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boże nArodzenie 
2011

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2012 Roku wszystkim mieszkańcom i gościom Ustronia 

życzą  Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec
i Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina
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kierowany następnie przez Elż-
bietę Bauer, a obecnie szefuje 
mu Anna Źlik – córka Józefa 
Macha, myśli już o programie 
na swój złoty jubileusz. 50-le-
cie brennianie będą świętowali 
w 2013 roku. Zespół stara się 
pielęgnować rodzimy folklor 
i obrzędy. „Brenna” ma na 
koncie wiele cennych nagród 
zdobytych na festiwalach folk-
lorystycznych.

Seria tajemniczych pożarów 
domków i przyczep kempin-
gowych w Brennej. Od listo-
pada ogień pojawiał się pię-
ciokrotnie w Leśnicy, Bukowej 
i Centrum. Policja prowadzi 
dochodzenie, a jeden z tropów 
wskazuje na podpalacza.  

Zlikwidowana została linia 
autobusowa łącząca Wisłę  
i Cieszyn z Czeskim Cie-
szynem i Jabłonkowem oraz 
słowacką Żyliną. Podobno 
połączenie to przestało być 
rentowne.

Dwunasty rok szkoły średnie  
i zawodowe są w gestii po-
wiatu cieszyńskiego. Kiedy 
Starostwo Powiatowe przej-
mowało placówki oświatowe, 
było 17 szkół publicznych  
i 7 niepublicznych, do których 
uczęszczało ponad 12 tysięcy 
uczniów. 
 
Zburzony został wielorodzinny 
budynek przy ulicy Wiślań-
skiej w Cieszynie. Na jego 

miejscu zostanie wzniesiony 
blok z mieszkaniami socjalny-
mi dla 50 lokatorów. Budowa 
powinna ruszyć wiosną przy-
szłego roku.

Od 1993 roku Towarzystwo 
Miłośników Wisły organizuje 
konkursy wiedzy o „perle Be-
skidów”. Biorą w nich udział 
uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. Samo TMW 
w tym roku świętowało swoje 
30-lecie.

W okolicach Łomnej na Za-
olziu można obejrzeć resztki 
zapory. Zbudowano ją ponad 
sto lat temu dla spławiania 
drewna.                (nik) 

Napływają nieoicjalnie wie-
ści, że para prezydencka spędzi 
Sylwestra, podobnie jak rok 
temu, na Zameczku w Wiśle 
Czarnem. Prezydent Broni-
sław Komorowski ma wygło-
sić orędzie do narodu ze swojej 
rezydencji na Zadnim Groniu. 
Planuje też narciarskie wypady 
(o ile zima dopisze) na stoki  
w Wiśle i Istebnej. 

Zespół Regionalny „Brenna” 
założony przez Józefa Macha, 

*    *    *
*    *    *

15 grudnia na skwerze przed biblioteką, 
na zamontowanym wcześniej cokole, 
ustawiono pomnik prof. Jana Szczepań-
skiego, pochodzącego z Ustronia świato-
wej sławy socjologa. Autorem pomnika 
jest znany cieszyński rzeźbiarz prof. Jan 
Herma. Poprosiliśmy autora o krótką 
rozmowę na temat jego dzieła:
Czym pan się kierował tworząc pomnik 
prof. Szczepańskiego?

Pracując na Uniwersytecie Śląskim  
w Cieszynie kilkakrotnie miałem okazję 
spotkać profesora. Wówczas jednak nie 
wiedziałem, że będę robił jego pomnik. 
W pamięci utkwiła mi jego skromność  
i dobroduszność. Zapamiętałem też spo-
sób chodzenia i to okazało się pomocne, 
kiedy miałem robić pomnik. Takie też 
były intencje, by na pomniku patrzył  
w kierunku Zawodzia, więc patrzy sympa-

*    *    *

Autor i jego dzieło.                                                                                                Fot. W. Suchta

*    *    *

pomnik  proFeSorA

tycznym wzrokiem na miejsce, do którego 
tęsknił całe życie.
Skąd ławeczka? 
Namawiano mnie, by była to ławeczka, 
na której można by przysiąść. Osobiście 
byłem temu niechętny, gdyż pomników 
postaci na ławeczce jest już tak dużo, że 
zakrawa to na chorobę. Poza tym to był 
zbyt poważny człowiek, by dzieci chodziły 
po nim. Teraz siedzi tak jak przed domem. 
Wiem, że w Skoczowie parę minut przed 
odsłonięciem pomnika Gustawa Morcinka 
przysiadł na ławeczkę jakiś pijak i trudno 
go było zdjąć. Obawiałem się podobnych 
historii.
Jan Szczepański jest postacią ważną dla 
ustroniaków, a zazwyczaj takie ważne 
osoby przedstawia się bardziej monumen-
talnie, dynamicznie, prężnie z wysunięta 
nogą. Pan przedstawił odpoczywającego 
starszego człowieka. Dlaczego?
Bardzo zależało mi na uchwyceniu jego 
skromności. Chciałem uniknąć pomnika 
pompatycznego, a żeby przypominał prof. 
Szczepańskiego za życia.

Pomnik jest jeszcze w fazie ustawia-
nia. Niedługo pojawią się litery na cokole  
i wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości, 
kto siedzi na ławeczce przed biblio-
teką.                         Wojsław Suchta 

*    *    *

*    *    *

ubezpieczenia
Ustroń, ul. Dominikańska 26

tel. 33 854 32 04 
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*    *    *

*    *    *

14 XII 2011 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia interwe-
niowano w jednym z ustrońskich 
hoteli. Weszła tam i nie chciała 
wyjść osoba chora psychicznie, 
z którą nie udawało się nawiązać 
kontaktu, a wręcz zachowywała 
się agresywnie. Nie chciała podać 
imienia i nazwiska, ani pokazać 
dowodu tożsamości. Strażnicy 
wezwali pogotowie ratunkowe, 
ale okazało się, że w takich przy-
padkach musi przyjechać zespół 
z lekarzem psychiatrą. Gdy ka-
retka w końcu przyjechała, lekarz 
stwierdził, że kobieta nie wymaga 
hospitalizacji. Ostatecznie straż-
nikom udało się zobaczyć dowód 
osobisty, w którym jako ostatni 
adres zamieszkania widniały Gli-
wice. Skontaktowano się z rodziną 
ze Śląska i ustalono, że obecnie ko-
bieta mieszka w Ustroniu. Odwie-
ziono ją do domu i pozostawiono 
pod opieką matki.
16 XII 2011 r.
Z powodu silnego wiatru kontro-
lowano sytuację na terenie całego 
miasta, odpowiadano na zgłoszenia 
mieszkańców. Pomagano w akcji, 
gdy zerwany został dach ze sklepu 
Carrefour i z domu prywatnego 
w Hermanicach. Interweniowano 
głównie w przypadkach powalo-
nych drzew i konarów, leżących 
na drogach i parkingach.
17 XII 2011 r. 
Interweniowano w sprawie potrą-
conej sarny na ul. Katowickiej. 

Józef Przysło   lat 62  os. Manhatan 
CI, którzy oD naS oDeSzlI:

*    *    *

15/16 XII 2011 
Włamano się do sklepu przy ul. 
Daszyńskiego, z którego skradzio-
no kasetkę z utargiem.
15 do 17 XII 2011 
Z terenu posesji przy ul. Bładnic-
kiej skradziono kosiarkę spalino-
wą do trawy MTD 46.

