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GORY I POLITYKA
W piątkowe popołudnie 8 grudnia gościliśmy w Ustroniu dokto
ra matematyki, utytułowanego alpinistę, speleologa i czołowego
polityka polskiego Janusza Onyszkiewicza. W klubie AngePs spo
tkał się z mieszkańcami naszego miasta, a pretekstem do rozmów
0 historii najnowszej było wydanie książki pt. „Gniazdo", opowia
dającej dzieje rodziny Janusza Onyszkiewicza oraz jego żony Jo
anny, wnuczki marszałka Józefa Piłsudskiego. Życiorysy małżon
ków i ich przodków mogłyby posłużyć jako scenariusz ciekawego
filmu. Wykorzystała je autorka sagi rodziny Onyszkiewiczów Zo
fia Ttirowska, która towarzyszyła bohaterowi swojej książki pod
czas wizyty w Beskidach. Przewodniczący Partii Demokratycznej
Demokraci.pl został zaproszony przez Towarzystwo Miłośników
Ustronia, a spotkanie prowadziła Anna Robosz.
Gość zrobił na wszystkich bardzo dobre wrażenie dystyngo
wanego, eleganckiego przedstawiciela przedwojennego pokole
nia, choć nikt nie powiedziałby, że Janusz Onyszkiewicz ma pra
wie 70 lat. Słuchanie jego opowieści, zapoznawanie się z przebo
gatym życiorysem było intelektualną przyjemnością. W momen
cie, gdy w mediach niemal co dzień kompromitują się członko
wie partii rządzących, wstępuje w nas nadzieja, że sąjeszcze uczci
wi i odpowiedzialni, kulturalni i mądrzy politycy.
J. Onyszkiewicz odpowiadał na pytania ustroniaków. Wybrane
zamieszczamy poniżej.
#

Jak się panu podoba na ziemi cieszyńskiej?
Wstyd się przyznać, ale jestem w tym regionie dopiero po raz
drugi. Pierwszy raz odwiedziłem Cieszyn kilkadziesiąt lat temu,
kiedy jako członek towarzystwa speleologicznego badałem piw
nice na starówce. Zapamiętałem to miasto jako sympatyczne, ale
szare i zaniedbane. Dzisiaj z przyjemnością stwierdziłem, że wiele
się zmieniło i teraz moje wrażenia z Cieszyna, ziemi cieszyńskiej
będą jak najbardziej pozytywne.
Na ile podejmowanie dramatycznych decyzji w grotach czy
podczas wypraw w Himalaje, pomogło panu w polityce?
Jak się człowiek wspina, to w pewnymn momencie zdaje sobie
sprawę, że nie ma już odwrotu, że trzeba wejść na szczyt. To
uczy determinacji i wytrwałości. Jeśli ma się wyznaczony cel,
trzeba iść do przodu. To było szczególnie ważne w tych najcięż
szych czasach. Jest też kwestia umiejętności pracy w zespole
1 zaufania do partnerów. Ale w odróżnieniu od wypraw, to ostat
nie bywa w polityce zawodne i boleśnie rozczarowujące.
Jak doszło do zrobienia słynnych zdjęć z pobytu pana w Bia
łołęce w czasie stanu wojennego?
(dok. na str. 2)

PROBLEM AZBESTU
Polski Klub Ekologiczny Koło w Ustroniu zaprasza na wykład
Tomasza Noszczyka z Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Śro
dowiskowego w Sosnowcu. Gość ustrońskich ekologów mówić
będzie o „Problemie azbestu w różnych środowiskach". Spotka
nie odbędzie się w RLOEE „Leśnik" w Jaszowcu w czwartek 14
grudnia o godz. 17.00.

Akrobatki na jubileuszu SP2.

Fot. W. Suchta

O P Ł A T Y I PODATKI
6 grudnia odbyła się druga w tej kadencji sesja Rady Miasta.
Obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina.
ZAPRZYSIĘŻENIE
Termin zwołania sesji spowodowany był przede wszystkim
koniecznością zaprzysiężenia burmistrza, co musi się odbyć
w terminie nie dłuższym niż siedem dni od ogłoszenia wyników
wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów przez Państwową
Komisję Wyborczą. Zaświadczenie o wyborze na burmistrza wrę
czyła Ireneuszowi Szarcowi przewodnicząca Miejskiej Komisji
Wyborczej Jolanta KrajewskaGojny. Następnie I. Szarzeć zło
żył ślubowanie o treści:
(dok. na str. 4)

GÓRY I POLITYKA
(dok. ze str. 1)
Władze wyselekcjonowały wtedy 13 czy 14 osób tak zwanej czo
łowej ekstremy i trzymano nas w zupełnym odosobnieniu. Nikt
z zewnątrz nie mógł się z nami kontaktować. W końcu przedostał
się do nas prymas Józef Glemp. Wtedy towarzyszył mu jakiś puł
kownik, który okazał się pełnomocnikiem Czesława Kiszczaka
do spraw internowanych, ale wszedł do więzienia tylko dzięki
wizycie prymasa. Wtedy właśnie złożono nam ofertę wyjazdu za
granicę. Spytałem się czy mógłbym wyjechać do Czechosłowa
cji. Pułkownik był kompletnie zaskoczony i stwierdził, że musi
się spytać przełożonych. Ja kombinowałem, że gdyby mnie za
południową granicą wypuścili, to przejdę przez Tarty do Polski i
będę się ukrywał. Ale to była taka dygresja. W każdym razie cały
czas chodziło nam po głowie, żeby udokumentować ten nasz po
byt. Poprzez grypsy poprosiłem Joannę, moją przyszłą żonę, żeby
przemyciła mi jakiś aparat fotograficzny. Pożyczyła od korespon
dentki francuskiej i przemyciła w torebce cukru. Z powrotem wy
nieśliśmy go w ten sam sposób i zdjęcia z Białołęki obiegły świat.
Dziennikarkę wydalono potem z Polski, bo podejrzewano, że
pomogła w zrobieniu tych zdjęć.
Obserwujemy upadek nauk ścisłych w naszych szkołach. Jak by
pan zachęcił młodzież do zgłębiania wiedzy matematycznej?
Rozumiem, że nie wystarczy powiedzieć, że to królowa nauk?
Owszem filozofia jest matką nauk, ale matematyka ich królową.
Mówiąc jednak bardzie pragmatycznie, nikt nie ma chyba wąt
pliwości, że nauki ścisłe są podstawą najbardziej rozwijającej się
dzisiaj dziedziny nauki  informatyki. Już teraz mamy liczne przy
kłady, że nasi młodzi informatycy, naukowcy, nawet jeszcze

uczniowie, wspaniale radzą sobie w różnego rodzaju międzyna
rodowych konkursach, na olimpiadach. Informatyka będzie się
rozwijać, a na informatyków czeka mnóstwo dobrze płatnych
miejsc pracy w wielkich koncernach.
Czy nie byłoby wskazane, żeby pan, jako wytrawny polityk
i utytułowany himalaista, wziął na przeszkolenie posłów
z Samoobrony i zaprowadził ich na przykład na Giewont?
Pan mi proponuje coś, co nazwałbym mission impossible. Nie
sądzę żeby to było możliwe. Ja bym im obłożył głowy, a w nie
których przypadkach nie tylko głowy, lodem.
Zatoczył pan dość szerokie kolo od Solidarności do Partii De
mokratycznej, która jest w sojuszu z SLD. Pan o tym sojuszu
wypowiada się ostrożnie, ale w przyszłym roku ma powstać
jednolita partia środka. Czy można to uznać za znak czasu,
pogodzenie się z przeszłością?
W moim programie politycznym i programie mojej partii nie
ma planu tworzenia jednej partii z SLD. Jest natomiast plan bu
dowania współpracy i to współpracy, w której przestają się li
czyć dawne podziały. One od dawna liczyć się przestały. PiS
współpracuje z Samoobroną, która jest najbardziej lewicową
partią, a PO zblokowała się z Partią Emerytów i Rencistów, której
wiceprzewodniczącym jest pan Maksymiuk, wyrzucony z SLD
za różne skandale. Podział na postkomunistów i postsolidarno
ściowców znikł już dawno temu we wszystkich krajach i u nas
też powoli zanika. A młodych ludzi te rozgraniczenia naprawdę
nie interesują i przypominają frakcje białych i czerwonych
z powstania styczniowego. Trzeba myśleć o tym, co można zro
bić i z kim można zrobić. Nie umiem państwu nawet powie
dzieć, jak nas uszy pieką w Europarlamencie, gdy pytają nas
o Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Kiedyś mogliśmy mó
wić, że to partie skrajne, ale umieszczone na marginesie życia
politycznego, a teraz? Teraz są to partie rządzące i nijak nie
umiemy się z tego wytłumaczyć. Nam chodzi o budowanie Pol
ski normalnej. To nie jest tak, że zatoczyliśmy jakiś wielki krąg.
To u nas jest ta wielka Solidarność, w naszej partii działają naj
wybitniejsi przywódcy Solidarności: Tadeusz Mazowiecki, Bro
nisław Geremek, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak. Gdy
oni działali, bracia Kaczyńscy tworzyli drugi albo trzeci plan,
może właśnie dlatego są dzisiaj tak ofensywni.
*

Zofia Turowska i Janusz Onyszkiewicz.

to

i OWO

okolicy
Po wojnie pływały trzy statki
noszące nazwy związane z cie
szyńskim regionem. W 1992 r.
wodowano „Wisłę", dwa lata
wcześniej butelka szampana
została rozbita o kadłub „Zie
mi Cieszyńskiej". Pierwszym
statkiem była „Czantoria", któ
ra swój chrzest miała w 1975
roku.
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Fot. M. Niemiec

Co roku oczyszczalnia ście
ków w Skoczowie wyłapuje
około 130 ton piasku i blisko
20 ton tłuszczów. Nadto usu
nięto 300 awarii spowodowa
nych zatorami z wrzuconych
do ścieków szmat. Z kanałów
wydobywane są też deski, po
zostałości z budów, kawałki
betonu.
Najczęściej odwiedzanym re
gionalnym portalem interneto
wym jest OX. Zawiera on wie
le informacji, w tym bieżące
wydarzenia z życia społeczne
go, kulturalnego i sportowego
miasta i gmin.

•

*

Książka Zofii Turowskiej to portret rodziny Joanny i Janusza
Onyszkiewiczów: historia ich dzieciństwa i lat studenckich, oko
liczności poznania, małżeństwa zawieranego w więzieniu, naro
dzin pięciorga dzieci. Na portret rodziny składają się relacje wie
lu osób, także licznych przyjaciół, znanych dziś twórców, naukow
ców, polityków, alpinistów. Poznajemy dom, w którym zwykła
codzienność przeplata się z wielką polityką i historycznymi wy
darzeniami. W tekście rozmieszczone zostały liczne zdjęcia ro
dzinne i polityczne, często o dużej wartości historycznej.
Niestety Janusz Onyszkiewicz musiał zdążyć do Katowic na
pociąg, który odjeżdżał o godz. 19.30. A uczestnicy spotkania
mieli jeszcze ochotę porozmawiać zwłaszcza, że zeszli na tematy
polityczne i Demokratów sojusz z Sojuszem. Kiedy polityk opusz
czał lokal jedna z pań zażartowała, że pośpiech nie jest koniecz
ny, bo przecież można skorzystać z usług policjantów z komisa
riatu. Janusz Onyszkiewicz nie skomentował. Monika Niemiec
Warszawscy policjanci odzy
skali dwa unikalne wachlarze
powstałe w XIX wieku poma
lowane przez Wojciecha Kos
saka. Przed 13 laty zostały one
skradzione z muzeum w Gór
kach Wielkich. W stolicy za
oferowano je ostatnio do sprze
daży za 40 tys. zł. Stróże po
rządku byli czujni.
»
#
*
16letni Karol Przeworski,
bramkarz TS MieszkoPiast
Cieszyn, był na testach w zna
nym niemieckim klubie Schal
ke 04. Piłkarz jest wychowan
kiem szkółki prowadzonej
przez Jarosława Salachnę.

Czy nowe rondo w Cieszynie
otrzyma imię Józefa Piłsud
skiego? Z takim pomysłem
wystąpiła Komisja Urbanisty
ki Rady Miejskiej poprzedniej
kadencji. Nowi radni jeszcze
nie zabrali głosu w tej sprawie.
*
«
*
Jedenaście zaginionych pod
czas wojny bezcennych śre
dniowiecznych dokumentów
ze zbiorów wrocławskiego
archiwum wróciło do Polski.
Są pośród nich m. in. ręko
pisy Kazimierza II, który był
księciem cieszyńskim i sta
rostą śląskim.
(nik)
14 grudnia 2006 r.

