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uchwały 
PODATKOWE

VwiadomoVć 
ROZPADU

sesja rm

W listopadowych barwach.                                                                                      Fot. W. Suchta

Vci=galnoVć

O ile wzrosn> podatki lokalne w 2009 roku?
Podatek od nieruchomoWci wzroWnie Wrednio o 4%, przy czym 
dla podmiotów gospodarczych wzrost wyniesie 2,9%. Podkre-
Wlić nalecy, ce stawki nie były podnoszone przez ostatnie 2 lata,  
a w niektórych przypadkach nawet dłucej. Górne stawki okreWlone 
przez Ministerstwo Finansów wzrosły Wrednio o 4,3%. 
Sporo mówi siC o nadchodz>cym kryzysie. Czy Rada Miasta 
moce zmienić stawki podatków w ci>gu roku?
Moce, natomiast jest to rzadka praktyka w skali kraju i dotyczy 
obnicenia podatków, czyli wył>cznie na korzyWć podatników. 
Moim zdaniem nie bCdzie potrzeby zmiany stawek nawet  

(dok. na str. 2)

Rozmowa z Aleksandr> ŁuckoW, 
naczelnikiem Wydziału Finansowego UM

mikołaj  na  rynku
W sobotC 6 grudnia na rynku zjawi siC Mikołaj. Specjalnie na 

ten dzieM przygotowano widowisko dla dzieci, które rozpocznie 
siC o godz. 12. Po spektaklu bCd> słodkie prezenty dla dzieci. 
ImprezC organizuje Urz>d Miasta.

W niedzielC 7 grudnia o godz. 17 w koWciele ewangelicko-augs-
burskim Ap. Jakuba, odbCdzie siC klasycznie i na jazzowo koncert 
Juliana Gembalskiego i Adama Makowicza, którzy wykonaj> 
„Semper Magniicent” Jana Sebastiana Bacha.

A. Makowicz jest dobrze znany w naszym mieWcie z corocz-
nych koncertów charytatywnych. J. Gembalski jest profesorem 
Vl>skiej Akademii Muzycznej w Katowicach. Prowadzi ocywion> 
działalnoWć pedagogiczn>, artystyczn>, naukow>. Nagrał 26 płyt. 
Jest laureatem wielu konkursów organowych.

klasycznie i jazzowo
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Zamek w DziCgielowie wy-
budowano pod koniec XV 
wieku. Miał kilku właWcicieli. 
Po pocarze odbudowano go  
w drugiej połowie XIX wieku. 
Obecnie ten zabytkowy obiekt 
znajduje siC w prywatnych rC-
kach. WłaWciciel mieszka na 
Vl>sku. 

Ochotnicza Strac Pocarna  
w Istebnej działa 115 rok. Jest 

jedn> z najstarszych jedno-
stek w regionie cieszyMskim. 
Inicjatorem jej powołania był 
ks. Henryk Skupin, miejsco-
wy proboszcz. Liczyła na po-
cz>tku, czyli w 1893 roku, 33 
ochotników. 
  
Galeria Uniwersytecka znaj-
duj>ca siC na terenie UV  
w Cieszynie jest jednym  
z kilku miejsc wystawowych  
w nadolziaMskim grodzie. 
Swoje prace prezentuj> tu nie 
tylko wykładowcy i studenci, 
ale tec cenieni artyWci spoza 
akademickiego Wrodowiska. 
Wystawiane s> głównie rzeaby, 
malarstwo i sztuka współcze-
sna.

W przeszłoWci w Beskidzie Vl>-
skim (po obu stronach obecnej 
granicy) funkcjonowało kil-
kadziesi>t górskich schronisk, 
bacówek i schronów turystycz-
nych. Zdecydowana wiCkszoWć 
nie wytrzymała próby czasu. 
Zostały zdewastowane lub 
wrCcz spalone. Obecnie w Be-
skidzie Vl>skim schronisk jest 
kilkanaWcie. 

Od 1987 roku w WiWle działa 
Stacja Badawcza Kultury Tu-
rystyki Górskiej. Pocz>tkowo 
mieWciła siC w zabytkowym 
pałacyku myWliwskim, bCd>-
cym siedzib> Oddziału PTTK. 
Póaniej przeniesiono j> do 
wyremontowanego budynku 

gospodarczego na Przysłopie 
(obok schroniska PTTK) i tam 
tec traiły  bogate zbiory doku-
mentalne.         

Na Stecówce u Kukuczków 
spotykaj> siC gajdosze i du-
dziarze z tzw. łuku karpackie-
go. WystCpuj> kapele i muzy-
kanci z Beskidów, Podhala, 
Wielkopolski, Czech i Słowa-
cji.  

Oddział Psychiatryczny Szpi-
tala Vl>skiego funkcjonuje 
15 lat. Został otwarty wiosn> 
1993 roku. Pocz>tkowo mie-
Wcił siC w Pawilonie VI i miał 
20 miejsc. Póaniej doszło 50 
kolejnych łócek.            (nik)

*    *    *

*    *    * 

*    *    *

*    *    *

w przypadku kryzysu. W Ustroniu Rada Miasta uchwaliła podatki 
na poziomie 90% górnej stawki ustalonej przez Ministerstwo 
Finansów. PamiCtać jednak trzeba, ce drocej> wszystkie media 
nawet o 30-40%, a podatki wzrosn> tylko o kilka procent.  Tym-
czasem lokalne podatki to około 30% dochodów miasta, z których 
trzeba utrzymać nasze placówki (np. szkoły, przedszkola) i liczyć 
siC z podwyckami cen przede wszystkim energii i gazu.
Jaka jest procedura uchwalania podatków lokalnych w Ustro-

niu? Czy przychodzi wskaanik z ministerstwa, wy obliczacie 
z tego 90% i po pracy?
To by było za proste. Projekty uchwał podatkowych przygotowuje 
Wydział Finansowy UrzCdu Miasta. Od pocz>tku roku zbieramy 
sygnały, informacje od podatników, które napływaj> przez cały 
rok. Np. czy w jakiejW grupie stawka nie jest zbyt wysoka, czy 
pojawiaj> siC problemy z płatnoWciami. Trzeba pamiCtać, ce poda-
tek od nieruchomoWci ma charakter maj>tkowy i nie ma znaczenia 
czy nieruchomoWć jest wykorzystywana przez cały rok, czy stoi 
pusta. S> np. budynki o powierzchni ponad 100 m2 i one stoj> 
niewykorzystane, a właWciciel jest zobowi>zany płacić podatek. 
Ponadto analizujemy wzrost stawek w Ustroniu na przestrzeni 
ostatnich 5 lat, jak równiec stawki obowi>zuj>ce w s>siednich 
gminach  w Cieszynie, Skoczowie, Goleszowie, WiWle, aby nasze 
stawki nie były ani zanicone, ani zawycone w stosunku do gmin 
oWciennych. Chodzi o to, ceby zwiCkszyć dochody budcetowe, 
a jednoczeWnie nie obci>cać nadmiernie podatników. Stawki na 
przyszły rok w zakresie budynków - w porównaniu z gminami 
oWciennymi – w Ustroniu s> najnicsze. Z drugiej strony UstroM 
jest bardzo atrakcyjn> miejscowoWci> i mocna by było stawki 
podnieWć, ale uwacam, ce stawki wywacone s> najlepsze, a przede 
wszystkim jest lepsza Wci>galnoWć.

Wracaj>c do procedury ustalania podatków, to na przełomie 
sierpnia i wrzeWnia wstCpnie przygotowujemy siC do uchwał 
podatkowych. Juc koMcem lipca ogłaszana jest przez Ministra 
Finansów inlacja za pierwsze półrocze i górne stawki podat-
ków, których nie wolno przekroczyć. Natomiast górne stawki 
podatku rolnego, leWnego i transportowego ogłaszane s> dopiero 
w paadzierniku. W przypadku Wrodków transportowych MF 
ogłasza równiec stawki minimalne, ponicej których nie mocna 
uchwalić podatków. W paadzierniku rozpoczyna siC procedura 
przygotowania budcetu i wtedy planujemy wysokoWć dochodów, 
aby uchwały okołobudcetowe były gotowe do grudnia i by moc-
na było podj>ć uchwałC budcetow>. Ustalone podatki stanowi> 
przepis prawa miejscowego, czyli s> opublikowane i powszechnie 
obowi>zuj>ce. Podlegaj> równiec nadzorowi i kontroli przez 
jednostki zewnCtrzne. Przygotowuj>c projekty uchwał podatko-
wych musimy tec uwzglCdniać nowelizacje przepisów wchodz>ce  
w cycie po 1 stycznia nastCpnego roku. W ostatnich latach coraz 
wiCkszego znaczenia nabiera pomoc publiczna dla przedsiCbior-
ców, która równiec zaczCła wkraczać w sferC ustalania stawek 
podatkowych. 
Jakie mamy podatki w porównaniu z s>siadami?
JeWli chodzi o budynki mieszkalne, my mamy 55 gr., Cieszyn  
i Wisła - 59 gr., Skoczów 57 gr., Goleszów 61 gr., zaW grunty pod 
domami w Ustroniu - 26 gr., Cieszyn 27 gr., Skoczów i Wisła 
- 25 gr., Goleszów 22 gr. W Ustroniu jest bardzo duce nasycenie 
podmiotów gospodarczych i budynki na działalnoWć gospodarcz> 
obci>cone s> podatkiem 18 zł, Cieszyn 18,88 zł, Skoczów 19 zł, 
Wisła i Goleszów - 18,30 zł. Przy planowaniu stawek podatkowych 
propozycje podwycek przeliczane s> na dochody gminy, a z drugiej 
strony patrzymy, jak bardzo obci>cy to podatnika. Przykładowo 
za dom 150 m2 i działkC 10 arów podatek wzroWnie o 14,50 zł  
w skali roku. Piramida na Zawodziu ma Wrednio 3.500 m2 i 20 
arów działki, a wzrost miesiCczny podatku to niecałe 150 zł. 
Jaka jest Wci>galnoWć podatków w Ustroniu?
DoWć wysoka. Prowadzimy stały monitoring wierzytelnoWci, aby 
nie stracić kontaktu z dłucnikiem, a przede wszystkim zabez-
pieczamy spłatC podatków. Rynek nieruchomoWci w Ustroniu 
charakteryzuje siC stosunkowo wysok> płynnoWci> i nasza rol> 
jest wyegzekwować podatek od kacdego właWciciela. Jednak 
znakomita wiCkszoWć podatników reguluje swoje zobowi>zania, 
choć nie ukrywam, ce czCsto z 1-2 miesiCcznym opóanieniem. 
Przy składaniu deklaracji i informacji podatkowych staramy siC 
tłumaczyć zasadnoWć opodatkowania, przeprowadzamy wizje 
w terenie, rozpatrujemy sprawy indywidualnie  i moce dlatego 
Wci>galnoWć jest tak wysoka. Trzeba tec pamiCtać, ce prawo po-
datkowe charakteryzuje siC wiCksz> zmiennoWci> i niejasnoWci> 
nic inne działy prawa. Dlatego tec czCsto podlega interpretacji  
i st>d tak wacna rola osób pracuj>cych przy podatkach.
Jak wielu przedsiCbiorców dotyczy podatek od Wrodków 
transportu?
W Ustroniu mamy 139 podatników, a wszystkich pojazdów jest 
297. PrzedsiCbiorców maj>cych kilka i wiCcej samochodów jest 
około dziesiCciu, wiCkszoWć ma jedn> lub dwie ciCcarówki. 
DziCkujC za rozmowC.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta

Vci=galnoVć

a. łuckoW.                                 Fot. w.suchta

(dok. ze str. 1)

*    *    *
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26.��.2008 r. 
O godz. 15.30 na ul. Partyzantów 
kieruj>cy iatem panda mieszkaniec 
Cieszyna nieprawidłowo wykonał 
manewr skrCtu doprowadzaj>c do 
kolizji z audi kierowanym przez 
mieszkaMca Skoczowa.
28.��.2008 r.
O godz. 15 na skrzycowaniu 
ul. Katowickiej z Chałupnicz> 
kieruj>ca hyundaiem mieszkanka 

25.��.2008 r.
Podczas prowadzonych robót 
budowlanych na ul. Traugutta 
uszkodzono latarniC uliczn>. Przy-
byli na miejsce stracnicy nakazali 
winnemu naprawC latarni, zwrócili 
siC tec do zakładu energetycznego 
o wykonanie ekspertyzy stanu 
technicznego. Gdyby stwierdzono 
inne uszkodzenia koszt ich napra-
wy pokryje prowadz>cy roboty 
budowlane.
26.��.2008 r.
Wraz z pracownikiem UrzCdu 
Miasta przeprowadzono wizje 
lokalna na ul. Krzywaniec. Posta-
wiono tam płot w pasie drogowym. 
Odpowiednie pismo skierowano 
do nadzoru budowlanego Staro-
stwa Powiatowego.
27.��.2008 r.
Kontrolowano centrum miasta. 
W dwóch przypadkach nakazano 

Ustronia nieprawidłowo wykonała 
manewr skrCtu uderzaj>c w samo-
chód scania.
28.��.2008 r.
O godz. 9.30 na ul. 3 Maja kieruj>cy 
fiatem sienna nieprawidłowo 
wykonał manewr zawracania 
uderzaj>c w seata alhambrC.
28.��.2008 r.
O godz. 15.20 na ul. Sanatoryjnej 
kieruj>cy fiatem brava miesz-
kaniec Goleszowa w trakcie co-
fania uderzył w seicento.

właWcicielom posesji przyciCcie 
gałCzi zasłaniaj>cych znaki dro-
gowe.
27.��.2008 r.
Otrzymano zgłoszenie o wałCsa-
j>cym siC psie na ul. Katowickiej. 
Ustalono właWciciela i zwierzC 
odwieziono do domu.
27.��.2008 r.
Mandatem w wysokoWci 200 zł 
ukarano mieszkaMca Simoradza 
za brak nadzoru nad swymi psami. 
Dwa psy bez opieki wałCsały siC 
w okolicach jednej ze stacji paliw 
przy ul. Katowickiej. Okazało siC 
ce przybiegły do Ustronia z Simo-
radza za swym właWcicielem, który 
pracuje w naszym mieWcie.
28.��.2008 r.
Na ul. Skoczowskiej samochód 
potr>cił sarnC. Martwe zwierzC 
oddano do utylizacji.
29/�0.��.2008 r.
Wiele osób obchodziło w tym 
roku andrzejki juc w sobotC. Efekt 
tych obchodów był bardzo dobrze 
widoczny na drogach Hermanic 
i Nierodzimia, gdzie uszkodzo-
no, wyrwano lub pogiCto znaki 
drogowe.

*    *    *

*    *    *

*    *    *

NAJlepSze  byCzeNiA  DlA  JUbilAtóW:
Katarzyna Andrzejewska lat 91  ul. Słoneczna 10
paweł biłko  lat 80  ul. Spółdzielcza 1/24  

 ewa bogocz  lat 92  ul.GałczyMskiego 3      
 Karol bogocz   lat 93  ul. Jelenica 105

Anna Chlebek  lat 85  ul. LeWna 31
emilia CieWlar  lat 94  ul. Długa 8
Aniela Górniok lat 85  ul. W>ska 10
edward Hojdysz  lat 93  ul. Katowicka 11
Janina KubieM  lat 94  ul. Lipowska 57
Helena lipowczan  lat 85  ul. GracyMskiego 15
eugenia Mostowik  lat 80  ul. Konopnickiej 36/11
Franciszka paszul  lat 85  ul. CieszyMska 7/4
Anna Sikora   lat 80  ul. Skoczowska 6
Stanisław Stolarczyk  lat 80  ul. DaszyMskiego 34/11
ewa SzczpaMska  lat 95  ul. Sosnowa 23

OStAtNiA W tyM ROKU zbióRKA KRWi 
W poniedziałek, 8 grudnia na parkingu przy Hotelu Równica, 

odbCdzie siC ostatnia w tym roku zbiórka krwi. Wszystkich 
zdrowych mieszkaMców Ustronia, pełnoletni> i zdrow> młodziec 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, studentów, Honorowych 
Dawców Krwi, zapraszamy w godz. 10-16. Organizatorem zbiór-
ki s>: Urz>d Miasta UstroM i Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Przypominamy o potrzebie zjedzenia Wniadania przed oddaniem 
krwi i posiadania dowodu osobistego przy sobie.

Poboru krwi tradycyjnie dokonaj> pracownicy oddziału biel-
skiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
Dawcy krwi otrzymaj> ekwiwalent kaloryczny i zaWwiadczenie 
do pracy/szkoły. Zapraszamy! Kacda kropla krwi jest na wagC 
złota!                            (mp)

zebRANie MieSzKALCóW HeRMANiC
10 grudnia (Wroda) o godzinie 17.00 w Przedszkolu Nr 4, od-

bCdzie siC zebranie mieszkaMców Hermanic.

pReleKCJA eKOlOGA
Polski Klub Ekologiczny w Ustroniu zaprasza na prelekcjC prof. 

Gustawa Michny,  pt. „RócnorodnoWć gatunków i ras zwierz>t 
gospodarskich”. Prelekcja odbCdzie siC 11 grudnia (czwartek)  
o godz 17.00 w Izbie Historycznej LeWnictwa przy NadleWnictwie 
w Ustroniu, ul. 3 Maja 108.

 12.12 - 7ma w nocy 
Laureaci tegorocznej sceny konkursowej 

Rawa Blues Festival! 
 

Wieczory bluesowe wAngels! 
05.12 - Blue machine 
Energia Łukasza WiAniewskiego i 

jego przyjaciół. Wschodząca gwiazda 
polskiego bluesa. Harmonijkowe show! 

