ul. B³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria	czynna ca³y czas.

GALERiA SzTUKi WSPóŁczESNEj „zAWOdziE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488. Galeria czynna: od pn do pt 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BiURO PROMOcji i WySTAW ARTySTyczNycH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
Biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

cHRzEœcijAñSKA FUNdAcjA „¯yciE i MiSjA”
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WySTAWA MOTOcyKLi zAByTKOWycH - RdzAWE diAMENTy

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

czyTELNiA KATOLicKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. Klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele:	7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

MiEjSKi dOM KULTURy „PRAŻAKóWKA” 

ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y:	komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec 
nowoczesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka, mażoretki, taniec break dance 
- zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.
AEROBiK - poniedziałek i czwartek - 18.00 - 19.00 oraz 19.00 - 20.00;  środa i  piątek - 19.00 - 20.00.

jOGA - środa i piątek - 17.50 -18.50.

TOWARzySTWO KSzTAŁcENiA ARTySTyczNEGO - Ognisko Muzyczne   MdK „Pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu, saksofonu, klarnetu oraz śpiew rozrywkowy i przedszkole muzyczne.

USTROñSKiE STOWARzySzENiE TRzEŹWOœci
Klub abstynenta „ROdziNa”, Ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  zUS)  		

ustroñskie galerie, muzea, placówki kultury, 
fundacje, stowarzyszenia, 

policja, stra¿ miejska

MiTyNG aa - czwartek od 17.30  MiTyNG al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

FUNdAcjA œW. ANTONiEGO
ul. Koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;   Psycholog - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt. 11.30 - 13.00.

EWANGELicKiE STOWARzySzENiE „MARiA MARTA”
ul. Polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. Ks. Kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

MiEjSKi OœROdEK POMOcy SPO£EczNEj
ul. M. Konopnickiej 40 - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63.
 

STOWARzySzENiA i zWiĄzKi W PRAŻAKóWcE
zw. Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 Polskich Si³ zbrojnych na  zachodzie i i iii wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych RP i zwi¹zek By³ych WiêŸniów Politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i Obozów Koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy AK - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa czantoria i Ma³a czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „Ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

STOWARzySzENiE POMOcy dziEciOM i ROdziNiE”MOŻNA iNAczEj”W USTRONiU 
- Oœrodek Pracy z dzieæmi i M³odzie¿¹ „Mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- centrum Wolontariatu: środa 15.00- 18.00
- Psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-18.00

ŚWiETLicA ŚROdOWiSKOWA dLA dziEci i MŁOdziEŻy W HERMANicAcH
•    poniedziałek (16 - 18)  - zajęcia plastyczne, kółko szydełkowania
•    wtorek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz zajęcia komputerowe
•    środa (16 - 18) -  zajęcia sportowe 
W czwartą środę miesiąca w godzinach 19 - 20 konsultacje z psychologiem. 
•    czwartek (16 - 18) - kółko haftu
•    piątek (16 - 18) - kółko teatralne
•    sobota (9 - 12) - gry i zabawy, wycieczki
Od poniedziałku do piątku istnieje możliwość odrobienia lekcji oraz otrzymania pomocy w nauce.

MiEjSKA iNFORMAcjA TURySTyczNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 17.00 - sobota 8.30 - 13.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAŻ MiEjSKA USTROñ 
ul. Brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z eRy:  darmowy 986.

URzĄd MiASTA USTROń
Sekretariat: tel. 857-93-00

Biblioteka Miejska zaprasza w godzinach:
poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 8.00-15.00, środa: 8.00-18.00, czwartek: nieczynne
piątek : 8.00-18.00
sobota - tylko wypożyczalnia dla dorosłych: 8.00-12.00.

na powitanie nowego roku na rynku niektórzy szli w oryginalnych 
przebraniach.                                                              Fot. W. Suchta
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krzyżóWka   krzyżóWka   krzyżóWka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

PozioMo: �) ma źródła pod Gańczorką, 4) starsze od 
telewizji, �) przed Strażą Graniczną, 8) karciany dzwonek, 
9) ptak czczony w Egipcie, �0) kowboj meksykański,  
��) chiński misiek, ��) jeszcze nie robal, �3) atrybut mala-
rza, �4) stolica Ghany, ��) rzymski wodociąg, ��) upływa 
za szybko, ��) na zakupy, �8) duża papuga, �9) skrzypek 
węgierski, �0) tatami.
PioNoWo: �) niedługo w Vancouver, �) rozpoznaje wroga, 
3) leżak do bujania, 4) sprawdza bilety, �) lęk, �) wypad  
w góry, �) francuska kraina, ��) kurak łowny, �3) strzelanina, 
�4) kochanka Nerona.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 15 stycznia.

rozwiązanie Krzyżówki świątecznej

WeSołyCH śWiąt drodzy CzytelNiCy

Nagrodę 50 zł i książkę „Małżeństwo o jakim marzymy” 
ustrońskiego Wydawnictwa Koinonia, otrzymują: Stanisława 
Stryczek z Ustronia, os. Manhatan 1/51 oraz Władysław Greń 
z Ustronia, ul. A. Brody 30. Zapraszamy do redakcji.