KRONIKA MIEJSKA
GAZETA NA ŚWIĘTA
Świąteczny i jednocześnie ostatni w tym roku, numer Ustrońskiej
ukaże się za tydzień. Tradycyjnie wydamy go w kolorze, a w pre
zencie dla naszych czytelników przygotowaliśmy płytę CD z kolę
dami w wykonaniu Janusza Śliwki. Cena gazety się nie zmieni.
«
*
*
KOLĘDOWANIE Z EL „CZANTORIA"
Estrada Ludowa „Czantoria" i Miejski Dom Kultury „Praża
kówka" zapraszają do wspólnego przeżywania okresu Świąt Bo
żego Narodzenia. Pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu ze
społu reprezentacyjnego będzie można wysłuchać w piątek 29
grudnia o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK. Wstęp wolny.
*
4>
*
JESZCZE O 11 LISTOPADA
Wracając do tegorocznych obchodów Święta Niepodległości
11 listopada w naszym mieście, należy odnotować jeszcze kon
cert pieśni patriotycznej w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycz
nego oraz Śzkoły Podstawowej Nr 2 w Ustroniu. Ten bardzo udany
występ w Muzeum Ustrońskim nie został jednak doceniony ani
przez miejscowe władze, ani przez publiczność uczestniczącą
w obchodach święta listopadowego, choć była to ciekawa propo
zycja Towarzystwa Kształcenia Artystycznego. Ze względu na
niską frekwencję, Zarząd TKA ma zamiar imprezę powtórzyć.
Elżbieta Sikora
*

*

•

POLICJANCI NA KRĘGLACH
Drużyna Komisariatu Policji w Ustroniu 8 grudnia wzięła udział
w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzy
szenie Policji IPA. WTrzyńcu nasi reprezentanci: st. sierż. Jerzy
Jopek, st. sierż. Tomasz Groniek, st. sierż. Dariusz Bcjma oraz
komendant KP Ustroń nadkom. Janusz Baszczyński wywalczyli
w bowlingu 5. miejsce. Startowało 18 zespołów.
(mn)
*

*

»

ŚWIĘTO ŚWIATEŁ
Prowadząca Oddział Muzeum Ustrońskiego „Zbiory Marii Ska
lickiej" Irena Maliborska zaprasza ustroniaków na przedświątecz
ne spotkanie w Klubie Propozycji, które odbędzie się we wtorek
19 grudnia o godz. 16.00. Nosi tajemniczy tytuł „Święto świa
teł", a na przybyłych czekać będą liczne miłe niespodzianki.
*
*
*
NIE PRZESZŁY
Siatkarki Międzyszkolnego Klubu Sportowego Ustroń nie zna
lazły miejsca w najlepszej ósemce w województwie. Pauzowały
w ostatnim turnieju kwalifikacyjnym w Cieszynie, w którym pa
dły wyniki: MOSiR Tychy  Victoria Cieszyn 2:1; Tychy  MKS
BielskoBiała 2:0; Cieszyn  MKS BB 2:0. Ostatecznie ustro
nianki miały tę samą liczbę zwycięstw co Cieszyn, ale przegrały
o jednego seta więcej. Teraz powalczą o miejsca od 9 do 16.

CI KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
Helena Hyrnik
lat 91
ul. Traugutta 12
Jan Motyka
lat 96 ul. Kluczyków 13
Otton Grzegorzek
lat 73 ul. Katowicka 175
Irena Szymala
lat 65 ul. Lipowska 93

KRONIKA POLICYJNA
7.12.2006 r.
O godz. 11.45 na ul. Katowickiej
kierujący nissanem mieszkaniec
Mnicha najechał na tył forda mon
deo, prowadzonego przez miesz
kańca Katowic.
8.12.2006 r.
Około godz. 14.30 na ul. Daszyń
skiego miało miejsce zdarzenie,
które w policyjnej nomenklaturze
również nosi nazwę kolizji. Na
rowerze przewrócił się i doznał
obrażeń mieszkaniec Ustronia. Ma
złamaną kość prawego przedra
mienia, doznał też wstrząśnięcia
mózgu. Mężczyzna został zabra
ny przez pogotowie.
8.12.2006 r.
O godz. 10.28 na ul. Szpitalnej
mieszkaniec Warszawy kierujący
f i a t e m d u k a t o c o f a j ą c uderzył
w renault megana, należącego do
mieszkańca Żor.
9.12.2006 r.
O godz. 12.22 kierowca żuka spo

S T R A Ż

MIEJSKA

4.12.2006 r
ProwaJ/.ono kontrole porządkowe
posesji w i lcrmanicach, Nierodzi
miu, Lipowcu.
4.12.2006 r.
Strażnicy interweniowali w spra
wie zanieczyszczenia ulicy Gra
żyńskiego. Jezdnia została uprząt
nięta. Następnego dnia przeprowa
dzono rozmowy z osobami nadzo
rującymi budowy przy ul. Grażyń
skiego i Konopnickiej na temat
utrzymania czystości na drogach.
6.12.2006 r.
Prowadzono kontrole posesji pod
kątem posiadania przez właścicieli
umów na wywóz śmieci i rachun
ków to dokumentujących.
7.12.2006 r.
Prowadzono kontrole porządkowe
w Polanie i Jaszowcu. Między in
nymi podjęto czynności mające na
celu doprowadzenie do naprawy
c h o d n i k a przy ul. W c z a s o w e j
zniszczonego podczas instalacji
kabla.
8.12.2006 r.
Prowadzono kontrole posesji przy
ul. Wiklinowej pod kątem prowa
dzenia gospodarki nieczystościa

wodował kolizję, gdy wjechał na
skrzyżowanie ulic Katowickiej
i C i e s z y ń s k i e j na c z e r w o n y m
świetle. Uderzył w seata toledo,
kierowanego przez mieszkankę
Ustronia. Z kolei j e j samochód
„stuknął" citroena berlingo, pro
wadzonego przez bielszczanina.
9.12.2006 r.
O godz. 16.24 na ul. Katowickiej
kierujący volkswagenem polo
mieszkaniec Cisownicy nie zacho
wał bezpiecznej odległości między
pojazdami i uderzył w renault me
gane prowadzone przez cieszynia
ka.
9.12.2006 r.
0 godz. 19.10 policjanci z Komi
sariatu Policji w Ustroniu zatrzy
mali na ul. Fabrycznej nietrzeźwe
go mieszkańca naszego miasta ja
d ą c e g o na r o w e r z e . Miał 1,16
1 1,14 mg alkoholu na litr krwi czy
li ok. 2,3 prom. Kolejny nietrzeź
wy rowerzysta „wpadł" o godz.
20.25 na ul. Daszyńskiego. Tym
r a z e m b a d a n i e w y k a z a ł o 0,83
i 0,84 mg/l.
(mn)
8.12.2006 r.
I n t e r w e n i o w a n o na ul. Leśnej,
gdzie został porzucony i przywią
zany do drzewa pies. Wezwano
pracownika schroniska dla zwie
rząt w Cieszynie, który zabrał
czworonoga.
(nin)

C o piątek m u z y k a
na ż y w o
.30
15.12.06 r. Maciek Lipina
i Borys Jachym
mnóstwo atrakcji,
zagra Rebelia i Karolina Kidoń.
Pokaz tańca towarzyskiego,
loteria i wiele innych.
Zapraszamy
Ustroń, ul. Daszyńskiego 28
rezerwacje:
tel 033 8 5 4 4 2 3 3
www.angeispub.pl

Zarządowi Przedsiębiorsatwa Uzdrowiskowego Ustroń SA,
przyjaciołom i wpółpracownikom
za złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział
w uroczystości pogrzebowej

3

44

naszej ukochanej córki, siostry i cioci

śp. Mirosławy Jankowiak

64i23ao

serdeczne podziękowania
składa

Rodzina
14 g r u d n i a 2 0 0 6 r.
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OPŁATY I PODATKI
(dok. ze str. 1)
Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że do
chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.
ZMIANY W BUDŻECIE
Uchwałę o propozycji zmian w budżecie miasta na ten rok
przedstawiła skarbnik Maria Komadowska. Po stronie docho
dów budżet zwiększa się o 60.157 zł. Są to pieniądze, które wpły
nęły do gminy z tytułu:
Dochodów od osób prawnych i osób fizycznych nie posiadają
cych osobowości prawnej  32.000 zł.
Zwiększenia subwencji oświatowej  24.157 zł.
Dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 za najem i dzierżawę  4.000 zł.
Zwiększone dochody zaproponowano przeznaczyć na:
Roboty na poddaszu budynku ratusza  32.000 zł.
Wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjów  18.100 zł.
Wydatki bieżące na świetlice szkolne  10.057 zł.
Przewodnicząca Komisji Budżetu RM Olga Kisiała poinfor
mowała, że członkowie komisji wyrazili opinię pozytywną
o zmianach w budżecie miasta. Radni podjęli uchwałę w kształ
cie zaproponowanym przez M. Komadowską.
PAKIET UCHWAŁ
Zasadniczą część sesji radni poświęcili pakietowi uchwał po
datkowych. S. Malina zaproponował, by burmistrz wypowiedział
się o wszystkich propozycjach uchwał dotyczących opłat i po
datków, po czym I. Szarzeć mówił m.in.:
 W tym roku górna granica podatku we wszystkich kategoriach
wzrosła o około 2%, gdyż tak prognozowana jest inflacja. Gmi
na ma możliwość uchwalenia podatków na wysokości stawek
maksymalnych. Dla pewnych kategorii ustalamy stawki maksy
malne, a dotyczy to takich kategorii, które w Ustroniu nie wystę
pują. Chodzi o to, by nie pokazywać wszystkich podatków jako
niższych od górnych granic, gdyż to pociąga za sobą skutki fi
nansowe. Natomiast gdy chodzi o podatki dotyczące mieszkań
ców, to zmiany proponowane są w czterech kategoriach i do
tyczą one gruntów pozostałych, czyli gruntów znajdujących się
wokół posesji. Od 2004 r. stawka nie była zmieniana i obecnie
znacząco, bo prawie o 50% jest niższa od stawki maksymalnej.
W związku z tym propozycja korekty. W podatkach od nierucho
mości dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospo
darczą staramy się utrzymywać stałą tendencję, choć podatek jest
zawsze niższy od stawek maksymalnych. Tu jest propozycja pod
wyższenia o 0,5 zł. Trzecia zmiana dotyczy podatków od pod
miotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W tej kategorii
obowiązuje ulga, którą ustawodawca określił jako połowę staw
ki obowiązującej w pozostałej działalności gospodarczej. Już
poprzednia Rada Miasta uznała, że przyjmujemy to jako maksy
malną ulgę i określamy ją na poziomie zaproponowanym przez
ustawodawcę. Tu wykazujemy konsekwencję i co roku jesteśmy
na maksymalnym poziomie stawki. Ostatnia zmiana dotyczy opła
ty uzdrowiskowej obowiązującej od listopada zeszłego roku.
Opłata ta obowiązuje w gminach mających status uzdrowiska.
W dniu dzisiejszym sytuacja wygląda tak, że w oparciu o docho
dy z opłaty uzdrowiskowej, Ministerstwo Finansów nalicza nam
dotację uzdrowiskową. Jest ona opóźniona o dwa lata, tym nie
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mniej uważamy, że tę opłatę należało skorygować, gdyż i tak od
stajemy od górnej stawki, a ministerstwo nalicza nam dotację
uzdrowiskową w takiej samej wysokości jak pobrana opłata uzdro
wiskowa. Stąd propozycja nieznacznej korekty. Jeśli chodzi o pro
jekty uchwał dotyczące zwolnień od podatków to jest obowiązek
ich uchwalenia. Tu powtórzyliśmy ten sam zakres przedmiotowy
zwolnień jaki obowiązywał w latach poprzednich. Dotyczy to tak
że zwolnień naszych zakładów budżetowych i jednostek kultury.
Chodzi i to, byśmy sami sobie nie płacili. Ze zwolnień korzysta
także żłobek, straże pożarne jak również budynki związane
z oczyszczalnią ścieków, by obniżyć koszty funkcjonowania
oczyszczalni. Uchwała o zwolnieniach od podatku rolnego na rok
2007 określa podatników, którzy spełniają określone wymogi, po
dobne jak w latach ubiegłych, więc tu także mamy do czynienia
z kontynuacją. Plan wzrostu stawki podatku na 2007 r. od środ
ków transportowych jest taki, jaki wymogły stawki określone przez
Ministerstwo Finansów. Tu bowiem obowiązują, podobnie jak
w innych podatkach, stawki maksymalne, ale również stawki mi
nimalne. Na dzisiejszej sesji proponujemy jeszcze dwie uchwały,
która Rada musi podjąć niejako obligatoryjnie. Dotyczą one in
kasentów i formularzy podatkowych. W tej uchwale inkasentów
wymienia się imiennie, co jest wymogiem ustawy. Dotyczy to in
kasowania podatku od psów, rolnego, leśnego a przede wszyst
kim opłaty uzdrowiskowej.
Po wystąpieniu burmistrza S. Malina stwierdził, że komisje
pracowały bardzo intensywnie. O. Kisiała w imieniu Komisji
Budżet RM wydała pakietowi uchwał opinię pozytywną, po czym
głosowano poszczególne uchwały. Tym samym radni podjęli na
stępujące uchwały o opłatach i podatkach w 2007 r.:
 o podatku od nieruchomości,
 zwolnieniach od podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
 podatku od środków transportowych,
 opłacie uzdrowiskowej,
 określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,
 wzorach formularzy na podatek od nieruchomości, rolnego, le
śnego.
Teksty uchwał publikujemy na str.7, 8, 9.
WYNAGRODZENIE BURMISTRZA
Podczas sesji przegłosowano również uchwały związane z za
trudnieniem burmistrza. Pierwsza uchwała mówi o powierzeniu
przewodniczącemu Rady Miasta czynności z zakresu prawa pra
cy wobec burmistrza, za wyjątkiem ustalenia wynagrodzenia.
Tomasz Dyrda pytał czy jest inna możliwość. Radca prawny UM
Helena Sikora odpowiadała, że jest taka możliwość, że wszelkie
te czynności wykonywać będzie Rada Miasta. Przykładowo, by
udzielić burmistrzowi urlopu RM musiałaby podjąć uchwałę,
a więc się zebrać na sesji. To wytłumaczenie wystarczyło i radni
podjęli uchwałę.
Druga uchwała dotyczyła wynagrodzenia burmistrza i tu już
uchwałę musi podjąć Rada Miasta. Przedstawiono projekt uchwały
z wynagrodzeniem dla burmistrza takim jak w poprzedniej ka
dencji, czyli:
 wynagrodzenie zasadnicze  4.890 zł,
 dodatek funkcyjny  1.920 zł,
 dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadni
czego i dodatku funkcyjnego.
Ponadto burmistrz otrzymuje dodatek za staż pracy.
Radni uchwałę o wynagrodzeniu burmistrza podjęli jednogło
śnie.
Wojsław Suchta