Więcej pod nr.tel: (033)854-42-33.
SYLWESTER W ANGELS’S

20.30 
co piątek muzyka na Mywo

paweł bojda lat 79  ul. JastrzCbia 5
Helena Dudek lat 76  os. Manhatan 3/2
Maria Vliwka lat 83  ul. Sucha 1

Ci, KtóRzy OD NAS ODeSzli:

*    *    *

HeRbeRt - pOetA 
i FilOzOF 

10 grudnia o godz.17  
w Muzeum UstroMskim „Zbio-
ry Marii Skalickiej”,  odbCdzie 
siC w ramach cyklu „Spotkania 
literackie”, wykład dr Marka 
Rembierza, pt. „Zbigniew Her-
bert poeta i ilozof”. W ramach 
spotkania ogłoszenie wyników 
i rozdanie nagród wyrócnio-
nym w Konkursie Literackim 
„Wahadło Czasu”.

*    *    *

na górskim szlaku.                                Fot. w.suchta
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pełnoprawne  uzdrowisko wiedzieć, jak wygl>da podpisywanie umów  
z nowymi posesjami. Czy jest tu nalecyty 
przepływ informacji. A. Sikora odpo-
wiadał, ce TBS płaci tak jak obywatele 
segreguj>cy odpady, gdyc ma odpowiednie 
kontenery. Segregacja jest coraz gorszej 
jakoWci. Wszelkie dane s> weryikowane 
z UrzCdem Miasta co miesi>c. S. Bałdys 
postulował tec, by prowadzić dokładn> 
analizC iloWci wywoconych nieczystoWci  
z posesji nie maj>cych kanalizacji.

pROGRAM  zDROWOtNy
Uchwalono program zdrowotny na 2009 r. 
Radnym przedstawiono informacjC,  

w której czytamy:
W Miejskim Programie Zdrowotnym na 

2009 rok zaplanowano:
�. profilaktykC zdrowotn> dla dzieci  

z zakresu wad postawy u dzieci klas I-w 
roku szkolnym 2009/2010,

2. proilaktykC stomatologiczn> dzieci 
klas IV i V, zabezpieczenie proilaktycz-
ne zCbów/lakowanie zCbów trzonowych  
i przedtrzonowych,

�. proilaktyka chorób cukrzycy u osób 
w wieku powycej 40 roku cycia

�. profilaktyka chorób nowotworo-
wych

 - raka jajnika u kobiet w wieku od 25 do 
50 lat poprzez badanie stCcenia markerów 
we krwi 

- prostaty - badanie PSA pod k>tem wy-
eliminowania nowotworu prostaty u mCc-
czyzn w wieku powycej 40 roku cycia,

5. szkolenie dzieci oraz nauczycieli  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
medycznej,

6. opieka pielCgniarska nad dziećmi 
szkołach podstawowych

7. zwiCkszanie dostCpnoWci do opieki 
lekarskiej w soboty,

8. udzielanie WwiadczeM z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej – lekarsko 
- pielCgniarskiej w godz. od 9 do 12.

J. Zahraj chciał siC dowiedzieć, jaka 
kwota jest przeznaczona na ten program, 
na co naczelnik Wydziału Vrodowiska UM 
Barbara JoMca odpowiadała, ce 25.000 zł.

StAtUt  UzDROWiSKA
Burmistrz Ireneusz Szarzec stwierdził, 

ce uchwalenie statutu uzdrowiska jest 
ostatnim krokiem dostosowuj>cym obo-
wi>zuj>ce w uzdrowisku prawo lokalne do 
znowelizowanej ustawy uzdrowiskowej 
z 2005 r. WczeWniej Minister Zdrowia za-
twierdził operat uzdrowiskowy potwier-
dzaj>cy mocliwoWć lecznictwa uzdro-
wiskowego w Ustroniu. Teraz zgodnie  
z ustaw> przyjmuje siC statut uzdrowiska 
z wyszczególnieniem szczegółowym 
stref uzdrowiskowych, surowców lecz-
niczych i kierunków leczenia. Strefy 
s> zgodne ze studium wiCc nie ma ko-
niecznoWć wprowadzania zmian. Tym sa-
mym UstroM jest uzdrowiskiem zgodnie  
z obowi>zuj>cym prawem. 

iNNe  UCHWAŁy
Podczas sesji podjCto takce uchwały  

w sprawach: okreWlenia inkasentów, dota-
cji jednostkowej dla Gazety UstroMskiej, 
stawek podatku od Wrodków transportu, 
nabycia nieruchomoWci, odpowiedzi na 
skargC spółki Beskidzkie Ustronie do 
Wojewódzkiego S>du Administracyjne-
go.           Wojsław Suchta

27 listopada odbyła siC sesja Rady Mia-
sta. Obrady prowadził przewodnicz>cy 
RM Stanisław Malina. Na wstCpie bur-
mistrz wnioskował o usuniCcie z porz>dku 
obrad uchwały dotycz>cej taryfy za wodC. 
Jak tłumaczył prezes spółki Wodoci>gi 
Ziemi CieszyMskiej Jan KubieM, 25 listopa-
da poinformowali zostali przez dostawcC 
energii elektrycznej, ce od 1 stycznia 
2009 r. cena dla przedsiCbiorstw wzrasta 
o 45%. Jest to znacz>ca podwycka i nie-
uwzglCdnienie jej przy uchwalaniu taryfy 
przyniosłoby spółce straty. Ceny energii 
zostały uwolnione 14 maja 2008 r. z wy-
ł>czeniem gospodarstw domowych. Radni 
zgodzili siC przenieWć ten punkt obrad na 
nastCpn> sesjC.

zMiANy  W  bUDbeCie
Skarbnik miasta Maria Komadowska 

przedstawiła uchwałC zmieniaj>c> budcet 
miasta. Dochody zwiCkszaj> siC o 600.905 
zł w tym 567.998 zł to Wrodki z budcetu 
Unii Europejskiej na pokrycie wydat-
ków na modernizacje rynku. ZwiCkszyły 
siC wydatki o 779.473 zł, w tym m.in.: 
567.998 zł na rynek, 6.527 na ogrzewanie 
Szkoły Podstawowej nr 6, 1.050 zł na Gim-
nazjum nr 2, 43.500 na zakup samochodu 
dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, 
9.500 na wydatki biec>ce cłobka miejskie-
go, 152.398 na kanalizacjC. Radni podjCli 
stosown> uchwałC.

StAWKi  zA  VMieCi
PodjCto uchwałC w sprawie okreWlenia 

górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właWcicieli nieruchomoWci za odbiera-
nie odpadów komunalnych, oprócnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystoWci ciekłych. W informacji przed-
stawionej radnym czytamy:

Wzrost w 2009 roku cen powoduje 
wzrost cen za odbieranie odpadów zmie-
szanych od mieszkaMców o około 20%  
i 15% za odbieranie odpadów segrego-
wanych.

�.a/Dla właWcicieli nieruchomoWci nie 
prowadz>cych segregacji z 7,81 zł brutto 
od kacdej osoby do 9,37 brutto, wzrost  
o 1,56 zł, b/dla właWcicieli nieruchomoWci 
prowadz>cych segregacjC z 6,21 zł brutto 
od kacdej osoby do 7,14 brutto wzrost  
o 0,93 zł.

2.a/Dla właWcicieli zamieszkałych se-
zonowo nie prowadz>cych segregacji do 
206,51 zł brutto bez wzrostu.

b/Dla właWcicieli zamieszkałych sezono-
wo prowadz>cych segregacjC do 174,41 zł 
brutto, bez wzrostu.

�a/.Dla osób fizycznych, prawnych, 
jednostek organizacyjnych nie posiadaj>-
cych osobowoWci prawnej prowadz>cych 
działalnoWć gospodarcz> z 144,45 zł brutto 
za 1 m3 do 173,34 zł brutto za 1 m3, wzrost 
o 28,89 zł.

b/ Dla osób izycznych, prawnych, jed-
nostek organizacyjnych nie posiadaj>cych 
osobowoWci prawnej prowadz>cych dzia-
łalnoWć gospodarcz> prowadz>cych segre-
gacjC z 115,56 zł brutto za 1 m3 do 132,89 
zł brutto za 1 m3, wzrost o 17,33 zł.

�.a/Dla osób prawnych, jednostek orga-
nizacyjnych nie posiadaj>cych osobowoWci 

prawnej nie prowadz>cych działalno-
Wci gospodarczej z 103,79 zł brutto za 1 
m3 do 124,55 zł brutto za 1 m3 wzrost  
o 20,76 zł.

b/Dla osób prawnych, jednostek organi-
zacyjnych nie posiadaj>cych osobowoWci 
prawnej nie prowadz>cych działalnoWci 
gospodarczej prowadz>cych segregacjC  
z 89,88 zł brutto za 1m3 do 103,36 zł brutto 
za 1 m3 wzrost o 13,48 zł.

5.Za oprócnianie zbiorników bezodpły-
wowych transport nieczystoWci ciekłych  
z 21,40 zł brutto za 1m3 nieczystoWci cie-
kłych do 24,61 zł brutto za 1m3 wzrost  
o 3,21 zł.

W zwi>zku z uchwał> Bogumił Suchy 
pytał, czy nie bCdzie konieczne podno-
szenie stawek w zwi>zku z podwyck> cen 
energii. Obecny na sesji prezes PrzedsiC-
biorstwa Komunalnego Alojzy Sikora 
wyjaWniał, ce opłata za energiC elektryczn> 
to znikomy ułamek kosztów irmy, rocznie 
około 30.000 zł. Istotna jest natomiast opła-
ta marszałkowska, która wzrosła do 100 zł, 
w zwi>zku z czym ceny na wysypiskach 
wzrosły o około 30%. Na cenC wpływ ma 
takce wzrost najnicszej płacy. Generalnie 
koszty zewnCtrzne to około 60-65% opłaty, 
na co PrzedsiCbiorstwo Komunalne nie ma 
wpływu. Ogranicza siC koszty głównie 
prowadz>c segregacjC, ale tu z kolei od-
pady sa coraz gorzej segregowane przez 
mieszkaMców. W Ustroniu nie płaci siC za 
odpady segregowane, za darmo na stacji 
przeładunkowej odbierane s> takce odpady 
elektroniczne, np. komputery, monitory. 
Aby od najmłodszych lat przyzwyczajaj>c 
mieszkaMców do segregacji prowadzi siC 
w szkołach konkurs ekologiczny.

Józef Zahraj pytał, co robić ze star> 
odziec>, a Tomasz Dyrda o to, gdzie 
wyrzucać worki foliowe. A. Sikora od-
powiadał, ce nie ma odbiorcy na odziec  
i wywocona jest razem z odpadami komu-
nalnymi, natomiast worki foliowe mocna 
segregować z plastikiem. Co do surowców 
wtórnych, to poza szkłem trudno zna-
leać odbiorców. Np. za makulaturC płac>  
2 grosze za kilogram, plastik odbieraj> 
za darmo.

Przemysław Korcz mówił, ce za opłatC 
marszałkowsk> miały powstawać zakłady 
utylizuj>ce Wmieci. Czy faktycznie powsta-
j>? A. Sikora mówił, ce spalarnie mocna 
umiejscawiać dla co najmniej 150.000 
osób. W tym kierunku tec pierwsze kroki 
uczynił Zwi>zek Komunalny Ziemi Cie-
szyMskiej i obiekt ten powstanie właWnie  
z opłaty marszałkowskiej. Tadeusz Krysta 
chciał siC dowiedzieć dlaczego mówi siC,  
o górnych stawkach opłaty, a nie ma stawek 
dolnych. Najlepiej byłoby ustalić jedna 
stawkC i wtedy wszystko byłoby jasne. A. 
Sikora odpowiadał, ce w przypadku ducych 
podmiotów ceny mocna negocjować, gdyc 
jest na rynku konkurencja. Dlatego mówi 
siC tylko o górnych stawkach. Stefan Bałdys 
natomiast pytał o wywóz i segregacjC odpa-
dów na osiedlach i z prywatnych posesji. 
Jak wygl>da segregacja w kontenerach, czy 
np. TBS płaci tak jak indywidualni odbior-
cy segreguj>cy odpady. S. Bałdys chciał tec 
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o halnych wiatrach i ich skutkach mówi 
burmistrz ireneusz szarzec.

*    *    *

Zdaniem 
Burmistrza

Ostatnie lata to szeroka dyskusja na 
temat zmian w klimacie, globalnego ocie-
plenia. Trzeba przyznać, ce my tec na co 
dzieM mocemy obserwować anomalie 
pogodowe zachodz>ce w naszym Wro-
dowisku. W Ustroniu zawsze mieliWmy 
silne wiatry halne, ale było to jesieni> na 
przełomie paadziernika i listopada oraz 
wiosn>. Dawniej wiatry halne były symp-
tomami zmiany pogody, gdy wiały jesieni> 
wiadomo było, ce zima blisko. 

Ostatnie lata to pewne zachwianie tego 
cyklu. Wiatry halne wiej> czCsto i to w róc-
nych okresach. Mamy pocz>tek grudnia, 
a w ostatni weekend intensywne wiało. 
SzczCWliwie nie było powacnych strat 
oprócz pojedynczych przypadków prze-
wróconych drzew w parku Lazarów czy 
Parku Kuracyjnym. Do tego oczywiWcie 
wiatr łamał gałCzie, ale wiCkszych awarii 
nie było. PaMstwowa Strac Pocarna w Po-
lanie odnotowała dwa wyjazdy zwi>zane 
z silnym wiatrem, a dotyczyły złamanych 
konarów na ulicach ̀ ródlanej i Szpitalnej. 
Nie zanotowano wyjazdów Ochotniczych 
Stracy Pocarnych.

Drugim elementem wi>c>cym siC  
z wichurami jest dostCpnoWć energii 
elektrycznej. Mamy w Ustroniu linie 
niejednokrotnie w wieku dwudziestu, 
trzydziestu lat i starsze. Te linie nie s> 
przygotowane do tego, by oprzeć siC 
silnym wiatrom. Dotyczy to szczególnie 
najdalszych kraMców miasta. Dlatego zda-
rzyły siC kilkudziesiCciominutowe przerwy  
w dostawie pr>du. Miasto inwestuje we 
własne linie przesyłowe, by były to bez-
pieczne przewody izolowane, natomiast 
nowe przył>cza biegn> juc pod ziemi>. 
OczywiWcie nie jest tak, ce wszystko 
funkcjonuje idealnie i na tym polu mamy 
sporo do zrobienia. Stale prowadzone s> 
prace, takce ze strony przedsiCbiorstwa 
energetycznego. Miejmy nadziejC, ce 
nieuniknione awarie, nie bCd> uci>cliwe 
dla mieszkaMców. DziW dostawa energii 
to podstawa tak dla przedsiCbiorstw pro-
dukcyjnych jak i dla skomputeryzowanych 
biur. 

Brak wiCkszych awarii Wwiadczy o tym, 
ce dokonywana na biec>co konserwacja 
drzew, przegl>dy urz>dzeM infrastruktury, 
przynosi efekty. Jeszcze nie tak dawno 
temu, po takich halnych strat było znacz-
nie wiCcej. CzCsto ta biec>ca konserwacja 
drzew, przycinanie gałCzi, budzi emocje, 
nie wszystkim siC to podoba, ale nadchodzi 
czas prawdziwej weryikacji i okazuje siC, 
ce takie działania s> słuszne. Dwa wyjazdy 
PaMstwowej Stracy Pocarnej, co jest ilo-
Wci> znikom>, Wwiadcz> o tym, ce miasto 
jest doWć dobrze przygotowane do ekstre-
malnych warunków pogodowych. Oby 
było ich jak najmniej.     Notował: (ws) 

pamiBci  
poległych

W niedzielC 30 listopada o godzinie 
12.00 obok tablicy pami>tkowej przy 
dolnej stacji Kolei Linowej „Czantoria”, 
zebrała siC grupa osób; wWród nich bur-
mistrz Ireneusz Szarzec, przewodnicz>cy 
Rady Miasta Stanisław Malina, przedsta-
wiciele UrzCdu Miasta, przedstawiciele 
organizacji kombatanckich, zaprosze-
ni goWcie. Pod tablic> zapalono znicze  
i złocono kwiaty; w ten sposób uczczono 
65 rocznicC Wmierci w bunkrze na stoku 
góry Czantoria 6 partyzantów, cołnierzy 
oddziału Armii Krajowej „Czantoria”. 

Uczennice klasy Id:  Kinga Wawrzyczek, 
Jolanta Strach, Jolanta Czyc i Maria Ry-
rych ze szkolnego koła Towarzystwa Przy-
jaciół Armii Krajowej przy Gimnazjum 
nr 2, wyst>piły z krótkim programem. 
Przyblicyły w nim okolicznoWci wybuchu 
II wojny Wwiatowej i utworzenia Zwi>zku 
Walki Zbrojnej, przemianowanego w 1942 
r. na  ArmiC Krajow>. Była to najwiCksza 
na Wwiecie podziemna armia; w jej skład 
wchodziły liczne oddziały partyzanckie, 
działaj>ce na terenie całego okupowanego 
kraju. Pierwsi partyzanci AK pojawili siC 
w Ustroniu około 1940 r. CzCWci> AK stał 
siC w 1942 r. ustroMski oddział „Czan-
toria”, który powstał na wiosnC 1941 r. 
i przez wiele miesiCcy był jedyn> grup> 
ruchu oporu w gminie. Posiadał dobrze 
zorganizowan> sieć ł>czników, bunkrów 
i melin w okolicznych górach; chroniono 
siC tam przed obławami, przechowywano 
rannych, cywnoWć, lekarstwa itd. Członko-
wie „Czantorii”, nazywanej tec plutonem 
AK UstroM, przeprowadzali m.in. akcje 
rozbrajania przybywaj>cych do miasta 
cołnierzy Wehrmachtu i funkcjonariuszy 
niemieckich władz, zastraszania ludnoWci 

niemieckiej oraz hitlerowców w Ustroniu 
i okolicy. Ukształtowanie terenu sprzyjało 
partyzantce; dziCki rozczłonkowaniu od-
działu udawało siC równiec unikać coraz 
czCstszych zasadzek i obław. 