PolICJa  tel. 856 38 10

Ranne zwierzę zostało zabrane 
przez pracowników schroniska dla 
zwierząt w Cieszynie. 
19 XII 2011 r.
Po otrzymaniu zgłoszenia od 
mieszkańców strażnicy znaleźli  
w kontenerze na śmieci przy ul. 
Pod Grapą przerażonego, zzięb-
niętego szczeniaka, który nie był  
w stanie nawet skomleć. Mógł 
przebywać w śmietniku nawet całą 
noc. Piesek został zabrany na ko-
mendę SM, a stamtąd do schroniska  
w Cieszynie.
19 XII 2011 r.
Wspólnie z członkiem Towa-
rzystwa Przyjaciół Zwierząt AS 
i lekarzem weterynarii interwe-
niowano na jednej z posesji przy 
ul. Lipowskiej, gdzie sprawdza-
no opiekę nad psem i warun-
ki, w jakich mieszkał.     (mn) 

Spokoju i ciepła rodzinnego 
na święta Bożego Narodzenia  
i cały Nowy 2012 Rok życzą 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Ustroniu.

zakłaD PoGrzeboWy
leszek kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce SanatoriUm UzDrowiSkowe w UStroniU

ORGanizuJeMY
Przyjęcia komunijne, konirmacje, oraz 
najróżniejsze imprezy okolicznościowe

U nas smacznie jak u BABCI, imprezy obsługujemy kompleksowo(zaproszenia, wizytówki, kwiaty, transport, muzyka)
TeL. 604283616

MaLWa

Serdeczne podziękowania za modlitwę, 
zamówione Msze Św., okazane wyrazy współczucia, 

złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział 
w uroczystości pogrzebowej

śp. romany Herman
ks. Proboszczowi antoniemu Sapocie,

ks. zbigniewowi zachorkowi,
Dyrektorce lo w Wiśle, koleżankom z klasy, 

pracownikom Firmy Mondialpol, najbliższej rodzinie, 
znajomym, przyjaciołom, sąsiadom oraz wszystkim 

uczestnikom ostatniej drogi zmarłej
składają

rodzice, Mąż i Córki

SPotkanIe MIłoŚnIkóW kUźnI
Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń zaprasza na co-

miesięczne spotkanie w Muzeum Ustrońskim wyjątkowo  
w drugi poniedziałek miesiąca 9 stycznia o godz. 10. W pro-
gramie: podsumowanie całorocznej działalności i omówienie 
planów na najbliższy rok, a także prezentacja różnych fotograii 
z najnowszej książki „Kuźnia Ustroń 1772-2008”.  

  CzĘŚCI  SaMoCHoDoWe
NOWE I UŻYWANE  DUŻy Wybór SUPer Ceny

tłUMIkI wymiana - 1 zł* 

POLECA FIRMA MIX I Fota- SkoCzóW HarbUtoWICe 222
klienci indywidualni za jednorazowy zakup powyżej 200 zł

w miesiącu grudniu i styczniu otrzymają zimowy 
5 litrowy płyn do spryskiwaczy za symboliczne 1 zł

tel. - 33-8584657/8547069, kom - 728841738
CzĘŚCI Do SaM. CIĘŻaroWyCH 

tel. - 33-8189100, kom - 606912567
ZAPRASZAMY 8-18 sob. 8-14 www.autoczesci.biz.pl

Wiatr zerwał pokrycie dachu na jednym z marketów. interweniowała 
Straż pożarna.                                                               Fot. W. Suchta

aktUalIzaCJa ankIet tbS
Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego prosi osoby, 

które złożyły ankiety o najem lokalu przed 1 stycznia 2010 roku 
o ich aktualizację. Ankiety te tracą ważność 1 stycznia 2012 
roku.
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obrAzy  i  kSiążki
Śpiewała Aleksandra malina.                                                                               Fot. W. Suchta

Galeria mieści się w reprezentacyjnym budynku miasta.                                Fot. W. Suchta

W czwartek 15 grudnia w budyn-
ku biblioteki i naszej redakcji odbyło 
się uroczyste otwarcie Galerii rynek. 
będzie ona prowadzona przez rodzinę 
Heczków mającą swe galerie także  
w Muzeum Ustrońskim i w rodzinnej 
siedzibie na Gojach. Wszystkich wita-
ła naczelnik Danuta koenig, a wśród 
przybyłych był starosta cieszyński Je-
rzy nogowczyk, burmistrz Ireneusz 
Szarzec, przewodniczący rady Miasta 
Stanisław Malina, prof. Urszula Szu-
ścik z Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie. Przybyli także artyści zrzeszeni 
w Stowarzyszeniu twórczym „brzimy”  
i przyjaciele rodziny Heczków. 
- Burmistrz napisał w Kalendarzu Ustroń-
skim, że Ustroń pięknieje, a to miejsce 
jest na to dowodem – mówiła D. Koenig. 
– To charakterystyczne, że ta galeria 
znalazła się w jakże pięknym budynku 
z 1902 r. będącym kolebką ustrońskiej 
oświaty. Obecnie jest odnowiony, z pięk-
ną elewacją i muralem. W towarzystwie 

kompozytora Jana Sztwiertni zamieszkał 
przed nim profesor Jan Szczepański.

Dr Lidia Szkaradnik mówiła o historii 
galerii rodziny Heczków:
- Moja rola jest tu chyba zbędna, bo 
wszyscy znamy Bogusia Heczkę, podzi-
wiamy jego obrazy. Wszyscy czytamy 
książki powstałe pod kierunkiem Kazi-
mierza. Galeria działa już ćwierć wieku  
i ma wielorakie znaczenie dla życia kul-
turalnego Ustronia. Powstanie jej wiąże 
się z jubileuszem, bowiem w czerwcu 
1987 r. przypadały 60. urodziny nesto-
ra rodu Bogusia, który już wtedy był 
ceniony, znany w kraju i zagranicą, bo 
i tam miał wystawy. Postanowiono za-
łożyć galerię i z wielkim trudem to się 
udało. Była to pierwsza prywatna galeria  
w województwie bielskim. Od począt-
ku chętnie odwiedzana, na co wpływ 
miały te beskidzkie akwarele mające 
niesamowitą aurę. Na to, że tę galerię 
chętnie odwiedzamy wpływa też życz-
liwość całej rodziny. Każdy jest tam 

mile widzianym gościem. W 1993 r. po-
wstała kolejna placówka „Galeria Sztuki 
Współczesnej” przy Muzeum Hutnictwa  
i Kuźnictwa, a w tym samym roku nastąpi-
ła reaktywacja Stowarzyszenia Twórcze-
go „Brzimy” i ta nowa galeria integrowała 
całe środowisko twórcze Ustronia.

Następnie L. Szkaradnik mówiła o dal-
szym rozwoju galerii, jej oddziale w Za-
kładzie Przyrodoleczniczym na Zawodziu, 
gdzie istniała 15 lat. W tym roku została 
zlikwidowana. Od lat 90 Kazimierz Hecz-
ko prowadzi działalność wydawniczą. Kil-
ka jego wydawnictw nagrodzono, w tym 
za wydanie Dzienników prof. Jana Szcze-
pańskiego otrzymał nagrodę Polityki. 
Może się poszczycić wydaniem Słownika 
Gwarowego Śląska Cieszyńskiego, a także 
wydawnictw naukowych dla Uniwersytetu 
Śląskiego. Bogusław i Kazimierz Heczko 
są także autorami projektów znaków gra-
icznych irm.
- Do duetu Bogusia i Kazimierza dołączyła 
Agata, córka Kazimierza, absolwentka 
Wydziału Artystycznego UŚ – mówiła  
L. Szkaradnik. – Z racji tego, że Kazimierz 
od 15 lat jest prezesem ST Brzimy, jest ini-
cjatorem wielu kulturalnych przedsięwzięć. 
Są to wystawy, choć trzeba podkreślić, że 
Brzimy wystawiają w wielu innych insty-
tucjach, także w miastach partnerskich. (...) 
Na zakończenie chciałabym podkreślić, że 
galerie Heczków na stałe wrosły w krajo-
braz Ustronia, myślę, że tak samo będzie  
w przyszłości. Będziemy obrazy podzi-
wiać i kupować. Zbliża się zima. Jedni ko-
chają tę porę roku i z utęsknieniem patrzą  
w okno, pada czy nie pada. Inni zimy nie 
znoszą i ja do tej grupy należę. Wszyscy 
jednak bez wyjątku kochamy zimę na 
obrazach Bogusia Heczki.