Tylko u nas!
Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w każdą niedzielę grudnia (10.0014.00)
Przy z a k u p i e t e l e f o n u w r a z z a k t y w a c j ą
otrzymasz w prezencie kalendarz
k s i ą ż k o w y na 2 0 0 7 r. lub inny u p o m i n e k .
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DYPLOMOWANY
BIOENERGOTERAPEUTA
Grzegorz Szewczyk
Jest uczniem Andrzeja Lewandowskiego,
jednego z najsłynniejszych
polskich bioenergoterapeutów
W 1999 r. uzyskał państwowe uprawnienia Izby Rzemieślniczej we
Wrocławiu w zakresie bioenergoterapii. Należy do Klubu Biotroników
i Radiestetów w Polanicy Zdroju. Od 2003 r. Grzegorz Szewczyk
współpracuje z NZOZ Centrum Medycyny i Psychoterapii w Katowicach.
Niosąc pomoc pacjentom podkreśla istotną rolę badań medycznych w celu
weryfikacji swojej pracy, nie diagnozuje, nie nakazuje ilości zabiegów.
Skuteczny w szerokim spektrum, począwszy od chorób nowotworowych
gdzie odnotowano wymierne wsparcie poprzez choroby kobiece, nerwice,
choroby układu krążenia, układu trawiennego, moczowego w tym kamice,
cukrzyca, układu oddechowego, alergii. O efektach pracy energetycznej
Grzegorza Szewczyka mogą Państwo przeczytać w miesięczniku
.Szaman" gdzie przedstawiane są listy od uzdrowionych pacjentów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACISZE"
43450 Ustroń ul. Jana Wantuły 47
Ogłasza nabór na zasiedlenie wolnych lokali w nowobudowanym
Osiedlu „Konopnicka Bis" w Ustroniu.
Osiedle położone jest w centrum Ustronia w spokojnej dzielnicy.
Całość inwestyc|i to 51 mieszkań w czterech segmentach 2 1 3 kondygnacyjnych.
Terminy budowy poszczególnych segmentów to rok 200712008
Typowe wielkości mieszkań to 32m ł 150m ! Są także mieszkania dwukondygnacyjne
o powierzchni 61 m ł i 76m ł , mieszkania na poddaszu o powierzchni 9 8 n f i 107m' oraz
2 mieszkania dla niepełnosprawnych o powierzchni 49m !
Wstępny (członkowski) koszt budowy rrr powierzchni użytkowej wynosi 2 700 zł bez
białego montażu i wykończenia wnętrz.

Warunki nabycia mieszkania to:

 Podpisanie u m o w y o budowę lokalu
 Dokonanie wpłaty I raty w wysokości 4 0 % kosztu budowy lokalu
 W y p e ł n i e n i e deklaracji członkowskiej

Termin rozpoczęcia naboru od 18 grudnia 2006 roku

Hotel Ziemowit 43 450 Ustroń, ul. Szpitalna 88
3,17,31 stycznia, środa, godz. od 14.00 do 17.00
Informacja tel. 0607392573

(deeydu|e kolejność zgłoszeń}

Więcej szczegółów w zakresie budowanych mieszkań można uzyskać na stronie
internetowej Spółdzielni www.zacisze.ox.pl lub telefonicznie pod nr (33)8577140 oraz
w biurze administracji Spółdzielni w Ustroniu ul. Wantuły 47

Ustroński Chór Parafialny kościoła św. Klemensa podczas wy
stępu w Łącc Małej w 1978 r. Siedzą z przodu: Genowefa Krysta,
Karol Popek. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Ludmiła Palo
wicz, Buszowa, Zenona Krajewska, proboszcz parafii w Łące Ma
łej, Wanda Filipiak, Ferdynand Suchy  dyrygent chóru, Edyta Gaw
las  pianistka. W drugim rzędzie: Józef Szuster, NN, Maria Moje
ścik, Zofia Nowak, Bronisława Wawrzyk, Joanna Mierwa, Helena
Tomaszko. W trzecim rzędzie: Irena Macura, Klemens Tomaszko,
Rafał Dziech, Franciszek Raszka, Stanisław Kisiała. W czwartym
rzędzie: NN, Julia Mierwa, Józef Puzoń, Józef Tomiczek, Stani
sław Stolarczyk, z którego zbiorów pochodzi to zdjęcie.
(mn)
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Ks. T. Serwotka i ks. R. Kubasiak.

Fot. W. Suchta

ZAWIERZENIE
3 grudnia w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszech
świata na Zawodziu podczas mszy św. odbyła się intronizacja
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Proboszcz parafii ks. ka
nonik Tadeusz Serwotka witał obecnych na mszy, a wśród nich:
ks. Ryszarda Kubasiaka, który głosił rekolekcje i przygotowywał
wiernych do tego wydarzenia, będącego z ustanowienia biskupa
moderatorem dla wszystkich parafii przeprowadzających akt in
tronizacji, burmistrza Ireneusza Szarca z małżonką. Ks. T. Ser
wotka odczytał list od biskupa, w którym czytamy m.in.:
Jezus Chrystus wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi, temu
kto ma odwagą przyjąć Go z wiarą i iść za Nim, obiecuje udział
w wiecznej radości.
Kazanie wygłosił ks. R. Kubasiak, który mówił m.in.:
 To wydarzenie niecodzienne. Do tego wydarzenia ta parafia i ta
wspólnota wraz z kuracjuszami przygotowywała się już od paru
lat. Były tu kazania o służebnicy bożej Rozalii Celakównej, były
kazania na temat Chrystusa Króla i teraz były modlitwy w ramach
nowenny. U stóp ołtarza przygotowywaliśmy się prosząc o to,
aby ta uroczystość dokonała tego, co w istocie swojej ma doko
nać  przemiany ludzkiego serca, odnowy tego serca, ma spra
wić, aby boże prawa czy Boże Królestwo nastało nie tylko na
płaszczyźnie ludzkiego umysłu i serca, ale również aby było
w naszych miejscach pracy, warsztatach pracy, aby był Chrystus
z nami Królem Panem w naszych urzędach, również w urzędach
państwowych. Aby nie było takiego miejsca, gdzie ktoś powie
w pysze swojej: „Tu nie ma dla Niego miejsca". (...) Śmiem twier
dzić, że nie ma tu takiego, któremu zależałoby na tym, aby naród
polski stał się świeckim i laickim, coraz bardziej pogańskim
i bezbożnym. Wszyscy chcą, aby ten naród polski, który zawsze
był głęboko osadzony w Bogu, w Chrystusie, głęboko osadzony
w chrześcijaństwie, nadal takim był. Dlatego tworzycie historię.
(...) Chciałbym w związku z dzisiejszą intronizacją wymienić
pewne osoby, które w naszej historii zbawienia sąjakże wymow
nymi. Rozpocznę od św. Małgorzaty, tej której Pan Jezus objawił
jak bardzo poparł ludzkość, że Jego najświętsze serce ukochało
nas wszystkich. Stąd mamy w praktyce naszej religijności chrze
ścijańskiej nabożeństwo do najświętszego serca Zbawiciela. Zna
my tło historyczne, którego skutki trwają po dzień dzisiejszy. Je
zus żądał aby ówczesny król Francji uznał Chrystusa panem i kró
lem narodu francuskiego. Król Francji był bardzo wierzącym czło
wiekiem, ale jako głowa państwa, jako człowiek świecki uląkł
się. Pomyślał, jak on klęknie przed Bogiem, odda Mu cześć, on
król jak będzie wyglądał wobec poddanych. W jakże świecki spo
sób podszedł do tego. Na skutki nie trzeba było długo czekać.
Znamy historię. Ścięcie głowy tegoż króla, rewolucja francuska,
której skutki odczuwamy po dzień dzisiejszy. Tamto powiedze
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nie Jezusowi przez króla: „Nie", zaowocowało rewolucją fran
cuską i owocuje po dzień dzisiejszy. I widzimy co tam się dzieje.
Choinkę się chce postawić, to protestują Francuzi, bo to znak
wiary, znak tradycji chrześcijańskiej. Wyrzucić, bo to jest zaprze
czenie wolności człowieka, narzuca określony pogląd. Wiele zja
wisk patologii życia społecznego narodów to skutek odrzucenia
Pana Boga. A Pan Bóg jest dobrym Ojcem i nie zniechęca się
naszymi niewiernościami. Kolejną wysyła kotwicę na wzburzo
ne fale naszego życia, aby zatrzymać nasz rozszalały okręt. To
św. siostra Faustyna. To jej powiedział Pan Jezus, że nie zazna
ludzkość spokoju, jeśli nie zwróci się do bożego miłosierdzia.
A ludzkość szuka pokoju. Podpisują, wchodzą w traktaty, ukła
dy, a im więcej układów i traktatów, tym więcej dramatów ludz
kich. Żadna instytucja bez Boga nie jest w stanie zaprowadzić
porządku. Potrzebne jest do tego boże błogosławieństwo. Prze
cież znamy te słowa co do Polski wypowiedziane, że Polskę szcze
gólnie umiłował Jezus i jeśli będzie Mu wierna wywyższy ją
w potędze i świętości. Z niej idzie iskra, która przygotuje światy
na ostateczne przyjście, czyli na koniec świata. Zważcie: naród
polski wybrany, tak jaki naród żydowski był wybrany aby przy
gotować świat na przyjście Jezusa Chrystusa, tak naród polski,
my tutaj obecni, jesteśmy powołani i wybrani aby przygotować
nie tylko Polskę, ale cały świat na drugie ostateczne przyjście
Pana Jezusa. To są słowa Jezusa niekwestionowane prze Kościół.
Jak jest to ważne, jak zobowiązujące. Polski naród wybrany. Czy
my aby nie zawiedziemy? Czy nie ociągamy się z tą misją? (...)
Nam nie wolno się zatrzymać. W tej intronizacji, w której obec
nie uczestniczymy chodzi także o aspekt społecznonarodowy,
śmiem powiedzieć polityczny, czyli taki, gdzie państwo, czyli
przedstawiciele narodu polskiego na wszystkich szczeblach uznają
nadrzędność prawa naturalnego czyli boskiego, nad prawem sta
nowionym. Żadne prawo, na jakimkolwiek szczeblu życia spo
łecznonarodowego nie może być w sprzeczności z prawem bo
skim. (...) Pan Jezus się nie narzuca. Czy porzucisz Jego miłość?
On puka do twojego serca, zaproś Go. Powiedz Mu w ciszy:
„przyjdź do mojego domu, przyjdź do mojego serca, do mojej
rodziny, przyjdź do mojego miejsca pracy, przyjdź do urzędu gdzie
pracuję dla dobra społeczeństwa, niech ten naród wskrzeszony
zostanie, niech rozbudzi się w nim iskra bożej miłości, niech
Chrystus zwycięży, niech Jego miłość zatriumfuje, a Boże Króle
stwo wraz z jego prawami, niech będzie ostateczną racją naszego
życia, działania i umierania.
Po mszy deklaracje oddania się Chrystusowi Królowi złożyły
delegacje: dzieci, młodzieży, matek, Rodzin Katolickich, nauczy
cieli i katechetów, kuracjuszy, lekarzy, rolników i ogrodników,
rzemieślników, kominiarzy i handlowców, strażaków, Apostolatu
Maryjnego, grupy modlitewnej św. O. Pio, służby liturgicznej
i ministrantów, służby kościelnej, władz miasta oraz na zakoń
czenie proboszcz parafii ks. T. Serwotka.
Mszę uświetnił swym śpiewem chór „Ave". Były poczty sztan
darowe Korporacji Kominiarzy Polskich i Ochotniczej Straży
Pożarnej z Ustronia Centrum.
Wojsław Suchta

Delegacje przed aktem oddania się Chrystusowi.