Jednak 30 listopada 1943 r. doszło do 
tragedii. Na skutek donosu konfidenta 
Czyca z Lesznem Górnej, Niemcom udało 
siC otoczyć bunkier na zboczach Małej 
Czantorii. „W czasie prac ziemnych przy-
biegł wartownik grupy z wiadomoWci>, ce 
zblicaj> siC z dwóch stron niemieccy coł-
nierze. 3-osobowa grupka, maj>ca osłaniać 
opuszczanie bunkra, po krótkiej strzelani-
nie znalazła siC w dramatycznej sytuacji 
i wycofała w rozsypce w gł>b lasu. Po 
przeszło półgodzinnej, obustronnej strze-
laninie i walce na granaty, rozpierzchli po 
lesie partyzanci usłyszeli siln> detonacjC, 
po której wszystko ucichło.” 

W czasie bohaterskiej walki polegli: 
dowódca oddziału Klemens Starzyk ps. 
„Szpak”, Alojzy Badura ps. „Tobiasz”, Jan 
Bujok ps. „Jawor”, Jan Polok ps. „Lis”, Jan 
Pytel ps. “Góra”, Paweł Vlic ps. “Czarny”. 
Uratowali siC: Jan Klancznik ps. „Janek”, 
Stanisław Madzia ps. „Lisek”, Stanisław 
Rudzki ps. „Paweł” i Józef Pieter ps. 
„Bem”. Poległych pochowano na cmen-
tarzu w Nydku. 

Na koniec uroczystoWci głos zabrał bur-
mistrz. Mówił m.in.,  ce „to bardzo wacne, 
aby te czasy, historyczne juc, dawne - nie 
uległy zapomnieniu. Mamy w Ustroniu 
tak> tradycjC, ce co roku w kilku miejscach 
pamiCtamy, wspominamy i oby ten zwy-
czaj przetrwał, aby coraz wiCcej młodzie-
cy, wiCcej ludzi mogło pamiCtać o tych, 
dziCki którym mocemy dzisiaj cieszyć siC 
wolnoWci>”.                          Maria Kulis 

krótki program przedstawiły uczennice gimnazjum nr 2.                                 Fot. w.suchta
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21-22 listopada 2008 roku miały miejsce Vl>skie Me-
dyczne Spotkania Uzdrowiskowe,  w ramach których odbył 
siC  II  Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Foto-
dynamicznej i Laserowej i XXV Sympozjum dla Lekarzy 
i Fizjoterapeutów Med & Life. Organizatorem Kongresu było 
PrzedsiCbiorstwo Uzdrowiskowe „UstroM” S.A. we  współ-
pracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Fotodynamicznej  
i Laserowej, Firm> Med & Life, Wojewódzkim OWrodkiem 
Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju. 
Program naukowy SpotkaM przygotował prof. dr hab. Aleksander 
SieroM.

Honorowy patronat nad imprez> objCli: prof. Jerzy Buzek 
– poseł do Parlamentu Europejskiego, Jan Olbrycht – poseł 
do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Bochenek – wice-
marszałek Senatu RP, Rafał Muchacki – senator RP, Bolesław 
Piecha – poseł na sejm RP – przewodnicz>cy Sejmowej Komisji 
Zdrowia, ks. bp Tadeusz Rakoczy – biskup ordynariusz diecezji 
bielsko-cywieckiej, ks. bp Paweł Anweiler – biskup diecezji cie-
szyMskiej KoWcioła ewangelicko-augsburskiego, Joanna Schmid 
– podsekretarz stanu Ministerstwa Skarbu PaMstwa.

Był to najwiCkszy w Polsce kongres o tej tematyce w tym 
roku. Do Uzdrowiska UstroM przybyło około 400 goWci – w tym 
m. in. konsultant krajowy ds. balneologii i medycyny izykalnej,  
konsultant  krajowy ds. izjoterapii, lekarze, studenci medycyny 
i izjoterapii z Katowic, Wrocławia, Bytomia – by wysłuchać 
wykładów i doniesieM specjalistów w dziedzinie medycyny fo-
todynamicznej i laserowej oraz rehabilitacji.

Pi>tek był pierwszym dniem SpotkaM i upłyn>ł na odczytach 
oraz prezentacjach dotycz>cych prekursorskich metod leczenia 
i nowych tendencji w Wwiatłolecznictwie. Tematyka, mimo po-
zornie w>skiej specjalizacji zagadnienia, obejmowała rozmaite 
dziedziny medycyny: od reumatologii, przez ginekologiC, ac 
po onkologiC. Uczestnicy Kongresu – w znakomitej wiCkszoWci 
lekarze – mieli okazjC do wymiany pogl>dów i doWwiadczeM.

Do zapoznania siC z brancowymi nowinkami zachCcali pro-
ducenci profesjonalnego sprzCtu do terapii fotodynamicznej  
i rehabilitacji, którzy Vl>skie Medyczne Spotkania Uzdrowisko-
we uznali za doskonał> okazjC do zainteresowania specjalistów 
swoimi produktami. Kongresem zainteresowali siC takce goWcie 
i pacjenci uzdrowiska, którzy odwiedzaj> UstroM w celach lecz-
niczych i rekreacyjnych.

Vl>skie Medyczne Spotkania Uzdrowiskowe w opinii uczestni-
ków okazały siC ducym sukcesem, była to impreza profesjonalnie 
przygotowana, z rozmachem oraz co najwacniejsze – z udziałem 
najwiCkszych medycznych i naukowych autorytetów. Kongres 
cieszył siC ducym zainteresowaniem mediów, co owocuje licz-
nymi publikacjami oraz audycjami radiowymi i programami tele-
wizyjnymi.    (Tekst przgotowany przez Uzdrowisko UstroM S.A.) 

po Vl=skich medycznych 
SPOTKANIACH 

uzdrowiskowych 

burmistrz Miasta UstroM 
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony 
na najem na czas oznaczony od dnia 1 grudnia 2008 

r. do dnia 30 listopada 2018 r. czCWci nieruchomoWci 
połoconej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 1 – dach re-
mizy Ochotniczej Stracy Pocarnej - z przeznaczeniem 
na utworzenie stacji bazowej telefonii komórkowej  
w celu poprawy ł>cznoWci.

1. Przedmiotem przetargu jest najem czCWci  nieruchomoWci, 
zabudowanej budynkiem remizy Ochotniczej Stracy Pocarnej,  
ozn. nr 2644/51,  zapisanej w KW 53983 S>du Rejonowego 
w Cieszynie,  z przeznaczeniem na utworzenie stacji bazowej 
telefonii komórkowej w celu poprawy ł>cznoWci.

Powierzchnia przeznaczona do najmu wynosi 20 m2 i obej-
muje dach remizy Ochotniczej Stracy Pocarnej.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta UstroM  nieruchomoWć ozn. nr: 2644/51  
połocona jest w jednostce strukturalnej :

8 MU – strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Wynajmuj>cy zawrze z oferentem wyłonionym w przetargu 

umowC najmu.  
Umowa najmu zawarta bCdzie na czas oznaczony, tj. od 

dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Czynsz 
bCdzie płatny miesiCcznie do 25 dnia kacdego miesi>ca,  za 
który ma być dokonana płatnoWć.

2. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 2000,00 zł 
/m-c netto  plus podatek VAT.

3. Oferta winna zawierać :
- imiC, nazwisko i adres oferenta lub nazwC irmy i jej sie- 
 dzibC
- datC sporz>dzenia oferty 
- oferowan> stawkC czynszu najmu 
- oWwiadczenie, ce oferent zapoznał siC z warunkami przetargu  
 i przyjmuje je  bez zastrzeceM 
- dowód wpłaty wadium

Pisemne  oferty nalecy składać  w zamkniCtych kopertach  
z napisem „Przetarg nieograniczony na najem czCWci nieru-
chomoWci – ul. Wczasowa 1 - dach remizy Ochotniczej Stracy 
Pocarnej” - w terminie  do dnia 19 grudnia 2008 r.do godz. 
15.30 w biurze podawczym UrzCdu Miasta.

Do oferty nalecy doł>czyć kopiC dowodu wniesienia wa-
dium. 

4. CzCWć jawna przetargu i otwarcie ofert nast>pi w obec-
noWci oferentów  w dniu 29 grudnia 2008 r.  o godz.11-tej  
w budynku UrzCdu Miasta UstroM  Rynek, pok. nr 1. Termin 
czCWci niejawnej przetargu ustalony zostanie przez KomisjC 
Przetargow> w dniu otwarcia ofert.  

5. Warunkiem przyst>pienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokoWci  200  zł   w terminie do dnia 19 grudnia 
2008r. na konto UrzCdu Miasta UstroM w ING Bank Vl>ski 
O/Bielsko - Biała  nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308.  

Kryterium oceny podlegać bCdzie  stawka czynszu najmu. 
Osobie która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na 
poczet czynszu najmu.

Wadium wpłacone przez  pozostałych uczestników  prze-
targu podlega zwrotowi.  

6. Wadium  ulega przepadkowi w razie uchylenia siC uczest-
nika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu.

7. Zastrzega siC prawo zamkniCcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Blicszych informacji udziela Wydział Spraw Obywatel-
skich i Zarz>dzania Kryzysowego UrzCdu Miasta UstroM 
– Mirosław Melcer -  tel. 0 33 857 93 34, 506 139 844. 

Na sali obrad.                                
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ZdjCcie przedstawia rodzinC Kozoków, pochodzi z bogatych 
zbiorów pami>tek rodzinnych zmarłego w dniu 4 listopada 2007 
roku. Janka Misiorza, wnuka Kozoków.

Siedz> z lewej: Julia KamiMska, Józeina DobrzyMska, Helena 
Kozok- matka, Adam Kozok -  ojciec, Maria Kurdziel, Helena 
Misiorz, stoj> z lewej: Janina Piszkiewicz, Eugeniusz Kozok, 
Małgorzata Mider, Franciszek Kozok, Elcbieta Ferfecka.

Wspaniały ród Kozoków z Ustronia – Polany.
Koło NadleWnictwa na  Polanie stał dom, piCknie połocony, 

zewsz>d otoczony drzewami przy niewielkim stawiku. W domu 
tym mieszkała wielodzietna rodzina Kozoków. Ojciec rodu 
Adam, z zawodu leWnik, urodził siC w 1874 roku, zmarł w roku 
1958. Matka Helena urodzona w 1879 roku, zmarła w 1931 roku, 
zajmowała siC wychowywaniem licznej rodziny. PaMstwo Kozo-
kowie posiadali dziewiCcioro dzieci, siedem córek i dwóch synów.  
W budynku nalec>cym do NadleWnictwa wszystkie dzieci spCdziły 
szczCWliwe dzieciMstwo. Dom rodzinny Kozoków juc niestety nie 

istnieje, został wyburzony w latach powojennych. Jak w kacdej 
wielodzietnej rodzinie, pewnie nie brakowało kłopotów, trudnoWci 
materialnych. Głodu dzieci nigdy nie zaznały, ale zawsze otrzy-
mywały to na co miały ochotC, tak obecnie wspominaj> wnuczki. 
Byli szczCWliw> rodzin>, wychowywan> w wielkiej miłoWci, wza-
jemnym szacunku, poszanowaniu, odpowiedzialnoWci i wierze. 
Pewnie na wszystkich spotkaniach rodzinnych odcywały wspo-
mnienia dzieciMstwa spCdzonego w domu, pamiCć pracowitego 
ojca, czekaj>ca na nich matka, swoje zabawy i niepokoje. Mijały 
lata, dzieci wyrosły, wczeWnie i bez problemów załocyły własne, 
wspaniałe rodziny i jak na tamte czasy dobrze powychodziły za 
m>c. Córki były niezwykle urodziwe, w tamtych latach mówiło 
siC w Ustroniu, ce najpiCkniejsze „dziełchy” to Kozokowe. Losy 
córek i syna potoczyły siC właWciwie, załocone przez nich rodziny 
cyły długo w szczCWciu, zgodzie i miłoWci. Cztery córki mieszkały 
w Ustroniu, Julia KamieMska po latach wyjechała do mCca, który 
po wojnie został w Angli. Pani Julia przez wiele lat pracowała  
w UrzCdzie Miejskim w Ustroniu. Najmłodsza córka Małgorzata 
Mider zmarła w 1946 roku w wieku 34 lat, spoczywa na naszym 
cmentarzu paraialnym. Syna Eugeniusza w czasie okupacji za-
brali Niemcy do obozu koncentracyjnego i tam zmarł w wieku 24 
lat. Ostatnia z córek Kozoków zmarła w roku 2004, to Elcbieta 
Ferfecka, która przecyła 98 lat. Ród Kozoków przeszedł juc do 
historii, pozostały tylko wspomnienia czasów minionych i 12 
obecnie cyj>cych wnuków. Opisane w skrócie cycie tej rodziny, 
niech bCdzie dla nas wzorem i przykładem do naWladowania oraz 
potrzeb> utrwalenia i zachowania ludzkich wspomnieM. 

                                                           Cecylia AlbrewczyMska

Muzeum UstroMskie zaprasza na spotkanie z Iwon> Holeks> 
koordynatorem akcji „Prezent pod choinkC” z Centrum Misji 
i Ewangelizacji KoWcioła Ewangelicko-Augsburskiego, które 
odbCdzie siC w pi>tek 5 grudnia o godz. 16.00. W programie 
omówienie akcji pomocy na rzecz Ukrainy i Afryki oraz ilm 
zrealizowany podczas pobytu na Ukrainie.

prezent pod choinkB 



Gazeta UstroMska   8 4 grudnia 2008 r. 

 

Wiele utalentowanych artystycznie osób 
cyje w Ustroniu, zarówno wWród starszych, 
jak i młodszych. Indywidualne talenty 
wymagaj> pielCgnacji i warunków do tego, 
aby siC rozwin>ć. InspiracjC do pracy mog> 
czerpać z piCkna otaczaj>cej nas przyrody, 
z osobistych doWwiadczeM, przemyWleM – to 
własne aródło kacdego artysty. Dla wza-
jemnej współpracy i wspomagania dzia-
łalnoWci pojedynczych artystów powstała  
w marcu 1993 r. nieformalna grupa twór-
cza. Naleceli do niej głównie malarze, lecz 
nie brakowało takce zwolenników innych 
technik artystycznych; ludzie w rócnym 
wieku, o rócnym dorobku artystycznym, 
poł>czeni wspóln> pasj>. Na jesieM 1993 r. 
postanowili, ce nawi>c> do funkcjonuj>ce 
w latach 70. w WiWle grupy artystycznej, 
a ich symbolem stanie siC modrzew –  
w naszej gwarze nazywany „brzimem”.

Pocz>tkowo koło twórcze działało nie-
formalnie; w 1995 r. jego członkowie 
podjCli decyzjC o załoceniu stowarzysze-
nia. NiezbCdnych formalnoWci dokonano  
w S>dzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej; 
pierwszym prezesem obrano w styczniu 
1996 r. Kazimierza Heczko, który pełni tC 
funkcjC to dziW. 

Przez piCtnaWcie lat działalnoWci Sto-
warzyszenie podjCło wiele rócnorodnych 
inicjatyw artystycznych. K. Heczko podsu-
mował je podczas spotkania, które odbyło 
siC w Muzeum UstroMskim w sobotC, 29 li-
stopada. Obecni byli: wiceprzewodnicz>ca 
Rady Miasta Marzena Szczotka, burmistrz 
miasta Ireneusz Szarzec, przewodnicz>cy 
Rady Miasta Stanisław Malina, członek 
Zarz>du Powiatu Paweł Br>giel, artyWci 
nalec>cy do „Brzimów”, zaproszeni goWcie 
i przyjaciele Stowarzyszenia. S. Malina 

dziCkował za wiele inicjatyw Brzimów, 
podkreslał tec prCcnoWć tego artystycznego 
Wrodowiska. I. Szarzec z okazji jubileuszu 
odczytał i wreczył list gratulacyjny. P. Bra-
giel składał gratulacje w imieniu starosty 
Czesława Gluzy. Jak stwierdził starosta 
czCsto serdecznie rozmyWla podczas re-
konwalescencji o członkach grupy Brzi-
my, szczególnie o Andrzeju Piechockim, 
czCsto takce o K. Heczce. Gratulowały tec 
delegacje Estrady Ludowej „Czantoria”  
i Gimnazjum nr 2.

K. Heczko podsumował piCtnastolecie, 
zwracaj>c uwagC na to, ce pierwszymi 
wspólnymi akcjami grupy były wspólne 

wystawy i promocje lokalnych artystów. 
Przez lata działalnoWci odbyło siC ł>cz-
nie 28 wystaw indywidualnych członków 
„Brzmiów”, i 39 zbiorowych, których byli 
organizatorami i współorganizatorami. 
Twórcy ze Stowarzyszenia wystawiali swo-
je prace na 12 indywidualnych wystawach 
krajowych (poza Ustroniem) i 6 zagra-
nicznych, zaW jako grupa brali udział w 14 
zbiorowych wystawach na terenie całego 
kraju i w 5 poza jego granicami; głównie  
w miastach partnerskich. DziCki współ-
pracy z nimi, mocliwe były i nadal s>, wy-
jazdy na zagraniczne plenery artystyczne. 
Takie plenery organizowane były równiec  
w Ustroniu i w okolicy: w Brennej, Jawo-
rzynce. Ł>cznie odbyło siC 12 krajowych  
i 4 zagraniczne imprezy tego typu; brali  
w nich udział członkowie Stowarzyszenia, 
plastycy z miast partnerskich oraz uzdolnio-
na artystycznie młodziec. Dzieci młodsze  
i starsze zapraszane były na 12 praktycz-
nych lekcji plastyki na terenie Ustronia 
do galerii i na warsztaty plenerowe (takce  
w ramach „Dni GodnoWci Niepełnospraw-
nych”). O młode talenty, takce te spoza 
grupy, dba Stowarzyszenie w ramach co 
pi>tkowych warsztatów plastycznych, pro-
wadzonych od 2000 roku przez Karola 
KubalC w Galerii UstroMskiej. 