Na, tóż świynta, świynta i po świyntach. Trzeja zaś wrócić 
do tej codziynności. Jo już ani nie prugujym winszować, 
dyć jakisi ustróniok taki fajny winsz napisoł, że bych isto 
nic lepszego nie wymyśliła. A gor teraz, boch sie przez ty 
świynta kapke przejadła i chodzym tako pitómo i łospało. 
Móm jeszcze dwie kiśniczki ciastek, coch se sama napiy-
kła i co chwila po jedno sióngóm. Po chałupie chodzym  
w spodku na gumie, tóż ani nie wiym, wiela mie przibyło  
i trzeja by przeca pomyśleć ło gimnastyce. Nale śniega fórt 
dosypuje, tóż muszym sie chycić za łopate, to możne sie 
kapke rozruszóm. Wybiyróm sie też na rozmaite kóncerty, 
kierych teraz na poczóntku roku je moc. Dziyń za dniym,  
a to w „Prażakówce, a to zaś w kościołach. Człowieka dycki 
cióngnie ku ludzióm, a teraz ani na ceście nie przistanym 
dłóżyj ze znómymi, bo isto chyto coroz wiynkszy mróz.

Wybierym sie na kóncert na „Prażakówke”, choć kapke 
mie gańba, dyć łoto na każdo, baji do sklepu, chodzym  
w czopce, a móm już szkuty taki siwe, zaniedbane. Mantel 
prziwdziejym, tóż ani nie widać, co móm pod spodkym ło-
bleczóne. Muszym hónym zaś sie wybrać do jaki fryzjerki, bo 
tam potym w „Prażakówce” paniczki jedna przez drugóm 
sie przekazujóm łoblyczkóm i fryzuróm, a jo nie chcym 
wyglóndać jak tako ubogo krewno. 

Mogym sie też przekozać nowóm bluzkóm, coch jóm pod 
goiczek dostała. Elegancko je doprowdy, modro w biołe 
piski, z takimi strzybnymi knelami, ale isto ze dwa nómery 
za wielko. Nó, wiycie jako to je z tymi paczkami na Wilije. 
Każdy kupuje na hónym, tóż nie dziwota, że ponikiedy sie 
nie trei. Ale łoblekym se na to biołóm, wełnianóm weste  
i bydzie dobre. 

Mie sie dycki zdo, że tyn świónteczny czas je taki krótki, 
a strasznucnie móm rada kolyndy, tóż se jeszcze kapke 
posłóchóm. A Wóm na calutki rok życzym, cobyście mieli 
w sercu takóm wiesiołóm nute, jako baji kolynda.                        
                                                                                 Jewka

Po raz kolejny w drugi dzień Świąt bożego narodzenia, 26 grudnia 
2009 r. kolędowano w live Music club „angel’s”. W kameralnej 
atmosferze najpiękniejsze i najbardziej znane kolędy zaprezento-
wały ustrońskie gwiazdy estrady młodego pokolenia – karolina 
kidoń  oraz janek zachar  z towarzyszeniem karola Pyki na pianie. 	
W stylu tradycyjnym, jazzowym, a nawet rockendrolowym można 
było usłyszeć kolędy: cicha noc, jezus malusieńki, Pójdźmy 
wszyscy do stajenki, Przybieżeli do betlejem, lulajże jezuniu, 
Wśród nocnej ciszy, dzisiaj w betlejem, bóg się rodzi, Gdy ślicz-
na panna, oj maluśki, jingle bells, White christmas, Santa claus	
i inne. Wszyscy trzej artyści świetnie improwizowali, co dało do-
skonały efekt.  (es)               Fot. j. Wodecki	

Jako sie mocie w tym nowym roku?

16 stycznia odbędzie się III Puchar Czantorii w Narciarstwie 
Wysokogórskim z cyklu Berghaus Cup. Zawodnicy w zależności 
od kategorii dwa, trzy lub cztery razy pokonają pętlę od dolnej 
do górnej stacji wyciągu na Czantorię. W ten sposób seniorzy 
pokonają 14 km przy 1840 m przewyższenia, seniorki 10,5 km 
przy 1380 m przewyższenia, a juniorzy i juniorki 7 km przy 920 
m przewyższenia. Żeby wziąć udział w zawodach trzeba posia-
dać własny sprzęt, m.in.: buty i narty skitourowe, parę fok, parę 
kijków, płachtę ratunkową, kask, gogle, złożyć oświadczenie o 
starcie na własną odpowiedzialność, mieć pozwolenie rodziców 
(kadeci), wykupić ubezpieczenie dla uprawiających sporty eks-
tremalne. Zapisy zawodników w godz. 12-14 w budynku dolnej 
stacji wyciągu na Czantorię. Wpisowe: 35 zł, a za nie: start, po-
siłek, pamiątka. Więcej na www.kandahar.pl, zapisy: kandahar@
miconet.pl do 15 stycznia, kontakt: 506-445-500.