Tu L. Szkaradnik wręczyła B. Heczce 
pustą ramę, w nadziei, że powstanie ko-
lejny obraz.

Były życzenia od władz miasta,  
w imieniu ST Brzimy okolicznościowy 
obraz wręczył Zbigniew Niemiec, a An-
drzej Piechocki odczytał stworzony na 
tę okazję wiersz. Gości częstowano tra-
dycyjnymi świątecznymi ciasteczkami, 
specjalną atrakcją były zaś trunki z nowo 
otwartej winiarni. Na okoliczność świąt ga-
leria wydała ponadto ilustrowany tomik pt.  
„Z beskidzką kolędą”, zawierający wybór 
bożonarodzeniowych wierszy miejsco-
wych poetów oraz przypomnienie 25-let-
niej historii przedsięwzięcia Heczków. 

Nowy oddział w centrum miasta to 
obecnie jedyna w Ustroniu galeria, gdzie 
można obejrzeć i zakupić obrazy kilku-
nastu znanych na ziemi cieszyńskiej arty-
stów. W tym miejscu można także nabyć 
wydawnictwa regionalne oraz zlecić druk 
książek, plakatów, zaproszeń lub ulotek. 

Na ścianach galerii Rynek możemy 
podziwiać akwarele Bogusława Heczki, 
graiki Zbigniewa Niemca, obrazy olejne 
Włodzimierza Janoty, Katarzyny Kałuży, 
Stanisława Sikory, Jana Sikory i Beaty 
Sikory. Oczywiście poza podziwianiem 
prac można je zakupić.

Otwarcie śpiewem uświetniła Aleksan-
dra Malina, uczennica Gimnazjum nr 2, 
której akompaniował Janusz Śliwka.

                                 Wojsław Suchta 
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PRZYGARNIJ  

z w i e r z a k a !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie psu 
dobrego domu, oraz podpisanie umowy 
adopcyjnej. 

Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, 
tel. 782 71 77 71, 

e-mail: dea2@op.pl 
Wszystkie psy z cieszyńskiego schroni-

ska można zobaczyć na stronie: 
www.schronisko.cieszyn.pl 

obama
  Obama ma około 6 miesięcy,  
i jest bardzo inteligentnym, czar-
nym, młodym kocurkiem. Świet-
nie dogaduje się z innymi kotami,  
a także psami, lubi dzieci i jest bar-
dzo towarzyski. Został porzucony 
przez poprzednich właścicieli i traił 
pod opiekę fundacji. Teraz pilnie 
szuka nowego, dobrego domu. Jest 
zaszczepiony i odrobaczony. 

  

jArmArk
nA rynku

Handlowano na kilkunastu stoiskach.                                                               Fot. W. Suchta

16 grudnia wiatr wyrywał drzewa, łamał konary.                                                Fot. W. Herda

Prędkość ponad 120 km/godz. osiągał 
wiatr w piątek po południu i wieczorem. 
Na ulicach, parkingach leżały większe ko-
nary, mniejsze gałęzie, gdzieniegdzie po-
wyrywało całe drzewa. Najwięcej emocji 
wzbudziło zerwanie fragmentu dachu na 
supermarkecie Carrefour. Akcja strażaków 
odbywała się w samym centrum miasta  
i obserwowali ją mieszkańcy. Jednak nie 
tak wielu, bo ludzie zdawali sobie sprawę, 
że żarty się skończyły i jeśli mogli, jak 
najszybciej starali się dotrzeć do domu. 
Pieszym nie było łatwo, a i kierowcy ry-
zykowali zniszczeniem samochodu przez 
spadające fragmenty drzew. Na przykład 
na dwupasmówce, w okolicach wiaduktu 
jednej z mieszkanek suchy konar topoli 
spadła na przednią szybę, która nada-
wała się tylko do wymiany. W Herma-
nicach w okolicach spichlerzy z jednego  
z domów wiatr zerwał niemal cały dach, 
fragmenty blach, dachówki latały w wielu 
innych miejscach. Również w Hermani-

cach podmuch sprawił, że do wewnątrz 
domu zawaliła się ściana z pustaków. 
Mieszkaniec ul. Nadrzecznej, próbował 
dotrzeć do domu na rowerze. Nie udało 
mu się, bo uderzyła w niego spora gałąź. 
Karetką pogotowia ustroniak pojechał 
do szpitala. Na szczęście nie odniósł po-
ważnych obrażeń. Biorąc pod uwagę 
ilość metalowych tablic reklamowych, 
znajdujących się na terenie miasta, cud, 
że żadna z nich nie wyrządziła większych 
szkód. Strach było też patrzeć na elementy 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Katowickiej z Cieszyńską, wyginały się i 
kołysały, oczywiście niemal od początku 
wichury światła były wyłączone. Nie tylko 
w okolicach Gojów nie było prądu. Wła-
ściwie w całym mieście domy pozbawione 
były energii elektrycznej. 

Na szczęście wiatr stopniowo cichnął  
i w sobotę był już niegroźny, choć w dal-
szym ciągu zimny i nieprzyjemny. 

                    Monika niemiec 

uStroń  bez  prądu

17 i 18 grudnia na ustrońskim rynku 
odbył się jarmark przedświąteczny. Na 
kilkunastu stoiskach handlowano ozdo-
bami świątecznymi, ale także artykułami 
spożywczymi, rękodziełem artystycz-
nym, wydawnictwami. Dodatkową atrak-
cją były koncerty ustrońskich zespołów.  
W sobotę wystąpiły: chór katolicki Ave, 
Chór Ewangelicki, Estrada Ludowa „Czan-
toria”. W niedzielę koncertowała Estrada 
Regionalna „Równica”. W jarmarkowy 
weekend nastąpiły pierwsze chłodne dni, 
spadł śnieg, a mimo to na rynku było sporo 
publiczności. Dla zziębniętych przygoto-
wano grzaniec. 
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panie z dębowca otrzymały nagrodę za dekorację stoiska.                          Fot. m. niemiec

GAłGón  FiloWAny

- Zaprezentowałyśmy tradycyjny kołacz 
z serem, roladę z kurczaka nadziewaną 
mięsem wieprzowym i papryką, pastę z 
sera białego z szynką oraz drobne cia-
steczka – mówi przewodnicząca KGW 
Ustroń Centrum Maria Jaworska. Całość 
przygotowała razem z prezes Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Ustroniu, Barbarą 
Niemczyk. Panie spędziły na gotowaniu 
cały dzień.
- Było tej pracy dość dużo, bo na roladę, 
trzeba wyluzować kurczaka, czyli pozbawić 
go kości, następnie natrzeć przyprawami i 
odstawić na kilka godzin, żeby wszystkie 
smaki się przegryzły, zmielić mięso, po-
kroić świeżą czerwoną paprykę, wszystko 
zawinąć i upiec. Rolada się sprawdza i na 
ciepło, i na zimno. A do kołacza trzeba 
zrobić ciasto drożdżowe, poczekać aż uro-
śnie, przygotować ser, posypkę i upiec to. 
O ciasteczkach to już nie wspomnę.