Inn> istotn> stron> działanoWci „Brzi-
mów” s> Aukcje Charytatywne Rzeaby  
i Sztuki Ucytkowej; pierwsza odbyła siC  
w kwietniu 1995 r. i odniosła znaczny suk-
ces artystyczny oraz inansowy. Wpływy 
przekazano ustroMskiemu Towarzystwu 
Opieki nad Niepełnosprawnymi. Oprócz 
niego, dziCki aukcjom wsparcie otrzymało 
takce Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  
i Rodzinie „Mocna Inaczej”; „Brzimy” 
pomagały w docywianiu dzieci w ustroM-
skich szkołach podstawowych oraz rozpo-
czCły zbiórkC pieniCdzy na fortepian dla 
MDK „Pracakówka”. Ostatnia, VIII Aukcja 
Charytatywna, odbyła siC 12 kwietnia 
tego roku; poprzedzona była przedauk-
cyjn> wystaw>. W tym roku zorganizowa-
no równiec indywidualn> wystawC prac 
Renaty Kubok w czytelni w Gliwicach,  
w „Galerii UstroMskiej” malarstwa Mileny 

piBtnastolecie
na wernisacu Wpiewała Barbara kaczmarzyk.                                       Fot. w.suchta

z zaciekawieniem ogl>dano prace poplenerowe.                       Fot. w.suchta
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burmistrz Miasta UstroM ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony na najem na czas oznaczony 

od dnia 1 grudnia 2008 r. do dnia 30 listopada 2018 r. czCWci nie-
ruchomoWci połoconej w Ustroniu przy ul. Wczasowej 1 – dach 
wiecy alarmowej remizy Ochotniczej Stracy Pocarnej wraz  
z pomieszczeniem technicznym - z przeznaczeniem na utwo-
rzenie stacji bazowej telefonii komórkowej w celu poprawy 
ł>cznoWci

1. Przedmiotem przetargu jest najem czCWci  nieruchomoWci, 
zabudowanej budynkiem remizy Ochotniczej Stracy Pocarnej,  
ozn. nr 2644/51,  zapisanej w KW 53983 S>du Rejonowego 
w Cieszynie,  z przeznaczeniem na utworzenie stacji bazowej 
telefonii komórkowej w celu poprawy ł>cznoWci.

Powierzchnia przeznaczona do najmu wynosi 24m2  
i obejmuje dach wiecy alarmowej remizy Ochotniczej Stracy 
Pocarnej wraz z pomieszczeniem technicznym.

Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta UstroM  nieruchomoWć ozn. nr: 2644/51  
połocona jest w jednostce strukturalnej:

8 MU – strefa zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Wynajmuj>cy zawrze z oferentem wyłonionym w przetargu 

umowC najmu.  
Umowa najmu zawarta bCdzie na czas oznaczony, tj. od dnia 

1 grudnia 2008r. do dnia 30 listopada 2018 r. Czynsz bCdzie 
płatny miesiCcznie do 25 dnia kacdego miesi>ca, za który ma 
być dokonana płatnoWć.

2. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 2000,00 zł /m-c 
netto  plus podatek VAT.

3. Oferta winna zawierać:
- imiC, nazwisko i adres oferenta lub nazwC irmy i jej sie- 
 dzibC
- datC sporz>dzenia oferty 
- oferowan> stawkC czynszu najmu 
- oWwiadczenie, ce oferent zapoznał siC z warunkami prze- 

 targu i przyjmuje je  bez zastrzeceM 
- dowód wpłaty wadium

Pisemne  oferty nalecy składać  w zamkniCtych kopertach   
z napisem „ Przetarg nieograniczony na najem czCWci nieru-
chomoWci – ul. Wczasowa 1 - dach wiecy alarmowej remizy 
Ochotniczej Stracy Pocarnej wraz z pomieszczeniem technicz-
nym” - w terminie  do dnia 19 grudnia 2008 r do godz. 15.30. 
w biurze podawczym UrzCdu Miasta.

Do oferty nalecy doł>czyć kopiC dowodu wniesienia wa-

dium. 

4. CzCWć jawna przetargu i otwarcie ofert nast>pi w obec-
noWci oferentów  w dniu 29 grudnia 2008r.  o godz.11-tej  
w budynku UrzCdu Miasta UstroM  Rynek, pok. nr 1.

Termin czCWci niejawnej przetargu ustalony zostanie przez 
KomisjC Przetargow> w dniu otwarcia ofert.  

5. Warunkiem przyst>pienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium w wysokoWci  200  zł   w terminie do dnia 19 grudnia 2008r. 
na konto UrzCdu Miasta UstroM w ING Bank Vl>ski O/Bielsko 
- Biała  nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308.  

Kryterium oceny podlegać bCdzie  stawka czynszu najmu.
Osobie która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na 

poczet czynszu najmu.
Wadium wpłacone przez  pozostałych uczestników  przetargu 

podlega zwrotowi.  

6. Wadium  ulega przepadkowi w razie uchylenia siC uczest-
nika, który przetarg wygrał  od zawarcia umowy najmu.

7. Zastrzega siC prawo zamkniCcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.

Blicszych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich 
i Zarz>dzania Kryzysowego UrzCdu Miasta UstroM – Mirosław 
Melcer , tel. 0 33 857 93 34, 506 139 844. 

                                                      BURMISTRZ MIASTA
                                                              Ireneusz Szarzec  

i Eugeniusza Białasów, lekcje plastyki dla 
niepełnosprawnych, plener plastyczny na 
zamku w Tułowicach (uczestniczyło 12 
członków „Brzimów” i goWcie z miast part-
nerskich), którego owoce mocna podziwiać 
na wystawie w Muzeum. 

Jako Stowarzyszenie członkowie „Brzi-
mów” brali udział w Forum Inicjatyw 
Pozarz>dowych w Warszawie i Bielsku-
Białej, Jarmarkach z okazji Dni Ustronia, 
obchodach 500-lecia Rynku i Ratusza 
w Cieszynie, w Dniach Skoczowa,  
w Turnieju Miast Cieszyn-Puck, w VwiCcie 
Trzech Braci w Cieszynie, w Rybniku –  
w Finale Konkursu „Złota MiejscowoWć 
Radia Katowice”, w Festynach Miast Part-
nerskich w Ustroniu. Plastycy z „Brzimów” 
odwiedzili takce Paryc, organizowali sto-
iska plastyczne w Neukirchen-Vluyn i Cze-
ladnej, współorganizowali i brali udział w 
imprezie plenerowej „Otwarte Ogrody”.

Za aktywn> działalnoWć na rzecz sztuki 
regionu trzech członków Stowarzyszenia 
uhonorowano Laurem Srebrnej Cieszynian-
ki; s> to Bogusław Heczko, Karol Kubala 
i Jan Misiorz. 

Na zakoMczenie swojego wyst>pienia 
K. Heczko zacytował ostatnie zdanie ze 
wstCpu napisanego przez KatarzynC Szka-
radnik do nowego wydawnictwa, przygo-
towanego z okazji jubileuszu: „Członkowie 
grupy czerpi> z siebie korzeniami siłC do 
wzrastania, niczym owe BRZIMY, które 
co piCć-dziesiCć-piCtnaWcie lat, okazuj> siC 
wiCksze, wspanialsze, szlachetniejsze”. 
                                              Maria Kulis

sesja rady miasta 27 listopada rozpoczCła siC od miłego akcentu. najlepszy 
polski kierowca rajdowy w 2008 r. kajetan kajetanowicz został uhonorowany 
przez ustroMski samorz>d. jak podkreWlał przewodnicz>cy rady miasta stanisław 
malina, jest to najwiCkszy sukces sportowy ustroniaka w ostatnich latach. mocna 
go porównać z osi>gniCciami narciarzy z lat 60. s. malina, wiceprzewodnicz>ca 
rm marzena szczotka i burmistrz i. szarzec wrCczyli k. kajetanowiczowi list gra-
tulacyjny, okazały puchar i ozdobny dyplom, a właWciwie obraz z dedykacj>. jak 
widać na zdjCciu, k. kajetanowicz tec z tej okazji, przygotował obramowany adres 
do władz miasta.                                                                                           Fot. W. Suchta 
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Uchwała Nr XXVi/288/2008
Rady Miasta UstroM 

z dnia �0 paadziernika 2008r.
w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek podatku od nierucho-

moWci na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. Dz.U.  
z 2001r., Nr 142 poz.1591 z póan.zm.), art.5, 6 ust.12 i 20c ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844  z póan.zm.) i obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. 
(M.P. Nr 59 poz.531)

Rada Miasta UstroM uchwala
§ �

WysokoWć rocznych stawek podatku od nieruchomoWci:
1) od gruntów:
a) zwi>zanych z prowadzeniem działalnoWci gospodarczej, 

bez wzglCdu na sposób zakwaliikowania w ewidencji gruntów  
i budynków - 0,70 zł od 1m2  powierzchni, z wyj>tkiem: 

-  wykorzystywanych pod ogrody zoologiczne lub parki  linowe, 
dla których stawka wynosi 0,�2 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajCtych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych - �,90 zł  od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajCtych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalnoWci pocytku publicznego  przez  organizacje 
pocytku publicznego  -  0,26 zł od 1m2 powierzchni,

2)  od budynków lub ich czCWci:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1m2  powierzchni ucytkowej,
b) zwi>zanych z prowadzeniem działalnoWci gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich czCWci zajCtych na prowa-
dzenie działalnoWci gospodarczej - �8,00 zł od 1m2  powierzchni 
ucytkowej, z wyj>tkiem: 

-  budynków lub ich czCWci zwi>zanych z prowadzeniem 
działalnoWci gospodarczej w oWrodkach campingowych nie po-
siadaj>cych instalacji grzewczych lub budynków lub ich czCWci 
zwi>zanych z prowadzeniem działalnoWci gospodarczej znajduj>-
cych siC na terenach ogrodów zoologicznych, dla których stawka 
wynosi ��,50 zł od 1m2

-    wykorzystywanych jako hale tenisowe, dla których stawka 
wynosi 9,50 zł od 1m2

c)  zajCtych na prowadzenie działalnoWci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwaliikowanym materiałem siewnym - 9,2� zł od 
1m2 powierzchni ucytkowej,

d)  zajCtych na prowadzenie działalnoWci gospodarczej  
w zakresie udzielania WwiadczeM zdrowotnych -  �,0� zł od 1m2   

powierzchni ucytkowej,
e)  pozostałych, w tym zajCtych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalnoWci pocytku publicznego przez organizacje 
pocytku publicznego - 6,20 zł od 1m2 powierzchni ucytkowej, 
z wyj>tkiem:

-  budynków lub ich czCWci wykorzystywanych jako pomiesz-
czenia gospodarcze lub jako garace wolnostoj>ce, dla których 
stawka wynosi �,20 zł od 1m2

3)   od budowli lub ich czCWci zwi>zanych z prowadzeniem 
działalnoWci gospodarczej - 2% wartoWci (wartoWć okreWlona na 
podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych).  

§ 2
1. Rócnica pomiCdzy stawkami podstawowymi okreWlonymi:
-  w §1 pkt.1 lit.a zdanie wstCpne
-  w §1 pkt.2 lit.b zdanie wstCpne 
-  w §1 pkt.2 lit.e zdanie wstCpne 
a odpowiednimi stawkami preferencyjnymi okreWlonymi:
-  w §1 pkt.1 lit.a tiret 1
-  w §1 pkt.2 lit.b tiret 1 i 2 
-  w §1 pkt.2 lit.e tiret 1
stanowi pomoc de minimis w odniesieniu do podatników 

prowadz>cych działalnoWć gospodarcz> bez wzglCdu na formC 
organizacyjno-prawn> oraz sposób inansowania.

2. Podatnik prowadz>cy działalnoWć gospodarcz> bez wzglCdu 
na formC organizacyjno-prawn>   oraz sposób inansowania, do 
którego znajduje zastosowanie zapis §2 ust.1 niniejszej uchwały, 
zobowi>zany jest do przedłocenia wraz z informacj> lub dekla-
racj> w sprawie podatku od nieruchomoWci :

a) oWwiadczenia lub wszystkich zaWwiadczeM o pomocy “de mi-
nimis” otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzaj>cych 
dzieM udzielenia pomocy, a w przypadku nie otrzymania takiej 
pomocy – oWwiadczenia  nie otrzymaniu pomocy “de minimis” 
w okresie trzech kolejnych lat,

b) informacji o kacdej pomocy publicznej innej nic de minimis, 
jak> podatnik otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwaliikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie 
niniejszej uchwały,

c) oWwiadczenia, ic przedsiCbiorca nie znajduje siC w trudnej 
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólno-
towych dotycz>cych pomocy paMstwa w celu ratowania i re-
strukturyzacji zagroconych przedsiCbiorstw (Dz.Urz. UE C 244  
z 1.10.2004r.).

3. Podatnik korzystaj>cy z pomocy na podstawie niniejszej 
uchwały jest zobowi>zany do:

a) kacdorazowego przedłocenia w terminie 7 dni zaWwiadczenia 
lub oWwiadczenia o uzyskanej pomocy de minimis od innych 
organów w okresie obowi>zywania niniejszej uchwały,

b) przedłocenia – na wniosek organu podatkowego – dodatko-
wych informacji i dokumentów (m.in. inansowo-maj>tkowych) 
niezbCdnych dla oceny i udzielenia pomocy de minimis.

4. Organ podatkowy w przypadku stwierdzenia mocliwoWci 
zastosowania wobec podatnika preferencyjnej stawki podatko-
wej, wydaje zaWwiadczenie potwierdzaj>ce, ce udzielona pomoc 
publiczna ma charakter pomocy de minimis.

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

6. Pomoc udzielona w niniejszej uchwale dla jednego podatni-
ka ł>cznie z pomoc> udzielon> z innych aródeł w okresie trzech 
poprzednich lat nie moce przekroczyć równowartoWci 200.000 
euro brutto.

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

§ �
1. Zarz>dza siC pobór podatku od nieruchomoWci w drodze 

inkasa. Inkasentów oraz wysokoWć wynagrodzenia za inkaso 
okreWli odrCbna uchwała.

2. Podatek od nieruchomoWci płatny jest równiec w kasie UrzCdu 
Miasta lub na rachunek bankowy UrzCdu Miasta.

§ �
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

§ 5
1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Vl>skiego  
z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 stycznia 2009r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeM na terenie miasta i publikacjC w Gazecie 
UstroMskiej. 

Uchwała Nr XXVii/�08/2008  
Rady Miasta UstroM 

z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek podatku od Wrodków 

transportowych na rok 2009. 
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 samorz>dzie gminnym (t.j. Dz.U.  
z 2001r., Nr 142 poz.1591 z póan.zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy    
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. 
Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844   z póan.zm), obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych 
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. 
(M.P.Nr 59 poz.531) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
13 paadziernika 2008 r. w sprawie stawek podatku od Wrodków 
transportowych obowi>zuj>cychw 2009r. (M.P.Nr 78 poz.692)

Rada Miasta UstroM uchwala:
§ �

WysokoWć rocznych stawek podatku od Wrodków transporto-
wych:

*    *    *
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1. Od samochodu ciCcarowego: 
a) o dopuszczalnej masie całkowitej powycej 3,5t i ponicej 12t 

- w zalecnoWci od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu 
na Wrodowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita  Samochód ciCcarowy

Powycej 3,5t do 5,5t wł>cznie 500,00 zł               700,00 zł
Powycej 5,5t do 9t wł>cznie 800,00 zł               1.000,00 zł
Powycej 9t i ponicej 12t     1.000,00 zł   1.300,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wycszej nic 
12t – w zalecnoWci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
oraz rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita  Samochód ciCcarowy
Nie mniej nic      Mniej nic 

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

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

� osie i wiCcej
 12t    27t    1.800,00 zł  2.100,00 zł
 27t    29t    2.000,00 zł  2.300,00 zł
 29t        2.200,00 zł  2.600,00 zł

2. Od ci>gnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego 
do ucywania ł>cznie z naczep> lub przyczep> o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i ponicej 12t -  
w zalecnoWci od dopuszczalnej masy całkowitej oraz wpływu na 
Wrodowisko naturalne:
Dopuszczalna masa całkowita  Ci>gnik siodłowy lub balastowy
 
 
Od 3,5t do 5,5t wł>cznie  1.100,00 zł 1.300,00 zł
Powycej 5,5t do 9t wł>cznie 1.200,00 zł 1.400,00 zł
Powycej 9t i ponicej 12t   1.400,00 zł 1.600,00 zł

b) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wycszej nic 
12t – w zalecnoWci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
oraz rodzaju zawieszenia:
Dopuszczalna masa całkowita  Ci>gnik siodłowy lub balastowy
Nie mniej nic Mniej nic 

2 osie
 12t   25t    1.500,00 zł  1.700,00 zł
 25t   31t    1.600,00 zł  1.900,00 zł
 31t   36t    1.700,00 zł  2.000,00 zł
 36t   37t    1.900,00 zł  2.200,00 zł
 37t       2.100,00 zł  2.400,00 zł

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

3. Od przyczepy lub naczepy, z wyj>tkiem zwi>zanych wył>cz-
nie z działalnoWci> rolnicz> prowadzon> przez podatnika podatku 
rolnego, posiadaj>cych ł>cznie z pojazdem silnikowym:

a) dopuszczaln> masC całkowit> od 7t i ponicej 12t:
Dopuszczalna masa całkowita  przyczepa lub naczepa
 Nie mniej nic  Mniej nic 
 7t     8t       800,00 zł
 8t     10t    1.000,00 zł
 10t     12t    1.200,00 zł

Urz>d Miasta UstroM informuje, 
ce w dniu 26 listopada 2008 r. na tablicy ogłoszeM został 

wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomoWci przezna-
czonych do dziercawy, najmu na okres do trzech lat niezabu-
dowanych i zabudowanych obiektami nie zwi>zanymi trwale  
z gruntem, a stanowi>cych własnoWć osób prawnych, izycz-
nych i jednostek nie posiadaj>cych osobowoWci prawnej.

b)   dopuszczaln> masC całkowit> równ> lub wycsz> nic 12t –  
w zalecnoWci od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
oraz rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita przyczepa lub naczepa
 Nie mniej nic  Mniej nic 

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

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

� osie
 12t     36t   1.300,00 zł   1.500,00 zł
 36t     38t   1.400,00 zł   1.700,00 zł
 38t        1.700,00 zł   2.000,00 zł
4. Od autobusu – w zalecnoWci od liczby miejsc siedz>cych oraz 

wpływu na Wrodowisko naturalne:

            Autobus
 

 Mniej nic 30 miejsc  1.300,00 zł 1.600,00 zł
 30 miejsc lub wiCcej  1.600,00 zł 2.000,00 zł

§ 2
Podatek od Wrodków transportowych płatny jest w kasie UrzCdu 

Miasta lub na rachunek bankowy UrzCdu Miasta.
§ �

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 
§ �

1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 
Vl>skiego z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 stycznia 2009 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeM na terenie miasta i publikacjC w Gazecie 
UstroMskiej.