PUchar czantori

KlUb  SPortoWy  KUźNiA 

zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia 
Nordic Walking i zajęcia biegowe z instruktorami. 

zajęcia prowadzone są nieodpłatnie. 
termin pierwszych zajęć to �0.0�.�0�0 r. godz. 

9.00. zbiórka KS Kuźnia parking przed bramą.
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UCHWAłA Nr XXXViii/43�/�009
rAdy MiAStA UStroń
z dnia �� listopada �009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok �0�0. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 
r., Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 
z 2006 r., Nr 121 poz. 844 z późn.zm), obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P.Nr 52 
poz.742) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 
2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących w 2010 r. (M.P.Nr 67 poz.872)

rada Miasta Ustroń uchwala:
§ �

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transporto-
wych:

1. Od samochodu ciężarowego: 
a) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t 

- w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu 
na środowisko naturalne:
dopuszczalna masa całkowita  Samochód ciężarowy

Powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 500,00 zł               700,00 zł
Powyżej 5,5t do 9t włącznie 800,00 zł               1.000,00 zł
Powyżej 9t i poniżej 12t     1.000,00 zł   1.300,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12t – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
oraz rodzaju zawieszenia:
dopuszczalna masa całkowita  Samochód ciężarowy
Nie mniej niż      Mniej niż 

� osie
 12t    15t    1.600,00 zł  1.800,00 zł
 15t        1.800,00 zł  2.000,00 zł

3 osie
 12t    21t    1.700,00 zł  1.900,00 zł
 21t    25t    1.800,00 zł  2.000,00 zł
 25t        1.900,00 zł  2.200,00 zł

4 osie i więcej
 12t    27t    1.800,00 zł  2.100,00 zł
 27t    29t    2.000,00 zł  2.300,00 zł
 29t        2.200,00 zł  2.600,00 zł

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

a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t -  
w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na 
środowisko naturalne:
dopuszczalna masa całkowita  Ciągnik siodłowy lub balastowy
 
 
Od 3,5t do 5,5t włącznie  1.100,00 zł 1.300,00 zł
Powyżej 5,5t do 9t włącznie 1.200,00 zł 1.400,00 zł
Powyżej 9t i poniżej 12t   1.400,00 zł 1.600,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12t – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
oraz rodzaju zawieszenia:
dopuszczalna masa całkowita  Ciągnik siodłowy lub balastowy
Nie mniej niż Mniej niż 

� osie
 12t   25t    1.500,00 zł  1.700,00 zł
 25t   31t    1.600,00 zł  1.900,00 zł
 31t   36t    1.700,00 zł  2.000,00 zł
 36t   37t    1.900,00 zł  2.100,00 zł
 37t       2.100,00 zł  2.400,00 zł

3 osie
 12t   40t    1.700,00 zł  2.000,00 zł
 40t       2.200,00 zł  2.600,00 zł

3. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącz-
nie z działalnością 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 
 7t     8t       900,00 zł
 8t     10t    1.100,00 zł
 10t     12t    1.300,00 zł
b)   dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t –  

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
oraz rodzaju zawieszenia:

dopuszczalna masa całkowita Przyczepa lub naczepa
 Nie mniej niż  Mniej niż 

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

� osie
 12t     28t   1.100,00 zł   1.300,00 zł
 28t     36t   1.300,00 zł   1.500,00 zł
 36t     38t   1.400,00 zł   1.600,00 zł
 38t        1.600,00 zł   1.900,00 zł

3 osie
 12t     36t   1.400,00 zł   1.600,00 zł
 36t     38t   1.500,00 zł   1.700,00 zł
 38t        1.700,00 zł   2.000,00 zł
4. Od autobusu – w zależności od liczby miejsc siedzących oraz 

wpływu na środowisko naturalne:

            Autobus
 

 
 Mniej niż 30 miejsc  1.300,00 zł 1.600,00 zł
 30 miejsc lub więcej  1.600,00 zł 2.000,00 zł

§ �
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 po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

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

Radca Prawny Helena Sikora
Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina

Nie posiadający 
certyikatu EURO 

Posiadający 
certyikat EURO 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych

O zawieszeniu osi 
pneumatycznym 

lub uznanym 
za równoważne

Nie posiadający 
certyikatu EURO 

Posiadający 
certyikat EURO 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych

O zawieszeniu osi 
pneumatycznym 

lub uznanym 
za równoważne

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych

O zawieszeniu osi 
pneumatycznym 

lub uznanym 
za równoważne

Liczba miejsc siedzących 
(łącznie z miejscem dla kierowcy)

Nie posiadający 
certyikatu EURO 

Posiadający 
certyikat EURO 

zimą szczególnie potrzebują pomocy.                        Fot. W. Suchta
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29 grudnia odbyło się w hotelu Orlik na 
Zawodziu spotkanie władz samorządo-
wych miasta z przedsiębiorcami i społecz-
nikami działającymi w Ustroniu. Przybyło 
wiele znanych w naszej społeczności osób 
– prezesi stowarzyszeń, dyrektorzy, wła-
ściciele irm. Właściwie większość z nich 
zna się na co dzień, ale zazwyczaj są to 
znajomości związane z codziennymi obo-
wiązkami. Spotkanie organizowane przez 
władze samorządowe jest okazją do roz-
mowy i wymiany poglądów w luźniejszej 
atmosferze. Wszystkich witał burmistrz 
Ireneusz Szarzec, który mówił m.in.:
- To spotkanie jest okazją do podzię-
kowania za pracę osobom reprezentu-
jącym różne środowiska, różne opcje. 
Chciałbym podziękować wam za to, że 
potraicie oddać cząstkę siebie i znaleźć  
w swoim sercu miejsce dla naszego mia-
sta. Klimat, który staramy się budować 
od wielu lat w Ustroniu, przynosi rezul-
taty. Nasze miasto rozwija się, można 
zaobserwować wiele ciekawych i dobrych 
inicjatyw, a to tylko dzięki temu, że sku-
mulowana praca każdego z nas, daje rze-
czy wielkie. Moim zdaniem ma to miejsce  
w Ustroniu. Za to, że każdy z was wkłada 

cząstkę siebie w to, aby w Ustroniu żyło 
się lepiej, bezpieczniej i wygodniej, go-
rąco wszystkim dziękuję. Mijający 2009 
rok nie jest tym, po którym moglibyśmy 
powiedzieć, że wszystko już mamy za 
sobą. Był to rok podobny do poprzednich. 
Podnosiliśmy poziom, ale przecież może-
my zrobić więcej. W minionym roku było 
wiele wyzwań, panował kryzys, którego 
wszyscy doświadczamy, ale staraliśmy się 
zrobić wszystko, by wykonać zaplanowa-
ne zadania. Chciałbym też podziękować 
za wsparcie, bo tylko wspólna praca może 
przynieść efekty. 
Do zebranych zwrócił się również prze-
wodniczący Rady Miasta Stanisław Ma-
lina mówiąc m.in.:
- Jeszcze wszyscy mamy w pamięci niepo-
wtarzalną atmosferę wieczerzy wigilijnej. 
Wszyscy przy wigilijnym stole mieliśmy 
nadzieję, składaliśmy piękne życzenia  
i byliśmy dla siebie lepsi niż w normalnym, 
przeciętnym życiu. A czego można życzyć 
w nadchodzącym roku? Chyba tego, by ta 
atmosfera świąteczna towarzyszyła nam 
przez cały rok. 

Następnie był czas na rozmowy i poczę-
stunek.                          Wojsław Suchta

WSPólne  dzieło
Wiele znanych osób uczestniczyło w spotkaniu w orliku.                                                               Fot. W. Suchta

życzenia składa S. Malima.                                                                      Fot. W. Suchta
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Po raz pierwszy zorganizowano zabawę sylwestrowa na rynku. 
Wzięło w niej udział prawie 1000 osób. Odpowiednie tablice 
informowały, że należy wybierać inne niż zwykle miejsce do 
parkowania, porządku pilnowali policjanci, strażnicy miejscy 
i pracownicy „Profespolu”. Zabawa przy tanecznej muzyce  
z głośników rozpoczęła się o godz. 23 w roku 19099 a zakończyła 
o godz. 1 w roku 2000. (…) Punktualnie o północy przy wtórze 
wystrzałów szampanów i petard burmistrz Jan Szwarc złożył 
życzenia noworoczne.

Z wywiadu z członkiem Zarządu Województwa Śląskiego Je-
rzym Gułą: Co w pierwszym rzędzie trzeba zrobić, by ściągnąć tu 
gości? Poprawić komunikację drogową, kolejową, autobusową. 
Może w przyszłości uda się to połączyć z transportem lotniczym. 
Na początku jednak trzeba się otworzyć na całą Polskę, potem 
na Europę Zachodnią, a w przyszłości chyba również na Europę 
Wschodnią.