Fot. W. Suchta
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UCHWAŁA NR II/9/2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok 2007.

UCHWAŁA NR 11/10/2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnień od podatku
od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2007.

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 200lr., Nr
142 poz. 1591 z późn.zm.), art.5 i 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz.
884 z późn.zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 paździer
nika 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz.758).

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 200lr., Nr
142 poz. 1591 z późn.zm.), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 884
z późn.zm.) i art,13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rol
nym (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 136 poz. 969 z późn.zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala

Rada Miasta Ustroń uchwala
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
0,64 zł za 1 m2 powierzchni od gruntów związanych z pro
wadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na spo
sób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,30 zł za 1 nr powierzchni od gruntów związanych z pro
wadzeniem działalności gospodarczej  wykorzystywanych
pod ogrody zoologiczne, parki linowe
3,65 zł za 1 ha powierzchni od gruntów pod jeziorami,
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
0,25 zł za 1 m2 powierzchni od gruntów pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po
żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
0,52 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków miesz
kalnych lub ich części
17,50 zł za lm2powierzchni użytkowej od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodar
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zaję
tych na prowadzenie działalności gospodarczej
11,00 zł za 1 nr powierzchni użytkowej od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
a) w ośrodkach campingowych nie posiadających instalacji
grzewczych,
b) wykorzystywanych jako pokoje gościnne w budynkach
mieszkalnych,
c) znajdujących się na terenach ogrodów zoologicznych,
9,00 zł za lm2 powierzchni użytkowej od budynków lub
ich części związanych z prowadzeniem działalności gospo
darczej  wykorzystywanych jako hale tenisowe,
5,00 zł za lm2 powierzchni użytkowej od budynków lub
ich części wykorzystywanych na kina
8,66 zł za lm2 powierzchni użytkowej od budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
3,75 zł za lm2 powierzchni użytkowej od budynków lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodar
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
6,00 zł za lm2 powierzchni użytkowej od pozostałych bu
dynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie od
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez or
ganizacje pożytku publicznego
4,00 zł za lm2 powierzchni użytkowej:
a) od budynków wykorzystywanych jako pomieszczenia go
spodarcze,
b) od garaży wolnostojących,
2% wartości budowli lub ich części związanych z prowa
dzeniem działalności gospodarczej (wartość określona na pod
stawie art.4 ust. 1 pkt.3 i ust.37 ustawy o podatkach i opła
tach lokalnych).

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :
1. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
wykorzystywane na potrzeby samorządowych:
 zakładów budżetowych,
 jednostek budżetowych,
 instytucji kultury,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalno
ści gospodarczej;
2. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
wykorzystywane na potrzeby żłobków miejskich, z wyjąt
kiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospo
darczej;
3. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
wykorzystywane na potrzeby prowadzenia przez stowarzy
szenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciw
pożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej;
4. Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części
związane z obsługą gminnych oczyszczalni ścieków oraz bu
dowle służące do odprowadzania ścieków.
§2
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tabli
cach ogłoszeń na terenie miasta.
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Rezerwacje: 505080490, Ustroń Zawodzie, ul. Sanatoryjna 19

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze in
kasa. 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.

INFORMUJEMY SZANOWNYCH KLIENTÓW,ZE PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

SPRZEDAŻ BĘDZIE PROWADZONA W WYZNACZONYCH
SKLEPACH OD 20 GRUDNIA.
PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ BONÓW
I PACZEK ŚWIĄTECZNYCH DLA FIRM I INSTYTUCJI
„
ORAZ OSÓB PRYWATNYCH

1.

. §4
.
. . . . .
U c h w a ł a w c h o d z i w ż y c i c p o u p ł y w i e 14 d n i o d d n i g j e j o g ł o 

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tabli
cach ogłoszeń na terenie miasta i publikację w Gazecie
Ustrońskiej.
Radca Prawny
Przewodniczący Rady
Mgr Helena Sikora
Stanisław Malina
14 grudnia 2006 r.
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UCHWAŁA NR 11/11/2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2007.
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.) i art. 12 ust.9 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 136 poz.969 z późn.zm.).

Rada Miasta Ustroń uchwala
Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych,
na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może
dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych go
spodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha  na okres nie dłuż
szy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.
§2
Zwolnieniu, o którym mowa w § 1 podlegają podatnicy podat
ku rolnego, którzy spełniająjeden z poniższych warunków:
 osiągnęli wiek emerytalny,
 są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
 są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
 są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodar
stwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.
§3
1. Zwolnienie udzielane jest na wniosek podatnika.
2. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca nastę
pującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
§4
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§5
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskie
go z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tabli
cach ogłoszeń na terenie miasta.
UCHWAŁA Nr XLIX/449./2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i 19 pkt 1, lit. a/ ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002 r.
Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późn. zmianami).

Rada Miasta Ustroń uchwala
§ 1
Dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób praw
nych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku
w dni targowe
1) z zadaszonego straganu
 25,00 zł
2) z wydzielonych i oznakowanych ław i pól
o powierzchni  pow. 3 m2
 23,00 zł
 od 1  3 m2
18,00 zł
 do 1 m2
 7,00 zł
 do 0,5 m2
 3,50 zł
3) od wszystkich przedmiotów (towarów) wystawionych poza
wyznaczone granice straganu, ławy, pola w zależności od zajmo
wanej powierzchni  za każde 0,5 m2
 3,50 zł
4) handel z przyczepy
 23,00 zł
5) z terenu znajdującego się poza placem
targowym (wyłącznie w dni targowe)
15,00 zł
poza dniami targowymi
6) z zadaszonego straganu, ławy, pola
 12,00 zł
 pow. 3 m2
7) z pól o pow.  od 1  3 m2
 9,00 zł
 do 1 m2
 4,00 zł
 do 0,5 m2
 2,00 zł
§ 2
Poboru opłaty targowej dokonuje upoważniony pracownik
Urzędu Miasta Ustronia.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło
szenia z mocą obowiązującą od 01.01.2007 roku.
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UCHWAŁA Nr H/12/2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2007.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.l i art.41 ust.l ustawy
z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 200lr., Nr
1 4 2 p o z . l 5 9 1 z późn.zm.) oraz art. 10 ust.l i 2 ustawy z d n i a ^ s t y c z 
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 121
poz. 884 z późn.zm), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 paź
dziernika 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
obowiązujących w 2007 r. (M.P.Nr 72 poz.721) i obwieszczenia Mini
stra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokośei gór
nych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr
75 poz.758).

Rada Miasta Ustroń uchwala
§1
Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:
1. Od samochodu ciężarowego:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t:
Samochód ciężarowy

Dopuszczalna
masa całkowita
Od 3,5t do 5,5t włącznie
Powyżej 5,5t do 9t włącznie
Powyżej 9t i poniżej 12t

b)

Wyprodukowany
po 1995r.

Wyprodukowany w 1995 r.
i wcześniej

4 0 0 . 0 0 zł
8 0 0 . 0 0 zł
1 . 0 0 0 , 0 0 zł

6 0 0 . 0 0 zł
1 . 0 0 0 . 0 0 zł
1.200,00 zł

o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12t:
Samochód ciężarowy

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

O zawieszeniu osi pneu O innym systemie
matycznym lub uznanym zawieszenia osi
za równoważne
jezdnych

Mniej niż

2 osie
12t
15t

1 . 6 0 0 , 0 0 zł
1 . 8 0 0 , 0 0 zł

15t

1.800,00 zł
2 . 0 0 0 , 0 0 zł

3 osie
12t
211
25t

1 . 7 0 0 , 0 0 zł
1 . 8 0 0 , 0 0 zł
1 . 9 0 0 , 0 0 zł

21t
25t

1.900,00 zł
2 . 0 0 0 , 0 0 zł
2 . 1 0 0 , 0 0 zł

4 osie i więcej
12t
27t
29t

27t
29t

1 . 8 0 0 , 0 0 zł
1 . 9 0 0 , 0 0 zł
2 . 0 0 0 , 0 0 zł

2 . 0 0 0 . 0 0 zł
2 . 1 0 0 , 0 0 zł
2 . 4 6 0 , 0 0 zł

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczał
nej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t:
Ciągnik siodłowy lub balastowy
Wyprodukowany w 1995 r.
i wcześniej

Dopuszczalna
masa całkowita

Wyprodukowany
po 1995r.

Od 3,5t do 7t włącznie
Powyżej 7t i poniżej 12t

1 . 2 0 0 , 0 0 zł
1.400.00 zł

1 . 0 0 0 , 0 0 zł
1 . 2 0 0 . 0 0 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t:
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

Ciągnik siodłowy lub balastowy
O zawieszeniu osi pneu O innym systemie
matycznym lub uznanym zawieszenia osi
za równoważne
jezdnych

2 osie
12t
25t
311
36t
37t

25t
311
36t
37t

12t
"40T

40t

1.400,00
1.500.00
1.600.00
1.800.00
1.900,00
3 osie
1.500,00
2.000,00

zł
zł
zł
zł
zł

1.600,00
1.800.00
1.900.00
1.940.00
2.100,00

zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł

1.730,00 zł

3. Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącz
nie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat
ku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym:

14 g r u d n i a 2 0 0 6 r.

a) dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t:
Dopuszczalna masa całkowita
Mniej niż
Nie mniej niż
7t
8t
lOt

Przyczepa lub naczepa
6 0 0 , 0 0 zł
8 0 0 , 0 0 zł
1 . 0 0 0 , 0 0 zł

8t
10t
12t

Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

1.
2.

Przyczepa lub naczepa
O zawieszeniu osi pneu O innym systemie
matycznym lub uznanym zawieszenia osi
za równoważne
jezdnych
1 oś

12t
25t

25t

1 . 0 0 0 , 0 0 zł
1 . 2 0 0 , 0 0 zł

1 . 3 0 0 , 0 0 zł
1 . 4 0 0 , 0 0 zł

2 osie
12t
28t
36t
38t

28t
36t
38t

1.100.00
1.200,00
1.300,00
1.500,00

1.300,00
1.400,00
1.500,00
1.700,00

zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł

2 osie
12t
36t
38t

36t
38t

1 . 2 0 0 , 0 0 zł
1 . 3 0 0 . 0 0 zł
1 . 6 0 0 , 0 0 zł

1 . 4 0 0 . 0 0 zł
1 . 5 0 0 , 0 0 zł
1 . 8 0 0 , 0 0 zł

4. Od autobusu:
Liczba miejsc
siedzących
(łącznie
z miejscem dla kierowcy)
M n i e j niż 3 0 m i e j s c
3 0 m i e j s c lub w i ę c e j

Autobus
Wyprodukowany
po 1995r.
1 . 2 0 0 , 0 0 zł
1 . 5 0 0 , 0 0 zł

Wyprodukowany w 1995 r.
i wcześniej
1 . 4 0 0 , 0 0 zł
1.700,00 zł

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzę
du 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 ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.

. §5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach
ogłoszeń na terenie miasta i publikację w Gazecie Ustrońskiej.
UCHWAŁA Nr H/15/2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny.