Nie posiadaj>cy 
certyikatu EURO 

Posiadaj>cy 
certyikat EURO 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych

O zawieszeniu osi 
pneumatycznym 

lub uznanym 
za równowacne

Nie posiadaj>cy 
certyikatu EURO 

Posiadaj>cy 
certyikat EURO 

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych

O zawieszeniu osi 
pneumatycznym 

lub uznanym 
za równowacne

O innym systemie 
zawieszenia osi 

jezdnych

O zawieszeniu osi 
pneumatycznym 

lub uznanym 
za równowacne

Liczba miejsc siedz>cych 
(ł>cznie z miejscem dla kierowcy)

Nie posiadaj>cy 
certyikatu EURO 

Posiadaj>cy 
certyikat EURO 

grudniowy wypas.                                              Fot. w. suchta
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Uchwała Nr XXVi/29�/2008
Rady Miasta UstroM

z dnia �0 paadziernika 2008 r.

w sprawie okreWlenia wysokoWci stawek opłaty uzdrowiskowej 
na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorz>dzie gminnym (tj  Dz.U. 
z 2001r., Nr 142 poz.1591 z póan.zm.), art.19 pkt 1 lit.d i pkt. 2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844 z póan.zm.) i obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokoWci 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 
w 2009r. (M.P. Nr 59 poz.531).

Rada Miasta UstroM 
uchwala:

§ �
WysokoWć dziennej stawki opłaty uzdrowiskowej od osób 

izycznych przebywaj>cych dłucej nic dobC w celach zdrowot-
nych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za 
kacdy dzieM pobytu w Ustroniu  -  2,80 zł  od osób dorosłych, 
za wyj>tkiem: 

–  emerytów i rencistów - 2,50 zł  
–  dzieci i ucz>cej siC młodziecy (w tym studentów) - �,20 zł
–  inwalidów pierwszej grupy lub osób niepełnosprawnych  

o znacznym stopniu niepełnosprawnoWci (potwierdzone stosow-
nym dokumentem) - �,20 zł.

§ 2
OpłatC uzdrowiskow> za cały okres pobytu nalecy uiWcić  

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

1. Zarz>dza siC pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 
Inkasentów oraz wysokoWć wynagrodzenia za inkaso okreWli 
odrCbna uchwała. 

2. Opłata uzdrowiskowa płatna jest równiec w kasie UrzCdu 
Miasta lub na rachunek bankowy UrzCdu Miasta.

§ �
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5
1. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Vl>skiego  
z moc> obowi>zuj>c> od dnia 1 stycznia 2009 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeM na terenie miasta i publikacjC w Gazecie 
UstroMskiej.

Zapraszamy wszystkie dzieci na 

spotkanie z Mikołajem 
w dniu 06.12.2008 r. 

w godz. 9-17 do sklepu PSS Społem 
przy KuKni. Przewidziane liczne niespodzianki!

opadły liWcie z drzew.                               Fot. w. suchta
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40%  wylewki
Jako były nauczyciel kuanictwa  

w Technikum Mechaniczno-Kuaniczym w 
Ustroniu, poszedłem 19 paadziernika do 
Kuani UstroM, by symbolicznie pocegnać 
siC z likwidowanym zakładem. Tam duco 
rozmawiałem z byłymi pracownikami, 
którzy doWć licznie stawili siC na tC smutn> 
uroczystoWć. Kacdy wypowiadał siC krótko 
na swój sposób. Maj>c jako emeryt duco 
czasu postanowiłem coW napisać na temat: 
kuanictwa matrycowego, działu technolo-
gii stali, który w Japonii oraz Niemczech 
przynosi duce korzyWci. Przez kuanie tych 
krajów przechodzi obecnie około 16% 
stali. Przez kraje Wrednio uprzemysłowione 
10% a w Polsce niecałe …4%. Jeszcze 
zamykaj> kuanie (Lublin, Starachowice, 
KraWnik Fabryczne, Cieszyn). Kuanie  
w Ustroniu zamykaj> wcale nie z powo-
du Uzdrowiska. Jako student Politechni-
ki Vl>skiej w Gliwicach latach 1946-50 
uczCszczałem pilnie na wykłady kuanic-
twa, które prowadził prof. Filasiewicz, któ-
ry w czasie II wojny Wwiatowej pracował  
w kuaniach na Zachodzie. Studenci wy-
działu mechanicznego nie bardzo intere-
sowali siC kuanictwem. Termodynamika, 
turbiny parowe czy póaniej informatyka to 
było coW. Artykuły z Trybuny Robotniczej 
głosz>ce: kuanictwo kuciem koni stoi,  
a koni bCdzie coraz mniej…tec robiły 
swoje! Chc>c uatrakcyjnić wykłady oraz 
wypełnić puste gablotki przyniosłem pro-
fesorowi odkuwki matrycowe oraz sposoby 
ich kucia, które zdobyłem podczas dwóch 
praktyk wakacyjnych w Kuani UstroM. Pro-
fesor ujemnie wypowiadał siC o odkuwkach 
kutych na młotach czy prasach korbowych. 
Maszyny te kuj> odkuwki w matrycach 
otwartych, gdzie wokół odkuwki tworzy 
siC wypluwka ograniczaj>ca wypływanie 
materiału na boki i zapewniaj>ca całkowite 
wypełnienie wykroju matrycowego. Ci>gle 
powtarzał, ce ta wypływka to materiał, 
który musiał być nagrzany i przekuty. Przy 
przekuwaniu pochłaniał niejednokrotnie 
wiCcej energii nic sama odkuwka. OkreWlał 
wypływkC jako bezucyteczn> odkuwkC,  
a kiedy idzie na ni> Wrednio 40% ma-
teriału wsadowego, to tak jak byWmy  

z  wsadu produkowali 40% wybraków. Tak 
kuło siC u Brevillera w 1905 roku.  

1. Gdzie byliWmy, kiedy w latach 1950 
rozwi>zano w Ustroniu Zakład Budowy 
Maszyn Kuaniczych i  Biuro Konstrukcyj-
ne, zorganizowane przez inc. Jana Jaroc-
kiego, który juc w 1938 roku wystawił na 
Targach PoznaMskich prasC Wrubow> o na-
cisku 700 ton. Ja juc na studiach marzyłem  
o tym, ceby po ukoMczeniu studiów pracować 
jako konstruktor przy desce (jako inwalida 
bez nogi). Niestety przepracowałem 48 lat  
w TMK jako nauczyciel kuanictwa. Za-
miast projektować nowoczesne maszyny 
kuanicze, wykonywaliWmy z uczniami 
modele maszyn kuaniczych, których szkoła 
na pewno siC nie powstydzi. 

2. Jak mocna było zwolnić ze stanowiska 
naczelnego dyrektora mgr.inc. J.Jarockie-
go, osadzaj>c na to miejsce Jana Wisnera 
przedwojennego działacza zwi>zkowe-
go. Jan Jarocki bywał przez dziesi>tki 
lat przewodnicz>cym komisji egzaminu 
maturalnego. Uczniowie zdawali maturC  
z przedmiotu zawodowego z kuanictwa. Ja 
jako egzaminator siadywałem koło niego  
i jeceli mam być szczery to wiCcej siC bałem 
nic uczniowie.

3. Dlaczego nasi decydenci zgodzili siC 
na to, aceby Polska mogła w ramach RWPG 
produkować tylko młoty, a ce trudno je 
było sprzedać na Zachodzie, instalowano je  
w naszych kuaniach. PamiCtam, gdy byli-
Wmy na wycieczce w Kuani Lublin, widzie-
liWmy now> liniC młotów paro-powietrznch. 
Kowale w wiCkszoWci kuli odkuwki w 
matrycach wielowykrojowych rzucaj>c 
je na wspólny samotok. Na koMcu hali 
kobiety segregowały odkuwki, które były 
okrawane na zimno. J. Jarocki mówił, ce 
to byłoby dobre, kiedy siC chciało wygrać 
wojnC i nie liczono siC z kosztami. Kiedy 
siC pytałem kierownika kuani, kto bCdzie 
do takiego kucia dopłacał, powiedział, ce 
cały naród. Wiem, ce nasze kuanie chciały 
kuć wszystkie rodzaje odkuwek, nie było 
w>skiej specjalnoWci, ale to trzeba było 
przerwać. Z rocznych sprawozdaM głów-
nego technologa wynika, ce Kuania UstroM 
produkowała około 800 rodzajów odkuwek, 

a ce nie było pieniCdzy na specjalistyczne 
maszyny, wiCc instalowano nasze młoty, 
jako maszyny uniwersalne. 

4. Kto interesował siC, jak drogie jest 
oprzyrz>dowanie do kucia na młotach. 
Gdy rozmawiałem z Alicj> Ramend> 
kierownikiem narzCdziowni podkreWla-
ła, ce udział kosztów oprzyrz>dowania  
w kosztach odkuwki to 40%.

5. Jak mocna dopuWcić, aceby do przed-
miotu kuanictwo w jedynym w Polsce 
Technikum Mechaniczno-Kuaniczym 
uczniowie korzystali z dwóch rócnych pod-
rCczników. Jeden podrCcznik „Kuanictwo  
i prasownictwo” podaje ce pras Wrubowych 
ucywa siC coraz mniej. Drugi podrCcz-
nik „Kuanictwo”, w którym czytamy,ce  
w kuanictwie prasy znajduj> coraz szersze 
zastosowanie.

6. Gdy 2 listopada 1968 roku na kilka 
miesiCcy przed V zjazdem PZPR urucha-
miano w Skoczowie kuaniC, miałem z kol.
inc. St. Kucem oraz uczniami skandować: 
„Tow. Edward Gierek…niech cyje, Tow. 
Jerzy ZiCtek…niech cyje”.  OWwiadczy-
łem dyrektorowi szkoły p. Waszkowi, ce 
nie bCdC siC wygłupiał, ale mogC powie-
dzieć, ce to kuania nowa, wybudowana 
wysiłkiem całego narodu, jednak nie no-
woczesna. Posiadała 12 młotów matry-
cowych oraz dwie prasy Wrubowe, gdy 
podobna wydajnoWci> kuania niemiecka  
w Fridingen, ma cztery młoty i siedem pras 
Wrubowych. 

Dzisiaj juc wiemy, ce stal, któr> mocna 
przerabiać plastycznie przez skrawanie, 
odlewanie, spawanie, hartowanie czy od-
puszczanie, mocna przekuwać na młotach 
tylko nie z tzw. krytycznym stopniem 
odkształcenia, który lecy w granicach 
8-12% (czyli uderzać słabo albo moc-
no). Odkuwki kute z krytycznym stop-
niem odkształcenia z tzw. stali „hakliwej” 
posiadaj>cej wiCcej manganu, wykazuj> 
mał> odpornoWć na zmCczenie i działania 
dynamiczne (mangan podnosi odpornoWć 
stali na Wcieranie, w naszych stalowniach 
dodajemy go jeszcze do pieców S.Marte-
na, aceby oczyWcić stal z siarki i fosforu. 
CoW w tym wszystkim musi być, bo brat 
kiedy jechał syren> z Gliwic do Ustronia  
w Skoczowie za skrzycowaniem odpadło 
mu lewe przednie koło. W skrócie pierw-
szymi hutnikami, którzy zaczCli wytapiać 
celazo z rudy celaznej, byli Asyryjczycy 
z Niniwi. Dodaj>c pewnych składników 
otrzymali stal, z której przez kucie produ-
kowali dla rycerzy miecze. Miecze te były 
lcejsze od odlewanych ze stopów miedzi. 
Niektóre jednak pCkały u rCkojeWci tak, 
ic nawet Wikingowie nie bardzo chCtnie 
chcieli z nich korzystać. Obawiali siC, ce 
jak miecz pCknie i rycerz zostanie poko-
nany przez wroga, to boginki Walkirie 
nie zabior> ich ciał do Walhallix, do boga 
Odyna i Wotana. Kiedy póaniej Rzymianie 
okupuj>cy SyriC zaczCli produkować stal 
damasceMsk>, sytuacja nieco siC poprawiła, 
ale niewiele, tak ic rycerze islamscy tec 
siC bali, ce jak zgin> w boju po pCkniCciu 
miecza, to nie dostan> siC do siódmego 
nieba. PamiCtam jak przed II wojn> Wwia-
tow> głoWniki radiowe w basenie k>pielo-
wym nadawały piosenkC „Jestem w niebie,  
w siódmym niebie”.     bolesław KiecoMB. kiecoM podczas pocegnania kuani. siedzi pierwszy z lewej.                      Fot. w. suchta
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  im. J. Wantu³y 

Rynek 4, tel. 854-23-40. 

CzYTELNiA oGóLNA oRAz WYpoLYCzALNiA dLA dziECi i młodziELY
Czytelnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 12.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00.
WypoMyczalnia: po.: 8.00 - 15.00; wt.: 8.00 - 15.00; œr.: 8.00 - 18.00; pi.: 8.00 - 18.00; so.: 8.00 - 12.00
bibLioTEkA SzkoLNo-œRodoWiSkoWA W uSTRoNiu - poLANiE
poniedzia³ek: 8.00 - 15.00; wtorek: 8.00 - 15.00; œroda: 12.00 - 18.00; czwartek: nieczynne,  pi¹tek: 8.00 - 18.00.

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

  w soboty,  niedziele 9.30 – 13. 
oddziAł muzEum „zbioRY mARii SkALiCkiEJ”
ul. 3 maja 68, tel. 854-29-96. www.muzeumustronskie.republika.pl
ekspozycja stała :
-     ze zbiorów  Marii Skalickiej: drzeworyty sztorcowe Pawła Stellera, cenny zbiór ksiąMek tzw. „Cieszy-    
niana”, starodruki, druki  bibliofilskie i unikatowe oraz ekslibrisy;
-     ponadto: Ustroń w starej fotografii, porcelana ręcznie malowana Barbary Majętny, wystawny Meński 
strój cieszyński, filigran cieszyński Kazimierza Wawrzyka;
-   oraz - „Walka o niepodległoAć w czasie II wojny Awiatowej (1939-1945)”.  (AK, PSZ na Zachodzie, 
Wojsko Polskie na Wschodzie, Wrzesień 1939, martyrologia mieszkańców Ustronia) - wystawa ustrońskich 

.
Galeria „pod Jodłą”:
malarstwo iwony dzierMewicz-Wikarek - wystawa czynna 26.11.2008 r. - 31.01.2009 r.
kLub pRopozYCJi: -  klub tysiąca inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludKmi 
oddziA£ CzYNNY:  codziennie w godz. 11-16.

GALERiA SzTuki WSpółCzESNEJ „NA GoJACH” 
B&K Heczkowie - ul. b³aszczyka 19, tel. 854-11-00. Galeria czynna ca³y czas.

GALERiA SzTuki WSpółCzESNEJ „zAWodziE” 
ul. Sanatoryjna 7, tel. 854-35-34 wew. 488.
Galeria czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9 - 16, w soboty 9 - 13.

BIURO PROMOCJI I WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
Rynek 3A, tel. 854-54-58, e-mail: bpiwa @ poczta.onet.pl
biuro i galeria czynne: od poniedzia³ku do niedzieli od 10.00 do 17.00.

CHRzEœCiJAñSkA FuNdACJA „¯YCiE i miSJA”
ul. 3 maja 14, tel. 854 45 22, fax 854 18 14 szkolenia, wyk³ady, konferencje, edukacyjne imprezy 
dla dzieci i m³odzie¿y „Strefa Wolnoœci”,Wydawnictwo „Koinonia”,  czasopismo „Nasze Inspiracje”.

WYSTAWA moToCYkLi zAbYTkoWYCH - RdzAWE diAmENTY

Od wtorku do niedzieli - godz. 10.00 - 18.00.

CZYTELNIA KATOLICKA  
dziedziniec przy koœciele p.w.œw. klemensa,  
- od poniedzia³ku do soboty: 8.00 - 12.00  i 17.00 - 19.00; 
 - niedziele: 7.00 - 13.00  i 17.00 - 19.00.

miEJSki dom kuLTuRY „pRALAkóWkA” 
ul. daszyñskiego 28, tel. 854-29-06. e-mail: mdk@ustron.pl
Ko³a zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y: komputerowe, szachowe, plastyczne, wokalno-instrumentalne, taniec nowo-
czesny, rêkodzie³o artystyczne, teatralne i recytatorskie, modelarskie, akrobatyka - zajêcia odbywaj¹ siê po po³udniu.