Największym zainteresowaniem cie-
szyła się pasta serowo-szynkowa. Jest 
stosunkowo prosta do zrobienia, a bardzo 
smaczna. Wystarczy trzy razy zmielić 
szynkę, najlepiej mocno wędzoną i raz 
twaróg. Zmieszać, doprawić solą i pie-
przem. Można dodać dowolne zioła. Panie 
z KGW Centrum nakładały pastę szprycką 
na dwa rodzaje chleba – jasny i razowy. 
Foremkami do ciastek wycięły z kromek 
ciekawe kształty. To dobra propozycja na 
karnawałowe przyjęcia. Szybko powstają 
fantazyjne kanapki, a gdy jeszcze wykaże-
my inwencję dobierając dodatki, przekąska 
stanie się hitem. 

Kilka stołów dalej swoje popisowe dania 
prezentowały członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nierodzimia. Przedstawiła je 
przewodnicząca Halina Kujawa: 
- Moim zdaniem bardzo ciekawą propo-
zycją był pasztet jarski, ale nie zabrakło 
klasycznych potraw – makówek, śledzia 
zielonego w zalewie. Zadawano pytania  
o zupę kwasówkę na bazie kapusty ki-
szonej z kaszą gryczaną. Zrobiłyśmy też 
paszteciki z grochem i grzybami, które 
świetnie pasują do barszczu, ale też właśnie 
do tej kwaśnej zupy. Nie mogło zabraknąć 
cieszyńskiej strucli orzechowej.

Pasztet jarski robiła Barbara Górniak,  
a przepis na niego jest w jej rodzinie od nie-
pamiętnych czasów. Pani Barbara mówi, 
jak go przygotować:
- Podsmażamy cebulkę z pieczarkami,  
a do tego dokładamy jajka ugotowane 
na twardo. Najlepiej je zetrzeć na tarce. 
Całość dokładnie mieszamy i doprawiamy 
solą i pieprzem. Jeśli chodzi o proporcje, 
to trzeba samemu znaleźć złoty środek. 
Żeby osiągnąć odpowiednią konsysten-
cję dodajemy ser żółty, śmietanę. Całość 
zapiekamy jak klasyczny pasztet. Danie 
smakuje i na ciepło, i na zimno. Kiedyś  
w kuchni używało się więcej prawdziwych 
grzybów, święta pachniały suszonymi 

prawdziwkami. Dlatego, jeśli ktoś ma, to 
może częściowo zastąpić nimi pieczarki 
lub dodać do smaku. 

Pasztet z Nierodzimia przybrał akurat 
kształt ryby, ale można dobrać formę do-
wolnego kształtu. 

Stoiska Koła z Lipowca tradycyjnie 
strzegły anioły. W niebiańskie istoty wcie-
liły się: Klaudia Kisiała, Adianna Łabudek 
i Zosia Naglik. I to właśnie te młode 
dziewczyny częstowały degustatorów,  
a w razie potrzeby służyły przepisem. 
Miały przy sobie notatki, żeby niczego 
nie pominąć. O jednej propozycji nie 
miały wiele do powiedzenia, oprócz tego, 
że zrobił ją Franciszek Kisiała. Mowa  
o wysokoprocentowej, idealnej na jesienne 
chłody – cytrynówce. 
- Oczywiście nie mogło zabraknąć drob-
nych ciasteczek, bo z tego nasze Koło jest 
znane – mówiła K. Kisiała. - Częstowały-
śmy słodką sztruclą z domowym masłem  
i miodem, kluskami z makiem oraz śledzia-
mi pod pierzyną. Najbardziej ludzie byli 
zaciekawienie tymi śledziami.

Poproszone o przepis, dziewczyny zazna-
czyły, że najlepiej przygotować je w prze-
źroczystym naczyniu, bo wtedy warstwy 
wyglądają najładniej. Na samym dole znaj-
duje się drobno posiekana cebulka posypa-
na cukrem, który łagodzi ostrość. Następne 
warstwy tworzą ogórki konserwowe pokro-
jone w kosteczkę, kawałki śledzi solonych  
i jajka ugotowane na twardo. Można je po-
siekać albo ułożyć plasterki, jak kto woli. 
Górę posypujemy startym serem żółtym. 
Żeby całość połączyć i polepszyć smak, 
każdą z warstw smarujemy majonezem 
połączonym z jogurtem naturalnym, solą 
i pieprzem. 

Potrawy oceniało jury w składzie: prze-
wodniczący - Jarosław Lubecki, szef kuch-
ni restauracji Angel’s i Sissi w Ustroniu, 
Arkadiusz Rycko – szefujący kuchniom  
w zamkach, hotelach i pensjonatach  
w Skandynawii oraz Grzegorz Bilnicki 
– doradca kulinarny Ogólnopolskiej Firmy 
Spożywczej „Dorado”, szef kuchni Hotelu 
Jawor w Bielsku-Białej. Poniżej wyniki. 

Kategoria - ciasta, ciasteczka i inne słod-
kości: 1. KGW Leszna Górna za kołocz cie-
szyński, 2. Zoia Bojda za makowniczki, 3. 
KGW Ustroń Centrum za kołacz. Kategoria 
- pasztety i wędzonki: 1. KGW Dębowiec 
za pasztet wiejski, 2. KGW Leszna Górna 
za gałgón ilowany czyli nadziewaną gęsią 
szyję, 3. KGW Wiślica za pasztet barani. 
Kategoria - potrawy z ryb: 1. KGW Ustroń 
Nierodzim za zielone śledzie w zalewie, 
2. KGW Brenna za śledzia po grecku, 3. 
KGW Ustroń Lipowiec za śledzia pod 
pierzyną. Pierwsze nagrody w wys. 500 
zł ufundowało Starostwo, kolejne – cenny 
sprzęt gospodarstwa domowego ufundował 
ustroński urząd. Jeszcze jedno wyróżnie-
nie przyznała Danuta Kożusznik, prezes 
Zarządu Rejonowego Związku Rolników, 
Kółek i Organizacji Kółek Rolniczych  
w Bielsku-Białej wraz z członkinią Zarzą-
du tego Związku Gertrudą Proksy, która 
jest jednocześnie członkiem Zarządu Kra-
jowego Koła Gospodyń Wiejskich. Panie 
przyznały i wręczyły nagrodę za najpięk-
niej przygotowane stoisko, a otrzymało ją 
Koło z Dębowca.       Monika niemiec 

oprócz pań z trzech ustrońskich kół Gospodyń Wiejskich, w konkursie wzięły 
udział mieszkanki Dębowca, brennej, Wiślicy i lesznej Górnej. W sumie reprezen-
tacje 7 kół oraz jedną drużynę niezrzeszoną witała barbara nawrotek-Żmijewska, 
dyrektor MDk „Prażakówka”. Właśnie tam w sali widowiskowej odbywał się II 
konkurs Potraw na boże narodzenie organizowany przez Urząd Miasta Ustroń, 
reprezentowany przez Danutę koenig przy udziale Starostwa Powiatowego w Cie-
szynie. Główne nagrody wręczał jego przedstawiciel łukasz konarzewski. 

nagrodę odbiera H. kujawa.   Fot. m. niemiec
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Co SłyCHAć W G-1
Konkursy przedmiotowe (w olimpiadach 

startują uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych) wpisały się na stałe w kalendarz 
szkolny. Uczestniczą w nich uczniowie, 
którzy chcą zdecydowanie poszerzyć swo-
ją wiedzę. Udział uczniów jest dobrowol-
ny. Próg, który należy przekroczyć, aby 
otrzymać awans do etapu rejonowego, to 
zdobycie 80 % punktów. Aby awansować 
do inału wojewódzkiego, trzeba osiągnąć 
jeszcze lepszy wynik, tj. 82 %.