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 200lr., Nr 142
poz.1591 z późn.zm.), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.u. z 2006r. Nr 121 poz. 884
z późn.zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. nr 200 poz.
1682 z późn.zm).

Rada Miasta Ustroń uchwala
1. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały
2. Ustalić wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości
 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały
3. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku rolnego  stano
wiący załącznik nr 3 do uchwały
4. Ustalić wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego  stano
wiący załącznik nr 4 do uchwały
5. Ustalić wzór informacji w sprawie podatku leśnego  stano
wiący załącznik nr 5 do uchwały
6. Ustalić zór deklaracji w sprawie podatku leśnego  stano
wiący załącznik nr 6 do uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§5
Traci moc uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXVIII/345/2005
z dnia 23 listopada 2005r.
1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tabli
cach ogłoszeń na terenie miasta.

UCHWAŁA Nr H/13/2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2007.

UCHWAŁA Nr XLIX/450/ 2006 Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ustronia na rok
2007 opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
wykonywane przez podległe jej organy nie objęte przepisami
o opłacie skarbowej.

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 200lr., 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. 884 z późn.zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
25 października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwo
towych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz.758).

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t j . z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zmianami ) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit. d/ ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t j .2006 r. Dz.U Nr 121 poz.
844 z późn. z m . ) i art.30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z poźn.
zmianami).

Rada Miasta Ustroń uchwala
§1
Wysokość dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej od osób fi
zycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych,
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy
dzień pobytu w Ustroniu:
1) 2,50 zł  od osób dorosłych
2) ł ,00 zł  od dzieci i uczącej się młodzieży (w tym studentów)

§2

Opłatę uzdrowiskową za cały okres pobytu należy uiścić w ter
minie 2ch 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 Mia
sta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.
§4
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
14 g r u d n i a 2 0 0 6 r.

Rada Miasta Ustroń uchwala
§1
Wprowadzić na obszarze miasta Ustronia pobór opłaty admi
nistracyjnej od następujących czynności nie objętych przepisami
o opłacie skarbowej:
1. za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium  50, zł
2. za wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub
studium  50, zł
Opłata administracyjna w wysokości określonej w 1 uchwały
w n o s z o n a j e s t g o t ó w k ą w k a s i e U r z ę d u M i a s t a lub n a k o n t o , b e z 

pośrednio po dokonaniu czynności.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogło
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.
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TRZY DEKADY,,DWÓJKI"
Wprawdzie na lata wczesnoszkolne na
kłada się mnóstwo późniejszych przeżyć
i wrażeń, jednak to wtedy formują się ru
dymenty naszej osobowości, wiedzy, jak
też relacji z innymi. Ważne zatem, aby spę
dzić ten czas pod opieką ludzi kompetent
nych, odpowiedzialnych, gotowych z od

patrona Jerzego Michejdy sala pogrążyła
się w mroku, a Kinga Szarzeć (klasa 6)
przy fortepianowym akompaniamencie na
uczycielki Aleksandry Pruszydło wyśpie
wała na skrzypcach „Ave Maria". Następ
nie głos zabrał dyrektor SP2, Zbigniew
Gruszczyk, który przywitawszy licznie

daniem edukować i wychowywać uczniow

zebranych, powiedział m.in.:

ski żywioł. Ważne, aby spędzić ten czas
w miejscu ciepłym oraz bezpiecznym,
miejscu, do którego chce się wracać. Cho
ciażby we wspomnieniach.
Właśnie pod hasłem „Rzeka wspo
mnień" w MDK „Prażakówka" 1 grudnia
uroczyście obchodzono 30lecie Klima
tycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustro
niu, kontynuatorki tradycji ewangelickiej
szkoły z 1787 r. Wchodzących witały
gromkim „dzień dobry" ustawione w szpa
ler, odświętnie ubrane dzieci, które rozda
wały także ulotki o jubileuszu. Wśród go
ści znaleźli się: burmistrz Ireneusz Sza
rzeć, wiceburmistrz Jolanta Krajewska
Gojny, wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Marzenna Szczotka, naczelnik Wydzia
łu Oświaty i Kultury Danuta Koenig, byli
dyrektorzy: Bogusław Binek, Urszula
Ciompa, Emilia Czembor, długoletnia
wicedyrektor Liana Broda, przewodni
czący Komitetów Rodzicielskich (później
Rad Rodziców), wiele lat pełniąca tam
funkcję skarbnika Małgorzata Waszek,
przełożeni wszystkich miejskich placówek
oświaty, duchowieństwo, czynni zawodo
wo oraz emerytowani nauczyciele i inni
pracownicy SP2, grono pedagogiczne
Gimnazjum nr 2, przedstawiciele różnych
instytucji czy stowarzyszeń, miejscowe
władze ZNP, rodzice uczniów, absolwen
ci, sponsorzy i sympatycy „Dwójki".
Rozpoczęto w podniosłej atmosferze;
młodzi wykonawcy zatańczyli poloneza do
melodii z „Pana Tadeusza", z przejścia
między stronami widowni podążając na
scenę. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły
i wysłaniu delegacji z kwiatami na grób

Rozpoczęto polonezem.
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 Najważniejszym wydarzeniem w Ustro
niu w 1976 r. było oddanie do użytku no
wego budynku Klimatycznej Szkoły Pod
stawowej nr 2, w którego murach nieprze
rwanie od 30 lat trwa edukacja młodzieży.
Niezależnie od zawirowań historycznych
nasza placówka zawsze fachowo i odpo
wiedzialnie wypełniała swoje zadania dy
daktycznowychowawcze. Wielu jej pod
opiecznych stało się szanowanymi obywa
telami, solidnymi pracownikami, zdolny
mi studentami. Podwaliny ich charakteru i
umiejętności były kształtowane właśnie w
„Dwójce". Obecnie zajmuje ona ugrunto
waną pozycję wśród szkół regionu. Mamy
świadomość, że tradycja zobowiązuje. Na
szym celem jest zaspokojenie oczekiwań
uczniów i rodziców przez stworzenie pla
cówki na miarę XXI wieku. Jubileusze to
sięganie pamięcią wstecz. Oprócz nostal
gii rozbrzmiewa w nas nuta radości, bo czy
nione przy tej okazji podsumowania dają
siłę do budowy nowych wartości. Gorąco
dziękuję wszystkim za wkład w rozkwit
szkoły: nauczycielom, rodzicom za wysi
łek i zaangażowanie, uczniom oraz absol
wentom za to, że dzięki postawie życio
wej są wizytówką tej placówki, a władzom
oświatowym i samorządowym za pomoc
w unowocześnianiu infrastruktury i rozma
itych naszych projektach.
Wprowadzeniem do artystycznoroz
rywkowej części programu był profesjo
nalny, nastrojowy pokaz multimedialny,
ilustrujący najważniejsze wydarzenia
z życia szkoły, postać jej patrona i zasłu
żonych działaczy, osiągnięcia, wyróżnie
nia, tradycje, imprezy, w które się włącza,

Fot. W. Suchta
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obchody świąt czy pamiątek, jak również
udostępniane dzieciom zaplecze, formy
edukacji i rozwoju. Prezentację tę opraco
wali: informatyk Józef Jaworski, Alek
sandra Szczurek  od lat kronikarka szko
ły, historyk Przemysław Sztwiertnia, po
lonistka Monika Cywińska.
Wszyscy z ciekawością oczekiwali na
clou imprezy: koncert, czy wręcz spektakl,
ukazujący różne talenty dzieci. Konferan
sjerkę prowadzili Filip Robleski (kl. 6)
oraz polonistka Grażyna Lewalska, or
ganizatorka i koordynator przedsięwzięcia.
Na otwarcie pierwszaki z przejęciem za
śpiewały „Urodziny szkoły", a Magda
Kłoda (kl. 3) wierszowaną gwarą opowie
działa, jak to hań downi na torgu bywało.
Narodowy rosyjski kozaczok z obowiąz
kowym tupaniem i klaskaniem wykonały
dziewczynki z Zespołu Tanecznego „Tę
cza", po czym Dominika Pilch (kl. 6) przy
wsparciu chórku rozkołysała publiczność
piosenką „Dozwolone od lat 18", z kolei
trzecioklasiści z pomponami zatańczyli
energetyczne „Czaczacza".
Miłą niespodzianką okazał się występ
utalentowanej wokalnie młodzieży (głów
nie absolwentów SP2) z zespołu „Sunri
se" pod kierunkiem Urszuli Śliwki. Na
stępnie przyszła pora na efektowną część
„cyrkową": dzieci z klasy 3 jako koloro
we smerfy hasały przy wtórze „smerfnej"
piosenki, Nina Blaut (kl. 6) z recytator
skim zacięciem wygłosiła wiersz o niezwy
kłościach na arenie cyrku „Salto", a szkol
ny zespół akrobatek trenujący pod okiem
Czesławy Chlebek i Wandy Węglorz
przedstawił układ, jak zwykle budzący
podziw dla zwinności i gibkości dziewczy
nek.
Widzowie nie mogli się znudzić, bo każ
dy z wielu młodych artystów wnosił ze
sobą na scenę coś zupełnie odmiennego,
wyjątkowego. Absolwentka „Dwójki", li
cealistka Maria Pilch popisała się wyko
naniem „Time to say goodbye" oraz
„Życzeń z całego serca" Skaldów. Żeby
melancholii nic było za wiele w ten świą
teczny dzień, grupa małych flażolecistek
zagrała na swoich piszczałkach i zaśpie
wała „Stary Donald farmę miał", a szósto
klasistki zaprezentowały własny, pomysło
wy układ taneczny w rytm współczesnego
R&B, urozmaicony pokazem breakdan
ce'u jednego z uczniów. Opowiadanie
Chmielewskiej o arcytrudnym zadaniu,
jakiego nieświadomie podjęła się pewna
dziewczynka na prośbę nauczycielki, eks
presywnie wydeklamowała Aleksandra
Malina (kl. 4). Zbliżające się Boże Naro
dzenie było wyczuwalne w powietrzu, kie
dy prowadzone przez U. Śliwkę „Gwiazd
ki i Promyki", zaopatrzone w mikołajko
we czapki, razem z zespołem „Sunrise"
wykonały kilka utworów religijnych i ko
lęd, po czym „Sunrise" obdarował zacnych
gości swą nową płytą.
Gdy zakończył się popis dziewcząt z kla
sy piątej, które rytmicznie i harmonijnie
tańczyły oraz robiły akrobacje do żywio
łowej muzyki, mniejsze dzieci wyrecyto
wały wiersz o urodzinach szkoły i zaśpie
wały okolicznościową piosenkę, a teatrzyk
przedstawił krótką sztukę „Szkolne życie".
Ta wywołująca salwy śmiechu scenka mó
14 grudnia 2006 r.

wiła o młodej nauczycielce, pełnej wątpli
wości, , jak da sobie radę / z tym  z prze
proszeniem  wyjącym stadem". Jej zma
gania podsumowało wyznanie: „w końcu
schowałam się w szatni, / byłam nauczy
cielką po raz pierwszy  i ostatni", ale też
podnoszące na duchu perspektywiczne
spojrzenie na to, kogo czas uczynił z daw
nych niesfornych uczniaków.
Podczas finałowych utworów na scenie
zaroiło się od dzieci, które unisono zaśpie
wały „30 (!) lat minęło", parafrazując pio
senkę z „Czterdziestolatka": „A świat bez
naszej szkoły niewiele wart, bo Dwójka
świetna jest!...". Z estrady popłynęła też
piosenka „Chodź, pomaluj mój świat", któ
rej fragment o tęczy nawiązywał chyba do
tej uformowanej z kolorowej cienkiej ma
terii nad kompozycją kwiatową i tej na logo
30lecia, gdzie płynąca zakolami cyfry 3
rzeka obejmowała wizerunek tęczy. Płyną
cy strumień to oczywiście symbol „rzeki
wspomnień", skąd jednak tęcza? Cóż, bo
daj z największym rozrzewnieniem sięga
my pamięcią właśnie do chwil, które ko
jarzą się z tym świetlistym łukiem: wypeł
nionych marzeniami bądź ambitnymi pla
nami, beztroskich lat szkolnych, kiedy
przyszłość i życie jawiły nam się w tęczo
wych barwach, kiedy z takim entuzjazmem
w nie wierzyliśmy.
Po występach przemówił I. Szarzeć, ak
centując zachwyt programem oraz dzięku
jąc wykonawcom i pedagogom, a M.
Szczotka odczytała list z gratulacjami
i życzeniami od władz Ustronia, oddany na
ręce dyrektora SP2. Szkoła otrzymała rów
nież od Urzędu Miasta imponujący poda
runek  stylizowaną na historyczną mapę
współczesnej Polski, z wyszczególnieniem
istotnych postaci, rycinami i herbami.
W imieniu miejskich placówek oświatowo
wychowawczych wyrazy uznania złożył też
dyrektor Gl Leszek Szczypka, wręcza
jąc Z. Gruszczykowi bukiet i okazjonalne
pismo. Delegacja młodzieży z G2 prze
kazała oprócz wiązanki sentymentalny pre
zent: kwiaty namalowane przez jednego
z uczniów na części zniszczonego blatu
z SP2 z 1976 r.
Część nieoficjalna przeniosła się do
szkolnej świetlicy, gdzie goście, dawni
i obecni pracownicy szkoły mogli pogawę
dzić lub skosztować smakołyków. Jubile
uszowi towarzyszyła prezentacja osiągnięć
podopiecznych, a zwłaszcza puchary i me
dale zdobyte w różnych dyscyplinach spor
tu. Wystawiono także prace plastyczne
i techniczne. Sam koncert zostanie pewnie