ToWARzYSTWo kSzTAłCENiA ARTYSTYCzNEGo - ognisko muzyczne   mdk „pra¿akówka”
Nauka gry na instrumentach muzycznych w klasach : fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary, 
fletu, keyboardu. Prowadzone przez Towarzystwo Kszta³cenia Artystycznego.

uSTRoñSkiE SToWARzYSzENiE TRzEJWoœCi
Klub Abstynenta „ROdZINA”, ustro , ul. Rynek 4 (by³e liceum ko³o  ZUS)    
MITyNG AA - czwartek od 17.30  MITyNG Al-Anon.- wtorek od 17.30 i niedziela
Klub Abstynenta - w pozosta³e dni od 17.00
Telefon: 854-19-84, tel. kontaktowy: 0 601 516 854. 

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

policja, stra¿ miejska

FuNdACJA œW. ANToNiEGo
ul. koœcielna 21, tel. 854 17 72

 - wtorek  9.00 -10.00;   
- czwartek 16.00 - 17.00;         Psycholog  - ka¿dy ostatni pi¹tek miesi¹ca;  
Wydawanie posi³ków - pon. - pt.       11.30 - 13.00.
EWANGELiCkiE SToWARzYSzENiE „mARiA mARTA”
ul. polańska 87a,  adres kontaktowy:  pl. ks. kotschego 4, tel. 854 11 29
Spotkania w trzecią sobotę miesiąca o godzinie 10.00.

miEJSki oœRodEk pomoCY Spo£ECzNEJ
ul. m. konopnickiej 40  - od poniedzia³ku do pi¹tku 7.30 - 15.30
Telefon: 033 854-26-34, 033 854-21-63. 

SToWARzYSzENiA i zWiĄzki:
zw. kombatantów Rp i by³ych WiêŸniów politycznych - poniedzia³ek 10.00-12.00 sala nr 17

 polskich Si³ zbrojnych na  zachodzie I i III wtorek miesi¹ca - 10.00-
12.00 sala nr 2.
zwi¹zek inwalidów Wojennych Rp i zwi¹zek by³ych WiêŸniów politycznych Hitlerowskich 
Wiêzieñ i obozów koncentracyjnych - czwartek 10.00-12.00 s. nr 2.

 Ko³o nr 2 w Ustroniu  - œroda 10.00-12.00 
sala nr 2.
œwiatowy zwi¹zek ¯o³nierzy Ak - pi¹tek 10.00-12.00.
Estrada Ludowa Czantoria i ma³a Czantoria - wtorek 17.30-20.00.
zespó³ Wokalny „ustroñ” - wtorek 18.00-20.00.

SToWARzYSzENiE pomoCY dziECiom i RodziNiE”moLNA iNACzEJ”W uSTRoNiu 
- oœrodek pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ „mo¿na inaczej”, ul. Rynek 4,
 od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00
-  biura Stowarzyszenia:  poniedzia³ek 8.00-10.00, sroda 8.00-10.00
- Centrum Wolontariatu: Aroda 15.00- 18.00
- psychoterapeuta: poniedzia³ek 14.00-18.00
oddziały osrodka przy: 
SP1 poniedziałek 12-15;  SP2 czwartek 13-16; SP3  Aroda 11.30-14.30  (gr. młodsza), czwartek 13.30-
16.30 (gr. starsza);  SP5 czwartek 13-16; SP6 poniedziałek 12.30-15.30.
pogotowie naukowe: GIM 1 wtorek 13.20-15.50; GIM 2 Aroda12.30-15.00. 
@WiETLiCA @RodoWiSkoWA dLA dziECi i młodziELY W HERmANiCACH
•    poniedziałek (16 - 19) pomoc w nauce oraz zajęcia z informatyki
•    wtorek (16 - 18) zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    Aroda (16 - 18) - I i III w miesiącu to zajęcia z logopedą, II i IV to zajęcia z psychologiem. natomiast 
w godzinach 18 - 19, w zaleMnoAci od osoby prowadzącej zajęcia (psycholog lub logopeda i pedagog 
rodziny) istnieje moMliwoAć konsultacji rodziców z danym specjalistą.
•    czwartek (16 - 18) - zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy
•    piątek (16 - 19) - j. niemiecki oraz pomoc w nauce, a takMe zajęcia z informatyki
•    sobota (9 - 12) - I i III sobota miesiąca to zajęcia teatralne oraz gry i zabawy, natomiast II i IV to 
filmowy dzień bajek.
miEJSkA iNFoRmACJA TuRYSTYCzNA  
Rynek 2, tel. 854-26-53, - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.30 - 18.00 - sobota 8.30 - 15.00  
ul. Sanatoryjna 7, 854-20-25 - od poniedzia³ku do pi¹tku 8.45 - 16.00 - sobota 8.45 - 13.00.

ul. 3 maja 21, (tel. alarm. 997); tel. 854-24-13; 854-34-13.
STRAL miEJSkA uSTRoñ 
ul. brody 16, tel. 854-34-83; kom. 604-55-83-21; z ERy:  darmowy 986.

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

nie wszCdzie zebrano owoce.                              Fot. w. suchta
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krzybówka   krzybówka   krzybówka
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

Ludeczkowie mili

pOziOMO: �) biała pora roku, �) otoczenie króla,  
6) modne okreWlenie uzdrowiska, 8) Gabriela zdrobniale,  
9) cztery w pokoju, �0) na szyi psa, ��) baWniowy skarbiec, 
�2) zniechCcenie, zastój, ��) szkolne trzy kwadranse, ��) glo-
ny morskie, �5) na łasce listonosza, �6) polski mistrz latania 
precyzyjnego, �7) z nibynóck> stwór, �8) wierzba płacz>ca, 
�9) korab Noego, 20) odgłos ostrego hamowania.
piONOWO: �) zaułki, ciemne miejsca, 2) udaje motocykl, 
�) same nałocnice, �) zwierzchnik koWcioła w Tybecie,  
5) rosyjskie „diengi”, 6) chronione kwiaty leWne, 7) błysz-
cz>ca tkanina, ��) czołówka wyWcigu, ��) drzewo w Tatrach, 
��) formacja piłkarska.

Rozwi>zanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwi>zania 
oczekujemy do 12 grudnia.

Rozwi>zanie Krzycówki z nr 47

 pieRWSze pRzyMROzKi

NagrodC w wysokoWci 30 zł otrzymuje: Renata zawisza, 
UstroM, os. Manhatan 9/18.  Zapraszamy do redakcji.  

Mocie juc „Kalyndorz UstróMski”? Jo przeczytała kapke tych 
spóminek – łoto baji jako to elektryke do Hermanic kludzili, abo 
jak tartak wygorzoł, to jeszcze pamiyntóm. Moc je tam rozma-
itych bojek po naszymu, to tec dycki rada czytóm. Abo taki listy 
z wojny – je to taki do płaczu, cech ni mógła wszystkigo na roz 
przeczytać, bo juc mi chybiło sznumtychli do uciyranio nosa.  
I spómniało mi sie, ce moja stareczka tec miała taki plik listów 
przewiónzanych czyrwónóm maszkóm na kistke, a óna sama rada 
pisała winsze i rozmaite rymowanki na miano, czy insze łokazje. 
Ale my to downo zapatnoWcili, a teraz by to mocne naszło sie  
w jakisi ksióMcce, nale juc jich ni ma. Je mi kapke col, cech se tego 
nie schowała zawczasu. Abo kiery by nie pamiyntoł ze starszych 
ustrónioków Łukosza? Dycki cech tam do Szarbertówki chodziła 
po sprawunki i miałach go rada, bo obsłucył klijynta jak sie patrzi. 
Na szarym papiórze cyny ołówkym sumowoł i tec to nastarczył,  
a dzisio wszystko robióm za nas maszyny. I tak co wieczór po 
kapce czytałach tyn nowy kalyndorz.

Nale łoto cech szła do kamratki i raziunko ni miałach ji co 
wzióMć. Czekulady ni, bo mo cukrzice, gorzołki tec bardzo nie 
pije. A lecy boroczka, bo ji ostrogi wyciyli. Tóc wziyłach do taszki 
tyn łostatni kalyndorz i była strasznucnie rada. Ledwo cech ji go 
dała, to zaroziutko zaczyła szkartować, przeglóndać zdjyncia 
czy tam ni ma kogo znómego, a uwidziała siebie na zdjynciu 
z jakisikej wycieczki z tartaku. Toch ji narobiła radoWci, ale jo 
ni móm kalyndorza, tóc zaW se muszym nabyć, bo chcym mieć 
wszystki do kupy. 

Na czytani za moc czasu ni móm, dyć juc półdrugo tydnia klu-
piym łorzechy na ciastka. Móm takóm swojóm norme – muszym 
kacdy dziyM łobrać tela, coby zapełnić taki mały kastrolek. Jo 
piekym sporo ciastek, bo dziecka na Wwiynta przijadóm, sómsiadce 
co roku tec dycki dóm z kacdego mustra po kapce, łoto baji ule, 
roceczki, koci łoczka, muszelki, przez maszynke, całuski, z budyniu 
– taki niepieczóne, nó kiery by to wszystko spamiyntoł. 

Nale póki co Mikołaj przed nami i choć minyło juc pół wieku łod 
czasu jak ku mie, siostrze i bracióm Mikołaj z diobłami chodzili, 
jeszcze do dzisio pamiyntóm jako cech sie ze strachu dyrbała. 
Dzisio bych rada przijyła jakigo Mikołaja, aji mocne diobeł byłby 
mi zocny, a juc isto ło mnie zapómnieli. Bo kierycby prziszeł ku 
starej babie?                                                                      Jewka

BAJKOLANDIA

UstroM - Manhatan
(dawny sklep meblowy)

Czynne: �0-20
6 grudnia

organizujemy 
Mikołaja

tel. 60�-��6-22�

ZAPRASZAMY NA ZAKUPY
wysokiej jako@ci odzieLy sportowej  

o profilu narciarskim.

Ustroń, ul. 3 Maja 8a,  sklep czynny: 10.00 -17.00

W zwi>zku z prowadzeniem przez Urz>d Miasta Progra-
mu Ograniczenia Niskiej Emisji, istnieje nadal mocliwoWć 
udzielenia doinansowania na wymianC starego nieekolo-
gicznego aródła ciepła (kocioł wCglowy, piec gazowy) na 
nowe, bardziej ekologiczne (piec na groszek ekologiczny, piec 
gazowy). Dotyczy to inwestycji planowanych zarówno na rok 
2008, 2009. Formularze zgłoszeniowe znajduj> siC na stronie 
internetowej www.ustron.pl oraz w Wydziale Vrodowiska  
i Rolnictwa, pokój nr 25 w UrzCdzie Miasta. 
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- Dzisiaj mamy kolejne WwiCto zaolziaMskie, goWcimy bowiem u nas 
Jacka SikorC i Kazimierza Kaszpera. Obaj panowie to dwie indywi-
dualnoWci zaolziaMskie, obaj s> literatami, poetami, obaj pracuj> w 
polskich mediach prasowych – tymi słowami przywitała wszystkich 
przybyłych do Muzeum Marii Skalickiej Irena Maliborska. K. Kasz-
per pochodzi z WCdryni, jest redaktorem naczelnym Zwrotu, pra-
cuje miCdzy innymi w czeskim radiu, jest autorem wielu publikacji  
i tomików wierszy, a ostatnio takce ksi>cki pt. „Zioła na kamieniu 
czyli cieszyniaków portret własny”, przedstawiaj>cej sylwetki 
Polaków tworz>cych po czeskiej i po polskiej stronie. Jacek Sikora 
reprezentuje Wrednie pokolenie polskich poetów na Zaolziu, jest 
zastCpc> redaktora naczelnego w „Głosie Ludu”, debiutował w al-
manachu poezji „Spotkanie” (Ostrawa 1985).  Tym razem spotkanie 
z cyklu „Twórcza obecnoWć Polaków na Zaolziu” miało nieco inny 
charakter, literacki. Obaj zaproszeni poeci prowadzili niezwykle 
ciekaw> rozmowC na temat własnej poezji, poezji na Zaolziu, ale 
tec poezji w ogóle, jej kondycji w dzisiejszych czasach. Spotkanie 
zatytułowane było „MiCdzy prawd> a zmyWleniem”.
- ProszC paMstwa ja tutaj czujC siC w obowi>zku wytłumaczyć siC  
z tytułu tego spotkania – rozpocz>ł K. Kaszper. – W pewnym okre-
sie cycia dochodzi siC do prawd, które niekoniecznie s> prawdami 
literatury. Literatura jest tak> sprzedajn> dziewk>, która słuc>c 
narodowi, zwłaszcza mamy ten przypadek w literaturze polskiej, 
wyzbywa siC niekiedy swoich obowi>zków i to jest jak gdyby taki 
lejtmotyw dzisiejszego spotkania. 

Aby było łatwiej klimat tego spotkania odczuć, K. Kaszper 
zaprezentował słuchaczom swój poemat pt. „W orszaku”, który, 
jak mówił, mimo ce pisany przed wieloma laty, właWciwie oddaje 
ten problem. Problem odpowiedzialnoWci człowieka za siebie, za 
swoj> grupC społeczn>, problem wiernoWci pryncypiom literatury, 
a zatem czemuW, co jest ponadczasowe i zostawia trwały Wlad po 
tym autorze, ale i po tej społecznoWci, w której funkcjonował, za 
któr> miał czelnoWć siC wypowiadać. 

„Mam trzydzieWci jeden lat, zjecdcam w górC, zjecdcam w dół, 
aby cyć, mam trzydzieWci jeden lat, i jestem pewien, ce ocalałem.” 
Juc w pierwszych słowach widać wyraane nawi>zanie poety do 
Tadeusza Rócewicza. K. Kaszper w pewnym sensie prowadzi dia-
log z nim, a WciWlej z jego wizj> Wwiata, w którym słowa podobnie 
jak u K. Kaszpera, trac> swój pierwotny sens, przestaj> pasować, 
staj> siC elementem nieczystej walki: „s>siad łapie s>siada za sło-
wo i niesie je jak łup…” „idziemy słowo w słowo jak ramiC przy 
ramieniu…”, „za duce słowa na małe cycie, za duce sieci na małe 
płotki…”, „stół nie znaczy stół, chlebowy blat…”, „no powiedz, 
ce szafa znaczy szafa, dom znaczy dom, trawa, trawa, słoMce, 
słoMce, no powiedz, ce to masz na myWli, co masz…” W Wwiecie 
obu poetów Kaszpera i Rócewicza króluj> te same fundamentalne 
wartoWci, to one wskazuj> drogC, kierunek, kiedy wszystko wokół 
siC rozpada. „Umiem drogC na pamiCć…” napisał w swoim po-
emacie K. Kaszper.

Drugi z zaproszonych goWci poeta Jacek Sikora tak powiedział 
o swojej fascynacji poezj> nieco starszego kolegi:
- Wówczas jako młody człowiek z biegiem czasu coraz bardziej 
zaczynałem odbierać poezjC Kazka Kaszpera. To było dla nas 
odkrycie, ta poezja była inna, jakby bardziej polska, bo ci poeci 
studiowali właWnie w Krakowie, zaczytywaliWmy siC w tej poezji. 
Dla mnie było ciekawe tec to, ce w recenzji Bogusława Sławomira 
Kulki pojawiło siC zdanie, ce najbardziej u Kaszpera widoczne s> 
motywy rozpadu.
- To było tak – tłumaczył K. Kaszper –B.S. Kulka stwierdził, ce te 
moje wiersze najłatwiej rozpoznać i najłatwiej znaleać jak>W tak> 
liniC, która je ł>czy. Lini> przewodni> jego zdaniem jest właWnie 
rozpad. On stwierdził, ce ja ewokujC w ogóle treWci właWciwe 
dla rozkładu. Ja bym powiedział, ce siC z nim zgadzam, zreszt> 
dobrze to udokumentował, znalazł kilkanaWcie wyrazów, które to 
potwierdzały. Pytanie sk>d ten rozpad, dlaczego rozpad, dlaczego 
u młodego człowieka działa taka WwiadomoWć, nawet nihilistyczna 
wynikaj>ca z takiej niewiary w Wwiat. Pierwsze co siC narzuca  
w interpretacji tego rozpadu to oczywiWcie kontekst polityczny. Te 
wiersze były pisane w pierwszej połowie lat siedemdziesi>tych w 
Czechosłowacji w tym czasie był okres silnej normalizacji po stłu-
mieniu praskiej wiosny i w istocie powrotu do pewnych wykładni 

systemu stalinowskiego. Takce ta polityczna opcja interpretacyjna 
mogłaby być właWciwa, ale ja jej nie odczuwałem, jako bardzo 
wacnej dla siebie. Jako studenci przecyliWmy marzec 1968 roku, 
czyli wszystkie te niepokoje zwi>zane z protestem studenckim, 
namawianie robotników, ceby siC nie bali, wyszli na ulicC i zapro-
testowali. To jest taki ciekawy składnik tej biograii studenckiej. 
Ale chcC powiedzieć, ce nawet i to nie odgrywało tak wacnej roli 
w kształtowaniu WwiadomoWci tego młodego autora. MyWlC, ce 
wacniejszy był klimat Krakowa, ten klimat modernistycznego deka-
dentyzmu. Ci krakowscy dekadenci koMca XIX w. Oni rzeczywiWcie 
nie widzieli dla siebie mocliwoWci rozwojowych gwarantuj>cych 
cycie pełn> piersi>, oni raczej chowali siC w kawiarnianym dymie 
i łudzili siC, ic ten kawiarniany dym bCdzie tak> zapowiedzi> tru-
miennego ciepełka. MyWlC, ce coW z tej atmosfery Krakowa było 
bliskiego tej braci studenckiej drugiej połowy lat siedemdziesi>-
tych, kiedy rzeczywiWcie koMczył siC pewien rodzaj socjalizmu 
gomułkowskiego, a zaczynał siC – ale tego nikt nie mógł wiedzieć 
– okres euforii gierkowskiej, a jednoczeWnie brać studencka czuła, 
ce rysy na WwiadomoWci, na kulturze, na pełni człowieczeMstwa, 
jak> sobie by mocna wyobrazić s> tak głCbokie, ic właWciwie 
nie do odrobienia w krótkim czasie. ChcC powiedzieć, ce w tym 
czasie w Krakowie uformowała siC grupa „Teraz”. Jej głównym 
krytykiem, menedcerem na łamach ówczeWnie wychodz>cego cza-
sopisma „Student”, był Tadeusz Nyczek. To była taka grupa ludzi, 
którzy mieli WwiadomoWć swojej odrCbnoWci. Dla tego Wrodowiska 
rozpad wartoWci był bardzo wacnym składnikiem WwiadomoWci, 
ale wychodziliWmy z kulturowego rozpoznania tego rozkładu,  
a zatem to s> kwestie tocsamoWciowe, to s> kwestie jCzykowe. 
JCzyk, polszczyzna ówczesna, była tak mocno przetkana jCzykiem 
politycznym, tak> nowomow>, jak to póaniej okreWlił jeden z bada-
czy literatury, takce rozumieliWmy, ce to musiało pozostawić bardzo 
głCbokie rysy. To jest ten kontekst rozpadu. Chciałbym jeszcze 
powiedzieć o innym kontekWcie, o którym w Wrodowisku krakow-
skim nie wypadało mi mówić, bo moi koledzy nie wiedzieli, ce 
jestem Zaolziakiem, wiedzieli, ce pochodzC gdzieW z Czech, ja nie 
manifestowałem swojej zaolziaMskiej przynalecnoWci. Mieszkałem 
na Ww. Marka, wychodziłem w klapkach na bruk FloriaMskiej, to 
był mój dom, ja byłem nim wypełniony do reszty. Gwar> zapo-
mniałem mówić. Jak mnie proszono, cebym coW powiedział gwar>, 
to w zasadzie improwizowałem po to, by siC z tego poWmiać, ale 
przeciec gdzieW to we mnie było. be jeWli kiedykolwiek mam gdzieW 
zaistnieć, to przeciec na Zaolziu, ja tam wrócC. Ojciec był silnie za-
angacowany w działalnoWć PZKO, ja juc przed wyjWciem na studia 
uczestniczyłem w tej działalnoWci, w rócnych grupach tanecznych, 
klubach młodych. Dla mnie nie było alternatywy, wiadomo było, 
ce wrócC, ale jak ja bCdC tam funkcjonował o tym nie pomyWlałem. 
Dopiero jak zacz>łem pracować w „Głosie Ludu” i jak trzeba było 