Dlatego też z satysfakcją informujemy, 
że w etapie szkolnym w Gimnazjum nr 
1 pierwszy próg w drodze do inału po-
konało prawie 70 % uczestników. Mamy 
nadzieję, że uczniowie ci odniosą sukces 
i znajdą się w ostatnim, wojewódzkim 
etapie. Szczególnie cieszy nas fakt, że 
wśród uczniów, którzy uzyskali ten duży 
sukces są reprezentanci klas pierwszych, 
którzy musieli zrealizować program  
w ciągu niecałych 3 miesięcy. Sukces ten 
jest także owocem pracy naszych nauczy-
cieli, którzy w przygotowanie uczniów do 
konkursów włożyli wiele pracy. 

Równie intensywnie nasi nauczyciele 
pracują z uczniami klas trzecich podczas 
dodatkowych zajęć, aby dobrze przy-
gotować ich do nowej formy egzaminu 
gimnazjalnego. Te fakty dobitnie świad-
czą, że Gimnazjum nr1 kolejny raz po-
twierdza wysoką ocenę jakości pracy 
szkoły, jaką otrzymało podczas procesu 
ewaluacji zewnętrznej przeprowadzoną 
przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty 
w marcu br. Oczywistym powodem do sa-
tysfakcji są najwyższe oceny z możliwych 
za aspekt wychowawczy i dydaktyczny,  
a więc te, które są istotą funkcjonowania 
szkoły. Zależy nam, żeby wszyscy ucznio-
wie odnosili sukcesy na miarę swoich 
możliwości.

Drugim, równie ważnym priorytetem 
w naszej pracy są kwestie wychowawcze, 

zdecydowanie egzekwujemy przestrzega-
nie prawidłowego zachowania uczniów. 
Chcemy, aby nasi uczniowie potraili się 
godnie zachować w różnych okoliczno-
ściach, takich jak np. spektakle teatralne, 
koncerty w filharmonii, uroczystości 
szkolne i miejskie. To z naszego gimna-
zjum najwięcej młodzieży uczestniczy  
w uroczystościach świąt państwowych 
i narodowych. Otrzymujemy listy gra-

tulacyjne z różnych stron Polski, a tak-
że chwalą naszą młodzież za granicą  
w różnorakich imprezach międzynaro-
dowych.

W obecnej chwili do celów wychowaw-
czych z powodzeniem wykorzystujemy 
projekty edukacyjne. Dotychczas młodzież 
i nauczyciele przeprowadzali już kilkana-
ście projektów. Młodzież bardzo angażuje 
się w realizację projektów. 

Listopad upłynął na przygotowaniach 
do szkolnego kiermaszu, (miał miejsce 
29.11. 2011r. podczas wywiadówek), na 
którym sprzedawano piernikowe chatki 
wykonane samodzielnie przez uczniów. 
Ich niewątpliwym atutem jest to, że mogą 
cieszyć oko i podniebienie. Dochód  
z kiermaszu przeznaczony jest na doinan-
sowanie wycieczki dla uczniów. Relację  
z pobytu można obejrzeć na stronie inter-
netowej naszej szkoły. 

Innym, bardzo istotnym wydarzeniem 
jest objęcie przez Dyrektora Delegatury 
Kuratorium Oświaty w Bielsku- Białej pa-
tronatu nad konkursem „The Best Jokes In 
English”, w którym uczniowie prezentują 
umiejętności językowe i aktorskie.

Oczywiście nie sposób przedstawić 
szczegółowo wszystkich wydarzeń, które 
mają miejsce w szkole, stąd też zaprasza-
my do odwiedzenia strony internetowej 
naszego Gimnazjum pod adresem www.
gim1ustron.vel.pl

Wszystkim czytelnikom Gazety 
Ustrońskiej składamy serdeczne życzenia  
z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. 

Małgorzata Wraga-Żdan
wicedyrektor

leszek Szczypka
dyrektor Gimnazjum nr 1

przygotowania do kiermaszu. uczniowie pieką piernikowe chatki.
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Minęły ponad 3 lata od zakończenia produkcji w ustrońskiej 
kuźni, a fakt ten budzi nadal spore emocje. Z przykrością odno-
towuję jednak, że historia zaczyna być coraz bardziej zakłamy-
wana, szczególnie w publikacjach irmowanych (choćby częścio-
wo) przez Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń, niechętne 
Kuźni Polskiej w Skoczowie, ale także – o zgrozo - w Gazecie 
Ustrońskiej. Tymczasem od prasy lokalnej, doinansowywanej  
z publicznych pieniędzy, mamy prawo oczekiwać przekazywania 
informacji prawdziwych, czyli sprawdzonych i nietendencyjnych. 
Tymczasem:

Monika Niemiec w GU Nr 48 z 2011r.: „Kuźnia została zlikwido-
wana na wskutek złych decyzji ekonomicznych szefów irmy.”

Wojsław Suchta w GU Nr 26 z 2011r.: „Czy śledził pan upadek 
Kuźni Ustroń?”, „A w Ustroniu można było kuć aluminium?”

Monograia „Kuźnia Ustroń 1772-2008 Dzieje zakładu, ludzi  
i miasta”: „Żeby zapobiec całkowitej niewypłacalności spółki, 22 
marca 2007r. dyrektor powołał zespół odpowiedzialny za plano-
waną już pół roku wcześniej koncentrację produkcji w Skoczowie, 
czyli de facto likwidację zakładu macierzystego”

Jan Richert w monograii „Kuźnia Ustroń 1772-2008 Dzieje 
zakładu, ludzi i miasta”: „Ogarnia mnie wielki smutek, gdy uświa-
damiam sobie fakt, że kuźnia lubelska – „uczeń ustrońskiej Kuźni” 
– istnieje i w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie, a wspaniałej 
Kuźni w Ustroniu już nie ma”.

Jan Richert w „Kalendarzu Ustrońskim 2012”: „W celu chwi-
lowego zażegnania groźnych następstw, wynikających z nieudol-
nego zarządzania, postanowiono poświęcić zakład odległy 10 km  
od Skoczowa” oraz „Skoczów zawinił a Ustroń powiesili”.