W czwartek, 16 grudnia odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej. 
Obrady prowadził wiceprzewodniczący RM Rudolf Krużołek. 
Najwięcej czasu poświęcono sprawie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustronia, 
którą omawiali autorzy, państwo Sylwia i Mieczysław Żabińscy. 
(…) Na Równicy nie będzie można budować. Nowymi obiektami 
mogą być tylko przeniesione oryginalne chaty góralskie, w których 
świadczyć się będzie usługi turystyczne. Ta zasada przyczyni się 
do (…) stworzenia wyjątkowego klimatu na Równicy, a jej skala 
i charakter nie przyczynią się do dewastacji środowiska. 

„- Mieliśmy dostać mieszkania komunalne, ale zawsze pierw-
szeństwo mają matki z dziećmi, bo mieszkań brak. Mieliśmy 
dostać, ale to się przeciąga z roku na rok” – mówi jeden z miesz-
kańców baraku na Zawodziu, do którego wprowadzili się bez-
domni – trzynaście osób bez dachu nad głową. „- Teraz to ruina 
– mówi jeden z tam mieszkających. – Od pewnego czasu nikt tego 
nie doglądał. Każdy demontował co chciał. Całymi ciągnikami 
przyjeżdżali. Wyrywali okna, drzwi. Doprowadzona była woda, ale 
ludzie wyrwali rury na słupki do płotów.”  (…) Mieszkańcy baraku 
w większości są związani z Ustroniem od lat. Przyjechali w latach 
70. budować największe sanatorium w Europie. „- Taka miesza-
nina – mówią o sobie. – Budowało się szpital, sanatorium szkołę. 
Coś zrobiliśmy dla tego Ustronia.”                                     (mn) 

www.ustron.pl

Promocja okien PCV f.h. „Besta” 
Ustroń, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033 854-53-98.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny, itp. Kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki Lego. 607-912-559.

Węgiel Eko-groszek pakowany, 
drewno podpałkowe, brykiet, 
transport. 0 518-201-189.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. Tel. 728-340-518, 33-854-
22-57. www.komandor-ustron.pl.

DJ - Konferansjer- poprowadzę 
wesela, imprezy irmowe, kara-
oke, uroczystości rodzinne. Tel. 
603-168-747.

Do wynajęcia mieszkanie 100m2 czę-
ściowo umeblowane. 696-152-493.

Sprzątamy domy, pensjonaty, 
pomieszczenia biurowe. 514-011-
677, 607-272-810.

Sprzedam: lodówkę używaną - stan 
dobry, opony zimowe komplet 
używane 1 sezon (skoda VW), 
drzewo suche - jesion 50. Tel. 
506-738-934.

Odśnieżanie na telefon. +48 607-
461-697.

Do wynajęcia pokój na dłuższy 
okres. 505-201-564.

Czy pamiętasz tragedię w hali 
targowej w Katowicach sprzed 4 
lat? Chroń swój dom. Odśnieżanie 
dachów. 513-311-790.

Pokój do wynajęcia. 665-875-678, 
33 854-71-37.

Sprzedam mercedesa W126S; 
3,0 TD, 1984, pełna opcja. 693-
11-44-63.

Kupię antyki, starocie, itp. 790-
467-020.

Kupię sprzęt audio z lat 1960-
2000. 502-685-400.

Kupię modele samochodów  
w skali 1:43. 601-441-888.

dziesięć  lat  temu

        KUltUrA
8.1 godz.19.00   Koncert Noworoczny „Wiednia czar” w wyko 
       naniu Orkiestry Estradowej „Promenada” oraz 
       solistów,  MDK „Prażakówka”, Cena biletu: 30 zł.
9.1 godz.16.00   Wernisaż wystawy poplenerowej Stowarzy- 
       szenia twórcze „brzimy”, Muzeum Ustroń- 
       skie.
10.1        XViii finał Wielkiej orkiestry świątecznej 
       Pomocy, zbiórka na rzecz dzieci z chorobami 
       onkologicznymi.
        godz.17.00  Koncert finałowy, MDK „Prażakówka”
12.1 godz.16.00  Koncert Kolęd towarzystwa Kształcenia 

        Artystycznego, MDK „Prażakówka”.  
14.1 godz.15.00  Koncert Kolęd w języku francuskim, MDK  
       „Prażakówka”.     
    KiNo
8-14.1 godz.19.00 tatarak, dramat, Polska 2009.
8-14.1 godz.20.30  PiłaVi, horror, USA 2009.

Samochód odśnieżyć trzeba, ale ...                                   Fot. W. Suchta

*    *    *

*    *    *

*    *    *

4-7.01   centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
8-9.01   na zawodziu ul. Sanatoryjna 7  tel. 854-46-58
10-11.01  elba ul. cieszyńska 2 tel. 854-21-02
12-13.01  „111” ul. Skoczowska 111 tel. 854-24-89
14-15.01  centrum ul. daszyńskiego 8   tel. 854-57-76
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia ostatniej apteki.