VwiadomoVć  rozpadu

j. sikora fotografuje k. kaszpera.              Fot. w. suchta
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Po ducym wysiłku przychodz> szczCWliwe chwile, kiedy osi>ga 
siC sukces. To właWnie zdarzyło siC Vl>skiemu Szpitalowi Reumato-
logiczno – Rehabilitacyjnemu im. gen. Jerzego ZiCtka w Ustroniu. 
W piCknej scenerii naszej „Pracakówki”, odbyła siC uroczystoWć 
wrCczenia Szpitalowi Dyplomu Akredytacyjnego przez przedsta-
wiciela rz>dowej agencji – Jerzego Henniga, dyrektora Centrum 
Monitorowania JakoWci w Ochronie Zdrowia z Krakowa. Wyda-
rzenie uWwietnił kwartet muzyczny z Cieszyna. 

W uroczystoWci wziCli udział: wicemarszałek Wl>ski -  Mariusz 
Kleszczewski, burmistrz – Ireneusz Szarzec, przewodnicz>cy 
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Woje-
wództwa Vl>skiego – Piotr Zarzycki, dyrektor Vl>skiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ w Katowicach – Zygmunt Klosa, członek 
Rady Społecznej Szpitala a zarazem prezes Zarz>du Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Vrodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach – Gabriela Lenartowicz, przewodnicz>cy Rady Spo-
łecznej Szpitala – Jan Kawulok oraz członek Rady Społecznej 
– Tomasz Otrz>sek.

Jak podkreWlił Dyrektor Ryszard W>sik status jednostki akredy-
towanej Wwiadczy o wysokim poziomie usług medycznych oraz  
o ducej sprawnoWci organizacyjnej. Vl>ski Szpital Reumatolo-
giczno –  Rehabilitacyjny im. gen. J. ZiCtka znalazł siC w w>skiej 
grupie szpitali wyrócnionych w ten sposób. Uzyskanie Certyikatu 
dowodzi, ic misja, jak> jest pomoc człowiekowi jest realizowana 
kompetentnie, zgodnie z najwycszymi standardami i przy zaanga-
cowaniu szpitalnej wspólnoty, któr> tworz> wszyscy pracownicy 
naszej placówki. Uzyskanie Certyikatu Akredytacyjnego to pewien 
etap. Przed nami stoj> bowiem kolejne wyzwania. 

M. Kleszczewski pogratulował dyrekcji podjCcia inicjatywy 
wdracania standardów akredytacyjnych. Jak zauwacył, w UrzCdzie 
Marszałkowskim doceniane s> wszystkie starania zmierzaj>ce do 
podniesienia standardów leczenia i opieki nad pacjentami. NastCp-
nie I. Szarzec złocył wyrazy uznania dyrektorowi szpitala i załodze, 
zaW wicemarszałkowi pogratulował „tak wspaniałej jednostki”, 
jak> jest szpital –  „perełki w województwie Wl>skim”. ObecnoWć 
burmistrza podkreWliła rangC wydarzenia i wskazywała na głCbokie 
zwi>zki szpitala z samorz>dem.      Anna Sidzina - landowska 

szpital  
akredytowany

zbierać materiały, jak pojechałem gdzieW tam do Łomnej i zacz>łem 
rozmawiać z miejscowym człowiekiem swoj> naturaln> mow>, 
czystym polskim jCzykiem, wiedziałem, ce on mi nic nie powie, 
poniewac ja byłem dla niego człowiekiem z Polski, nie byłem tym 
dziennikarzem „Głosu Ludu”, swoim człowiekiem. Wtedy ja siC 
na nowo zacz>łem uczyć jak gdyby mówić gwar>. W kacdym razie 
chcC powiedzieć, ce ten okres krakowski odcisn>ł na mnie ogromne 
piCtno i dopiero po latach dekadentyzm, WwiadomoWć politycznych 
uwarunkowaM bytu ludzkiego, to dopiero po czasie siC poł>czyło 
ze WwiadomoWci> zaolziaMsk>, ale juc WwiadomoWci> rozpadaj>cego 
siC Zaolzia, trac>cego swoj> tocsamoWć. Bardziej dramatyczny nic 
myWmy sobie w Krakowie wyobracali rozpad jCzyka rzutował na 
egzystencjC całej tej społecznoWci. W tocsamoWciowym wymiarze 
zaolziaMskim prowadzi w kierunku zmniejszania siC liczebnoWci 
tych osób, zmniejszania siC grup, które bCd> Wwiadomymi nosi-
cielami wartoWci tocsamoWciowej, a zatem prowadzi prCdzej czy 
póaniej do zaniku. Egzystencjalny wymiar rozpadu w przypadku 
Zaolzia jest o wiele silniejszy, nic ten dekadencki, trochC z kawiarni 
wyssany z dymem papierosowym. Ja bym chciał powiedzieć, ce 
WwiadomoWć tego rozpadu jest ci>gle obecna. 

Z podobnym problemem zmagał siC, choć dał temu wyraz  
w swojej twórczoWci w nieco inny sposób J. Sikora. O jego tomiku 
„Za póano na wiosnC” K. Kaszper powiedział:  
- Ten tomik jest w kontekWcie literatury zaolziaMskiej zupełnie 
inny. Ja pisałem w recenzji i nie mam na razie innego pomysłu 
interpretacyjnego, ce Jacek wykorzystał tak> konwencjC poetyki 
drogi, nawi>zuj>c doWć wyraanie do Edwarda Stachury. Konwencja 
ta polega na tym, ce twórca zapisuje rzeczywistoWć dostrzegaln>  
i iltruje j> przez siebie. Zapis jest jakby znakiem przebycia tej drogi. 
I tak właWnie jest w przypadku tego tomiku. Bardzo duco wierszy po-
wstało jakby z obserwacji rzeczywistoWci z ławeczki na rynku albo 
z zauwacenia jakiegoW zjawiska, ale ten właWnie zapis umocliwił  
o wiele wiarygodniej powiedzieć to, czego ja szukam w warstwach 
kulturowych, czy w jakiejW tradycji. O wiele łatwiej powiedzieć to, 
ce ten Wwiat traci tocsamoWć, przestaje być jednorodny. 

J. Sikora przyznał, ce od samego pocz>tku był całkowicie Wwia-
domy tego rozpadu, odchodzenia od tej przedwojennej polskoWci, 
w kierunku innej polskoWci, zaolziaMskiej, w kierunku tak zwanej 
naszoWci . „Głupi Wmiech – tylko to nam pozostało z marzeM 
pokolenia” – pisze poeta w swoim wierszu, tak jakby w Wwiecie 
widzianym oczyma J. Sikory nie było juc miejsca na marzenia: „I 
tylko ludzie / w ciCckich zim> butach / marzenia swoje / depcz> 
jak kapustC.” Inny wiersz przynosi gorzk> releksjC: „Błoto wzdłuc 
Olzy / to samo po obu stronach szaleMstwo / i woda płyn>ca od 
pocz>tku / koMca / Ludzie niby ci sami / a ci>gle z nienawiWci> / 
nad kulem pełnym własnych bólów/ zastygli tak w oczekiwaniu / 
myWli nie-własnej / nie-obcej”. To doWwiadczenie rozpadu, podziału 
tocsamoWciowego, jCzykowego jest dla poety szczególnie bolesne. 
Daje temu wyraz w słowach: „A tu tylko wiersze gasn> / jak ludzie”. 
Czytaj>c tomik „Za póano na wiosnC” podrócujemy wraz z autorem 
do miejsc szczególnie mu bliskich, znanych, szarych i smutnych,  
a czasem piCknych placów, uliczek, barów, przystanków, no i ludzi 
takich zwyczajnych z całym swoim bagacem dnia codziennego, 
tworz>cych lokalny koloryt.

Ta niezwykle ciekawa rozmowa o poezji, o Zaolziakach, wzbu-
dziła wiele emocji wWród słuchaczy. Bardzo cywo wł>czyli siC oni 
w dyskusjC o tym, jak to jest być Zaolziakiem, do tego pisz>cym 
po polsku Zaolziakiem, jaka jest rola gwary w procesie utraty 
tocsamoWci jCzykowej mieszkaMców Zaolzia.

Cykl pod nazw> „Twórcza obecnoWć Polaków na Zaolziu” jest 
pomysłem niezwykle cennym, potrzebnym i co najwacniejsze, 

cieszy siC ducym zaintereso-
waniem wWród społecznoWci 
ustroMskiej. Cykl ten jest re-
alizowany pod nazw> „Klub 
Propozycji - Klubem Tysi>ca 
Incjatyw” w ramach projektu 
„Działaj Lokalnie VI”, współ-
finansowanego ze Wrodków 
Polsko - AmerykaMskiej Fun-
dacji WolnoWć, współpracuj>cej  
z Akademi> Rozwoju Filan-
tropii w Polsce i Stowarzysze-
niem CieszyMskiej Młodziecy 
Twórczej.         Anna Rokosz
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www.ustron.pl

Promocja okien PCV F.H. „Besta” 
UstroM, ul. Skoczowska 47e. Tel. 
033-854-53-98. 

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

Pokój do wynajCcia. 033 854-71-37.

C.W.S. „Gwarek” w UstroM - Jaszo-
wiec, ul. Wczasowa 49, przyjmie 
do pracy na stanowisku: recepcja, 
barman. Zgłoszenia osobiWcie (CV, 
list motywacyjny).

WynajmC umeblowane mieszkanie 
M2 na Osiedlu CieszyMskim. Tel. 
033 854-25-49.

KupiC M2, M3 w Ustroniu. 510-
239-269.

PrzyjmC barmankC. 609-603-796.

PrzyjmC pracownika biurowego. 
509-940-502.

Czyszczenie tapicerki meblowej, 
wykładzin. 694-672-553, (33) 
483-16-74.

GOTÓWKA pod zastaw nieru-
chomoWci. Dla kacdego! Centrum 
Finansowe 0801-011-569.

Pomoc kuchenn> zatrudniC na stałe, 
restauracja SIELANKA w Ustroniu. 
501-395-987.

Sprzedam peugeota 205, rok 1990. 
(33) 854-13-96.

PoszukujC mieszkania do wynajCcia w 
Ustroniu, tel. 500-231-259 od 9 do 16.

ZatrudniC sprzedawcC ze znajomo-
Wci> brancy elektrycznej. Kontakt: 
(33) 854-41-73. 

Mycie okien i sprz>tanie. Solidnie. 
519-707-851.

dziesiCć  lat  temu

halny nie lubi reklam.                                                 Fot. w. suchta 

*    *    *

Od kilku lat WwiCta rozpoczynaj> siC jakby wczeWniej. Sklepy 
juc dawno „ubrały siC” w lampki, stroiki i bombki, producenci 
kusz> promocjami, rozdaj> upominki. Takce WwiCty Mikołaj staje 
siC powoli form> promocji i w wielu sklepach zaprasza na zakupy. 
Do tradycji zalicza siC juc organizowanie Mikołaja na ustroMskim 
Rynku. W poniedziałek, 7 grudnia, od godziny 11 do 14, pan  
w czerwonym płaszczu i spiczastej czapce, dzwonił dzwoneczkami, 
rozmawiał ze swoimi małymi wielbicielami i rozdawał słodycze. 

W czwartek, 3 grudnia, zaczCła funkcjonować sygnalizacja 
Wwietlna na skrzycowaniu ulicy CieszyMskiej z Katowick>. Oicjal-
ne uruchomienie Wwiateł, odbyło siC w obecnoWci burmistrza Jana 
Szwarca, Bogusława Lipusa z irmy „Dromex” i przedstawicielki 
DODP w Krakowie. Mimo, ce jest to spełnienie tylko jednego 
z postulatów komitetów mieszkaMcu dzielnicy Goje, dobre i to. 
Przypomnijmy, ce po otwarciu obwodnicy, rozpoczCły siC protesty 
ustroniaków, którzy dostrzegali zagrocenie, jakie niesie za sob> 
skrzycowanie bez sygnalizacji. Wtedy twórcy „dwupasmówki” 
tłumaczyli, ce konieczne jest przeprowadzenie badaM natCcenia 
ruchu, a dopiero potem instalacja Wwiateł. Nie trzeba było długo 
czekać, by miejsce zyskało miano „skrzycowania Wmierci”. Krzyc 
na wysepce nie pozwala o tym zapomnieć. 

25 listopada 1998 r. w galerii BWA na Rynku w Ustroniu 
,odbyło siC juc pi>te w tym roku zebranie Zarz>du Towarzystwa 
MiłoWników Ustronia. Główn> czCWć obrad stanowiła dyskusja 
na temat przyszłoWci „PamiCtnika UstroMskiego”. Członkowie 
zarz>du zgodnie podkreWlili koniecznoWć kontynuowania tego, 
jakce wacnego wydawnictwa, dokumentuj>cego cycie i historiC 
Ustronia. 

Stowarzyszenie Młodzi dla Ustronia wraz z ChrzeWcijaMsk> 
Fundacj> „bycie i Misja”, organizuj> Boconarodzeniowy Kon-
cert KolCd. Z pewnoWci> warto zrobić sobie przerwC w pieczeniu 
ciasteczek, aby przed WwiCtami zasmakować trochC Wwi>tecznej 
atmosfery zwłaszcza, ce w programie znajdzie siC wystCp Dzie-
ciCcego Zespołu Regionalnego „Równica”, DzieciCcego Chóru 
„Gwiazdki i Promyczki” oraz Formacji „Nastolatki dla Ustro-
nia”.                                                                                      (mk)

 KUltURA
5.12    godz.16.00  Spotkanie z iwon> Holeks>, koordy- 
         natorem akcji „przedmiot pod choinkC” 

         z Centrum Misji i ewangelizacji,  Mu- 
         zeum UstroMskie.
6.12    godz.12.00  Spotkanie ze Ww. Mikołajem - wido 

         wisko dla dzieci, Rynek.
12.12    godz.9.00  Audycja muzyczna Filharmonii Vl>- 
         skiej dla uczniów drugich klas gimna- 
         zjum, pt. „improwizacja”, MDK Praca- 
         kówka. 
     KiNO 

28.11-4.12 godz.17.00  WySpA NiM, przygodowy, lat7, USA.
28.11-4.12 godz.18.30  JAK StRACić pRzyJACióŁ i zRA- 
         zić DO Siebie lUDzi, komedia, lat  
         15, USA.

2-4.12        - centrum ul. daszyMskiego 8   tel. 854-57-76
5-7.12        - pod najad> ul. 3 maja 13    tel. 854-24-59
8-10.12      - na szlaku ul. 3 maja 46    tel. 854-14-73
    wieczorem dycur rozpoczyna siC z chwil> zamkniCcia ostatniej apteki.

*    *    *

*    *    *



4 grudnia 2008 r.   Gazeta UstroMska   �9

FELIETON

W krCgu ilozoicznej 
releksji (�0)

1. Gdy zblica siC dzieM WwiCtego Mikołaja 
i czas Wwi>tecznych upominków, to w polu 
zainteresowania wielu rodziców pojawia 
siC kwestia ocen szkolnych ich pociech. 
Stosownie bowiem do jakoWci uzyskanych 
ocen uczeM otrzymuje w domu symboliczne 
rózgi od Mikołaja (który pyta „jak siC dziec-
ko uczyłeW?”), b>da otrzymuje prezenty 
honoruj>ce jego osi>gniCcia szkolne. JeWli 
okres przedWwi>teczny sprzyja zaintereso-
waniom ocenami, to warto uczynić je tec 
przedmiotem naszej releksji. 