Prostując te oczywiste nieprawdy i nieuprawnione sugestie 
należy stwierdzić, że:−Kuźnia w Ustroniu formalnie nie upadła, tylko jej działalność 
została w sposób zaplanowany, świadomy i według przyjętego 
3-letniego harmonogramu zakończona. Odbyło się to zgodnie  
z fundamentami poprawnego, perspektywicznego zarządzania 
tak, by nie czekać na kryzys, tylko się do niego przygotowywać, 
nawiązując do łacińskiej sentencji „chcesz pokoju, szykuj się do 
wojny”.−U podstaw tej decyzji legły cele strategiczne, technologiczne, 
ekonomiczno – inansowe, organizacyjne, środowiskowe i społecz-
ne, przy czym decydujący był aspekt skokowego spadku kosztów 
stałych Kuźni Polskiej (kilkanaście milionów zł rocznie i co roku 
ta kwota jest wyższa!).−Wszystkie decyzje o konsolidacji produkcji w Skoczowie zapadły 
w 2006r. i nie miały nic wspólnego z zawartymi w 2008r. przez 
Kuźnię Polską umowami opcyjnymi, które spowodowały kłopoty 
Spółki na przełomie 2008/2009r., a więc już po wygaszeniu pro-
dukcji w Ustroniu!!!−Rozliczenie projektu konsolidacji produkcji w Skoczowie nastąpiło 
w 2010r., potwierdzając w pełni trafność decyzji z 2006r., a żaden 
z akcjonariuszy Spółki nie wniósł do rozliczenia zastrzeżeń.−Proces konsolidacji mogła przeprowadzić tylko Spółka w dobrej 
sytuacji inansowej, gdyż wymagał on ponad 20-sto milionowych 
nakładów na inwestycje w Skoczowie w nowe maszyny, urządzenia 
i hale produkcyjno - magazynowe. Koszty samej realokacji były 
stosunkowo niewielkie.−Zdecydowana większość pracowników ustrońskiego zakładu mia-
ła ofertę zatrudnienia w Skoczowie. Niewielkie redukcje wynikające 
z sytuacji rynkowej objęły pracowników obydwu zakładów. Kadra 
kierowniczaz Ustronia objęła znaczną część stanowisk kierowni-
czych w Skoczowie.− Kuźnia w Lublinie przy zatrudnieniu poniżej stu pracowników 
produkuje obecnie do 200-stu ton odkuwek miesięcznie, czyli 10 
razy mniej niż Kuźnia Polska w Skoczowie, więc o jakim dynamicz-
nym rozwoju lubelskiego zakładu był łaskaw pan Profesor Richert 
poinformować opinię publiczną?− Strategia Kuźni Polskiej, przynajmniej w średniookresowym 
horyzoncie czasu zmierza do umocnienia się na europejskim rynku 
odkuwek stalowych, kutych na gorąco dla przemysłu motoryzacyj-
nego. Oczywiście, że w Ustroniu można było kuć aluminium czy 
inne metale kolorowe, tylko że są to sugestie czysto teoretyczne, 
ingerujące w kompetencje akcjonariuszy prywatnej Spółki. Nama-

wiam wszystkich, którzy mają świetne pomysły biznesowe do zakupu 
ostatniej nieruchomości produkcyjnej, która jest wystawiona do 
sprzedaży i ich zrealizowania na terenach po ustrońskiej kuźni, 
przy czym na swój, a nie cudzy rachunek.

W zamieszczonym w Kalendarzu Ustrońskim 2012r. tek-
ście autorstwa Jana Richerta, znajdujemy ponadto informacje  
o doskonałej sytuacji innych polskich kuźni w kontekście zaprze-
paszczonej szansy Kuźni Polskiej. Szkoda tylko, że przedstawione 
tam dane są mocno nieświeże, zaś autor tekstu nie dokonał ich 
aktualizacji. Bieżąca sytuacja jest wręcz odwrotna. Wśród du-
żych podmiotów kuźniczych (Jawor, Stalowa Wola, Ostrowiec 
Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Glinik) tylko Kuźnia Polska  
w Skoczowie ma niezły portfel zamówień, w tym na I kw. 2012r. oraz 
znakomitą sytuację inansową. Spółka zawarła układ z wierzycie-
lami, zaś jej tegoroczne wyniki inansowe będą rekordowo dobre.  
To między innymi skutek restrukturyzacji, której częścią było zli-
kwidowanie produkcji w Ustroniu. Wyłączam z porównania kuźnię 
Toyoty, Hirschvogel Polska, Leiber Poland, GKN itp. ponieważ się 
do tego nie nadają albo z uwagi na odrębność rynkową (produkcja 
tylko na własne potrzeby koncernu) albo z uwagi na tylko pokrewną 
branżę (przeróbka innych stopów niż stal, rządząca się innymi pra-
wami) choć potwierdzam, że są to bardzo nowoczesne zakłady.

Pierwsza decyzja o likwidacji kuźni ustrońskiej zapadła już  
w latach 60-tych ubiegłego wieku. Nie doczekała się realizacji ze 
względów politycznych. Budowa kuźni w Skoczowie tak naprawdę 
odłożyła tylko jej wykonanie do momentu, w którym można było 
racjonalnie podjąć ją ponownie, bez wpływów politycznych. 

Kuźnia Polska, kontynuując tradycje zakładu w Ustroniu, 
zatrudniająca 650 pracowników, w tym nadal wielu z Ustronia, 
ma w Skoczowie możliwość znacznego zwiększenia zdolności 
produkcyjnych, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba. Na terenie kuźni  
w Ustroniu lokują się tymczasem nowe podmioty gospodarcze,  
w tym zagraniczne. Radzę obserwować pozytywne zmiany jakie już 
zaszły i jeszcze zajdą w tym miejscu w perspektywie kilku lat, w tym 
także jeśli chodzi o liczbę miejsc pracy. Jestem przekonany, że w 
dłuższym okresie była to bardzo dobra decyzja zarówno dla Miasta 
jak i dla przytłaczającej większości mieszkańców. Chcę podzięko-
wać Burmistrzowi Miasta Ustroń oraz urzędnikom miejskim za pro-
fesjonalne, bez składania wyrazów poparcia, ale też bez uprzedzeń  
i emocji załatwianie wielu spraw związanych z przeobrażaniem 
terenów po kuźni w nowoczesny mini park przemysłowy z wie-
lobranżową produkcją. Strach pomyśleć w jakim stanie byłaby 
krajowa gospodarka, w tym także wypłata rent, emerytur i pensji 
budżetowych dla większości „skrzywdzonych”, gdyby o sprawach 
spółek produkcyjnych decydowali emeryci, miłośnicy, radni, dzia-
łacze, kustosze, dziennikarze, naukowcy…

     Dariusz Chwastek
Kuźnia Polska S.A. w Skoczowie

liSt  do  redAkCji

kSiążkA nA 
prezent

„Znaleźli  się Państwo  
w posiadaniu ostatniej – poże-
gnalnej – pamiątki po Kuźni 
Ustroń, mianowicie książki, 
która jest rezultatem starań, by 
nie tylko rzetelnie przedstawić 
bogate (...) dzieje największe-
go (...) ustrońskiego zakła-
du, lecz również uwypuklić 
jego ponadczasową wartość  
i osiągnięcia.” – tak we wstępie 
piszą autorzy nowo wydanej 
książki „Kuźnia Ustroń 1772-
2008. Dzieje zakładu, ludzi  
i miasta”. Tytuł mówi sam za 
siebie, a jeśli dodamy, że we-
wnątrz znajduje się kilkaset 
nazwisk i zdjęć razem z tym 
przedstawiającym pracowni-
ków po oicjalnym zamknięciu 

zakładu podczas symboliczne-
go spotkania, które odbyło się 
19 października 2008 roku, to 
otrzymamy znakomitą lekturę. 
Książkę można kupić w Mu-
zeum Ustrońskim za 30 zł. 



22 grudnia 2011 r.   Gazeta Ustrońska   �

UCHWała nr XIV/134/2011
raDy MIaSta UStroŃ
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 
142 poz.1591 z późn.zm.), art.5 i art.20c ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 95 
poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961)

rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.

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 - 0,80 
zł od 1m2 powierzchni, za wyjątkiem:
- wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki linowe, dla 
których stawka wynosi 0,37 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 0,32 zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, 
za wyjątkiem:
- budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji 
grzewczych lub budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej znajdujących się na terenach ogrodów zoo-
logicznych, dla których stawka wynosi 13,50 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,
- wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka wynosi 
12,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwaliikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego - 6,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:
- budynków lub ich części wykorzystywanych jako pomieszczenia 
gospodarcze lub jako garaże wolnostojące, dla których stawka wynosi 
4,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
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
a odpowiednimi stawkami preferencyjnymi określonymi:
- w § 1 pkt 1 lit. a tiret 1
- w § 1 pkt 2 lit. b tiret 1 i 2
w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą 
bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób inansowania 
stanowi pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie 
stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 
Nr 379/5).
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 deklaracją w sprawie podatku od 
nieruchomości:
a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał  

w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających 
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej 
w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy  
w tym okresie,
b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o któ-
rych mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.  
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r., Nr 53, poz. 311).