Życzenia od pierwszaków.
powtórzony dla uczniów, którzy nielicznie
zasilili publikę. Organizatorów i młodych
artystów czeka zatem raz jeszcze ambitne
zadanie: widowisko na „Prażakówce", roz
poczęte o 13.00, trwało... 2,5 godziny.
 Bałam się, że to zbyt długo, ale nie
można było skrócić programu. Dzieci tak
ogromnie chciały występować! Czuły się
wyróżnione, że mogą wziąć udział w im
prezie o tej randze, i ciężko pracowały na
swój sukces  przyznała G. Lewalska. Za
znaczyła, iż w przygotowaniu obchodów
bardzo pomogły jej Aleksandra Pruszy
dło oraz Ewa Gruszczyk i Grażyna Pilch.
 Kiedy składano mi gratulacje, czułam się
zażenowana, ponieważ jest to sukces wie
lu osób, wspaniale ze sobą współpracują
cych, a przede wszystkim sukces szkoły 
dodała G. 1 ewalska.
Również E. Gruszczyk podkreśliła za
angażowanie w projekt całego grona na
uczycieli, pracowników administracyjnych
i obsługi SP2, którym należą się serdecz
ne wyrazy wdzięczności. Trzeba podzię
kować też autorce dekoracji Agnieszce
Szonowskiej, kwiaciarni „Stokrotka", któ
ra ułożyła wspomnianą kompozycję kwia
tową z wizerunkiem tęczy, dyrektor „Pra
żakówki" Barbarze Żmijewskiej oraz Ry
szardowi Szymkiewiczowi, nadzorujące
mu oprawę muzycznoświetlną spektaklu.
Mimo długotrwałych prób i udziału

Telewizje Nowej Generacji

CYFRA Plus i Polsat Cyfrowy
Polecamy Kina Domowe oraz sprzęt Audio Video
Kredyty gotówkowe oraz zakupy na Raty
Zaprasza Sklep Serwis
ul. Daszyńskiego 26 koło Domu Kultury PRAŻAKÓWKA
tel. 338543465

14 grudnia 2006 r.
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w pracach nad widowiskiem tak licznego
zespołu końcowy efekt nawet dla samego
dyrektora stanowił niespodziankę. Można
tylko życzyć „Dwójce" jeszcze wielu, wie
lu podobnych, choć coraz bardziej czci
godnych, jubileuszy. Nie dłużyły się te 2,5
godziny, jako że występ był niezwykle
urozmaicony, a wykonanie  jak na wiek
artystów  perfekcyjne. Aczkolwiek nie
chodzi o perfekcję zblazowanych wyjada
czy, lecz świeży wyraz zapału i naturalne
go potencjału dzieci, świadomych uczest
nictwa w czymś ważnym, umiejących
stworzyć na scenie zarówno podniosły, jak
familiarny nastrój
Te możliwości twórcze wydobywane są
w trakcie zajęć pozalekcyjnych, prowadzo
nych  co mogę stwierdzić z autopsji 
przez nauczycieli pełnych entuzjazmu, wy
nagradzanych jedynie pochwałami i rado
ścią z sukcesów podopiecznych. Obustron
ny wysiłek pedagogów oraz uczniów wkła
dany w naukę, kółka zainteresowań, ini
cjatywy społeczne  potwierdzony przy
znanym SP2 certyfikatem „Szkoły
z klasą"  zasadza się na wprowadzaniu
młodych ludzi w życie odpowiadające stro
fie „Pieśni VI" Gałczyńskiego: „Nie jeste
śmy, by spożywać / urok świata, ale po to,
/ by go tworzyć i przetaczać / przez czasy
jak skałę złotą".
Katarzyna Szkaradnik

Gabinet stomatologiczny

lek. stom. TOMASZ STUDZIŃSKII

pon. 8.3012.30
wt. 15.0020.00
śr.
8.30 12.30
czw. 15.00 20.00
pt.
8.3012.30
sob. 10.0015.00

U S T R O Ń , ul. D a s z y ń s k i e g o 12 B, TEL. 3 3 / 8 5 4 1 4 8 9
KOM 0 601 508 607

 leczenie w znieczuleniu
 protetyka: korony, mosty, protezy bezklamrowe
 chirurgia stomatologiczna
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Grzegorz Szewczyk przy pracy.

Fot. z arch. G. Szewczyka

BEZ W Z G L Ę D U
NA P R Z E K O N A N I A
Rok przed maturą Grzegorz Szewczyk zapada na ciężką cho
robę, której lekarze nie potrafią zdiagnozować. Trafia do szpita
la. Przez 8 dni poddawany jest leczeniu, które nie przynosi żad
nych efektów. Cały czas nie wiadomo, co dzieje się w jego orga
nizmie. Problemy neurologiczne, charakterystyczne dla wieku
starczego osłabiają z dnia na dzień młodego człowieka. Słyszy,
że to stwardnienie rozsiane, na drugi dzień lekarze się z tego
wycofują.
 Dla mnie i mojej rodziny to były dramatyczne chwile  wspomi
na dzisiaj.  Wymieniano choroby najcięższego kalibru, by za
chwilę powiedzieć, że to jednak nie to. Zachowałem wypis ze
szpitala, z którego nic nie wynika. Nie wiadomo, co to była za
choroba. Ważne, że z niej wyszedłem, ale nie stało się to za sprawą
medycyny konwencjonalnej.
Rok wcześniej chorowała mama pana Grzegorza i wtedy po
prosiła o pomoc bioenergoterapeutę Andrzeja Lewandowskiego.
Pomoc okazała się skuteczna. Pogarszający się stan zdrowia jej
syna skłonił ją do tego, by zwrócić się do niego po raz drugi.
Andrzej Lewandowski wyjątkowo podjął się działania na odle
głość i uratował pana Grzegorza.
 Od tego się zaczęło  mówi po ponad 10 latach już uznany
bioenergoterapeuta Grzegorz Szewczyk.  Mimo iż poruszam się
w świecie energii subtelnych, jestem pragmatykiem. Przekona
łem się na własnej skórze, że w pewnych sytuacjach, mimo tytu
łów i wartego miliony złotych sprzętu, jesteśmy bezradni. To uczy
pokory. Nie twierdzę, że lekarze byli niekompetentni, że się nie
starali, ale fakty mówią same za siebie. Pan Andrzej, nie diagno
zował, nie komentował, tylko działał. Komentarz dopisało życie.
Teraz to także moja zasada.
Grzegorz Szewczyk rozpoczął naukę u swojego uzdrowiciela
i wkrótce został najmłodszym bioenergoterapeutą w kraju. Od
tego momentu każdego dnia styka się z ludzkimi tragediami, ale
i wielkimi radościami. Jeśli ktoś nie musi poddawać się operacji,
choć z badań wynikała konieczność ingerencji chirurgicznej, to
znaczy, że zabiegi bioenergoterapeutyczne były skuteczne a ba
dania kontrolne to potwierdzają.
Dla pacjentów, którzy mają być operowani, okres oczekiwania
jest najgorszy. Choroba rozwija się, a im nie pozostaje nic, tylko
czekać. Często fakt, że wcześniej trzeba wykonać szczepienia
przeciw żółtaczce, skłania pacjentów do wizyty u bioenergotera
peuty. Nie tracąc kontaktu z lekarzem, o to zawsze prosi Grze
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gorz Szewczyk, podczas zabiegów u niego dochodzą do zdro
wia. Nie jest to ich subiektywna ocena. Poddają się badaniom
i od lekarza prowadzącego słyszą, że sytuacja na tyle się popra
wiła, że operacja nic jest konieczna.
I tu dochodzimy do trudnego problemu relacji przedstawicieli
medycyny akademickiej i alternatywnej.
 Paradoksalnie, moje działania, mogą zweryfikować tylko bada
nia medyczne. Kiedy przychodzi do mnie pacjent, nie stawiam
diagnozy, od tego jest lekarz, ja koncentruję się na zabiegach.
I proszę, żeby nie rezygnować z tabletek, badań, wizyt u lekarza.
Jak już mówiłem, nic stawiam d i a g n o z y i n i c p o w i n i e n r o b i ć t e g o
żaden bioenergoterapeuta. Nie mówię też po zabiegach: „Jest pani,
pan zdrowy". Bioenergoterapeuta nie może udowodnić swoich
racji, nie ma narzędzi, źle się dzieje kiedy staje się sędzią we
własnej sprawie, dlatego zdrowym rozwiązaniem jest ocena sta
nu zdrowia pacjenta w oparciu o badania medyczne.
Z tego co mówi pan Grzegorz, układem idealnym byłaby współ
praca lekarza, pacjenta i bioenergoterapeuty, ale do niej jeszcze
daleko. Są lekarze, którzy współpracują, są tacy, którzy oficjal
nie odcinają się od medycyny alternatywnej, co nie przeszkadza
im i ich rodzinom korzystać z niej. Są i tacy, którzy zaciekle ją
zwalczają. Nie rozumiejąc, jak „to" działa, negująefekty. A współ
praca środowiska lekarskiego dysponującego wiedzą akademicką
i narzędziami, z bioenergoterapeutami, mogłaby rzucić światło
na działanie energii subtelnych. Tu koło się zamyka.
W czasie rozmowy z Grzegorz Szewczykiem nurtował mnie
jeden problem, jak odróżnić bioenergoterapeutę od hochsztaple
ra, który zedrze z nas pieniądze, każe zażywać podejrzane mik
stury i odwiedzie od wizyty od lekarza. W ostatnich dniach ko
lejny raz słyszeliśmy o oszuście, z powodu którego rodziny stra
ciły dorobek swojego życia i bliskich.
 Jeśli ktoś mówi, że potrafi wyleczyć każdego i ze wszystkich
chorób, to należy go izolować, jako niebezpiecznego psychopatę
 stwierdza kategorycznie pan Grzegorz.  Jeden bioenergotera
peuta jest bardziej skuteczny w leczeniu pewnych chorób, drugi
specjalizuje się w innych schorzeniach. Bywa, że w niektórych
przypadkach są bezradni. Proszę jednak zauważyć, że gdy cho
remu nie pomoże medycyna konwencjonalna, traktujemy to jako
normę. Gdy nie pomoże bioenergoterapeuta, negujemy całą bio
energoterapię. Ona może być w danym przypadku nieskuteczna,
ale najgorszą rzeczą, jaką może zrobić bioenergoterapeuta, to
powiedzieć, że w tym momencie, nic już nie pomoże. To jest nie
prawda. Jeśli ktoś mówi do nas, że jest najlepszy i że albo on,
albo już nic, to na pewno jest oszustem. Odpowiedzialny lekarz,
odpowiedzialny bioenergoterapeuta potrafi powiedzieć szczerze:
„Nie wiem", „Nie umiem" i kieruje chorego do kogoś, kto potrafi
pomóc.
Powinniśmy wyjść od razu z gabinetu bioenergoterapeuty, gdy
ten stwierdza u nas jakąś konkretną chorobę, niestety nie ade
kwatną do badań. Mówi: „Ma pani guza na wątrobie". A po za
biegu. „Już nie ma pani guza". Nikt tego nie jest w stanie spraw
dzić. Mój rozmówca podkreśla też, że leczenie za pomocą bio
energoterapii nie wymaga wiary od pacjenta jako warunku uzy
skania pomocy. Dlatego usprawiedliwianie się terapeutów nie
wiarą pacjenta jest nieuzasadnione. Pan Grzegorz pomaga na przy
kład noworodkom, wcześniakom. W ich przypadku trudno mó
wić o przekonaniu, czy powątpiewaniu w skuteczność tej meto
dy, trudno mówić o sugestii nie narażając się na śmieszność. Efekty
pojawiają się lub nie bez względu na przekonania pacjentów.
Monika Niemiec