2. Problematyka oceniania szkolnego, bC-
d>cego jednym z podstawowych momentów 
procesu edukacji, stanowi nie tylko przed-
miot pedagogicznej releksji, ale budzi tec 
emocje. Otrzymanie oceny – a przynajmniej 
niektórych ocen – bywa silnym przecyciem 
egzystencjalnym, wi>ce siC z rozbudzeniem 
poczucia osobistej wartoWci ocenianego  
i w jakiejW mierze decyduje o jego przy-
szłych losach. 

2.1. Trudno być obojCtnym wobec proble-
matyki oceniania, gdyc ocenianie okreWla 
cele i sens ludzkiego działania, angacuje 
ludzki wysiłek i odwołuje siC do wracli-
woWci aksjologicznej (m.in. do przeWwiad-
czenia, ce warto coW osi>gać, rezygnuj>c  
z osi>gniCcia czegoW innego). 

2.2. Rozpatruj>c funkcje i sposoby oce-
niania w działaniach pedagogicznych spo-
tyka siC te same przeszkody poznawcze jak 
przy analizie innych s>dów wartoWciuj>cych 
(etycznych i estetycznych) o doniosłym 
znaczeniu egzystencjalnym, w których 
wystCpuj> wyracenia nacechowane emo-
cjonalnie. 

3. Ocenianie czyichW czynnoWci i wytwo-
rów jest pracochłonne; trafne wartoWcio-
wanie wymaga czasochłonnego rozezna-
nia i skupienia. Dlatego nalecy liczyć siC  
z wystCpowaniem niepoc>danej sytuacji, 
w której pedagog ułatwiaj>c sobie pracC  
i skrajnie upraszczaj>c ocenianie ucieka  
w stereotypy („szuladkowanie”), co skutku-
je zafałszowaniem oceny. Takiej tendencji 
powinno siC przeciwdziałać, gdyc niweczy 
ona sens działaM pedagogicznych. 

4. Analizuj>c ocenC szkoln> warto odwo-
łać siC do własnych doWwiadczeM edukacyj-
nych, gdyc kacdy posiada doWwiadczenie 
„bycia ocenianym”, a zarazem nalecy za-
chować stosowny dystans wobec doWwiad-
czeM negatywnych, aby nie zniekształcały 
one releksji nad ocen> szkoln>. 

5. ProponujC nastCpuj>ce uwagi dotycz>-
ce oceny szkolnej:

5.1. Ze wzglCdu na sw> naturC człowiek 
potrzebuje pewnego rygoru (nawet przy-
musu) okreWlaj>cego zasady jego funk-
cjonowania. Chyba, ce przyjmiemy doWć 
utopijn> wizjC ludzkiej natury, jako natury 
samorzutnie skłonnej do podejmowania  
i wypełniania zobowi>zaM, gdzie wszelka 
kontrola jest zbCdna. Otóc, ocena szkolna 

jest elementem rygoru okreWlaj>cego zasady 
funkcjonowania w sferze działaM edukacyj-
nych. Oceniaj>c dokonuje siC co najmniej 
trzech czynnoWci ł>cznie: (a) wartoWciuje siC 
czynnoWci i wytwory ucznia, (b) informuje 
siC o jakoWci jego dokonaM, (c) motywuje 
siC ucznia do doskonalenia i optymalizacji 
jakoWci jego czynnoWci i wytworów. 

5.2. Najbardziej tradycyjny sposób wy-
racania oceny to tzw. nota, czyli ocena 
numeryczna; dawnej w polskiej skali od  
2 do 5, obecnie od 1 do 6. I tu moce powstać 
myl>ce złudzenie, ce przede wszystkim 
do stawiania jakiejW cyfry sprowadza siC 
ocenianie wyników ucznia. 

5.3. JeWli jedn> z funkcji oceny wyraca-
nej przez nauczyciela jest kształtowanie  
w uczniu umiejCtnoWci samokontroli i traf-
nej samooceny, to ocena numeryczna nie 
kształtuje tych poc>danych sprawnoWci 
ucznia. Dlatego formułuje siC ocenC opiso-
w>, w której opisuje siC przebieg działania 
ucznia, rozpatruje siC walory oraz słaboWci 
jego poczynaM i uzyskanych efektów, poszu-
kuje siC przyczyn błCdów, a takce wskazuje 
siC na sposoby doskonalenia pracy ucznia.

5.4. Niesprawiedliw> jest przede wszyst-
kim ocena zbyt wysoka w stosunku do 
faktycznie posiadanej – niskiej – wiedzy, 
gdyc utwierdza ona ucznia w błCdnym prze-
konaniu o jego zdolnoWciach i fałszuje obraz 
samego siebie, pogłCbia samozakłamanie. 

6. Nie tylko wtedy, gdy zadajemy Miko-
łajowe pytanie: „jak siC uczyłeW i jakie masz 
oceny?”, warto zastanowić siC nad sensem 
szkolnych ocen.             Marek Rembierz 

FELIETON
tak sobie myWlC

To było wiele lat temu. Byłem na wywia-
dówce naszego Wredniego syna. Był wtedy 
chyba w trzeciej klasie szkoły podstawowej. 
Jego wychowawczyni opowiadała rodzi-
com jak to uczyła dzieci cyciowego sprytu 
i cwaniactwa. Na tablicy napisała tekst, 
który kazała dzieciom odczytać. Potem 
czCWciowo ten tekst zmazała z tablicy. Tak 
jednak, ce niemal w całoWci mocna go było 
odczytać. I zaczCła dzieciom dyktować ten 
sam tekst. Uczniowie starali siC go napisać 
jak najpoprawniej. Ale, ku rozczarowaniu 
nauczycielki, nie spojrzeli na tekst napisany 
na tablicy. A przeciec mogli bez trudu ten 
tekst odczytać i przepisać…

Nauczycielka była rozczarowana postCpo-
waniem uczniów. Nie umieli sprytnie wyko-
rzystać danej im szansy. A ona chciała ich 
nauczyć cyciowego sprytu, cwaniactwa, bez 
którego nie mocna siC w cyciu obejWć…

Pewnie była tec rozczarowana moj> posta-
w>, bo zaprotestowałem przeciwko uczeniu 
mojego dziecka cwaniactwa. Chciałem, ceby 
mojego syna i jego kolegów, uczono w szko-
le uczciwoWci, rzetelnoWci i pracowitoWci,  
a nie cwaniactwa i osi>gania celu nieuczci-
wymi metodami. Wokół jest doWć osób, 
które własnym przykładem ucz> innych 
cwaniactwa. I kto siC chce tego nauczyć, 
bCdzie miał doWć okazji do tego.

RzeczywiWcie wokół nas jest wiele owe-
go cwaniactwa, wykorzystywania okazji  
i mocliwoWci w sposób nieuczciwy. Ba, 
s> tacy, którzy owo cwaniactwo nazywaj> 
cyciowym sprytem, czy nawet cyciow> 
m>droWci>. Uwacaj>, ce cel uWwiCca Wrodki,  
a cwaniactwem mocna cel osi>gn>ć szybciej 
nic uczciw> prac>, czy przestrzeganiem 
porz>dku prawnego. S> nawet tacy, którzy 
swoim cwaniactwem wrCcz siC chwal>, jak 
w owej piosence: „Nie ma cwaniaka nad 
Warszawiaka.” 

Problem w tym, ce właWciwie wszCdzie 
mocna spotkać cwaniaków. Niektórzy nawet 
uzyskuj> powszechne „uznanie”. Jak ci kan-
dydaci na posłów, którzy zamiast uczciwie 
zbierać podpisy osób ich popieraj>cych, 
tworzyli listy pełne fałszywych podpisów. 
Niektórym udało siC wejWć do sejmu, a uka-
rani zostali i to niezbyt dotkliwie, dopiero po 
upływie kadencji. Mocna tec było usłyszeć 
o tym, jak kupowano głosy przy innych wy-
borach, za butelkC piwa czy wódki. Wci>c 
tec wszCdzie pojawiaj> siC cwaniacy, którzy 
oszukuj> innych i przywłaszczaj> sobie ich 
pieni>dze, obiecuj>c im krociowe zyski…

Nie brak cwaniaków takce w naszym 
mieWcie. Dla przykładu: nie wszCdzie jeszcze 
doprowadzona jest kanalizacja, a nawet tam 
gdzie kolektor został doprowadzony, nie 
wszyscy przył>czyli siC do kanalizacji miej-
skiej. Do odprowadzenia Wcieków słuc> im 
szamba. Uczciwi posiadacze szamb staraj> 
siC o to, aby były one szczelne i regularnie 
wywoc> nieczystoWci. Nie brak jednak cwa-
niaków, którzy tak buduj> swoje szamba, ce 
s> one nieszczelne, nieczystoWci wsi>kaj>  

w ziemiC i nie trzeba ich wywozić. W ten spo-
sób oszczCdzaj> pieni>dze, a zanieczyszcza-
j> okoliczne potoki, a przez nie takce i WisłC.  
A potem okazuje siC, ce mimo nowocze-
snych i skutecznych sposobów oczyszczania 
Wcieków, Wisła bywa zanieczyszczona i to 
nawet niedaleko oczyszczalni Wcieków…

Nie do koMca udało siC tec uporz>dkować 
sprawC wywocenia Wmieci. Wystarczy ro-
zejrzeć siC po ustronnych miejscach, a nie 
trudno znaleać w nich nielegalne wysypiska 
Wmieci. To dzieło cwaniaków i miejscowych 
i przyjecdcaj>cych do nas na dłucszy czy 
krótszy pobyt samochodami wyładowany-
mi… workami ze Wmieciami.

Jestem pełen uznania dla tych, którzy co 
roku organizuj> sprz>tanie naszych lasów  
i gór, i oczywiWcie dla tych wszystkich, któ-
rzy zbieraj> wyrzucone przez innych odpad-
ki. Nie byłoby jednak takiej potrzeby, gdyby 
nie owi mali cwaniaczkowie wyrzucaj>cy 
rócne opakowania w czasie swej wCdrówki 
korzystaj>c z tego, ce nikt ich nie widzi  
i czuj> siC bezkarni.

Tak bywa zreszt> nie tylko w lasach 
czy górach, ale takce w samym mieWcie. 
Wystarczy zapytać właWcicieli ogrodów, ile  
znajduj> tam butelek, rócnego rodzaju opa-
kowaM, plastikowych torebek, itp.

Opisałem tu małe, drobne cwaniactwa. 
Wynika z nich to, ce cwaniactwo jednych za-
wsze jest ze szkod> dla innych. Starajmy siC 
wiCc postCpować jak nalecy nie tylko wtedy 
jak nas ktoW widzi, ale i wtedy, gdy nas nikt 
nie widzi. Przeciec wszyscy chcemy, ceby 
czyste były potoki i rzeki, ł>ki i lasy, góry  
i doliny, ulice i ogrody.        Jerzy bór  
  

Cwaniactwo



Gazeta UstroMska   20 4 grudnia 2008 r. 

 

Tygodnik Rady Miejskiej. Redaguje Zespół. Redaktor Naczelny: Wojsław Suchta. Rada Programowa: Olga Kisiała, bogusława 
Rocnowicz, Stefan bałdys, Józef zahraj. Adres redakcji: ��-�50 UstroM, Rynek � (budynek byłej ilii liceum), na półpiCtrze. 
tel. 85�-��-67, e-mail: gazeta@ustron.pl  Zastrzegamy sobie prawo przeredagowywania, dokonywania skrótów i zmiany tytułów 
w nadsyłanych materiałach. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji, w dni 
powszednie, w godz. 8.00-16.00. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoWci za treWć ogłoszeM i reklam. Skład: Gazeta UstroMska; 
Druk: bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „teatr Grodzki”, ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 33 4965219.  
Indeks nr 359912. Numer zamkniCto 1.12.2008 r. Termin zamkniCcia kolejnego numeru: 8.12.2008 r.

gimnazjum  nr  2 
wyróbnione

Zarz>d Powiatowy Szkolnego Zwi>z-
ku Sportowego w Cieszynie podsumo-
wał współzawodnictwo sportowe w roku 
szkolnym 2007/2008. Rywalizacja toczyła 
siC na ponad 30 zawodach, w których 
startowało około piCciu tysiCcy uczniów 
ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i Wrednich.

22 listopada odbył siC kolejny turniej, 
w którym wystartowali podopieczni 
Rajmunda Raszyka z SP 6. IV Memo-
riał Jana Pomiećko odbywa siC co roku  
w Haclachu i równiec co roku dominuj> 
w nim uczniowie z Nierodzimia. W tym 
roku absolutnie najlepszym zawodnikiem 
okazał siC Łukasz Misiniec, który rozgromił 
przeciwników i zaj>ł I miejsce w kategorii 
klas 1-4. Zaraz za nim uplasował siC jego 
szkolny kolega Marcin Czyc, zajmuj>c 
miejsce II, a na VI miejscu zakoMczył ry-
walizacjC Gerard Vwiecy. W kategorii klas 
5-6 wyrócnił siC Kamil Poloczek zajmuj>c 
IV lokatC i Mateusz Bury – miejsce VI. 

WWród dziewcz>t nie robiono juc podzia-
łu na kategorie wiekowe, gdyc jedynymi 

radna B. sabath gratuluje przedstawicielom g-2.                                       Fot.  k. marciniuk

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Nierodzimiu, brali w listopadzie udział 
w dwóch turniejach tenisa stołowego. 11 
listopada odbył siC Turniej Tenisa Stołowe-
go z okazji VwiCta NiepodległoWci w sali 
gimnastycznej SP 1 w Skoczowie. WWród 
dziewcz>t w kategorii klas 1-4, III miejsce 
zajCła Karolina Rymorz, a IV Weronika 
Pezda, natomiast w kategorii klas 5-6 III 
miejsce wywalczyła Agnieszka Benek,  
a IV miejsce Wiktoria Trombik (Kata-
rzyna Glajc ze Szkoły Podstawowej nr  
5 w Lipowcu zajCła II lokatC). W katego-
rii chłopców klas 1-4, III miejsce zdobył 
Łukasz Misiniec, a w kategorii klas 5-6, 
V miejsce przypadło jego starszemu bratu 
Grzegorzowi.

zawojowali  hablach
zawodniczkami ponicej 11 roku cycia, 
były tylko dwie dziewczynki z Nierodzi-
mia. Młodsze, nie znaczy wcale gorsze, 
co zreszt> same udowodniły w turnieju. 
Weronika Pezda graj>c z zawodniczka-
mi o dwa lata starszymi od siebie zajCła  
II miejsce, niewiele ustCpuj>c zwyciCc-
czyni turnieju, a jej kolecanka Karolina 
Rymorz uplasowała siC na III pozycji. 
Szkoła w Nierodzimiu w ducym stopniu 
stawia na tenis stołowy, gdyc w tej dyscy-
plinie odnosi dotychczas swoje najwiCksze 
sukcesy. Jak dobrzy s> tenisiWci i tenisistki 
z Nierodzimia, niech Wwiadczy fakt, ic 
dziewczCta s> aktualnymi mistrzyniami 
powiatu cieszyMskiego w tenisie stoło-
wym!         Rajmund Raszyk 

Po kilku latach nieobecnoWci w Wcisłej 
czołówce, tym razem na trzecim stop-
niu podium, stanCło Gimnazjum nr 2  
w Ustroniu. Sportowcy z „dwójki” zgro-
madzili 172 punkty. Lepsi od nich byli 
tylko gimnazjaliWci z Zebrzydowic, którzy 
zwyciCcyli z dorobkiem 238 punktów 
oraz gimnazjaliWci z Goleszowa – 182 

punkty. Puchar i dyplom odebrali dyrektor 
G-2 Iwona Werpachowska i nauczyciel 
wychowania izycznego Sławomir Kra-
kowczyk.

Sportowcy z „dwójki” startowali w 16 
z 23 konkurencji. Wygrali turnieje piłki 
placowej w grupie dziewcz>t i chłopców, 
piłki siatkowej dziewcz>t, zajCli II miejsce 
w zawodach lekkoatletycznych chłop-
ców, w biegach przełajowych dziewcz>t,  
w piłce siatkowej chłopców. Punktowali 
nadto w szachach dziewcz>t i chłopców, 
w tenisie stołowym dziewcz>t i chłopców, 
w pływaniu dziewcz>t i chłopców, w piłce 
koszykowej dziewcz>t i chłopców, w piłce 
rCcznej dziewcz>t i chłopców. Nie starto-
wali w biegach przełajowych chłopców, 
w biegach narciarskich, w piłce nocnej  
i dwuboju lekkoatletycznym. W koMcowej 
klasyikacji znalazło siC tec Gimnazjum 
nr 1 w Ustroniu (38 pkt., XVI miejsce). 
Punktowało 26 szkół.

W grupie podstawówek na 4 miejscu 
uplasowała siC Szkoła Podstawowa nr 
2 (75 pkt.), na 14 miejscu Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Nierodzimiu (43 pkt.), 
na 29 miejscu Szkoła Podstawowa nr 5  
w Lipowcu (13 pkt.), na 41 miejscu Szkoła 
Podstawowa nr 1, na 42 miejscu Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Polanie – po 6 pkt. 
Sklasyikowano 53 szkoły, a wygrała SP 
Pogwizdów – 125 pkt. 

PoWród szkół Wrednich, jedyny ustroMski 
reprezentant Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych, zaj>ł XII lokatC (53 pkt.) na 
17 startuj>cych szkół. Wygrało LO im.  
M. Kopernika w Cieszynie – 202 punkty. 

Wyrócnione zostały po trzy najlep-
sze szkoły w kazdej kategorii. Nagro-
dy zostały wrCczone pod koniec listo-
pada przed sesj> Rady Powiatu Cie-
szyMskiego. Nauczycielom, uczniom  
i  dyrektorom wyrócnionych szkół, gratu-
lowali wicestarosta Mieczysław Szczurek 
i przewodnicz>cy Rady Powiatu CieszyM-
skiego Jan Sztwiertnia.                 (nik)

                                   