§ �.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący rady Miasta
Stanisław Malina

UCHWała nr XIV/136/2011
raDy MIaSta UStroŃ
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na 
rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2001r., Nr 
142 poz.1591 z późn.zm.), art.19 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 95 
poz. 613 z późn.zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961)

rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.

Wysokość dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej od osób izycznych 
przebywających dłużej niż dobę
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkole-
niowych za każdy dzień pobytu
w Ustroniu - 3,00 zł od osób dorosłych, za wyjątkiem:
- emerytów i rencistów - 2,70 zł
- dzieci i uczącej się młodzieży (w tym studentów) - 1,30 zł
- inwalidów pierwszej grupy lub osób niepełnosprawnych o znacznym 
stopniu niepełnosprawności
(potwierdzone stosownym dokumentem) - 1,30 zł.

§ �.
Opłatę uzdrowiskową za cały okres pobytu należy uiścić w terminie 
2-ch dni od daty przyjazdu.

§ �.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący rady Miasta
Stanisław Malina

*    *    *
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www.ustron.plCzyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

Drewno podpałkowe, kominko-
we, buk, brzoza, świerk, węgiel 
groszek, transport. 518-201-
189.

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

Ogrodzenia-producent. (33) 
488-05-64.

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

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny, komputery, 607-912-
559.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki LEGO, 790-467-020.

Radia, wzmacniacze, gramo-
fony, magnetofony kupię, 502 
685 400.

Części do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, super ceny 
poleca i zaprasza FIRMA FOTA 
Bielsko, Karpacka 22, tel. 33-
8189100, kom-606912567.

Angielski - lekcje, 609 533 511.

Sprzedam wózek inwalidzki, 609 
533 511.

USTROŃ - SPRZEDAM kawa-
lerkę - tel. 883 027 779.

Pokój blisko centrum na dłużej do 
wynajęcia, 505 201 564.

W Hajdunanas węgierskim part-
nerskim mieście Ustronia możli-
wość wypoczynku w bliskiej od-
ległości od basenów termalnych, 
na zasadzie wynajęcia miej-
sca wypoczynku lub wymiany  
w Ustroniu lub w okolicy/ od 
maja do września/.kontakt: 
dr.elesa@gmail.com, dreles@
hajdunanas.hu

Stoisko "Juwenia" sprzedam, 505 
168 217.

Wynajmę pokój 1 osobowy z ła-
zienką na dłużej, 505 168 217.

Mieszkanie do wynajęcia 48 m2, 
tel.509781622 po 16.00.

dziesięć  lat  temu
W tym roku w Polsce zamarzło już ponad 100 osób. O mało 

nie doszło do tragedii w Ustroniu. 16 grudnia powiadomiono 
policję, że jeden z mieszkańców od trzech dni nie wychodzi  
z domu. Na miejscu, po wybiciu szyby, policjanci weszli do środka 
i zastali leżącego na podłodze mężczyznę. W pokoju było zimno, 
mężczyzna był bliski zamarznięcia. Po interwencji pogotowia, 
udało się go uratować. 

Obok Jerzego Engela bez wątpienia najpopularniejszym pol-
skim trenerem jest prowadzący kadrę skoczków Apoloniusz Tajner. 
W nim widzi się ojca sukcesów Adama Małysza. Co ciekawe, obaj, 
trener i skoczek są absolwentami Zespołu Szkół Technicznych  
w Ustroniu. „- Wspominamy szkołę a kończył ją także trener Jan 
Szturc, rajdowiec Łukasz Sztuka. Ja w technikum miałem zgraną 
klasę, dobre, niekonwencjonalne grono pedagogiczne. W tej szkole 
zawsze coś się działo – mówi A. Tajner. – Jak to ktoś niedawno 
policzył, dość sporo dobrych sportowców przewinęło się przez tę 
szkołę. Związana jest też z osobą obecnego posła Jana Szwarca, 
który był jej dyrektorem, gdy uczył się Adam. (...) Po studiach przez 
15 lat A. Tajner z żoną mieszkają w Ustroniu na os. Manhatan.  
W tym okresie prowadzi kadrę w kombinacji norweskiej. Kłopo-
tliwe były dojazdy do domu. Często z bagażami szedł na piechotę 
ze stacji kolejowej w Goleszowie. „- W tych blokach dobrze nam 
się mieszkało. Do dziś przyjaźnimy się z sąsiadami.”

„- Czy jest mi Ustroń znany? Pewnie, że jest mi znany – odpo-
wiada na pytanie o nasze miasto Robert Makłowicz, historyk, zna-
ny szerokiej publiczności jako kucharz z popularnego programu 
„Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”. W Ustroniu znalazł się 
nieprzypadkowo. Gdy otwierano hotel „Wilga” właśnie jego po-
proszono, by zaprezentował swoje umiejętności. (...) Ta dobra zna-
jomość Ustronia nieco mnie dziwi, bo wiem, że ludzie z Krakowa 
chętnie jeżdżą w góry, ale nie jest to Beskid Śląski. „- Po pierwsze 
studiowałem historię, a po drugie interesuję się historią mojego 
regionu, a przecież i Kraków, i te okolice to były Austro-Węgry 
– mówi R. Makłowicz. – Niestety w Polsce Śląsk jest pakowany do 
jednego worka. To, że Edward Gierek coś tu wybudował, nie świad-
czy, że macie wspólną historię z Katowicami.            Wybrała: (mn) 

*    *    *

        kUltUra
31.12  godz. 22.30   Przywitanie Nowego Roku muzyka mecha- 
                niczna, rynek.
   godz. 24.00   Pokaz sztucznych ogni, rynek.
4.1  godz. 18.00  Ekumeniczny Wieczór Kolęd  „Okruchy po 

               kolędzie”, MDK „Prażakówka”.
5.1  godz. 18.00  Noworoczna Gala Operetkowa – Teatru Mu- 
                zycznego IWIA z Gliwic, MDK „Prażaków- 
               ka”. Cena biletu: 30 zł.
6.1  godz. 16.00 Ekumeniczny Wieczór Kolęd „Okruchy po 

              kolędzie”, kościół ewangelicki ap. Jakuba, 
              wstęp wolny.
   SPort
7.1   godz.17.00   III liga siatkówki: TRS Siła Ustroń - SiKReT 

               Gliwice, sala SP-2   
      

*    *    *

ŻyWe CHoInkI W DonICaCH  
nowo otwarty punkt opałowy 
ekogroszek, drewno kominkowe
ul. 3 Maja 26 (obok sklepu „Duet”) tel. 510 529 529