... prawdziwi koneserzy zimy pozostawiają swe auta pod śnieżną kołder-
ką.                                                                                         Fot. W. Suchta
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W kręgu ilozoicznej 
releksji (�9)

1. Ukazała się publikacja, która zain-
teresuje wielu mieszkańców Ustronia. 
Na podstawie rękopisów opracowano 
„Dzienniki z lat 1935-1945” Jana Szcze-
pańskiego (ur. 14 IX 1913 w Ustroniu, 
zm. 16 IV 2004 w Warszawie), wybitne-
go socjologa, badacza przemian kultury  
i oświaty. 7 stycznia odbędzie się promo-
cja „Dzienników” w Muzeum Ustroń-
skim. Już onegdaj, opracowujący edycję 
„Dzienników”, prof. Daniel Kadłubiec, 
prezentował ustrońskiej publiczności ich 
fragmenty. 

2. Publikacja „Dzienników” jest okazją 
do releksji nad myślą prof. Szczepań-
skiego, wciąż budzącą zainteresowanie  
i wartą dyskusji. Za punkt wyjścia można 
obrać – cieszącą się popularnością wśród 
mieszkańców Ustronia – książkę „Ko-
rzeniami wrosłem w ziemię”. Dotyczy 
ona rzeczywistości kulturowej Ustronia  
i Śląska Cieszyńskiego z końca XIX 
wieku i pierwszego trzydziestolecia XX 
wieku, rzeczywistości, która przeminęła 
w dużej mierze bezpowrotnie. W jaki 
sposób Szczepański uchwycił elementy 
kultury Ustronia, w której się kształto-
wał w czasie dzieciństwa i dorastania? 

Powiedzieć, że uchwycił je jako socjolog, 
to o wiele za mało. Jeśli włączymy telewi-
zję, to często socjolodzy występują jako 
tzw. eksperci, komentujący wydarzenia 
społeczne; a bywa, że niektórzy jawią 
się jako komentatorzy od wszystkiego, 
rzec można, iż łącznie z zapowiada-
niem pogody. Szczepański nie był tego 
typu socjologiem, który zadowala się 
błyskotliwym, acz powierzchownym 
komentarzem. Dążył do pogłębionego 
zrozumienia znaczenia interesujących go 
zjawisk. „Korzeniami wrosłem w ziemię” 
także przenika takie dążenie. 

3. Określając postawę badawczą Szcze-
pańskiego należy uwzględnić, że jego 
droga do socjologii wiodła przez ilozo-
ię. I to w dwójnasób: ilozoia odegrała 
istotną rolę w edukacji licealnej i w czasie 
studiów.

3.1. W cieszyńskim liceum miał Szcze-
pański lekcje ilozoii z Julianem Przy-
bosiem (1901-1970). Podstawą była 
książka „Wstęp do ilozoii”, autorstwa 
wiedeńskiego ilozofa i pedagoga Wil-
helma Jerusalema (1854-1923). Jedna 
czwarta treści tego podręcznika dotyczy 
zagadnień należących do socjologii. Jak 
zaświadcza na kartach „Dzienników” 
Szczepański, po raz pierwszy na lek-
cjach ilozoii zetknął się on z socjologią.  
I uznał ją za dziedzinę, która pozwala mu 
lepiej zrozumieć świat i lepiej zrozumieć 
siebie. Fascynacja socjologią ma źródło 
w zajęciach z ilozoii, służących rozbu-
dzaniu i systematyzowaniu pogłębionej 
releksji nad światem. 

3.2. Muzeum Ustrońskie posiada uzy-
skany przez Szczepańskiego dyplom 
magistra w zakresie nauk ilozoicznych 

Uniwersytetu Poznańskiego. Egzamin  
z historii ilozoii, z logiki i metodologii 
ogólnej – bardzo dobry, z socjologii  
w zarysie, z metodologii socjologii oraz  
z teorii poznania – bardzo dobry. Temat 
pracy magisterskiej „Nauka Husserla  
o znaczeniu”; a Edmund Husserl (1859-
1938), to wybitny ilozof pierwszej po-
łowy XX w. Szczepański nabywa spraw-
ności intelektualne właściwe ilozofom 
i – co charakterystyczne dla uprawiania 
ilozoii – z wieloma poglądami ilozo-
icznymi polemizuje, formułując swój 
program badań socjologicznych.  