W Ustroniu rprzy
ul. Daszyńskiego 16
} stoi
ZAJRZYJ A ODKRYJESZ W NIEJ:

biżuterię srebrną, etniczną i regionalną
zegarki
minerały
lampy solne

wyroby z onyksu i marmuru
kominki do aromaterapii
tkaniny indyjskie
Aniołek

tuz,

tuz

/ / /
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ustrońskie galerie, muzea placówki kultury,
fundacje, stowarzyszenia,
policja, straż miejska
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. J. Wantuły
Rynek 4, tel. 8542340,
Wypożyczalnia dla dorosłych
poniedziałek: 8.0018.00, wtorek: 8.0015.00, środa: 12.0018.00,
czwartek  nieczynne, piątek: 8.0018.00, sobota: 8.0012.00.
Czytelnia ogólna oraz wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
poniedziałek: 12.00 18.00; wtorek: 8.00 15.00; środo: 12.00  18.00; piątek: 8.00  18.00.
MUZEUM USTROŃSKIE im. J. Jarockiego
ul. Hutnicza 3, tel. 8542996.
www.muzeumustronskie.republika.pl, email: muzeumustronskie@op.pl
Wystawy stałe:
— Hutnictwo i kuźnidwo Ustronia ze skansenem przemysłowym
—Wyslawa etnograficzna ze zbiorów własnych Muzeum
— Galeria Sztuki Współczesnej B.K. Heczko
— Obraz Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele"
Muzeum czynne: w poniedziałki 9  1 4 , we wtorki 9 17, od środy do piątku 9  1 4
w soboty, niedziele 9 . 3 0  1 3 .
ODDZIAŁ MUZEUM „ZBIORY MARII SKALICKIEJ"
ul. 3 Maja 68, tel. 8542996.
~ Ekspozycja prac wybitnych polskich twórców: P. Stellera, J. Wałacha, S. Jaworskiego,
L Konarzewskiego, M. Siary, Z. Jóźwika i innych.
~ Kolekcja medali: poczet królów i książąt polskich, dzieje oręża polskiego, medale z dziedziny
kultury i sztuki.
" Starodruki, kolekcja 3,5 tysiqca exlibrisow, druki bibliofilskie i unikatowe.
Cenny zbiór ksiqżek  Cieszyniana (możliwość korzystania ze zbiorów przez uczniów
ˇstudentów).
— Walka o niepodległość w czasie II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne, Polskie
Siły Zbrojne na Zachodzie, Żołnierze Września 1939 r., Wojsko Polskie na
Wschodzie i martyrologia mieszkańców Ustronia.
(Zapraszamy nauczycieli i uczniów na ciekawe lekcje historii)
Porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny
Exlibris ze zbiorów Marii Skalicklej
WYSTAWY CZASOWE październik  grudzień 2006
Mistrzowska wycinanka Marty Gołąb (Kraków)
„Mały Janek wzywa do apelu" pamiątki wojenne i harcerskie Jana Cholewy z Ustronia w 40
rocznicę śmierci.
KLUB PROPOZYCJI  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi;
LATAJĄCA AKADEMIA SZTUK  warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży;
OPOWIEŚCI NIESŁYCHANE  cykl spotkań etnograficznych.
ODDZIAŁ CZYNNY: codzienne w godz. 1116

OGNISKO MUZYCZNE MDK „PRAŻAKÓWKA"
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary,
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
USTROŃSKIE STOWARZYSZENIE TRZEZWOŚCI
Klub Abstynenta „RODZINA", Ustroń, ul. Rynek 4 (byłe liceum koło ZUS)
MITYNG AA  czwartek od 17.30 MITYNG AlAnon. wtorek od 17.30
Klub Abstynenta  w pozostałe dni od 17.00
Telefon: 8541984, tel. kontaktowy: 0 601 516 854.
FUNDACJA ŚW. ANTONIEGO
ul. Kościelna 21, tel. 854 17 72
Spotkania z instruktorem terapii uzależnień i współuzależnień
 wtorek 9.00 10.00;  czwartek 16.00 17.00
Psycholog
 każdy ostatni piątek miesiąca
Punkt wydawania odzieży
pon. śr. pt. 10.0014.00
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI:
Zw. Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
poniedziałek 10.0012.00 sala nr 17
Stow. Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
I i III wtorek miesiąca 10.0012.00 sala nr 2
Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Byłych Więźniów Politycznych
Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych  czwartek 10.0012.00 s. nr 2
Polski Komitet Opieki Społecznej Zarząd w Ustroniu  środa 10.0012.00 sala nr 2
Światowy Związek Żołnierzy AK  piątek 10.0012.00
Estrada Ludowa Czantoria i Mała Czantoria  wtorek 17.3020.00
Zespół Wokalny „Ustroń"  wtorek 18.0020.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie„Można lnaczej"w Ustroniu prowadzi
Ośrodek Pracy z Dziećmi i Młodzieżą „Można Inaczej", ul. Rynek 4, codziennie w godz. 10.30 18.30
oraz kluby działające w szkołach: SP 1 (kl. IIII) pn.  godz. 12.0015.00
SP 2 (kl. IIII) wt.  godz. 13.0016.00, (kl. IVVI) pt.  godz. 13.0016.00
SP 3 (kl. IIII) pt.  godz. 12.3015.30, (kl. IVVI) wt.  godz. 13.3016.30
GIM 1 (kl. IIII) wt.  godz. 13.3016.30, GIM 2 (kl. IIII) pt.  godz. 13.0016.00
MIEJSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek 2, t e l 8542653,
 od poniedziałku do piątku 8.30 17.00
sobota 8.3013.00
ul Sanatoryjna 7,8542025
 od poniedziałku do piątku 8.45 16.00
sobota 8.4513.00
KOMISARIAT POLICJI USTROŃ
ul. 3 Maja 21, (tel. alarm. 997), tel. 8542413 ; 8 5 4  3 4  1 3 .
STRAŻ MIEJSKA USTROŃ
Rynek 4, tel. 8543483; kom. 604558321; z ERY: darmowy 986

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „NA GOJACH"
B&K Heczkowie  ul. Błaszczyka 19, tel. 8541100. Galeria czynna cały czas.
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZAWODZIE"
ul. Sanatoryjna 7, tel. 8543534 wew. 488.
Galeria czynna:
od poniedziałku do piątku 9 16, w soboty 9  1 3 .
BIURO PROMOOII WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 8545458, email bpiwa@polbox.com
Biuro i galeria czynne: od poniedziałku do niedzieli od 10.00 do 17.00.
CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA „ŻYCIE I MISJA"
ul. 3 Maja 14, tel. 854 45 22, lax 854 18 14
WYSTAWA MOTOCYKLI ZABYTKOWYCH  RDZAWE DIAMENTY
ul. Partyzantów 1
Od wtorku do niedzieli  godz. 10.00 18.00
CZYTELNIA KATOLICKA
Dziedziniec przy kościele p.w.Św. Klemensa,
— od poniedziałku do soboty
8.00  1 2 . 0 0 117.00  19.00
niedziele
7.0013.00 i 17.0019.00
MIEJSKI DOM KULTURY „PRAŻAKÓWKA"
ul. Daszyńskiego 28, tel. 8542906. email: mdk@ustron.pl
Kola zainteresowań dla dzieci i młodzieży: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno
instrumentalne, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie,
akrobatyka  zajęcia odbywojq się po południu.
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11 grudnia oziębiło się i zaczął padać deszcz.

Fot. W. Suchta
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www.ustrawt.pl

KULTURA
14.12

godz. 12.00

14.12

godz. 17.00

Rozstrzygnięcie konkursu plastyczne
go „Na najpiękniejszą ozdobę cho
inkową". MDK Prażakówka.
Wernisaż wystawy Stowarzyszenia
Twórczego „Brzimy" pt. „Plenery
2006". Muzeum Ustrońskie.

KINO
Życie ukryte w słowach  obyczajo
wy, Hiszpania, 15 lat
Step up  taniec zmysłów  komedia
romantyczna, USA, 12 lat
Pułapka  sensacyjny, USA, 15 lat

814.12 godz. 18.20
1521.12 godz. 18.20
1521.12 godz. 20.00
Noclegi ze śniadaniem.

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam garaż o powierzchni
16,38 m2 na osiedlu Manhatan
nr 73 w Ustroniu. Tel. 0660
786673.
Kupię działkę budowlaną lub
dom, może być do remontu w
Ustroniu (osiedle generałów,
gicrków, ziętkówka) lub Wisła
okolice Centrum. Tel. 0661
575102 email: maria.der
kacz@interia.pl
Hotel „Tulipan" w Ustroniu za
trudni mężczyznę w wieku do 40
lat na stanowisko konserwatora.
Pisemne oferty ze zdjęciem pro
simy składać osobiście w recep
cji hotelu codziennie w godz.
9.0013.00 te). 0338543780.
Wulkanizacjawymiana + wy
wożenie  8 zł Ustroń, ul. Ka
towicka 207 (przy dwupa
smówce) codziennie 819. Tel.
0605495621,338547028.

Fot. W. Suchta

Sprzedam sypialnię białą „Lu
dwik XVI", tel. 0606259
791.
Salon Fryzjerski „New Image"
ul. Konopnicka I I b  zaprasza
w grudniu na liczne promocje
w koloryzacji włosów.
Opony zimowe z felgami
sprzedam 13 x 155 Fabia 
cena do uzgodnienia. Tel. 033
8547229.
Tanio sprzedam kiosk 9 m2
w UstroniuNierodzimiu. Tel.
0606656934.
Zagubiono legitymację stu
dencką Wyższej Szkoły Inży
nierii Dentystycznej w Ustro
niu oraz indeks. Arkadiusz
Kubik zam. Kozy ul. Wierzbo
wa 8. Tel. 0515283732.
Zestaw sypialny rzeźbiony so
lidny rok 1917 sprzedam 033
8544035.

DYŻURY APTEK
1315.12
 Pod Najadą ul. 3 Maja 13
1618.12
 N a Szlaku
ul. 3 Maja 46
1921.12
 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9.00
Wieczorem dyżur rozpoczyna się z chwilą zamknięcia
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tel. 8542459
tel. 8541473
tel. 8544658

ostatniej apteki.

K

A

dziesięć lat temu
O problemach z telefonizacją centrum miasta rozmawialiśmy
z Bogumiłem Jaeschke, dyrektorem Rejonu Telekomunikacji Pol
skiej S.A. w Cieszynie. Pierwszy projekt zakładał linię napo
wietrzną w tej dzielnicy. Decyzją architektów z UM projekt nie
został zatwierdzony, gdyż słusznie stwierdzili, że w mieście uzdro
wiskowym ilość linii napowietrznych powinna być jak najmniej
sza. (...) W końcu powstał nowy projekt linii podziemnej. Z duży
mi trudnościami udało się uzyskać zgody wszystkich właścicieli
ogródków, które trzeba było przekopać  mówił m.in. dyrektor.
*
*
*

Restauracja Zocha zatrudni kel
nerkę. Tel. 8542264.

Podczas sesji większością głosów uchwalono uchwałę o ulgach
w podatku drogowym dla samochodów z katalizatorami. Obec
nie katalizatory montuje się nawet w „ maluchach ". Burmistrz
poinformował, że w tym roku ulgi to blisko 50.000 zł, które nie
wpłynęły do budżetu miasta.

Zostań instruktorem PZN,
www.nartus.pl 0508070677.

Na sesji głosowanie imienne zaproponował W. Chmielewski
nad uchwalą o powołaniu Zakładu Budżetowego „ Prażakówka ".
Za powołaniem głosowali: Henryk Cieślar, Emilia Czembor, Jan
Drózd, Henryk Hojdysz, Franciszek Korcz, Michał Jurczok, Ka
rol Kubala, Jan Szwarc, Jerzy Śliwka, Józef Waszek. Przeciw byli:
Włodzimierz Chmielewski, Anna Borowiecka, Jolanta Chwastek,
Irena Pawelec, Alojzy Sikora, Maria Tomiczek, Władysław Zie
liński. Od głosu wstrzymał się Bronisław Brandys.

Sprzedaż karpia 8,5 zł/kg ul.
Katowicka 116 (nowo powsta
jący skład mat. budowlano
Pokój do wynajęcia. 3385471 37 opałowych) pon. 18.12.06 r.
godz. 7.0015.00 Zapraszamy!
Zapraszamy do nowego sklepu
Kupię lokal handlowy w cen
papierniczego, ul. Konopnic
kiej 13b (budynek drukarni).
trum Ustronia. 0501 171 168.