120-250 cm



22 grudnia 2011 r.   Gazeta Ustrońska   11

PozIoMo: 1) ma źródła pod Baranią, 
6) włoskie auto, 9) słynny wodospad,  
10) zwierzak futerkowy, 11) starsze od 
telewizji, 12) na oficerskie gwiazdki,  
13) hotel na Zawodziu, 16) początek biegu, 
19) zlot czarownic, 22) rezerwowany w re-

stauracji, 23) druk reklamowy, 24) mówca, 
25) fachowiec, 26) nadaje sygnał, 27) Jan 
dla bliskich, 30) unieszkodliwia niewybu-

chy, 33) owce na hali, 36) głos kobiecy,  
37) polski aparat fotograiczny, 38) do-

datek do róży, 39) poprzedniczka wanny,  
40) do spulchniania gleby, 41) …. Mater, 
42) z widokiem na świat, 43) zastąpiona 
przez T-Mobile, 44) punkt kredytowy  
w PRL-u, 46) producent drukarek, 47) 
irma z Ustronia, 48) kibice o Olisadebe, 
49) zielona na łące, 50) Praga dla Cze-

chów.
PIonoWo: 1) jajko gwarowo, 2) wy-

rośnięty syn, 3) bohater nowelki Prusa, 
4) pojazd dla króla, 5) spektrum barw,  
6) porwał Helenę Trojańską, 7) rosyj-
skie imię żeńskie, 8) rozkaz dla psa,  
14) zabytek na Wzgórzu Zamkowym,  
15) liście sosny, 17) miazga drzewna,  
18) pojazd kosmiczny, 19) początek 
lasu, 20) wylewany na strop, 21) miesz-

kaniec Istambułu, 28) wytwarza prąd  
w samochodzie, 29) w akumulatorze,  
30) chrzest albo bierzmowanie, 31) dys-

kusja jego domeną, 32) rakieta świetlna,  
33) mierzy częstotliwość, 34) „pan” od pol-
skiego, 35) amerykańskie województwo, 
43) konkurentka Polsatu, 45) zła ocena  
w dzienniczku.

Rozwiązanie (hasło) powstanie po od-
czytaniu liter z pól oznaczonych liczbami 
w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekuje-
my do 30 grudnia 2011 roku. Do wygrania 
dwie nagrody pieniężne po 50 zł.

 

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 49

ŚWIĘta blISko
Nagrodę w wysokości 30 zł oraz książkę 

ustrońskiego wydawnicta Koinonia otrzy-

muje: teresa kamińska z Ustronia, ul. M. 
Reja 7.  Zapraszamy do redakcji.

KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA

21-22.12  pod najadą  ul. 3 maja 13   tel. 854-24-59
23-24.12   na Szlaku  ul. 3 maja 46    tel. 854-14-73
25-28.12  Centrum   ul. daszyńskiego 8  tel. 854-57-76 
29-30.12  na zawodziu ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
31.12   elba  ul. Cieszyńska 2  tel. 854-21-02
zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.
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W  SzóStkę

Występujący w III lidze siatkarze 
TRS Siła ciągle w niepełnym składzie. 
Na mecz do Myszkowa pojechali tylko  
w szóstkę.
- To się jeszcze nie zdarzyło. Nie miałem 
nawet jednego zawodnika na zmiany 
– mówi trener Zbigniew Gruszczyk.

Już w piątek było wiadomo, że drużyna 
Siły wystąpi w Myszkowie w szóstkę, 
dodatkowo jeden zawodnik narzekał na 
kolano. Gdyby podczas meczu musiał 
zejść z boiska, Siła przegrałaby walkowe-

rem, co pociąga za sobą karę inansową. 
Zastanawiano się więc, czy w ogóle jechać 
na mecz do Myszkowa. Zdecydowano jed-
nak o wyjeździe, niestety była to kolejna 
przegrana. W drugim etapie rozgrywek, 
czyli w walce o utrzymanie się w III lidze 
Siła jeszcze nie wygrała meczu.

Trener zbigniew Gruszczyk: - Grali-
śmy bez libero, bez przyjmujących, więc 
przyjmować musieli środkowi, czego 
raczej nigdy nie robią. Mimo przegranej 
jak na tak szczątkowy skład gra nie była 

najgorsza, jednak zbyt duże luki. Można 
powiedzieć, że skład był eksperymentalny.
Myślę, że w styczniu wszystko dojdzie 
do normy, zawodnicy wyleczą kontuzje  
i będziemy mogli grać w szerszym skła-
dzie. To powinno przełożyć się na wyni-
ki, a wtedy z Myszkowem u siebie nie 
powinniśmy mieć kłopotów.           (ws) 

1	 UKS	„QUO-VADIS”	Makoszowy		 25
2	 AZS	ATH	Bielsko-Biała		 	 25
3	 MTS	As	Myszków		 	 	 23
4	 KS	Halny	Węgierska	Górka		 20
5	 UKS	PIK	Katowice		 	 	 17
6	 TKKF	Czarni	Katowice		 	 15
7	 TRS	Siła	Ustroń		 	 	 14
8	 BBTS	Włókniarz	Bielsko-Biała		 9
9	 MUKS	Michałkowice			 	 8
10	 SiKReT	Gliwice		 	 	 3

nie brakowało walki.                                                                                            Fot. W. Suchta

W środę 14 grudnia piłkarze ręczni 
ustrońskiego MKS zremisowali z ubie-
głorocznym zwycięzcą śląskiej ligi mło-
dzików drużyną z Mysłowic. Zaczęli od 
prowadzenia, niestety w końcówce pierw-
szej połowy jednobramkową przewagę 
zdobywają gospodarze. Na minutę przed 
końcem MKS doprowadza do remisu  
i choć w ostatnich sekundach przeciwnik 
miał piłkę, nasi się obronili.

W poniedziałek MKS podejmował w hali 
SP-1 Zagłębie Sosnowiec. Mecz w pierw-
szych minutach nerwowy, do 10 minuty 
wynik 1:1. Niestety w końcówce pierwszej 
połowy to goście zdobywają przewagę  
i utrzymują ją do końca spotkania. 

pierWSzA  przeGrAnA

MtS as Myszków - trS „Siła” Ustroń   3:1
(25:22, 25:19, 19:25, 25:19)

III  lIGa

Odbywa się plebiscyt na najlepszego 
nurka 2011 roku. Szansę na wygraną ma 
między innymi Mateusz Malina, miesz-
kaniec naszego miasta, mistrz świata 
we freedivingu. Do wygrania jest nowy 
zegarek nurkowy, który bardzo by się 
przydał naszemu krajanowi, jako że ten, 
którego używał teraz, ma limit głęboko-
ści, wynoszący 100 metrów, a te Mateusz 
już przekroczył. Planuje pobijać kolej-
ne rekordy, więc potrzebny mu zegarek  
z odpowiednią podziałką. Koszt zakupu 
takiego sprzętu przekracza możliwości 
polskiego zawodnika. 

Żeby zagłosować na Mateusza wystar-
czy wysłać: „I vote for Mateusz Malina 
as  Best Male Freediver and Best Male 
Newcomer.” na adres: awards_2011@
aidainternational.org. Więcej informa-
cji na: http://www.aidainternational.org/
news/?p=1205

Każdy może oddać tylko 1 głos. M. 
Malina pisze: „Poświęcenie zaledwie 
dwóch minut na głosowanie, pomoże mi 
realizować życiową pasję.”            (mn) 

GłoSuj nA 
mAteuSzA

Trener Zagłębia Grzegorz Mentel: - Po-
czątek meczu kiepski z obu stron. Chłopcy 
pozbierali się i zaczęli grać to, co założy-
liśmy przed meczem i na szczęście jest 
długo oczekiwane zwycięstwo. Drużyna 
po okresie przygotowawczym dopiero 
teraz zaczyna funkcjonować. Dziś wyraźne 
zwycięstwo z drużyną, która jeszcze nie 
przegrała, tym większa satysfakcja.

Trener MKS Piotr bejnar: - W tym 
meczu byliśmy słabsi od rywala. Do 15 
minuty gra układała się dobrze, potem 
nie wytrzymaliśmy izycznie meczu, a nie 
mamy tak szerokiej ławki, żeby utrzymać 
wynik. Chwała chłopakom, że do końca 
walczyli. Przegraliśmy zasłużenie. (ws) 
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MoSir Mysłowice – MkS Ustroń 23:23 (10-9)
MkS Ustroń - SPr zagłębie Sosnowiec 18:23 (9:13)