4. Na początku naukowej kariery 
Szczepański zajmuje się teorią znacze-
nia. W polu zainteresowań pojawiają się 
kwestie: Na czym polega posiadanie zna-
czenia? Jak to się dzieje, że coś nabiera  
i zmienia znaczenie, że coś ma przyjęte  
i ustalone znaczenie? Jakie są nośniki 
znaczenia? Jak można właściwie zrozu-
mieć dane znaczenie? Jak trafnie odczy-
tać znaczenie wieloznacznych zjawisk? 
Dociekanie sensu zjawisk i istoty tego, co 
jest nam dane w naszym doświadczaniu 
świata jest stale obecne w „socjologii 
rozumiejącej” Szczepańskiego. W „Ko-
rzeniami wrosłem w ziemię” zastanawia 
się on, jakie to ma znaczenie dla jego 
osobowej tożsamości, że kształtował się 
w środowisku kulturowym Ustronia, jaki 
to nadało sens jego postawie życiowej? 
Szczepański pyta o znaczenie tego, co 
go ukształtowało i co zarazem nadaje 
znaczenie jego egzystencji, o trwały sens 
zdarzeń codziennych, uchodzących z pa-
mięci, które wszakże wydatnie formują 
ludzką tożsamość. Cdn. 

                                Marek rembierz 

felieton

odliczanie 
kolejnych dni

Rozpoczął się nowy rok, już 2010 
naszej ery czy mówiąc inaczej po naro-
dzeniu Jezusa Chrystusa. Inna rzecz, że to 
drugie liczenie – od narodzenia Chrystusa 
nie jest dokładne. Ze zgodnego wylicze-
nia teologów wynika wszak, że Jezus 
Chrystus urodził się w czasie między  
4. a 7. rokiem przed naszą erą. Pomyłka 
uczonego mnicha, Dionizego Mniejsze-
go, popełniona przed wiekami, nie została 
zauważona przy przyjęciu owego począt-
ku liczenia naszej ery i nigdy nie została 
poprawiona w liczeniu kolejnych lat od 
narodzenia Chrystusa Pana…

Zapewne nie popełnimy jednak pomył-
ki przy liczeniu kolejnych dni bieżącego 
roku. Będziemy kolejno liczyć, zazna-
czać i wypisywać następujące po sobie 
daty; od 1. stycznia do 31. grudnia. Być 

może czasem nam się te daty pomylą, 
zapomnimy zerwać kartkę z kalendarza 
czy przesunąć oznaczenia właściwej daty  
w innym kalendarzu. To zresztą zdarza 
się dość często. Nieraz zauważyłem 
odwiedzając instytucje czy prywatne 
domy, że w wiszących na ścianach czy 
stojących na biurkach kalendarzach 
zaznaczone bywały niewłaściwe daty, 
jakby gospodarze nie zauważyli tego, 
że kolejny dzień już upłynął, już stał 
się przeszłością… Tyle, że ta pomył-
ka nie dołoży nikomu dodatkowego 
dnia i trzeba będzie uświadomić sobie  
i przyjąć właściwą datę.

Mijają kolejne dni. Są to wciąż nowe 
dni. Choć nazywają się tak samo, jak te, 
które były przed tygodniem, albo te, które 
były przed rokiem. Powtarzają się wciąż 
poniedziałki, wtorki i inne dni tygodnia. 
Po 1. stycznia przychodzi 2. stycznia  
i kolejne dni stycznia. A potem przycho-
dzą dni lutego i następnych miesięcy… 
Mimo to, że tak samo się nazywają, za 
każdym razem są to inne dni. Te dni, 
które minęły już nie powrócą, choćbyśmy 
nieraz tego chcieli. Jakże nieraz tęsknimy 
za dniami szczęścia, które pozostawili-
śmy za sobą. Trzeba się jednak pogodzić  
z tym, że one już nie wrócą. To jednak 
nie znaczy, że nie przeżyjemy znowu dni 
szczęśliwych. Wszak to, co przeminęło 

znowu powraca, choć w zmienionej 
formie. Człowieczy los charakteryzuje 
się nieustanną zmiennością. Jest w nim  
i szczęście i nieszczęście, zdrowie i cho-
roba, sukces i klęska, radość i smutek… 

Możemy być pewni, że tego wszyst-
kiego doznamy i w tym rozpoczętym 
roku. Nie wiemy tylko w jakiej kolejności 
 i w jakim wymiarze przeplatać się będzie 
w naszym życiu to co dobre, z tym co złe. 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ten rok 
przyniesie nam więcej radości niż smutku, 
więcej szczęścia niż nieszczęścia. I tego 
życzymy sobie wzajemnie u progu nowe-
go roku. Przy tym dobrze jest pamiętać 
o tym, że szczęście i nieszczęście są 
czymś bardzo subiektywnym. W dużej 
mierze zależy od naszego nastawienia  
i traktowania tego wszystkiego, co nam ży-
cie przynosi. Chodzi o to, abyśmy zawsze,  
a przynajmniej jak najczęściej dostrzegali 
jasne strony w tym wszystkim, co nas 
spotyka, a także o to, abyśmy potraili ak-
ceptować samych siebie i ten okres życia,  
w którym jesteśmy. Inaczej mówiąc; trzeba 
nam optymistycznie patrzeć w przyszłość,  
a wtedy ta przyszłość będzie, a przynajm-
niej będzie nam się wydawać, że jest po-
myślniejsza i korzystniejsza, przyniesie 
nam więcej radości i szczęścia niż wtedy, 
gdy we wszystkim będziemy szukać 
ciemnych, złych stron.      Jerzy bór  

tak sobie myślę
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Wiele  iMPrez