Praca w wypożyczalni nart
www.nartus.pl 0508070677.
Praca biurowa (Szkoła Narciarska)
www.nartus.pl 0508070677
Sprzedaż nart nowych i używa
nych.Komis, zamiana: www.nar
tus.pl 0508070677.
Sprzedaż choinek  jodła, so
sna, świerk  cięte i w donicach,
ul. Polańska 32,0338543302.
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Wydzierżawię lokal handlowy
w centrum Ustronia. Tel. 0
501171168.
Sprzedaż choinek  sosna,
świerk. Śliwka Jerzy, ul. Sucha
3, tel. 0338542127.
Sprzedam drzewo opałowe.
Tel. 0507054163.
Sprzedam Volkswagen Polo,
1994 r. przebieg 175 tys. km,
stan dobry, nowe opony zimo
we, CD Blaupunkt, cena 4 500
zł. Tel. 0663244499.

#

»

•

29.11.96 r. o godz. 20.00 w rejonie dyskoteki Mirage 2000 pa
trol policji zatrzymał nieletniego mieszkańca Ustronia podejrza
nego o kradzież pieniędzy na szkodę mieszkańca naszego miasta.
nieletni znajdował się w stanie nietrzeźwym 1,1 prom.

»

*

Już 25 lat minęło odkąd w naszym mieście działa Jednostka
RatowniczoGaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie jej
siedziba mieści się w Polanie w udostępnionych przez miasto
zabudowaniach dawnego przedsiębiorstwa turystycznego „ Czan
toria ". Zawodowi strażacy pracują na trzy zmiany, w sumie jest
ich 33 ijak zapewnia dowódca posiadają podstawowy sprzęt ga
śniczy.
(mn)
14 grudnia 2006 r.
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Najlepszy z ustroniaków J. Grzybowski.

SAMORZĄDOWY PINGPONG
 Zobaczcie panowie, kto jest najbardziej
usportowionym burmistrzem  mówił bur
mistrz Cieszyna Bogdan Ficek po zakoń
czonym turnieju samorządowców w teni
sie stołowym, który odbył się w sobotę 3
grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Pod
stawowej nr 2 w Ustroniu. Była to zara
zem ostatnia konkurencja Samorządowej
Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej. W całym
cyklu zwyciężył Cieszyn, a burmistrz
B. Ficek startował w większości zawodów
zajmując wysokie lokaty.
W turnieju tenisa stołowego uczestników
podzielono na trzyosobowe grupy, z któ
rych wyżej awansowało dwóch najlep
szych. Ci, którzy zajęli trzecie miejsca star
towali w turnieju pocieszenia. Taki system
sprawił, że każdy uczestnik rozegrał kilka
spotkań. Wyłoniono finałową trójkę, któ
ra grała na zasadzie każdy z każdym.
Wygrała Monika Staniek z Chybia, dru
gie miejsce zajął Andrzej Greń z Bren
nej, trzecie ojciec tryumfatorki turnieju
Mirosław Staniek. Bardzo dobrze spisa
ła się reprezentacja Ustronia w składzie:
Jacek Tarnawiecki  komendant Straży
Miejskiej, Jarosław Grzybowski i Irene
usz Staniekpracownicy Urzędu Miasta.
Czwarte miejsce zajął J. Grzybowski,
a ósme J. Tarnawiecki. Ze znanych posta
ci w turnieju startował wiceprzewodniczą
cy Rady Powiatu, w poprzedniej kadencji
wicestarosta Janusz Król i zajął szóste
miejsce, natomiast burmistrz Cieszyna
B. Ficek zajął miejsce trzynaste.
Klasyfikacja drużynowa turnieju przed
stawia się następująco: 1. Chybie (140

atmosferze. Była rywalizacja drużynowa
i indywidualna. Nasza drużyna tradycyj
nie uczestniczy w tych zmaganiach i dziś
zajęliśmy medalowe drugie miejsce. Nie
było problemów organizacyjnych. Myślę,
że wszystkim podobał się klimat tych za
wodów. Osobiście jestem zadowolony i bę
dziemy kontynuować tę zabawę. Tak to
trzeba nazwać, bo to przecież zabawa sa
morządowców służąca integracji i podno
szeniu kultury fizycznej. W całym cyklu
zawodów też zajęliśmy drugie miejsce co
mnie cieszy, bo stale pniemy się do góry.
Co prawda małymi krokami, ale sukcesyw
nie. Przed rokiem byliśmy na trzecim miej
scu, teraz na drugim, to może za rok bę
dzie pierwsze. Kontrowersje dotyczyły
zawodników czynnie uczestniczących
w rozgrywkach profesjonalnych różnych
szczebli. Ustroń tradycyjnie wystawia dru
żynę klasycznie samorządową i tak to chce
my kontynuować. Sam, o ile czas pozwo
li, będę chciał wystartować w większej ilo
ści dyscyplin.

Wyniki końcowe II Olimpiady Samorzą
dowej Ziemi Cieszyńskiej po ośmiu kon
kurencjach przedstawiają się następująco:
1. Cieszyn (108 pkt.), 2. Ustroń (104),
3. Dębowiec (95), 4. Haźlach (83), 5. Go
leszów (75), 6. Chybie (71), 7. Skoczów
(60), 8. Strumień (51), 9. Jaworze (43), 10.
Zebrzydowice (41), 11. Starostwo Powia
towe (35), 12. Istebna (34), 13. Wisła (28),
14. Brenna (18).
Burmistrza zwycięskiego Cieszyna po
prosiliśmy o krótką rozmowę:
Czy uczestniczył pan we wszystkich kon
kurencjach?
Nie. Nie grałem w piłkę nożną, bo uwa
żam że to brutalna gra i mógłbym narazić
miasto na wielkie straty. A mówiąc poważ
nie, to staramy się zachęcać wszystkich,
by jak najszersza rzesza pracowników
i radnych brała udział w zmaganiach.
Przede wszystkim traktujemy to jako za
bawę. Na szczęście w naszej drużynie nie
ma zawodowców.
Niektóre gminy podchodzą to tych za
wodów bardzo prestiżowo.
Boję się, że to może oznaczać śmierć tej
wesołej zabawy. Nie o to chodzi. Już roz
mawiałem z członkami Związku Komunal
nego Ziemi Cieszyńskiej i przedyskutuje
my regulamin, żeby dalej to była zabawa.
I żeby startowali przede wszystkim radni
i urzędnicy.
Czy drużyna Cieszyna specjalnie przy
gotowuje się do poszczególnych konku
rencji?
Zawsze po takich zawodach obiecujemy
sobie, że zaczniemy regularnie trenować,
po czym ponownie spotykamy się na za
wodach.
Honorowanie zwycięzców turnieju teni
sa stołowego i całej Olimpiady Samorzą
dowej odbyło się na stołówce SP2. Naj
lepszym pingpongistom puchary i dyplo
my wręczał I. Szarzeć, który na zakończe
nie powiedział:
 Ideą naszych zawodów, podobnie jak
olimpijskich, jest to, że liczy się udział
a nie miejsce. Dziękuję za udział i gratu
luję. Mogliśmy kolejny raz potwierdzić, że
jesteśmy zainteresowani wspólnymi spo
tkaniami i konkurowaniem w atmosferze
szlachetnego współzawodnictwa.
Wojsław Suchta

pkt.), 2. Ustroń (128), 3. Cieszyn (116),

4. Starostwo Powiatowe (108), 5. Brenna
(107), 6. Goleszów (106), 7. Dębowiec
(102), 8. Haźlach (97), 9. Skoczów (68),
10. Jaworze (68).
Po zakończeniu turnieju burmistrz
Ustronia Ireneusz Szarzeć powiedział:
 Udało się nam po raz piąty zorganizo
wać turniej przebiegający w bardzo miłej
14 grudnia 2006 r.

Ustroniacy z burmistrzem.

Fot. W. Suchta
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Witejcie gaździnki

12 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się
Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa Międzyszkolnego Klubu Spor
t o w e g o w Ustroniu. W y s t a r t o w a ł y cztery d r u ż y n y : M i e j s k i e g o
Uczniowskiego Klubu Sportowego z Cieszyna, Beskidu Skoczów
oraz pierwsza i druga drużyna Międzyszkolnego Klubu Sportowego
w Ustroniu. W pierwszym meczu Beskid Skoczów pokonał 2:1 MKS
II Ustroń. Drugi mecz miał dramatyczny przebieg. MKS I Ustroń grał
z MUKS Cieszyn. MKS w pierwszym secie przegrywał już 8:0 potem
17:2, by w efekcie przegrać do 15. Trener MKS Sławomir Krakow
czyk stwierdził, że chyba nie po to się organizuje turnieje, by zajmo
wać dwa ostatnie miejsca. Szczęśliwie kolejne dwa sety M K S wy
grywa 25:22 i 15:13. Tak więc w meczu o trzecie miejsce spotkał się
MUKS Cieszyn i MKS II Ustroń. Ustroń wygrał 2:0 (25:14, 25:22).
Zwycięzcą turnieju został Beskid Skoczów pokonując M K S I 2:0
(25:23, 25:20).
Fot. W. Suchta

Nó i zaś zaczył sie nóm tyn przedświónteczny rejwach. Jo już
downe recepisy na rożeczki, ule i insze ciastka wycióngła z pod
stolo i hónym robiym konieczne sprawunki. Na torgu kupujym
domowe masło, bo wierzcie mi, jyno ciastka zrobione z takigo
masła wóniajóm jako hańdowi u mamulki, abo stareczki. Łorze
chy już póldrugo tydnia klupiym, bo jakosi żodym nie chce mi
pumóc w tej szypławej robocie. Ale isto na dniach już to skóń
czym, bo móm nałuskane dwie kilowe dity.
Byłach loto na torgu, dyć je tak pieknie i ciepło, że aż chce sie
fort chodzić po tym świecie. Ale ludzie jakosi nie umióm sie ra
dować tóm pogodom, jyno jowejczóm. Łoto baji moja kamratka
je zło, że fort je ciepło, a łóna se latoś akurat kupiła nowe futro
i ni może sie w nim przekozać. Jyno sie staro, że na świynta nie
bydzie mrozu i pójdzie do kościoła w lobyczajnym jesiynnym
mantlu, a tak by ji wszyscy zowiściłi karakułów. Nó i do czego to
je podobne?
Jo zaś je rada, że je ciepło, grzoć w chałupie bardzo nie trzeja
i my doprowdy mało kiedy cyntrałne włónczómy. Na śćmiywku
w kuminku se nahajczymy, a drzewa swojigo mómy doś, to sie
w tym listopadzie i grudniu kapkę grosza prziszporowalo. Jak
tak jeszcze w styczniu bydzie fajnie, to i mie bydzie stać na kara
kuły. Jyny kiedy ich bydym nosiła?
Nó i taki rozmaite myśli chodzóm mi po głowie przi tej domo
wej przedświóntecznej robocie. Cychy żech se jeszcze na polu
ususzyła i trzeja to wybigłować, łokna już żech wczora wypuco
wała w całej chałupie, isto latoś skwóli tej fajniacki pogody je
żech tako gibko, że ze wszystkim zdónżym na czas, czego i Wóm
gaździnki roztomile życzym.
Hela
PRZEDSIĘBIORSTWO

Spółka z o.o.
Ustroń, ul. Konopnickiej 40
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na stacji paliw przedsiębiorstwa w Ustroniu przy ul.

zapraszamy
POZIOMO: 1) góry z Mont Blanc, 4) oszczędza słowa,
6) polny kwiat, 8) alkohol z ryżu, 9) lotnisko w Paryżu,
10) ojczyzna inaczej 11) przydomek władców indyjskich,
12) japońska mata, 13)wyszywany obrazek, 14)piąte u wozu,
15) niemiecki zarządca ziemski, 16) ma symbol chem. Zn,
17) okrągłe skrzyżowanie, 18) oznaczenie trotylu, 19) miasto
w Szwajcarii, 20) koński tył.
PIONOWO: 1) biskupstwo, 2) prowincja pod władzą pala
tyna, 3) niemieckie złotówki, 4) instrument z grupy idiofo
nów, 5) społeczna lub szkolna, 6) zamiast masła, 7) kawa
łeczki do jedzenia, 11) meksykańscy przyjaciele,
13) zwierzęca buźka, 14) kolor karciany.

KRZYZOWKA
30 zł 3 0 zł

KRZYZOWKA
30 zł 3 0 zł

KRZYZOWKA
30 zł 30 zł

Rozwiązanie krzyżówki (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania oczekujemy
do 22 grudnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 48
SZARZEĆ BURMISTRZEM
Nagrodę w wysokości 30 zł otrzymuje Józef Heczko,
ul. M. Reja 7.
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