W ubiegłym roku zima w styczniu nas 
nie rozpieszczała i zawody dla najmłod-
szych „O Maskotkę Ustroniaczka” 1 lu-
tego musiano przeprowadzić na polanie 
Solisko. Nastepnie 18 lutego odbyły się 
szkolne mistrzostwa Ustronia, zaś 22 
lutego rywalizowano w Pucharze Czan-
torii. Na bulwarach nad Wisłą rozegrano 
zawody w biegach narciarskich. Dodajmy 
do tego Mistrzostwa Świata w Skibobach. 
Tu trzeba podkreślić, że w Mistrzostwach 
Polskę reprezentowała rówieśniczka na-
szej Gazety, Natalia Mirocha.

Wiosna to Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Ustronia w skoku o tyczce w Li-
powcu. Był też Rodzinny Rajd Rowero-
wy oraz marszobieg na Równicę, odbył 
się Mouintaim Maraton na Czantorię  
w stylu anglsaskim. Koniec roku szkolne-
go to turniej w siatkówce plażowej.

W wakacje mieliśmy turniej koszykówki 
na asfalcie Beton, przesuwany z powodu 
deszczy. W deszczowej pogodzie rywa-
lizowali kolarze w jeździe po schodach 
na Zawodziu. Zawody te z roku na rok 
zyskują na popularności. W tym roku 
wystartowało 118 zawodników. 

Po raz pierwszy w Polsce rozgrywany 
jest cykl biegów górskich połączonych 
wspólną punktacją. Inauguracja Mountain 
Marathonu odbyła się 4 lipca w Ustroniu. 
Na starcie stanęło 102 zawodników, do 

mety dobiegło 67. Na mecie zwycięzca 
Andrzej Długosz stwierdził, że „słońce 
grzało jak pieron”.

coraz więcej imprez kolarskich w Ustroniu.                                                     Fot. W. Suchta 

był to chyba najlepszy rok ustrońskiego sportu zdominowany przez sporty mo-

torowe. o sukcesach Kajetana Kajetanowicza i braci Szejów pisaliśmy na bieżąco. 
Szejowie byli najlepsi w Pucharze Polski, natomiast K. Kajetanowicz w czołówce 
rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na torze samochodowym ścigała się 
z sukcesami Karolina Czapka. do tego sukcesy młodych lekkoatletów i osiągnięcia 
Katarzyny Wąsek w narciarstwie alpejskim. Jednak największym sukcesem była 
liczba imprez sportowych w naszym mieście i ich różnorodność.

Pierwszomajowe zawody tyczkarskie.                                 Fot. W. Suchta

Po raz pierwszy w Ustroniu odbył się 
festiwal kolarski, którego główną imprezą 
był Bike Maraton po okolicznych górach, 
zorganizowano Uphill Race Równica  
i start peletonu Trans Carpatii. 27 sierpnia 
na Czantorię powrócił down hill czyli 
zjazd na rowerze.

Dni Ustronia to Romantyczny Bieg Pa-
rami i Autowir. Dobrą frekwencją cieszył 
się marszobieg na Czantorię, zaś tegorocz-
ny sezon biegowy kończył Bieg Legionów  
w listopadzie. Do tego trzeba dodać impre-
zy sportowe w szkołach, międzynarodowy 
turniej futbolowy dla młodzieży. 

Były też turnieje tenisa stołowego  
i siatkówki dla amatorów.

Nie można zapomnieć o sportach zespo-
łowych. Od jesieni mamy w Ustroniu III 
ligę siatkówki. Poczatek był imponujący, 
niestety potem nastąpił kryzys.  

KS Nierodzim i KS Kuźnia miały  
w pierwszej połowie lipca swe walne 
zebrania. Oba kluby piłkarskie przeży-
wały trudny czas, spowodowany głównie 
brakiem środków. Jeszcze na wiosnę  
w piśmie skierowanym do radnych pre-
zes Nierodzimia przewidywał dymisję 
zarządu z powodu kłopotów finanso-
wych. Klub jednak wyszedł z dołka.  
W Kuźni dyskutowano głównie nad sta-
nem stadionu, choć nie ukrywano, że  
i temu klubowi przyda się zastrzyk inan-
sowy. Samorządy nie mogą doinansowy-
wać nie swojej własności, więc końcem 
roku klub przekazał stadion miastu, które 
ma się postarać o środki na budowę no-
wego stadionu. 

Warto dodać dla pełnego obrazu, że trwa 
budowa hali sportowej. Wojsław Suchta


